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(7 - 13 March 21) כ"ג - כ"ט אדר תשפ"א
שבוע פרשת ויקהל־פקודי - פרשת החודש



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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

ימים אלו נודעתי ע"ד בחירת כ' למשרתו החדשה בסוכנות וכו', וכיון שכל ענין הוא בהשגחה 

פרטית וכל מינוי נותן אפשרויות חדשות ומתוך כך גם אחריות נוספת, אביע תקותי וברכתי שכ' ינצל 

 - פגישתנו  בעת  בשיחתנו  שדברנו  וכמו   - הקודמות  על  לו  שנתוספו  החדשות  האפשרויות  במילואן 

להפצת הערכים הנצחיים של עמנו בני ישראל מיום היותנו לעם במעמד הר סיני.

ובפרט שרואים במוחש שדוקא ערכים אלו הם סוד קיומו הנצחי של עמנו בני ובנות ישראל, 

למרות אשר אנחנו המעט בין העמים, וחסד לאומים חטאת, וכמו שנוכח דורנו אוד מוצל מהשואה 

ושמדות שלא היו כמותן היל"ת, וכל האומות הנאורות ובלתי נאורות עמדו מנגד וכו', אשר אין לנו 

להשען אלא על אבינו שבשמים, אלקים חיים הנותן לנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

וכיון שנבחר כ' פה אחד, הרי זה מגדיל עוד יותר כח השפעתו ואפשריותו, ויהי רצון שיצליח 

להוציאן מן הכח אל הפועל הנ"ל.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי 

לחג כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, ולהמשיך מחירות ושמחה זו 

בכל ימי השנה.

בברכת החג.

וכאן עלי חובה נעימה להביע עוה"פ תודתי למר עבור התענינותו בעניני כפר חב"ד, אשר בודאי 

גם להבא יושיט להם עזרתו באם יוזקקו לה, ועוד וגם זה עיקר, שיתענין בהנעשה שם ולא רק על ידי 

שמיעה אלא גם על ידי ראי' וביקור וכו'.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

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

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

,  שמינישבת פרשת   םה החודש הזה לכ"מאמר ד  ) ג

 ה   ............   ל"תשה' , מברכים החודש ניסן, חודשה פרשת 

, חודשה רשת, פשמיני בת פרשתשת יחש  )ד

 טז  ....................... ל"ה'תש מברכים החודש ניסן

 ל  ........  טזך כר פקודי-פרשת ויקהל שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה על קחיצ ויל טילקו  )ו

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

 זל  ...  פקודי -פרשת ויקהל –קוט גאולה ומשיח לי  )ז

 ח ל  ..........פ"פרשת ויקלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 פ  ......  פקודי -פרשת ויקהלוע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 אפ  ......................... פקודי -פרשת ויקהל לשבוע  

 צ.....  פקודי -ויקהלפרשת לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 צח   ..........  פ "פרשת ויק לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 נדק  ........  פ"פרשת ויקלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 פדק  ...........  פ "פרשת ויקלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 קפו  ......................................  ב פרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  נגעים מסכת  –משניות   )יז

 קפח  ................................................  ביאור קהתי 

 קצה  ..................................  מועד קטן כת מס עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 קצו  .............................................  יבקף  ד עד קו ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כ

 דכר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

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

    קול דודי הנה זה בא אור התור  )כב

 חכר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 ולר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 זלר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 לטר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 מר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 א מר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

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

 ומר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 זמר  ...........................................  ב נפרק  כרונותספר הז  )כט

  קודש   ותגרא  ) ל

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

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

 ט סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לב

 ער  .............  פקודי -פרשת ויקהל לשבוע  ים מנוח זל  ) לג

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

,ipiny zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,ycegd zyxt

l"yz'd ,oqip
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„BÁ‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי הּדּיּוק 1לכם וידּוע , ְְְִֵֶַַַָָָָָ

הּוא 2ּבזה  ראׁשֹון ּבאמרֹו הענין ּכֹופל מּדּוע , ְְְִִֵֶַַָָָָ

החֹודׁש נאמר ּכבר ׁשהרי הּׁשנה, לחדׁשי ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכם

הּוא  ראׁשֹון ּכֹופל ולּמה חדׁשים, ראׁש לכם ְֳִִֵֶֶַָָָָֹהּזה

ׁשּיׁש מּובן הענין ּומּכללּות הּׁשנה. לחדׁשי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלכם

והּׁשנּיה, חדׁשים, ראׁשי האחת, ּבחינֹות, ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָׁשּתי

צרי ּגם ּבזה. הענין להבין וצרי הּׁשנה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָחדׁשי

ּדהּפירּוׁש ּגֹו', הּזה החֹודׁש ּׁשּנאמר מה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָלהבין

יהיה  זה לֹו אמר ניסן חֹודׁש ׁשעל הּוא ְִִֶֶֶֶַַַָָָהּפׁשּוט

רׁש"י  (ּכפירּוׁש החדׁשים מנין לסדר ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָֹראׁש

חֹודׁש ּבראׁש עֹומד ׁשהיה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹמּמכילּתא),

חֹודׁש על ּדקאי יֹודע היה הכי ּבלאו הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָניסן,

(ּובפרט  הּזה (החֹודׁש) אמרֹו מהּו ּכן ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָניסן,

יׂשראל  ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה זה 3ׁשּזֹוהי הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּביאּור  ּוכללּות הּדּיּוק). ּבתכלית להיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָצרי

ראׁש על ּבעיּקר קאי הּזה ׁשהחֹודׁש ּדאף ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא,

חֹודׁש, ראׁש ּכל על ּגם קאי זה הרי ניסן, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחֹודׁש

ּדמּתן  ּבסּוגיא ּבּגמרא וכדאיתא הּזה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּנקרא

ׁשּבת  ּבמּסכת חֹודׁש4ּתֹורה ּבראׁש עלמא ּדכּוּלי , ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבאּו הּזה ּבּיֹום הכא ּכתיב סיני, למדּבר ְְְֲִִִֶַַַָָָָאתּו

סיני  ראׁש5מדּבר ּלהּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החֹודׁש התם ּוכתיב , ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

חֹודׁש מראׁש נמׁש הּזה ּדהחדׁש ׁשהענין והיינּו, חֹודׁש, ראׁש ּכאן אף ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחֹודׁש

ּׁשּנ מה ׁשּזהּו חֹודׁש, ראׁש ּבכל וכיון ניסן הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון אמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכֹולל  הראׁש ּבדּוגמת ראׁש, נקרא ׁשּלכן החֹודׁש, ימי ּכל ּכֹולל חֹודׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשראׁש

הּגּוף  אברי  החֹודׁש.6ּכל  ימי ּכל  על חֹודׁש מראׁש הּזה ּבחינת נמׁשכת לכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ב.1) יב, 19).2)בא ע' ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת לכם הזה החודש א.3)רד"ה יב, בא א. א, בראשית פו,4)פרש"י

א.5)ב. יט, ספ"ב.6)יתרו ר"ה שער ראש עטרת סע"א. נח, ר"ה לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זו: בשבת שקוראים החודש' 'פרשת בפסוקי בתורה, נאמר

‰f‰ L„BÁ‰ ניסן ישראל ÌÎÏחודש ¯‡ÔBLלבני ÌÈL„Á L‡¯ «∆«∆»∆…√»ƒƒ
‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰1, עשר שנים לשאר ראש הוא ניסן חודש »∆¿»¿≈«»»

השנה  ‰eic˜חדשי Úe„ÈÂ השאלה‰Êa2, בלשון דיוק מתוך הנשאלת ¿»««ƒ»∆
ÏÙBkהכתוב ÚecÓ את הכתוב ««≈

‡e‰ ÔBL‡¯ B¯Ó‡a ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿ƒ
È¯‰L ,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ»∆¿»¿≈«»»∆¬≈

¯Ó‡ ¯·k הפסוק בתחילת ¿»∆¡«
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰«∆«∆»∆…

‰nÏÂ ,ÌÈL„Á צורך לאיזה √»ƒ¿»»
ÏÙBkואומר וחוזר ¯‡ÔBLהכתוב ≈ƒ

?‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
LiL Ô·eÓ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓeƒ¿»»ƒ¿»»∆≈

הכתוב  BÈÁa˙בדברי ÈzL,שונות ¿≈¿ƒ
,ÌÈL„Á ÈL‡¯ ,˙Á‡‰»««»≈√»ƒ
CÈ¯ˆÂ .‰M‰ ÈL„Á ,‰iM‰Â¿«¿ƒ»»¿≈«»»¿»ƒ

ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï הפנימי Êa‰.התוכן ¿»ƒ»ƒ¿»»∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

‰f‰זה  L„BÁ‰ ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡««∆«∆
‡e‰ ËeLt‰ Le¯Èt‰c ,'Bb¿«≈«»
BÏ ¯Ó‡ ÔÒÈ L„BÁ ÏÚL∆«∆ƒ»»«

רבינו  למשה ∆Ê‰הקדושֿברוךֿהוא
ניסן  ÒÏ„¯חודש L‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆…¿≈∆

Le¯ÈÙk) ÌÈL„Á‰ ÔÈÓƒ¿«∆√»ƒ¿≈
nÓ È"L¯‡zÏÈÎ על הלכה מדרש «ƒƒ¿ƒ¿»

שמות  מניין ),חומש את שיתחילו

ניסן מחודש È‰L‰החדשים ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
,ÔÒÈ L„BÁ L‡¯a „ÓBÚ שאז ≈¿…∆ƒ»

זו פרשה ‰ÈÎנאמרה Â‡Ïa È¯‰¬≈¿»»ƒ
בפירוש  זאת לומר בלי Ú„BÈגם ‰È‰»»≈«

רבינו  היא È‡˜cמשה ÏÚשהכוונה ¿»≈«
e‰Ó Ôk Ì‡Â ,ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»¿ƒ≈«

B¯Ó‡ באמירה מה הכתוב מתכווין »¿
(Ë¯Ù·eבפירוש  ‰f‰ (L„BÁ‰)«∆«∆ƒ¿»
È‰BfL שאותה החודש קידוש מצוות ∆ƒ

זה  מפסוק ¯‡BL‰למדים ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ»
Ï‡¯NÈ eeËˆpL3‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆

.(˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
Û‡c ,‡e‰ ¯e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe¿»«≈¿«

‰f‰ L„BÁ‰L כאן ˜‡Èהאמור ∆«∆«∆»≈
L„BÁמכוון  L‡¯ ÏÚ ¯wÈÚa¿ƒ»«…∆
,ÔÒÈ דבר של Ê‰לאמיתו È¯‰ ƒ»¬≈∆

הזה' 'החודש pL˜¯‡מכוון˜‡Èהביטוי ,L„BÁ L‡¯ Ïk ÏÚ Ìb »≈««»…∆∆ƒ¿»
ניסן, חודש ראש רק ולא השנה, חדשי כל של חודש ראש ∆»‰f‰,יום

‡˙È‡„ÎÂ וכמובא˙aL ˙ÎqÓa ‰¯Bz ÔzÓc ‡È‚eÒa ‡¯Óba4, ¿ƒ¿ƒ»«¿»»¿¿»¿««»¿«∆∆«»
,ÈÈÒ ¯a„ÓÏ e˙‡ L„BÁ L‡¯a ‡ÓÏÚ ÈleÎc בראש הדעות לכל ¿≈»¿»¿…∆¬¿ƒ¿«ƒ»

לאחר  ישראל, [בני באו [סיוון] חודש

תורה], מתן לקראת ממצרים, צאתם

מהפסוקים  זאת לומדת È˙k¿ƒ·והגמרא
¯a„Ó e‡a ‰f‰ ÌBia ‡Î‰»»««∆»ƒ¿«

ÈÈÒ5, לגבי יתרו, [בפרשת כאן כתוב ƒ»
הזה'] 'ביום תורה] ‰˙ÎeÌמתן ·È˙¿ƒ»»

החודש, פרשת בא, [בפרשת שם וכתוב

ניסן] חודש ‰f‰לגבי L„BÁ‰«∆«∆
Ôl‰l ‰Ó ,ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ»∆…√»ƒ«¿«»
על  ומדובר 'הזה' נאמר ששם כשם

L„BÁ L‡¯ ניסןÔ‡k Û‡ שגם …∆«»
על  מדובר 'הזה' L„BÁכתוב L‡…̄∆

L„Á‰cסיוון, ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»¿«…∆
ÔÒÈ L„BÁ L‡¯Ó CLÓ ‰f‰«∆ƒ¿»≈…∆ƒ»

הראשון  ¯‡Lהחודש ÏÎa¿»…
¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,L„BÁ כאן ∆∆∆«∆∆¡«

ניסן  חודש ÌÎÏעל ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆
‰M‰ ÈL„ÁÏ שעניינו היינו ¿»¿≈«»»

נמשכים  ניסן חודש ראש של והשפעתו

שאר  כל של חודש ראש ימי על

L„BÁהחדשים. L‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆
אשר  כללי יום Ïkבתוכו ÏÏBkהוא ≈»

‡¯˜ ÔÎlL ,L„BÁ‰ ÈÓÈ יום ¿≈«∆∆»≈ƒ¿»
חודש  Ó‚e„a˙ראש ,L‡…̄¿¿«

L‡¯‰ האדם Ïkשל ÏÏBkL »…∆≈»
Ûeb‰ È¯·‡6 נשפעת (ומהראש ∆¿≈«

האברים), לכל ÎLÓ˙החיות ÔÎÏ»≈ƒ¿∆∆
‰f‰ ˙ÈÁa בכתוב האמורה ¿ƒ««∆

חודש  ראש לגבי בגמרא ונדרשת

ÈÓÈ Ïk ÏÚ L„BÁ L‡¯Ó≈…∆«»¿≈
.L„BÁ‰«∆

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



ה

 

 

כללי   מפתח   

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

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

,  שמינישבת פרשת   םה החודש הזה לכ"מאמר ד  ) ג

 ה   ............   ל"תשה' , מברכים החודש ניסן, חודשה פרשת 

, חודשה רשת, פשמיני בת פרשתשת יחש  )ד

 טז  ....................... ל"ה'תש מברכים החודש ניסן

 ל  ........  טזך כר פקודי-פרשת ויקהל שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה על קחיצ ויל טילקו  )ו

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

 זל  ...  פקודי -פרשת ויקהל –קוט גאולה ומשיח לי  )ז

 ח ל  ..........פ"פרשת ויקלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 פ  ......  פקודי -פרשת ויקהלוע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 אפ  ......................... פקודי -פרשת ויקהל לשבוע  

 צ.....  פקודי -ויקהלפרשת לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם "מבר ירו עיש

 צח   ..........  פ "פרשת ויק לשבוע ,םולים קיג' פר –  ) יג

 נדק  ........  פ"פרשת ויקלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 פדק  ...........  פ "פרשת ויקלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 קפו  ......................................  ב פרק  עזרא ,א נפרק  ה רמיי

  נגעים מסכת  –משניות   )יז

 קפח  ................................................  ביאור קהתי 

 קצה  ..................................  מועד קטן כת מס עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 קצו  .............................................  יבקף  ד עד קו ףמד

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כ

 דכר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

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

    קול דודי הנה זה בא אור התור  )כב

 חכר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 ולר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כד

 זלר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 לטר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהטרס קונ  )כו

 מר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כז

 א מר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

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

 ומר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 זמר  ...........................................  ב נפרק  כרונותספר הז  )כט

  קודש   ותגרא  ) ל

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

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

 ט סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  )לב

 ער  .............  פקודי -פרשת ויקהל לשבוע  ים מנוח זל  ) לג

 אער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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l"yz'd ,oqip
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„BÁ‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי הּדּיּוק 1לכם וידּוע , ְְְִֵֶַַַָָָָָ

הּוא 2ּבזה  ראׁשֹון ּבאמרֹו הענין ּכֹופל מּדּוע , ְְְִִֵֶַַָָָָ

החֹודׁש נאמר ּכבר ׁשהרי הּׁשנה, לחדׁשי ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכם

הּוא  ראׁשֹון ּכֹופל ולּמה חדׁשים, ראׁש לכם ְֳִִֵֶֶַָָָָֹהּזה

ׁשּיׁש מּובן הענין ּומּכללּות הּׁשנה. לחדׁשי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלכם

והּׁשנּיה, חדׁשים, ראׁשי האחת, ּבחינֹות, ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָׁשּתי

צרי ּגם ּבזה. הענין להבין וצרי הּׁשנה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָחדׁשי

ּדהּפירּוׁש ּגֹו', הּזה החֹודׁש ּׁשּנאמר מה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָלהבין

יהיה  זה לֹו אמר ניסן חֹודׁש ׁשעל הּוא ְִִֶֶֶֶַַַָָָהּפׁשּוט

רׁש"י  (ּכפירּוׁש החדׁשים מנין לסדר ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָֹראׁש

חֹודׁש ּבראׁש עֹומד ׁשהיה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹמּמכילּתא),

חֹודׁש על ּדקאי יֹודע היה הכי ּבלאו הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָניסן,

(ּובפרט  הּזה (החֹודׁש) אמרֹו מהּו ּכן ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָניסן,

יׂשראל  ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה זה 3ׁשּזֹוהי הרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּביאּור  ּוכללּות הּדּיּוק). ּבתכלית להיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָצרי

ראׁש על ּבעיּקר קאי הּזה ׁשהחֹודׁש ּדאף ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא,

חֹודׁש, ראׁש ּכל על ּגם קאי זה הרי ניסן, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחֹודׁש

ּדמּתן  ּבסּוגיא ּבּגמרא וכדאיתא הּזה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּנקרא

ׁשּבת  ּבמּסכת חֹודׁש4ּתֹורה ּבראׁש עלמא ּדכּוּלי , ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבאּו הּזה ּבּיֹום הכא ּכתיב סיני, למדּבר ְְְֲִִִֶַַַָָָָאתּו

סיני  ראׁש5מדּבר ּלהּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החֹודׁש התם ּוכתיב , ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

חֹודׁש מראׁש נמׁש הּזה ּדהחדׁש ׁשהענין והיינּו, חֹודׁש, ראׁש ּכאן אף ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹחֹודׁש

ּׁשּנ מה ׁשּזהּו חֹודׁש, ראׁש ּבכל וכיון ניסן הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון אמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכֹולל  הראׁש ּבדּוגמת ראׁש, נקרא ׁשּלכן החֹודׁש, ימי ּכל ּכֹולל חֹודׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשראׁש

הּגּוף  אברי  החֹודׁש.6ּכל  ימי ּכל  על חֹודׁש מראׁש הּזה ּבחינת נמׁשכת לכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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ב.1) יב, 19).2)בא ע' ה'ש"ת המאמרים (ספר ה'ש"ת לכם הזה החודש א.3)רד"ה יב, בא א. א, בראשית פו,4)פרש"י

א.5)ב. יט, ספ"ב.6)יתרו ר"ה שער ראש עטרת סע"א. נח, ר"ה לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זו: בשבת שקוראים החודש' 'פרשת בפסוקי בתורה, נאמר

‰f‰ L„BÁ‰ ניסן ישראל ÌÎÏחודש ¯‡ÔBLלבני ÌÈL„Á L‡¯ «∆«∆»∆…√»ƒƒ
‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰1, עשר שנים לשאר ראש הוא ניסן חודש »∆¿»¿≈«»»

השנה  ‰eic˜חדשי Úe„ÈÂ השאלה‰Êa2, בלשון דיוק מתוך הנשאלת ¿»««ƒ»∆
ÏÙBkהכתוב ÚecÓ את הכתוב ««≈

‡e‰ ÔBL‡¯ B¯Ó‡a ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿ƒ
È¯‰L ,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ»∆¿»¿≈«»»∆¬≈

¯Ó‡ ¯·k הפסוק בתחילת ¿»∆¡«
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰«∆«∆»∆…

‰nÏÂ ,ÌÈL„Á צורך לאיזה √»ƒ¿»»
ÏÙBkואומר וחוזר ¯‡ÔBLהכתוב ≈ƒ

?‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
LiL Ô·eÓ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓeƒ¿»»ƒ¿»»∆≈

הכתוב  BÈÁa˙בדברי ÈzL,שונות ¿≈¿ƒ
,ÌÈL„Á ÈL‡¯ ,˙Á‡‰»««»≈√»ƒ
CÈ¯ˆÂ .‰M‰ ÈL„Á ,‰iM‰Â¿«¿ƒ»»¿≈«»»¿»ƒ

ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï הפנימי Êa‰.התוכן ¿»ƒ»ƒ¿»»∆
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

‰f‰זה  L„BÁ‰ ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡««∆«∆
‡e‰ ËeLt‰ Le¯Èt‰c ,'Bb¿«≈«»
BÏ ¯Ó‡ ÔÒÈ L„BÁ ÏÚL∆«∆ƒ»»«

רבינו  למשה ∆Ê‰הקדושֿברוךֿהוא
ניסן  ÒÏ„¯חודש L‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆…¿≈∆

Le¯ÈÙk) ÌÈL„Á‰ ÔÈÓƒ¿«∆√»ƒ¿≈
nÓ È"L¯‡zÏÈÎ על הלכה מדרש «ƒƒ¿ƒ¿»

שמות  מניין ),חומש את שיתחילו

ניסן מחודש È‰L‰החדשים ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
,ÔÒÈ L„BÁ L‡¯a „ÓBÚ שאז ≈¿…∆ƒ»

זו פרשה ‰ÈÎנאמרה Â‡Ïa È¯‰¬≈¿»»ƒ
בפירוש  זאת לומר בלי Ú„BÈגם ‰È‰»»≈«

רבינו  היא È‡˜cמשה ÏÚשהכוונה ¿»≈«
e‰Ó Ôk Ì‡Â ,ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»¿ƒ≈«

B¯Ó‡ באמירה מה הכתוב מתכווין »¿
(Ë¯Ù·eבפירוש  ‰f‰ (L„BÁ‰)«∆«∆ƒ¿»
È‰BfL שאותה החודש קידוש מצוות ∆ƒ

זה  מפסוק ¯‡BL‰למדים ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ»
Ï‡¯NÈ eeËˆpL3‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆

.(˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
Û‡c ,‡e‰ ¯e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe¿»«≈¿«

‰f‰ L„BÁ‰L כאן ˜‡Èהאמור ∆«∆«∆»≈
L„BÁמכוון  L‡¯ ÏÚ ¯wÈÚa¿ƒ»«…∆
,ÔÒÈ דבר של Ê‰לאמיתו È¯‰ ƒ»¬≈∆

הזה' 'החודש pL˜¯‡מכוון˜‡Èהביטוי ,L„BÁ L‡¯ Ïk ÏÚ Ìb »≈««»…∆∆ƒ¿»
ניסן, חודש ראש רק ולא השנה, חדשי כל של חודש ראש ∆»‰f‰,יום

‡˙È‡„ÎÂ וכמובא˙aL ˙ÎqÓa ‰¯Bz ÔzÓc ‡È‚eÒa ‡¯Óba4, ¿ƒ¿ƒ»«¿»»¿¿»¿««»¿«∆∆«»
,ÈÈÒ ¯a„ÓÏ e˙‡ L„BÁ L‡¯a ‡ÓÏÚ ÈleÎc בראש הדעות לכל ¿≈»¿»¿…∆¬¿ƒ¿«ƒ»

לאחר  ישראל, [בני באו [סיוון] חודש

תורה], מתן לקראת ממצרים, צאתם

מהפסוקים  זאת לומדת È˙k¿ƒ·והגמרא
¯a„Ó e‡a ‰f‰ ÌBia ‡Î‰»»««∆»ƒ¿«

ÈÈÒ5, לגבי יתרו, [בפרשת כאן כתוב ƒ»
הזה'] 'ביום תורה] ‰˙ÎeÌמתן ·È˙¿ƒ»»

החודש, פרשת בא, [בפרשת שם וכתוב

ניסן] חודש ‰f‰לגבי L„BÁ‰«∆«∆
Ôl‰l ‰Ó ,ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ»∆…√»ƒ«¿«»
על  ומדובר 'הזה' נאמר ששם כשם

L„BÁ L‡¯ ניסןÔ‡k Û‡ שגם …∆«»
על  מדובר 'הזה' L„BÁכתוב L‡…̄∆

L„Á‰cסיוון, ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»¿«…∆
ÔÒÈ L„BÁ L‡¯Ó CLÓ ‰f‰«∆ƒ¿»≈…∆ƒ»

הראשון  ¯‡Lהחודש ÏÎa¿»…
¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,L„BÁ כאן ∆∆∆«∆∆¡«

ניסן  חודש ÌÎÏעל ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆
‰M‰ ÈL„ÁÏ שעניינו היינו ¿»¿≈«»»

נמשכים  ניסן חודש ראש של והשפעתו

שאר  כל של חודש ראש ימי על

L„BÁהחדשים. L‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…∆
אשר  כללי יום Ïkבתוכו ÏÏBkהוא ≈»

‡¯˜ ÔÎlL ,L„BÁ‰ ÈÓÈ יום ¿≈«∆∆»≈ƒ¿»
חודש  Ó‚e„a˙ראש ,L‡…̄¿¿«

L‡¯‰ האדם Ïkשל ÏÏBkL »…∆≈»
Ûeb‰ È¯·‡6 נשפעת (ומהראש ∆¿≈«

האברים), לכל ÎLÓ˙החיות ÔÎÏ»≈ƒ¿∆∆
‰f‰ ˙ÈÁa בכתוב האמורה ¿ƒ««∆

חודש  ראש לגבי בגמרא ונדרשת

ÈÓÈ Ïk ÏÚ L„BÁ L‡¯Ó≈…∆«»¿≈
.L„BÁ‰«∆
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miycegו y`x mkl dfd ycegd

ענינֹו עיּקר ענינים, ׁשלׁשה ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹונמצא,

ניסן  חֹודׁש ּומראׁש ניסן, חֹודׁש ּבראׁש ְִִֵֶֶָָֹֹהּוא

ּומּכל  הּׁשנה, ׁשל חדׁשים ראׁשי לׁשאר ְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָנמׁש

החֹודׁש. ימי ּכל על נמׁש חֹודׁש ְְִֵֶֶַַָָֹראׁש

ההפרׁשÔ·eÈÂב) ּבהקּדים הּזה החֹודׁש ענין ¿«ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

לכה  זה ּכה 7ּבין הּלׁשֹון ּדהּנה, . ְְִֵֵֶַָֹֹ

אּלא  עצמ ֹו, הּדבר מהּות את רֹואה ׁשאינֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָמֹורה

כּו', ׁשּמּבחּוץ  ראיֹות ידי על אֹודֹותיו יֹודע ְְִֵֵֶַַַַָָרק

מהּות  ׁשרֹואה מֹורה זה הּלׁשֹון ּכן ּׁשאין ֵֵֶֶֶֶֶַַַָמה

ּבין  ההפרׁש וזהּו כּו'. ּבבירּור יֹודע ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּדבר,

נתנּבאּו הּנביאים ּדכל הּנביאים, לׁשאר ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹמׁשה

ּבזה  ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם מֹוסיף והיינּו,8ּבכה, , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

והּבירּור  הראּיה היתה לא הּנביאים ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאצל

מהּות  ראה מׁשה ּכן ּׁשאין מה האלקּות, ְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבמהּות

רז"ל  ּׁשאמרּו מה וזהּו הּנביאים 9האלקּות. ּכל ְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ועד  מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָנסּתּכלּו

מּתֹו ראּו הּנביאים ׁשּכל הּלׁשֹון ְִִִִֶֶַַָָָָׁשּמצינּו

מלּוכלכת  הּוא,10אסּפקלריא ּביניהם ׁשהחיּלּוק , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

האֹור  ׁשאין היינּו מאירה ׁשאינּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאסּפקלריא

אסּפקלריא  ּכן ּׁשאין מה ידּה, על ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָעֹובר

על  עֹובר האֹור ׁשאין ּבלבד לא הּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמלּוכלכת,

להאֹור. ּומנּגד היפ ׁשּזהּו זאת, עֹוד אּלא ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹידּה,

המאירה. ּבאסּפקלריא הסּתּכל רּבינּו מׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹורק

ּבכּמה  המבֹואר עם ּכן ּגם מתאים זה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָוענין

ּבע 11מקֹומֹות  עמדֹו על עמד ת ׁשּמׁשה ְְְֵֶֶַַָָֹ

לפי 12הּנבּואה  הּנביאים, ׁשאר ּכן ּׁשאין מה , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד  זֹו ולא לאלקּות, ּכלי היה לא ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּגּופם

אּלא  ּדרּכֹו, לעבֹור הּנבּואה לאֹור נתן לא ְְְֲֶֶַַַַַָָָֹׁשהּגּוף

מעלים  היה הּגּוף וחֹומרּיּות  ׁשּגׁשמּיּות זאת, ְְְְִִִֶַַַָָֹעֹוד
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ואילך.7) ב'תתקט ע' ח כרך ער. ע' רנג. ע' בא באוה"ת החודש ד"ה ואילך. סע"א פב, מטות לקו"ת גם ספרי 8)ראה

ב. ל, מטות ב.9)ופרש"י מט, ע'10)יבמות (שבועות) במדבר ב. תתתיז, ז) (כרך תולדות באוה"ת הובא יד. פ"א, ויק"ר

תתקצב. ע' תתמד. ע' ח"א נ"ך .70 ע' הוספות המאמרים 11)קלא. ספר רכט. ע' ח"א תקס"ח הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. פז. ע' ה"ו.12)תרנ"ט פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÈÚ ¯wÈÚ ,ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰Êa LiL ,‡ˆÓÂ חודש ראש של ¿ƒ¿»∆≈»∆¿…»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿»

CLÓ ÔÒÈ L„BÁ L‡¯Óe ,ÔÒÈ L„BÁ L‡¯a ‡e‰ העניין תוכן ¿…∆ƒ»≈…∆ƒ»ƒ¿»
חודש  ראש Lשל ÌÈL„Á ÈL‡¯ ¯‡LÏL‡¯ ÏkÓe ,‰M‰ Ï ƒ¿»»≈√»ƒ∆«»»ƒ»…
L„BÁ חודש כל ÈÓÈשל Ïk ÏÚ CLÓ אותו.L„BÁ‰ ∆ƒ¿»«»¿≈«∆

‰f‰ L„BÁ‰ ÔÈÚ Ô·eÈÂ (·¿«ƒ¿««∆«∆
ÌÈc˜‰a הפנימית המשמעות ביאור ¿«¿ƒ

ÎÏ‰של  ‰Ê ÔÈa L¯Ù‰‰7. «∆¿≈≈∆¿…
‰k ÔBLl‰ ,‰p‰c התנבאו שבו ¿ƒ≈«»…

ה'', אמר 'כה ואמרו הנביאים כל

‡˙כדלהלן, ‰‡B¯ BÈ‡L ‰¯BÓ∆∆≈∆∆
˜¯ ‡l‡ ,BÓˆÚ ¯·c‰ ˙e‰Ó««»»«¿∆»«
˙BÈ‡¯ È„È ÏÚ ÂÈ˙B„B‡ Ú„BÈ≈«»«¿≈¿»

הדבר ıeÁanLוהוכחות לעצם ∆ƒ«
‰Ê ÔBLl‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ«∆≈≈«»∆
כדלהלן, רבנו, משה התנבא שבו

¯·c‰ ˙e‰Ó ‰‡B¯L ‰¯BÓ∆∆∆««»»
Ú„BÈעצמו  ÔÎlL הדבר , את ומכיר ∆»≈≈«

¯e¯È·a ובהירה ברורה eÎ'.בצורה ¿≈
¯‡LÏ ‰LÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈…∆ƒ¿»
ÌÈ‡È·p‰ ÏÎc ,ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ ,‰Îa e‡a˙ƒ¿«¿¿…ƒ¬≈∆

‰Êa ‡a˙pL ‰LÓ8, כדברי …∆∆ƒ¿«≈¿∆
מטות) (בפרשת הכתוב על ז"ל חכמינו

משה" אל ה' ציווה אשר הדבר "זה

והנבואות  ב'כה' התנבאו הנביאים שכל

ואילו  ה'' אמר ב'כה פותחות שלהם

'זה  ואמר ב'זה' נתנבא רבינו משה

לשון  הוא ש'זה' כך על ומוסבר הדבר',

וגלוייה  ברורה למציאות המתייחס

הכתוב  על ז"ל חכמינו שאמרו (כמו

באצבעו  ''מראה ואנוהו", אֿלי "זה

מתייחס  'כה' ואילו זה") ואומר

ונסתרת  מצומצמת ¿»¿eÈÈ‰Â,למציאות
‡Ï ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L Ïˆ‡L∆≈∆¿»«¿ƒƒ…

¯e¯Èa‰Â ‰i‡¯‰ ‰˙È‰ הבהירות »¿»»¿ƒ»¿«≈
˙e˜Ï‡‰ ˙e‰Óa הנבואה ומראה ¿«»¡…
בהסתרה, אצלם Ôkהיה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

˙e˜Ï‡‰ ˙e‰Ó ‰‡¯ ‰LÓ…∆»»«»¡…
ברורה. בצורה Ó‰עצמה e‰ÊÂ¿∆«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M9‡È·p‰ ÏkÌÈ ∆»¿««»«¿ƒƒ
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a eÏkzÒ בין ההבדל מתבטא בזה וגם ƒ¿«¿¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

הנבואה  מראה את ראה רבנו שמשה הנביאים, שאר לנבואת משה נבואת

משאר  בשונה האור, על מסתירה שאינה המאירה (זכוכית) ב"אספקלריא"

על  מסתירה אלא מאירה שאינה ב"אספקלריא" הנבואה את שראו הנביאים

הנביא  ישעיה את הרג מנשה שהמלך בגמרא שמסופר (וכפי האור בהירות

אמר  רבך "משה כלפיו: שטען לאחר

אמרת  ואת - וחי האדם יראני לא כי

ונשא". רם כסא על יושב ה' את ואראה

הסתירה  על עונה הגמרא ובהמשך

ישעיה: לדברי משה דברי בין לכאורה

באספקלריא  נסתכלו הנביאים "כל

את  ראו לא בעצם (ולכן מאירה שאינה

נסתכל  רבינו משה ממש), ה'

המאירה") »¿ÚÂ„באספקלריא
ÏkL ÔBLl‰ eÈˆnL∆»ƒ«»∆»
CBzÓ e‡¯ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒ

˙ÎÏÎeÏÓ ‡È¯Ï˜tÒ‡10, «¿«¿«¿»¿¿∆∆
Ì‰ÈÈa ˜elÈÁ‰L אספקלריא בין ∆«ƒ≈≈∆

מלוכלכת  לאספקלריא מאירה לא

dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡L ,‡e‰∆«¿«¿«¿»∆≈»
eÈÈ‰ ‰¯È‡Ó שקופה לא זכוכית ¿ƒ»«¿

,d„È ÏÚ ¯·BÚ ¯B‡‰ ÔÈ‡L∆≈»≈«»»
‡È¯Ï˜tÒ‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¿«¿«¿»
„·Ïa ‡Ï ‰p‰ ,˙ÎÏÎeÏÓ¿¿∆∆ƒ≈…ƒ¿«
,d„È ÏÚ ¯·BÚ ¯B‡‰ ÔÈ‡L∆≈»≈«»»

e‰fL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ זכוכית ∆»…∆∆
B‡‰Ï¯מלוכלכת  „bÓe CÙÈ‰ כי ≈∆¿«≈¿»

האור. את ומטשטשת מעמעמת היא

ÏkzÒ‰ eÈa¯ ‰LÓ ˜¯Â¿«…∆«≈ƒ¿«≈
‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡a שהאור ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»

שלו. הבהירות כל עם דרכה עובר

ÌÚ Ôk Ìb ÌÈ‡˙Ó ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«≈ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ó‰11 «¿»¿«»¿

˙Úa B„ÓÚ ÏÚ „ÓÚ ‰LnL∆…∆»««»¿¿≈
‰‡e·p‰12, ההתגלות ולמרות «¿»

הנבואה  בעת לו שהייתה האלוקית

יציבה  בעמידה Ôkנשאר ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L שמעוצמת ¿»«¿ƒƒ
נופלים, היו ÌÙebLההתגלות ÈÙÏ¿ƒ∆»

שאר  ÈÏkהנביאים של ‰È‰ ‡Ï…»»¿ƒ
„·Ïa BÊ ‡ÏÂ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿…ƒ¿«
,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,Bk¯c ¯B·ÚÏ ‰‡e·p‰ ¯B‡Ï Ô˙ ‡Ï Ûeb‰L∆«…»«¿«¿»«¬«¿∆»…
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l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

ּכלי  ּגּופֹו היה מׁשה ורק הּנבּואה, על ְְְְִִֶַַַַָָָֹּומסּתיר

ּדפּורים  ּבּמאמר לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו 13לאלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכתיב  ּדכׁשּנֹולד 14ׁשעליו טֹוב, ּכי אֹותֹו וּתרא ְְִִִֵֶֶֶַַָָ

אֹורה  ּכּוּלֹו הּבית מּצד 15נתמּלא היה ׁשּזה , ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

רז"ל 16הּגּוף  ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו ׁשּנֹולד 17. ְְֶֶֶַַַַַַָ

ּתמים, היה הּגׁשמי  ּבגּופֹו ׁשּגם היינּו, ְְְִִֶַַַַָָָָמהּול,

ּברית  ּבבחינת ּבאלקּות ּבהתקּׁשרּות ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹׁשהיה

ולכן 18עֹולם  הּנׁשמה. עבֹודת קֹודם אפיּלּו , ְְֲֲִֵֶַַָָָָ

האלקּות, ּבמהּות ראּיה ּבבחינת נבּואתֹו ְְְְְֱִִִַַָָָָָֹהיתה

הּגׁשמי. ּבגּופֹו עמדֹו על ְְְְִַַַַָָועמד

e‰ÊÂ,וסיהרא ׁשמׁשא ּבין החיּלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְְְֲִִִֵַַָָָ

ּכלּום  מּגרמּה לּה לית ׁשהיא 19ּדסיהרא , ְְְֲִִִֵֶָָָָ

היא  וׁשמׁשא מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָאסּפקלריא

הּוא  ּבּספירֹות וענינֹו המאירה. ְְְְְְְִִִַַַַַָָָאסּפקלריא

(אסּפקלריא  זה ׁשּנקרא אנּפין זעיר ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהחיּלּוק

(אסּפקלריא  ּכה ׁשּנקראת לּמלכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהמאירה),

מאירה) זה 20ׁשאינּה הרי יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

ׁשּיֹורדת  ּכפי הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַהחיּלּוק

נאמר  זה ׁשעל עׂשּיה, יצירה מּׁשם 21לבריאה ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבמהּות  הראּיה ענין להיֹות יכֹול לא ׁשּׁשם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹיּפרד,

ּכן  ּׁשאין מה ּכה, ּבחינת רק זה, ּבחינת ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹֹאלקּות,

ׁשאז  ּבאצילּות, ׁשהיא ּכפי הּמלכּות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָּבחינת

יׂשראל  אמּוני ׁשלּומי ּבׁשם היא 22נקראת אזי , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵַָ

זה  נבּואת 23ּבבחינת ּבין החיּלּוק ּכללּות וזהּו . ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
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ז l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

ּכלי  ּגּופֹו היה מׁשה ורק הּנבּואה, על ְְְְִִֶַַַַָָָֹּומסּתיר

ּדפּורים  ּבּמאמר לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו 13לאלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכתיב  ּדכׁשּנֹולד 14ׁשעליו טֹוב, ּכי אֹותֹו וּתרא ְְִִִֵֶֶֶַַָָ

אֹורה  ּכּוּלֹו הּבית מּצד 15נתמּלא היה ׁשּזה , ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

רז"ל 16הּגּוף  ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו ׁשּנֹולד 17. ְְֶֶֶַַַַַַָ

ּתמים, היה הּגׁשמי  ּבגּופֹו ׁשּגם היינּו, ְְְִִֶַַַַָָָָמהּול,

ּברית  ּבבחינת ּבאלקּות ּבהתקּׁשרּות ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹׁשהיה

ולכן 18עֹולם  הּנׁשמה. עבֹודת קֹודם אפיּלּו , ְְֲֲִֵֶַַָָָָ

האלקּות, ּבמהּות ראּיה ּבבחינת נבּואתֹו ְְְְְֱִִִַַָָָָָֹהיתה

הּגׁשמי. ּבגּופֹו עמדֹו על ְְְְִַַַַָָועמד

e‰ÊÂ,וסיהרא ׁשמׁשא ּבין החיּלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְְְֲִִִֵַַָָָ

ּכלּום  מּגרמּה לּה לית ׁשהיא 19ּדסיהרא , ְְְֲִִִֵֶָָָָ

היא  וׁשמׁשא מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָאסּפקלריא

הּוא  ּבּספירֹות וענינֹו המאירה. ְְְְְְְִִִַַַַַָָָאסּפקלריא

(אסּפקלריא  זה ׁשּנקרא אנּפין זעיר ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהחיּלּוק

(אסּפקלריא  ּכה ׁשּנקראת לּמלכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהמאירה),

מאירה) זה 20ׁשאינּה הרי יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ

ׁשּיֹורדת  ּכפי הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַהחיּלּוק

נאמר  זה ׁשעל עׂשּיה, יצירה מּׁשם 21לבריאה ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבמהּות  הראּיה ענין להיֹות יכֹול לא ׁשּׁשם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹיּפרד,

ּכן  ּׁשאין מה ּכה, ּבחינת רק זה, ּבחינת ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹֹאלקּות,

ׁשאז  ּבאצילּות, ׁשהיא ּכפי הּמלכּות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָּבחינת

יׂשראל  אמּוני ׁשלּומי ּבׁשם היא 22נקראת אזי , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵַָ

זה  נבּואת 23ּבבחינת ּבין החיּלּוק ּכללּות וזהּו . ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
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רכז).13) ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"י משה ירים כאשר והי' ב.14)ד"ה ב, עה"פ.15)שמות ספר 16)פרש"י ראה

ועוד. ואילך. 92 ע' תש"א ואילך.17)המאמרים 26 ע' חט"ז שיחות לקוטי גם וראה ב. יא, ח"ב זהר א. יב, לך 18)סוטה

יג. יז, ועוד.19)לך א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, ח"א זהר תער"ב 20)ראה המשך ואילך. א'שטו ע' מטות אוה"ת ראה

ואילך. פשמ"ח ובכ"מ.21)ח"ב ב. לט, שה"ש לקו"ת וראה י. ב, לאדמו"ר 22)בראשית הזהר ביאורי יט. כ, שמואלֿב

ג. קעא, פשכ"ד.23)האמצעי שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡e·p‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‰È‰ Ûeb‰ ˙ei¯ÓBÁÂ ˙eiÓLbL∆«¿ƒ¿¿ƒ«»»«¿ƒ«¿ƒ««¿»
ולהתבטל, ליפול מוכרח היה הגוף הנבואה את ויקלוט יקבל שהנביא כדי ולכן

‰LÓ ˜¯Â הנביאים שאר מכל גבוהה יותר בדרגה ÈÏkשהיה BÙeb ‰È‰ ¿«…∆»»¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï,הנבואה בעת שהיה האלוקי הגילוי את וקלט הכיל BÓÎeוגופו ∆¡…¿

¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈««¬»
ÌÈ¯eÙc13 תש"ל זו, ÂÈÏÚLשנה  ¿ƒ∆»»

רבנו  משה עת È˙k14·על על בתורה ¿ƒ
BË·,הולדתו  Èk B˙B‡ ‡¯zÂ«≈∆ƒ

ז"ל  חכמינו »∆¿ÏBpLÎcƒ„ואמרו
‰¯B‡ Blek ˙Èa‰ ‡lÓ˙15, ƒ¿«≈««ƒ»

Ûeb‰ „vÓ ‰È‰ ‰fL16 ∆∆»»ƒ««
היה  כבר שנולד, מיד שמלכתחילה,

להתגלות  ראוי וכלי ומזוכך מתוקן

e¯Ó‡Mהאלוקות. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿
Ï"Ê¯17„ÏBpL משה,Ïe‰Ó ««∆«»

ÌbL ,eÈÈ‰ אפילוBÙe‚a «¿∆«¿
ÌÈÓz ‰È‰ ÈÓLb‰ שאמר כמו ««¿ƒ»»»ƒ

שעל  אבינו לאברהם הקדושֿברוךֿהוא

'תמים', יהיה המילה ««∆È‰L‰ידי
˙ÈÁ·a ˙e˜Ï‡a ˙e¯M˜˙‰a¿ƒ¿«¿∆¡…ƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ ˙È¯a18, נצחית ברית ¿ƒ»
‰ÓLp‰ ˙„B·Ú Ì„B˜ elÈÙ‡¬ƒ∆¬««¿»»
לפני  שנולד, מיד מדובר שהרי

נשמתו. ידי על ה' עבודת את שהתחיל

B˙‡e· ‰˙È‰ ÔÎÏÂ משה של ¿»≈»¿»¿»
˙e‰Óa ‰i‡¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿«
B„ÓÚ ÏÚ „ÓÚÂ ,˙e˜Ï‡‰»¡…¿»««»¿

ÈÓLb‰ BÙe‚a היה מלכתחילה כי ¿««¿ƒ
לכך. ראוי כלי

˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»«ƒ
הכללי  LÓL‡ההבדל ÔÈa השמש ≈ƒ¿»

‡¯‰ÈÒÂ הירח˙ÈÏ ‡¯‰ÈÒc , ¿ƒ¬»¿ƒ¬»≈
ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ19, אין הירח »ƒ»¿»¿

רק  הוא הירח (ואור משלו כלום לו

השמש) אור של dÈ‡Lהירח È‰L‡השתקפות ‡È¯Ï˜tÒ‡ ∆ƒ«¿«¿«¿»∆≈»
BÈÚÂ .‰¯È‡Ó‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ‡È‰ ‡LÓLÂ ,‰¯È‡Ó הבדל של ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«¿«¿«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿»

העליונות B¯ÈÙqa˙זה  הספירות ÈÚÊ¯בעשר ÔÈa ˜elÈÁ‰ ‡e‰ «¿ƒ«ƒ≈¿≈
ÔÈt‡ המאיר לאור (שביחס וכו' גבורה חסד, המידות הם זעירות, פנים «¿ƒ

ב'אריך  המאיר האור לגבי (ובודאי דעת, בינה חכמה, המוחין, של בספירות

הוא  שבמוחין האור הספירות), מעשר שלמעלה בחינה ארוכות, פנים אנפין',

מועט ) אנפין'pL˜¯‡אור ב'זעיר ‰È‡Ó¯‰),האור ‡È¯Ï˜tÒ‡) ‰Ê ∆ƒ¿»∆«¿«¿«¿»«¿ƒ»
˙eÎÏnÏ מקבלת היא אלא משלה ותוכן אור לה שאין המלכות ספירת ««¿

שמעליה מהספירות והשפעה (‡È¯Ï˜tÒ‡הארה ‰k ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈…«¿«¿«¿»
(‰¯È‡Ó dÈ‡L20. ∆≈»¿ƒ»

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e'זה' בין ההבדל ƒ¿»ƒ≈
מלבד  בספירות, שהיא כפי ל'כה'

'זעיר  בין ההבדל שזהו לעיל האמור

עניין  שהוא (כה), למלכות (זה) אנפין'

הזו  החלוקה יותר בפרטיות הנה כללי,

שממשיך, כפי עצמה, במלכות קיימת

˙ÈÁa ÔÈa ˜elÈÁ‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ≈¿ƒ«
˙eÎÏn‰ האצילות עולם ÈÙkשל ««¿¿ƒ
˙„¯BiL והשפעה הארה להמשיך ∆∆∆

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה העולמות

‰Ê ÏÚL מעולם אור המשכת על ∆«∆
בריאהֿיצירהֿ לעולמות האצילות

על Ó‡21¯עשייה  הכתוב בלשון ∆¡«
עדן  מגן היוצא tÈ¯„,הנהר ÌMÓƒ»ƒ»≈

ונמשך  יורד האור כאשר כלומר,

עניין  בו מתחיל האצילות מעולם

האצילות  בעולם כי מאלוקות, הפירוד

ושם  לאלוקות מוחלט ביטול יש עצמו

ואילו  בשלמות, היא ה' אחדות

יש  בריאהֿיצירהֿעשייה בעולמות

שלא  נפרדים נבראים של מציאות

ברמת  למקורם בביטול נמצאים

האצילות שבעולם «∆ÌMLהביטול
בגלל  בריאהֿיצירהֿעשייה, בעולמות

ÔÈÚהפירוד, ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï…»ƒ¿ƒ¿«
,˙e˜Ï‡ ˙e‰Óa ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿«¡…

,‰Ê ˙ÈÁa ראיה להיות יכולה ושם ¿ƒ«∆
k‰,באלוקות  ˙ÈÁa שהיא ¯˜ «¿ƒ«…

כמבואר  נסתר, שהוא כפי בדבר ראיה

הנבואה  במראה השונים האופנים לגבי ÈÁa˙לעיל, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«
ÈÓeÏL ÌLa ˙‡¯˜ Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏn‰««¿¿ƒ∆ƒ»¬ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¿≈

Ï‡¯NÈ ÈeÓ‡22, שספירת הסוד בתורת (ומבואר בשמואל הכתוב כלשון ¡≈ƒ¿»≈
העשירית  הספירה בהיותה כי ישראל' אמוני 'שלומי בשם נקראת המלכות

הוא  עשר והמספר תשע הם שבלעדיה הספירות בכל שלימות מוסיפה היא

שלם) Ê‰מספר ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÈÊ‡23. ¬«ƒƒ¿ƒ«∆
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miycegח y`x mkl dfd ycegd

ּכפי  הּנבּואה ענין ׁשּזהּו ּבזה, ׁשּנתנּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹמׁשה

הּנביאים  ׁשאר לנבּואת ּבאצילּות, ְְְֲִִִִֶַַָָׁשהּוא

ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכפי ׁשּזהּו ּבכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשּנתנּבאּו

ּובזה  עׂשּיה, יצירה ּבריאה עֹולמֹות ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹּבׁשלׁשה

אֹופן  לפי לנביא, נביא ּבין חיּלּוקים היּו ְְִִִִִֵֶָָָָּגּופא

אֹו ּביצירה אֹו ּבבריאה ּדמלכּות, ְְְְְִִִִִַַַָָההתלּבׁשּות

מגּלת 24ּבעׂשּיה  ּבדרּוׁשי אֹור ּבתֹורה (וכמבֹואר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

לעֹולם 25אסּתר  ׁשּיֹורדת ּכפי ׁשהּמלכּות , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ

ליצירה  מּבריאה ּוכׁשּיֹורדת ּכה, נקראת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהּבריאה

ּככה). נקראת ְֲִֵַָָאזי

חיּדּוׁשe‰ÊÂג) ׁשענינֹו חֹודׁש, ראׁש ענין ¿∆ְְִִִֶֶַָֹ

ׁשּנאמר  ּכמֹו אׁשּתֹו,26הּלבנה, חדׁש ְְְֱִֶֶֶַַָָֹ

אֹור  והֹול ּפֹוחת ואיל החֹודׁש מאמצע ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָּכי,

חֹודׁש ּובראׁש לגמרי, ׁשּמתעּלם עד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּלבנה,

נקּוּדה, ּבבחינת הּלבנה ּומֹולד חיּדּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָנעׂשה

יחּוד  ענין וזהּו מהּׁשמׁש. אֹור לקּבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומתחילה

ּכה, הּמלכּות, ּבחינת ּדסיהרא, וסיהרא, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹׁשמׁשא

אֹורּה מקּבלת העלם, מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאסּפקלריא

המאירה, אסּפקלריא זה, ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָמהּׁשמׁש,

ּבחינת  יּומׁש עׂשּיה יצירה ּבבריאה ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָוהיינּו,

ּגם  וזהּו האלקּות. ּבמהּות הראּיה ענין ׁשהּוא ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹזה,

ּׁשּנאמר  מה ּכמֹותּה,27ּכן להתחּדׁש עתידין ׁשהם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּדלעתיד  הּגיּלּוי על וקאי ּגדֹול, עיּלּוי ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהּוא

ָֹלבא.

˙eiË¯Ù·eיׁש ּגּופא חֹודׁש ּבראׁש הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִֵֵֵֶָֹ

לחדׁשי  חדׁשים ראׁשי ּבין ְְֳִִֵֵֵָָָחיּלּוק

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

ובכ"מ.24) קלו. ע' תרמ"ז המאמרים ספר ד.25)ראה ועוד.26)קיח, רנה. ע' בא אוה"ת וראה ט. ח, הימיםֿא דברי

א.27) מב, מסנהדרין - לבנה" קידוש ב"סדר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ כללי באופן LÓ‰ההבדל ˙‡e· ÔÈa ¿∆¿»«ƒ≈¿«…∆

,‰Êa ‡a˙pL ובהירה ברורה להתגלות שמתייחס ÔÈÚבלשון e‰fL ∆ƒ¿«≈¿∆∆∆ƒ¿«
˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L ÈÙk ‰‡e·p‰,בגלוי מאירה האלוקות e·Ï‡˙שם «¿»¿ƒ∆»¬ƒƒ¿«

,‰Îa e‡a˙pL ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L עמומה להתגלות שמתייחס לשון ¿»«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿…
CLÓpLונסתרת  ÈÙk e‰fL אור ∆∆¿ƒ∆ƒ¿»

ויורד  LÏLa‰האצילות LaÏ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿…»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
מהאלוקות, נפרדת מציאות יש בהם

‡Ùeb ‰Ê·e כפי הנבואה בעניין »∆»
בריאהֿיצירהֿעשייה  בעולמות שהיא

,‡È·Ï ‡È· ÔÈa ÌÈ˜elÈÁ eÈ‰»ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ
˙eLaÏ˙‰‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿«¿

‰‡È¯·a ,˙eÎÏÓc ירידה שזו ¿«¿ƒ¿ƒ»
דאצילות  האור  של ‡Bמסויימת

‰¯ÈˆÈa גדולה יותר ירידה שזו ƒƒ»
iNÚa‰מאצילות  B‡24 ירידה שזו «¬ƒ»

והנביא  מאצילות, גדולה יותר עוד

כפי  היא אליו הנבואה שגילוי

שלו  הגילוי לעשייה, ירדה שהמלכות

בהיר  הפחות «¿»¿(B·ÓÎÂ‡¯הוא
¯B‡ ‰¯B˙a הזקן לאדמו"ר  ¿»

ÈLe¯„aעל חסידות l‚Ó˙מאמרי ƒ¿≈¿ƒ«
¯zÒ‡25, במגילה הכתוב לשון לגבי ∆¿≈

אליהם' הגיע ומה ככה על ראו 'ומה

˙„¯BiL ÈÙk ˙eÎÏn‰L∆««¿¿ƒ∆∆∆
,‰k ˙‡¯˜ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÏ¿««¿ƒ»ƒ¿≈…
‰¯ÈˆÈÏ ‰‡È¯aÓ ˙„¯BiLÎe¿∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»

,‰Îk ˙‡¯˜ ÈÊ‡ ב'תורה וז"ל ¬«ƒ¿≈»»
על  ראו ומה שאמר "ומה שם: אור'

העניין  אליהם, הגיע ומה כך ואחר ככה

כל  ז"ל רבותינו מאמר בהקדים יובן

עליהם  מוסיף בכה, נתנבאו הנביאים

בין  ההפרש וביאור בזה. שנתנבא משה

דימיון  מלשון כה פירוש הנה לזה כה

כמו  זה יאמר לדבר דבר שמדמה במה

מפני  דימיון בבחינת כה פירוש וכן זה

הדומה  האלוקי' מן הארה רק שהוא

כמו  אלוקות עצמיות גילוי בחינת היינו זה בחינת אבל אלוקי'... לעצמות

זה  אלוקינו הנה ההוא ביום ואמר שנאמר לעתיד וכמו אצילות בבחינת שהוא

כפי"ן  בשני ככה לומר וכפל כה. כמו דימיון בחינת הוא ככה לו... קווינו

דדימיון  ודימיון דהארה הארה בחינת דהיינו דמיונות בחינות ב' על להורות

דמות  מראה ונקרא דימיון בבחינת רק בא הבריאה לעולם להאיר כשבא כו'...

נקרא  ליצירה מבריאה להאיר עוד יורד  וכאשר כה הנקרא והוא הוי' כבוד

פירוש  וזהו כו' דהארה הארה בחי' רק דהיינו לדימיון דימיון בבחינת ככה

ומכל  ככה, עלֿידי להם נראה דאצילות העליון מה דבחינת ככה על ראו ומה

ככה..."). עלֿידי שנמשך אלא ממש אליהם הגיע ומה מקום

BÓk ,‰·l‰ LecÈÁ BÈÚL ,L„BÁ L‡¯ ÔÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿»ƒ«¿»»¿
¯Ó‡pL26 לבני הימים דברי בספר ∆∆¡«

"ויולד  בנימין בשבט המשפחות פירוש

‡BzL,מן" L„Á רמז כאן ויש …∆ƒ¿
הלידה  עניין הוא שחודש לכך

ÚˆÓ‡Óוההתחדשות  ,Èkƒ≈∆¿«
L„BÁ‰ בחודש ט"ו מיום החל «∆

¯B‡ CÏB‰Â ˙ÁBt CÏÈ‡Â¿≈»≈¿≈
,‰·l‰ ליום Ú„מיום «¿»»«

È¯Ó‚Ï ÌlÚ˙nL,החודש בסוף ∆ƒ¿«≈¿«¿≈
LecÈÁ ‰NÚ L„BÁ L‡¯·e¿…∆«¬∆ƒ

‰·l‰ „ÏBÓe של וההתחלה ««¿»»
היא הלבנה »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙חידוש

¯B‡ Ïa˜Ï ‰ÏÈÁ˙Óe ,‰ce˜¿»«¿ƒ»¿«≈
LÓM‰Ó עד גדל, הירח ליום ומיום ≈«∆∆

החודש. אור e‰ÊÂאמצע קבלת ¿∆
הירח  ידי על eÁÈ„השמש ÔÈÚƒ¿«ƒ

של פנימי ÈÒÂ‰¯‡חיבור ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»
והלבנה, ÈÁa˙השמש ,‡¯‰ÈÒc¿ƒ¬»¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ בבחינת היא עצמה שמצד ««¿
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ,‰k…«¿«¿«¿»∆≈»

,ÌÏÚ‰ ,‰¯È‡Ó לעיל כמבואר ¿ƒ»∆¿≈
¯B‡ ˙Ïa˜Ó,LÓM‰Ó d ¿«∆∆»≈«∆∆

‡È¯Ï˜tÒ‡ ,‰Ê ˙ÈÁa¿ƒ«∆«¿«¿«¿»
,‰¯È‡Ó‰ עם ומתאחדת ומתחברת «¿ƒ»

בחינת  אנפין', 'זעיר בחינת השמש,

È¯·a‡‰'זה' ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿ƒ»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ יש שבהם עולמות ¿ƒ»¬ƒ»
נפרדים  ÈÁa˙נבראים CLÓeÈ¿«¿ƒ«

‰i‡¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ê∆∆ƒ¿«»¿ƒ»
˙e˜Ï‡‰ ˙e‰Óa שגם דרך על ¿«»¡…

מאיר  אור, לו אין עצמו שמצד בירח

השמש. אור

¯Ó‡pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ27 ¿∆«≈«∆∆¡«
לבנה  קידוש ישראל Ì‰Lבנוסח d˙BÓk,בני LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú ∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»

חודש  בכל המתחדשת הלבנה ÏB„bכמו ÈelÈÚ ‡e‰L של העילוי כמו ∆ƒ»
בריאהֿיצירהֿעשייה, בעולמות האצילות אור ÏÚוהכוונה È‡˜Âהארת ¿»≈«

ÈelÈb‰ האלוקות Ï·‡של „È˙ÚÏc גם בגלוי יאיר האלוקי האור שאז «ƒƒ¿»ƒ»…
למטה.

‡Ùeb L„BÁ L‡¯a ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e עצמו˜elÈÁ LÈ ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿…∆»≈ƒ
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ט l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

רז"ל  אמרּו ּדהּנה, הּקּב"ה 28הּׁשנה. מּׁשּבחר ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּומּׁשּבחר  וׁשנים, חדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ְְֳִִִֵֶַַָָָָָָּבעֹולמֹו

ּגאּוּלה, ׁשל חֹודׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ְְֲֶֶַַָָָָֹֹּביעקב

ׁשענינֹו וניסן, ּתׁשרי ּבין החיּלּוק ּכללּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּזהּו

וענינֹו טבעית, ההנהגה הּוא ּתׁשרי חֹודׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

ׁשני  ׁשהם נּסית, הנהגה הּוא ניסן חֹודׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשל

עקידה  ּבספר ּכדאיתא ההנהגה, ׁשעל 29אפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּבֹורא, ּגדּוּלת לידע אנּו יכֹולים אפנים ְְְֳִִֵֵֵַַַָָׁשני

ּתמידית  ההנהגה ׁשּזֹוהי הּטבע, מהנהגת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהאחד,

ּובלי  ׁשיּנּוי ּבלי אחד ּבאֹופן ּתמיד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשּמתנהג

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם (וזהּו סֹומכין 30הפסק אין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

טבע  ּפי על להיֹות ׁשּצרי ּדהיינּו הּנס, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָעל

מהּטבע, ׁשּלמעלה מההנהגה והּׁשני, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּדוקא),

נאמר  ׁשעליו לאֹופן (ועד נּסית עֹוׂשה 31הנהגה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָ

וזהּו ּבנּסֹו). מּכיר הּנס ּבעל ׁשאין לבּדֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָנפלאֹות

חֹודׁש ׁשּזהּו חדׁשים, ראׁש לכם הּזה ֳִֶֶֶֶֶֶַַָָֹהחֹודׁש

ּגאּוּלה). ׁשל (חֹודׁש נּסית הנהגה ׁשענינֹו ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָניסן,

חדׁשי  ׁשל הענין עכׁשיו ּגם יׁש מקֹום, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּומּכל

ׁשהּוא  ּבתׁשרי, הּוא ׁשּלהם הּׁשנה ׁשראׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,

החֹודׁש נאמר זה על א טבעית. הנהגה ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָענין

לחדׁשי  לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹהּזה

ההארה  היא ׁשּבהם הּׁשנה ּבחדׁשי ׁשּגם ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשנה,

הּנה  הּטבע, ּבלבּוׁשי ּבעֹולם ׁשּנמׁשכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהאלקית

ׁשל  ענינֹו ּבהם נרּגׁש ׁשּיהיה לכם, הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָראׁשֹון

ׁשּלמעלה  ּגאּוּלה ׁשל חֹודׁש הּזה, ְְְֶֶֶֶֶַַַָָהחֹודׁש

הּפסּוק  על רׁש"י ּׁשּפירׁש מה ּגם וזהּו 32מהּטבע. ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ליּה קרן ּדעּתיקּייא (מהּתרּגּום), האתנים ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבירח

הּקּב"ה  מּׁשּבחר ׁשהיה ּכפי ׁשּזהּו קדמאה, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָירחא

קֹודם  ּובפרטּיּות ּתֹורה, מּתן קֹודם ְְִִֶֶַַָָָּבעֹולמֹו,
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יא.28) פט"ו, תרס"ו.29)שמו"ר תרנ"ד. החדש ד"ה ואילך. ב'תתקטו ע' ח) (כרך בא באוה"ת הובא בא). (ר"פ לח שער

ועוד.30)ובכ"מ. ב. קיב, ב. קיא, ח"א זהר ב. סד, פסחים א.31)ראה לא, נדה יח. עב, ב.32)תהלים ח, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÔÈa ניסן חודש ראש המיוחד, כל ÈL„ÁÏראש ≈»≈√»ƒ¿»¿≈

‰M‰.ניסן חודש ¯Ï"Êמלבד e¯Ó‡ ,‰p‰c28 במדרש¯ÁaMÓ «»»¿ƒ≈»¿««ƒ∆»«
BÓÏBÚa ‰"aw‰ הבריאה מתחילת ÌÈL„Áכבר ÈL‡¯ Ba Ú·˜ «»»¿»»«»≈√»ƒ
¯ÁaMÓe ,ÌÈLÂ הקדושֿברוךֿהואL‡¯ Ba Ú·˜ ÂÈ·e ·˜ÚÈa ¿»ƒƒ∆»«¿«¬…»»»«…

,‰le‡b ÏL L„BÁ ראש הוא ∆∆¿»
ונעלה  שונה שכאמור ניסן חודש

החדשים, ראשי ∆∆e‰fLמשאר
˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk הכללי ההבדל ¿»«ƒ

ÏL BÈÚL ,ÔÒÈÂ È¯Lz ÔÈa≈ƒ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»∆
È¯Lz L„BÁ שנה מתחילה שבו ∆ƒ¿≈

ÈÚ·Ë˙,חדשה  ‰‚‰‰‰ ‡e‰««¿»»ƒ¿ƒ
מנהיג  הקדושֿברוךֿהוא שבו האופן

בהנהגה  הטבע, חוקי פי על העולם את

ÔÒÈהרגילה  L„BÁ ÏL BÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆ƒ»
,˙Èq ‰‚‰‰ ‡e‰ שבו האופן «¿»»ƒƒ

ניסים  בעולם עושה הקדושֿברוךֿהוא

‡ÈÙעלֿטבעיים  ÈL Ì‰L∆≈¿≈»¿≈
‰‚‰‰‰ מנהיג הוא ברוך שהקדוש ««¿»»

העולם, את ÙÒa¯בהם ‡˙È‡„kƒ¿ƒ»¿≈∆
‰„È˜Ú29ÌÈÙ‡ ÈL ÏÚL ¬≈»∆«¿≈√»ƒ

דרכים  ‡eבשתי ÌÈÏBÎÈ הנבראים ¿ƒ»
בעולם  le„b˙החיים Ú„ÈÏ≈«¿«

˙‚‰‰Ó ,„Á‡‰ ,‡¯Ba‰«≈»∆»≈«¿»«
Ú·h‰ הטבעית ההנהגה גם שהרי «∆«

הקדושֿברוךֿהוא, ידי על היא הרגילה

È‰BfL הטבע בדרך העולם הנהגת ∆ƒ
˙È„ÈÓz ‰‚‰‰‰ ורגילה קבועה ««¿»»¿ƒƒ

‚‰˙nLֿהקדוש ידי על העולם ∆ƒ¿«≈
‡Á„ברוךֿהוא  ÔÙB‡a „ÈÓz»ƒ¿∆∆»

e‰ÊÂ) ˜ÒÙ‰ ÈÏ·e ÈepÈL ÈÏa¿ƒƒ¿ƒ∆¿≈¿∆
Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb30 בגמרא ««∆»¿««
,Òp‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ אף כלומר, ≈¿ƒ««≈

שהקדושֿ שלימה אמונה יש שבוודאי

הטבע, דרכי על השולט ברוךֿהוא,

ההתנהלות  אבל ניסים, לחולל יכול

צריכה  לא האדם של והרגילה הקבועה

ניסים  על הסתמכות מתוך להיות

Èt ÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL eÈÈ‰c¿«¿∆»ƒƒ¿«ƒ
,ÈM‰Â ,(‡˜Âc Ú·Ë האופן ∆««¿»¿«≈ƒ

גדולת  את ולהכיר לדעת ניתן בו השני

הוא  Èq˙הבורא ‰‚‰‰ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰‚‰‰‰Ó„ÚÂ) ≈««¿»»∆¿«¿»≈«∆««¿»»ƒƒ¿«
ÔÙB‡Ïניסים של Ó‡¯מיוחד ÂÈÏÚL31 בתהילים‰NBÚֿהקדוש ¿∆∆»»∆¡«∆

Bc·Ïברוךֿהוא  ˙B‡ÏÙ,בנס ומכיר יודע הוא שרק ÏÚaכך ÔÈ‡L ƒ¿»¿«∆≈««

Òp‰ לו התרחש שהנס ‰f‰האדם L„BÁ‰ e‰ÊÂ .(Bqa ¯ÈkÓ «≈«ƒ¿ƒ¿∆«∆«∆
e‰fL ,ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ מדבר הזה הכתוב שבו L„BÁהחודש »∆…√»ƒ∆∆∆

) ˙Èq ‰‚‰‰ BÈÚL ,ÔÒÈ ניסן שחודש האמורים המדרש וכדברי ƒ»∆ƒ¿»«¿»»ƒƒ
ÂÈLÎÚהוא  Ìb LÈ ,ÌB˜Ó ÏkÓe .(‰le‡b ÏL L„BÁ לאחר ∆∆¿»ƒ»»≈««¿»

אחד, בחודש בחר שהקדושֿברוךֿהוא

הנהגה  של חודש להיות ניסן, חודש

‰M‰ניסית, ÈL„Á ÏL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»¿≈«»»
Ì‰lLהרגילים, ‰M‰ L‡¯L∆…«»»∆»∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,È¯L˙a ‡e‰¿ƒ¿≈∆ƒ¿«
.˙ÈÚ·Ë ‰‚‰‰«¿»»ƒ¿ƒ

‰Ê ÏÚ C‡ שאכן לעיל האמור על ««∆
עניינו  ניסית, הנהגה בין חלוקה קיימת

עניינם  טבעית, להנהגה ניסן, חודש של

השנה, חדשי שאר »¡∆Ó‡¯של
L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰«∆«∆»∆…
ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á√»ƒƒ»∆

,‰M‰ ÈL„ÁÏ ללמדנו ¿»¿≈«»»
ÈL„ÁaאפילוÌbLולהשמיענו ∆«¿»¿≈

Ì‰aL ‰M‰ֿהקדוש של ההנהגה «»»∆»∆
עולמו  את ‰‰‡¯‰ברוךֿהוא ‡È‰ƒ«∆»»

ÌÏBÚa ‰ÎLÓpL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿¿»»»
‰Ú·hונתלבשה  ÈLe·Ïa המעלים ƒ¿≈«∆«

האלוקות, לחודשים ‰p‰על ביחס  גם ƒ≈
נאמר  ÌÎÏ,אלו ‡e‰ ÔBL‡ƒ̄»∆

Ì‰a Lb¯ ‰È‰iL בחדשים ∆ƒ¿∆ƒ¿»»∆
הטבע  פי על היא ההנהגה שבהם

L BÈÚ,‰f‰ L„BÁ‰ Ï חודש ƒ¿»∆«∆«∆
le‡b‰ניסן  ÏL L„BÁ∆∆¿»

Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL שגם והיינו ∆¿«¿»≈«∆«
ההנהגה  עניין ונרגש ניכר יהיה בטבע

העלֿטבעית.

È"L¯ L¯ÈtM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆≈≈«ƒ
˜eÒt‰ ÏÚ32,ÌÈ˙‡‰ Á¯Èa ««»¿∆«»≈»ƒ

בית  בניין (לגבי מלכים בספר האמור

המלך  אל "ויקהלו הראשון), המקדש

האיתנים  בירח ישראל איש כל שלמה

השביעי" החודש הוא ורש"י (בחג

הפירוש  את ¿»»≈Ìeb¯z‰Ó),מביא
‡Á¯È dÈÏ Ô¯˜ ‡Èi˜ÈzÚc¿«ƒ«»»»≈«¿»

,‰‡Ó„˜,הזקנים שהעתיקים, «¿»»
הראשון  החודש תשרי] [לחודש לו תשרי e‰fLקוראים שחודש זה דבר ∆∆

הוא  הראשון החודש BÓÏBÚa,נקרא ‰"aw‰ ¯ÁaMÓ ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ∆»««»»¿»
‡ÈÓ¯˙הבריאה בתחילת  Ì„B˜ ˙eiË¯Ù·e ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜∆««»ƒ¿»ƒ∆¬ƒ«
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miycegי y`x mkl dfd ycegd

יציאת  אחר ּכען, אבל לכם. הּזה החֹודׁש ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָאמירת

ׁשּגם  ׁשביעאה, ירחא הּוא ּתֹורה, ּומּתן ְְְִִִֶַַַַַָָָָמצרים

לכם. הּזה מהחֹודׁש נמׁש ְִֵֶֶֶַַָָּבֹו

ענין p‰Â‰ד) ׁשהּוא חֹודׁש ּדראׁש הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַָָָֹ

עם  קׁשּור וסיהרא, ׁשמׁשא ְְֲִִִִָָָיחּוד

ּגם  וקׁשּור לכם, הּזה ּבהחֹודׁש ׁשהיתה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָהּגאּוּלה

רז"ל  ּכמאמר ּפּורים, ּגאּוּלת ּגאּוּלה 33עם מסמ ְְְְֲִִִַַַַַַָ

אחׁשורֹוׁש עבדי ּדאּכּתי ּפּורים, ּגאּוּלת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָלגאּוּלה,

ּבסֹוף 34אנן  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּפסח. לגאּוּלת , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבׁשערי  מלכּות לבּוׁש יביאּו הּמתחיל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּדיּבּור

ּׁשּנאמר 35אֹורה  מה את 36מבֹואר קח מהר ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

הּמהירּות  ענין אם אפנים, ּבׁשני וגֹו', ְְְְְֳִִִִִֵַַַָהּלבּוׁש

מכריע  ואינֹו לטֹובתֹו, אֹו המן ׁשל לרעתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָהיה

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשל ּבּמאמר אבל ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָּביניהם.

ׁשחל  ניסן, ב' (ׁשּביֹום עדן נׁשמתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ(מהֹורׁש"ּב)

להסּתּלקּותֿ ׁשנה חמּׁשים ימלאּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבׁשבּוע

ׁשנה  חמּׁשים לפני ׁשּנאמר ׁשּלֹו) ,37היּלּולא ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

היה  זה ׁשענין הּׁשני, ּכאֹופן ּבפׁשיטּות ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכֹותב

ׁשּזהּו הּדרּוׁשים ּברֹוב מבֹואר (וכן ְְְְְִֵֶֶַָָלטֹובתֹו

ּכתיב 38לטֹובתֹו ּדהּנה ּבזה, והּביאּור ּבעּתּה39). ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

רז"ל  ואמרּו זכּו40אחיׁשּנה, לא אחיׁשּנה, זכּו ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

סדר  יׁש ּדהּנה, ּביניהם, וההפרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבעּתּה.

נאמר  זה ׁשעל ּדבעּתּה, ׂשם 41העבֹודה קץ ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּמה  והּבריאה הּטבע מּצד קצּבה ׁשּיׁש ,ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלחֹוׁש

ולא  לגמרי, יאבדּו הּזמן וככלֹות להם, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיּומׁש

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מאּומה, מהם רּוח 42יּׁשאר את ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

הּוא  זה סדר אמנם, הארץ. מן אעביר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָהּטּומאה

ענין  לפעֹול וׁשלֹום, חס זכּו, לא יׂשראל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכאׁשר
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סע"ב.33) ו, יד,34)מגילה ואילך.35)א.שם צב י.36)פרק ו, המאמרים 37)אסתר (ספר פר"ת עמלק גוים ראשית סד"ה

ואילך). ש ע' ועוד.38)פר"ת תקכא. ע' ח"ב תרל"ה המאמרים ספר ד. צה, מג"א תו"א כב.39)ראה ס, סנהדרין 40)ישעי'

א. ג.41)צח, כח, ב.42)איוב יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰.מצרים ליציאת בסמוך אבל תורה מתן קודם שהייתה «∆«∆»∆

,ÔÚk Ï·‡ עכשיו‡e‰ ,‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Á‡ חודש , ¬»¿«««¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»
ÚÈ·L‡‰,תשרי  ‡Á¯È לניסן שביעי לו שקוראים וכיוון השביעי, החודש «¿»¿ƒ»»

מלמד  זה Baהרי ÌbLתשרי והשפעה CLÓבחודש L„BÁ‰Óאור ∆«ƒ¿»≈«∆
,ÌÎÏ ‰f‰.ניסן חודש «∆»∆

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â התוכן „) ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
e‰L‡הכללי  L„BÁ L‡¯c¿…∆∆

,‡¯‰ÈÒÂ ‡LÓL „eÁÈ ÔÈÚƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ¬»
והירח, השמש והתאחדות חיבור

לעיל, ‰le‡b‰כמבואר ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿»
,ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰a ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆«∆»∆
ניסן  בחודש שהייתה מצרים יציאת

,ÌÈ¯et ˙le‡b ÌÚ Ìb ¯eL˜Â¿»«ƒ¿«ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók33 שבשנה בגמרא ¿«¬«««

שני  באדר פורים את חוגגים מעוברת

le‡‚Ï‰,משום ‰le‡b CÓÒÓƒ¿«¿»ƒ¿»
את  לסמוך ÌÈ¯et,כדי ˙le‡b¿«ƒ

שלימה  גאולה הייתה לא שאמנם

LB¯ÂLÁ‡ È„·Ú Èzk‡c¿««ƒ«¿≈¬«¿≈
Ô‡34, גם שעדיין, הגמרא כדברי ¬«

אחשורוש  עבדי פורים, גאולת אחרי

גאולת  גם מכלֿמקום אבל אנחנו,

שתהיה  וראוי גאולה נחשבת פורים

ÁÒt,סמוכה  ˙le‡‚Ï וממשיך ƒ¿«∆«
חודש, ראש של הקשר את ומבאר

הגאולה. ענין עם וירח, שמש יחוד

ÛBÒa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿
‰ÏÈÁ˙nהמאמר ¯eaÈc הפותח ƒ««¿ƒ
eÎÏÓ˙בפסוק  Le·Ï e‡È·È»ƒ¿«¿

‰¯B‡ È¯ÚLaL35 לאדמו"ר ∆¿«¬≈»
Ó‡pM¯האמצעי  ‰Ó ¯‡B·Ó36 ¿»«∆∆¡«

להמן  אמר שאחשוורוש אסתר במגילת

'B‚Â Le·l‰ ˙‡ Á˜ ¯‰Ó ואת «≈«∆«¿¿
עצמך  את בו לכבד שחשבת הסוס

למרדכי, כן ‡ÌÈÙ,ועשה ÈLaƒ¿≈√»ƒ
Ì‡ אחד ‰e¯È‰n˙אופן ÔÈÚ ƒƒ¿««¿ƒ

B‡ ÔÓ‰ ÏL B˙Ú¯Ï ‰È‰ אופן »»¿»»∆»»
להמן  אחשוורוש של שהציווי שני

היה  במהירות זאת «¿B˙·BËÏלעשות
המן, Ì‰ÈÈaשל ÚÈ¯ÎÓ BÈ‡Â אדמו"ר אורה' ב'שערי הנזכר ובמאמר ¿≈«¿ƒ«≈≈∆

הנכון. הוא מהם איזה האופנים שני בין מכריע לא Ó‡na¯האמצעי Ï·‡¬»««¬»
ÌBÈaL) Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ÏL∆¿¿««¿¿»«ƒ¿»≈∆∆¿

,‰Ê Úe·La ÏÁL ,ÔÒÈ תש"ל·' L‰בשנת ÌÈMÓÁ e‡ÏÓÈ ƒ»∆»¿»«∆ƒ¿¿¬ƒƒ»»
BlL ‡ÏelÈ‰Œ˙e˜lzÒ‰Ï תר"פ ÌÈMÓÁבשנת ÈÙÏ ¯Ó‡pL ( «ƒ¿«¿ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿≈¬ƒƒ

‰L37, הסתלקותו שנת תר"פ ÔÙB‡kבשנת ˙eËÈLÙa ·˙Bk »»≈ƒ¿ƒ»∆
‰Ê ÔÈÚL ,ÈM‰ זאת לעשות למהר להמן הציווי B˙·BËÏשל ‰È‰ «≈ƒ∆ƒ¿»∆»»¿»

המן  B¯a·של ¯‡B·Ó ÔÎÂ)¿≈¿»¿
B˙·BËÏ e‰fL ÌÈLe¯c‰38( «¿ƒ∆∆¿»

ומבאר. שממשיך וכפי

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â39 ¿«≈»∆¿ƒ≈¿ƒ
הגאולה  אודות ישעיה בנבואת כתוב

‡pLÈÁ‰,העתידה dzÚa¿ƒ»¬ƒ∆»
'בעתה', כי סתירה כאן יש ולכאורה

תבוא  שהגאולה משמעו בזמנה, היינו

'אחישנה' ואילו לה, שנקבע בזמן

מהר  יותר תבוא שהגאולה משמעו

¯Ï"Êמהמתוכנן e¯Ó‡Â40 בגמרא ¿»¿««
מדובר  אלא סתירה כאן אין שלמעשה

אפשרויות  ישראל eÎÊבשתי בני אם »
תבוא ‡pLÈÁ‰יזכו  הגאולה ¬ƒ∆»

eÎÊבמהירות, ‡Ï לא ישראל בני ואם …»
בזמנה.dzÚaיזכו  תבוא הגאולה ¿ƒ»

,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰‰Â בין ההבדל ¿«∆¿≈≈≈∆
'אחישנה', לגאולה 'בעתה' גאולה

הוא  הדברים LÈבפנימיות ,‰p‰c¿ƒ≈≈
‰„B·Ú‰ ¯„Ò שבני ה' בעבודת ≈∆»¬»

עובדים  Ê‰ישראל ÏÚL ,dzÚ·cƒ¿ƒ»∆«∆
כפי  הזה, באופן העבודה סדר על

מיד, באיוב Ó‡41¯שיוסבר הכתוב ∆¡«
‰aˆ˜ LiL ,CLBÁÏ ÌN ı≈̃»«∆∆≈ƒ¿»

מלכתחילה וקבועה »vÓƒ„מוגבלת
‰nk ‰‡È¯a‰Â Ú·h‰«∆«¿«¿ƒ»«»

,Ì‰Ï CLÓeiL ובמשך חיות כמה ∆¿«»∆
וה'סטרא  ל'קליפות' יושפע זמן כמה

ההעלם  החושך, כוחות שהם אחרא'

אור  הנקראת האלוקות על וההסתר

ÔÓf‰ ˙BÏÎÎÂ להם שנקצב ¿ƒ¿«¿«
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,È¯Ó‚Ï e„·‡È…¿¿«¿≈¿…ƒ»≈

·e˙kL BÓÎe ,‰Óe‡Ó Ì‰Ó42 ≈∆¿»¿∆»
זכריה  ‰Óeh‡‰בנבואת Áe¯ ˙‡∆««¿»

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ משמע ו'אעביר' «¬ƒƒ»»∆
מוחלט. Ê‰סילוק ¯„Ò ,ÌÓ‡ יהיה והטומאה הקליפות וקץ שסוף »¿»≈∆∆

לכך ונקצב שנקבע ÒÁבמועד ,eÎÊ ‡Ï Ï‡¯NÈ ¯L‡k ‡e‰«¬∆ƒ¿»≈…»«
‰Ê ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ,ÌBÏLÂ'ה'חושך וקץ סוף Ì˙„B·Úשל È„È ÏÚ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆«¿≈¬»»
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נעׂשה  ׁשאז הּבירּורים, ּבענין עבֹודתם ידי על ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

הּתֹורה  ּבאֹור (ּכמבֹואר הּימין וקץ הּימים ְְְִִֵֵַַַַָָָָקץ

מּקץ  אבל 43ּפרׁשת עצמֹו. מּצד אּלּו) ענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתהיה  אזי הּבירּורים, ּבעבֹודת יׂשראל זכּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאׁשר

עדיין  ּכׁשּיׁש הּקצּוב, הּזמן קֹודם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּגאּוּלה

ענין  נעׂשה ׁשם ּגם הּנה כּו', החֹוׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָמציאּות

את  קח מהר ּׁשּנאמר מה וזהּו כּו'. ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַהּבירּור

המן, ׁשל לטֹובתֹו הּוא זה ׁשענין ּגֹו', ְְְִֶֶֶַָָָָהּלבּוׁש

ידי  ׁשעל ּבעּתּה, על ּבאחיׁשּנה הּמעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזֹוהי

ּכדאיתא  המן, ׁשל הּניצֹוצֹות מתּבררים ְְְִִִִִֶֶַָָָָזה

ּבבני 44ּבּגמרא  ּתֹורה למדּו המן ׁשל בניו מּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ

האגגי, להמן ּבנֹוגע אפיּלּו הּוא זה וענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָברק.

ראׁשית  נאמר ׁשעליו עמלק, ׁשל מּזרעֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבא

אֹובד  עדי ואחריתֹו עמלק אמחה 45ּגֹוים מחה ,46 ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתמחה  ידי 47ּומחה על הּנה כן, ּפי על ואף , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּגם  הּבירּור  נעׂשה ּגֹו', מהר ׁשל ּבאֹופן ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָהעבֹודה

ּבׁשאר  הּוא ׁשּכן וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְִֵֶַַַַַָָָּבֹו.

העבֹודה  ידי ׁשעל ראׁשיתם, הּוא ׁשעמלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוים,

ּוכמאמר  הּבירּור, ּבהם ּפֹועלים גו', ּדמהר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָּבאֹופן

ּתֹורה 44רז"ל  למדּו סיסרא ׁשל בניו מּבני ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מ  ּתֹורה ּבירּוׁשלים, למדּו סנחריב ׁשל בניו ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו כּו', אינּון מאן ְְִִִֶֶַַָָָּברּבים,

כּו' ּבהם ׁשּנעׂשה ּגם 48הּבירּור קׁשּור זה וענין . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכפי  אחׁשורֹוׁש, ּבימי ויהי הּמגיּלה, התחלת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָעם

צדק  הּצמח הּזקן 49ׁשּמביא אדמֹו"ר 50ּפירּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּלׁשֹון  הּוא אחׁש, אחׁשורֹוׁש, ּתיבת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַׁשּתחּלת

חּוׁשה  נאבד 51מהרה ׁשאינֹו הּוא ּבזה ׁשהעיּלּוי , ְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּוא  זה וכל כּו'. לקדּוּׁשה נהפ אּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָלגמרי,

הּבירּור  נעׂשה ׁשאז ּבעּתּה, על ּבאחיׁשּנה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעיּלּוי

(ּכמֹו לגמרי יתּבּטל ׁשּלא כּו', ּבהחֹוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֹּגם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עובדים  ישראל ‰ÌÈ¯e¯Èa,שבני ÔÈÚa והעלאתו מהרע הטוב הפרדת ¿ƒ¿««≈ƒ

ה' עבודת לצורך במגע איתו באים ישראל שבני בעולם דבר וכל לקדושה,

ונתקן  עבודת Ê‡Lמתברר את מסיימים לא מצידם ישראל בני כאשר ∆»
‰Bz¯‰הבירורים  ¯B‡a ¯‡B·Ók) ÔÈÓi‰ ı˜Â ÌÈÓi‰ ı˜ ‰NÚ«¬∆≈«»ƒ¿≈«»ƒ«¿»¿«»

ıwÓ ˙L¯t43ÌÈÈÚ ÈL »»«ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ
el‡ על הימין', ו'קץ הימים' 'קץ של ≈

חסידות  BÓˆÚ,פי „vÓ לא ) ƒ««¿
ישראל. בני של מעבודתם כתוצאה

Ï‡¯NÈ eÎÊ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»ƒ¿»≈
,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Úa את והשלימו «¬««≈ƒ

במהירות  È‰z‰הבירורים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆
‰le‡b‰'אחישנה' של באופן «¿»

LiLk ,·eˆw‰ ÔÓf‰ Ì„B˜∆«¿««»¿∆≈
'eÎ CLBÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ«∆
החושך  של זמנו הגיע לא ועדיין

NÚ‰להתבטל, ÌL Ìb ‰p‰ƒ≈«»«¬∆
'eÎ ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ החושך ואפילו ƒ¿««≈

יתברר. עצמו

¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ להמן בציווי ¿∆«∆∆¡«
הנזכר  ‡˙בפסוק Á˜ ¯‰Ó«≈«∆

‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL ,'Bb Le·l‰«¿∆ƒ¿»∆
È‰BfL ,ÔÓ‰ ÏL B˙·BËÏ¿»∆»»∆ƒ
ÏÚ ‰pLÈÁ‡a ‰ÏÚn‰««¬»«¬ƒ∆»«

,dzÚa סדר שלפי לעיל כמבואר ¿ƒ»
יתבטל  ה'חושך' 'בעתה' של העבודה

היא  העבודה אם אבל העת בבוא  רק

מהירות  ידי על 'אחישנה', של באופן

גם  יועיל הדבר הבירורים, בעבודת

כיוון  Ê‰ל'חושך' È„È ÏÚL∆«¿≈∆
ÏL ˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ«ƒ∆

‡˙È‡„k ,ÔÓ‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»
‡¯Óba44ÔÓ‰ ÏL ÂÈ· ÈaÓ «¿»»ƒ¿≈»»∆»»

˜¯· È·a ‰¯Bz e„ÓÏ סוף סוף »¿»ƒ¿≈¿«
העבודה  ידי ועל ניצוצות יש בהמן גם

הם  גם 'אחישנה', של באופן

Ê‰מתבררים. ÔÈÚÂ בירור של ¿ƒ¿»∆
האמור  באופן שב'חושך' הניצוצות

ÔÓ‰Ï Ú‚Ba elÈÙ‡ ‡e‰¬ƒ¿≈«¿»»
ÏL BÚ¯fÓ ‡aL ,È‚‚‡‰»¬»ƒ∆»ƒ«¿∆

ÂÈÏÚL ,˜ÏÓÚ עמלק Ó‡¯על ¬»≈∆»»∆¡«
ÏÓÚ˜בתורה  ÌÈBb ˙ÈL‡≈̄ƒƒ¬»≈

„·B‡ È„Ú B˙È¯Á‡Â45, ולבטלו למחותו מיוחד ציווי יש עמלק ולגבי ¿«¬ƒ¬≈≈

אומר  הקדושֿברוךֿהוא ‡ÁÓ‰לגמרי ‰ÁÓ46‰ÁÓz ‰ÁÓe47 בני »…∆¿∆»…ƒ¿∆
עמלק  את ולתקן לברר אפשר אי זה ולפי עמלק, מחיית על נצטוו ישראל

ולמחותו  לבטלו רק ‰B·Ú„‰אלא È„È ÏÚ ‰p‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ≈«¿≈»¬»
,'Bb ¯‰Ó ÏL ÔÙB‡a,'אחישנה' של באופן הבירורים עבודת היינו ¿∆∆«≈

Baכאמור, Ìb ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬∆«≈«
בהמן. nk‰אפילו ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»

¯‡La ‡e‰ ÔkL ‰nÎÂ¿«»∆≈ƒ¿»
‡e‰ ˜ÏÓÚL ,ÌÈBb‰«ƒ∆¬»≈

,Ì˙ÈL‡¯ אפשרי הדבר אם כי ≈ƒ»
שהוא  ודאי גוים' 'ראשית עמלק לגבי

קליפה  שהם הגוים שאר לגבי אפשרי

עמלק  מקליפת חמורה »∆ÏÚLפחות
¯‰Óc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆¿«≈

,'Â‚ של בדרך הבירורים עבודת

Ì‰a'אחישנה' ÌÈÏÚBt בשאר ¬ƒ»∆
Ó‡ÓÎe¯הגויים  ,¯e¯Èa‰«≈¿«¬«
Ï"Ê¯44 בגמראÏL ÂÈ· ÈaÓ ««ƒ¿≈»»∆

‰¯Bz e„ÓÏ ‡¯ÒÈÒƒ¿»»¿»
ÏL ÂÈ· ÈaÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈»»∆
,ÌÈa¯a ‰¯Bz e„ÓÏ ·È¯ÁÒ«¿≈ƒ»¿»»«ƒ

,'eÎ ÔeÈ‡ Ô‡Ó היינו הם, מי »ƒ
בני  הם מי אפילו מפרטים שבגמרא

בבני  תורה שלמדו סנחריב של בניו

ÔÈÚברק ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«
'eÎ Ì‰a ‰NÚpL ¯e¯Èa‰48. «≈∆«¬∆»∆

‰Ê ÔÈÚÂ המהירות מעלת של ¿ƒ¿»∆
˙ÏÁ˙‰ ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒ«¿»«
ÈÓÈa È‰ÈÂ ,‰lÈ‚n‰«¿ƒ»«¿ƒƒ≈
‡È·nL ÈÙk ,LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈¿ƒ∆≈ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰49¯"BÓ„‡ Le¯Èt «∆«∆∆≈«¿
Ô˜f‰50˙·Èz ˙lÁzL האותיות «»≈∆¿ƒ«≈«

המילה  של ≈¿»¬‡LB¯ÂLÁ,הראשונות
‰¯‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰ ,LÁ‡¬«ƒ¿¿≈»

‰LeÁ51, מהירות ÈelÈÚ‰Lלשון »∆»ƒ
‰Êa אחישנה'ב'BÈ‡L ‡e‰ »∆∆≈

È¯Ó‚Ï „·‡ בעתה' של באופן כמו ∆¡»¿«¿≈
נאבד  והוא לחושך' שם 'קץ שאז

לגמרי, CÙ‰ומתבטל ‡l‡∆»∆¡»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .'eÎ ‰Me„˜Ïƒ¿»¿»∆
,dzÚa ÏÚ ‰pLÈÁ‡a ÈelÈÚ‰»ƒ«¬ƒ∆»«¿ƒ»

Ê‡L של באופן היא העבודה כאשר ∆»
Ïha˙È'אחישנה' ‡lL ,'eÎ CLBÁ‰a Ìb ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬∆«≈«¿«∆∆…ƒ¿«≈
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יי l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

נעׂשה  ׁשאז הּבירּורים, ּבענין עבֹודתם ידי על ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

הּתֹורה  ּבאֹור (ּכמבֹואר הּימין וקץ הּימים ְְְִִֵֵַַַַָָָָקץ

מּקץ  אבל 43ּפרׁשת עצמֹו. מּצד אּלּו) ענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתהיה  אזי הּבירּורים, ּבעבֹודת יׂשראל זכּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאׁשר

עדיין  ּכׁשּיׁש הּקצּוב, הּזמן קֹודם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּגאּוּלה

ענין  נעׂשה ׁשם ּגם הּנה כּו', החֹוׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָמציאּות

את  קח מהר ּׁשּנאמר מה וזהּו כּו'. ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַהּבירּור

המן, ׁשל לטֹובתֹו הּוא זה ׁשענין ּגֹו', ְְְִֶֶֶַָָָָהּלבּוׁש

ידי  ׁשעל ּבעּתּה, על ּבאחיׁשּנה הּמעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזֹוהי

ּכדאיתא  המן, ׁשל הּניצֹוצֹות מתּבררים ְְְִִִִִֶֶַָָָָזה

ּבבני 44ּבּגמרא  ּתֹורה למדּו המן ׁשל בניו מּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ

האגגי, להמן ּבנֹוגע אפיּלּו הּוא זה וענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָברק.

ראׁשית  נאמר ׁשעליו עמלק, ׁשל מּזרעֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבא

אֹובד  עדי ואחריתֹו עמלק אמחה 45ּגֹוים מחה ,46 ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתמחה  ידי 47ּומחה על הּנה כן, ּפי על ואף , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּגם  הּבירּור  נעׂשה ּגֹו', מהר ׁשל ּבאֹופן ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָהעבֹודה

ּבׁשאר  הּוא ׁשּכן וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְִֵֶַַַַַָָָּבֹו.

העבֹודה  ידי ׁשעל ראׁשיתם, הּוא ׁשעמלק ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוים,

ּוכמאמר  הּבירּור, ּבהם ּפֹועלים גו', ּדמהר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָּבאֹופן

ּתֹורה 44רז"ל  למדּו סיסרא ׁשל בניו מּבני ְְְִִֵֶַַָָָָָ

מ  ּתֹורה ּבירּוׁשלים, למדּו סנחריב ׁשל בניו ּבני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ענין  ּכללּות ׁשּזהּו כּו', אינּון מאן ְְִִִֶֶַַָָָּברּבים,

כּו' ּבהם ׁשּנעׂשה ּגם 48הּבירּור קׁשּור זה וענין . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכפי  אחׁשורֹוׁש, ּבימי ויהי הּמגיּלה, התחלת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָעם

צדק  הּצמח הּזקן 49ׁשּמביא אדמֹו"ר 50ּפירּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּלׁשֹון  הּוא אחׁש, אחׁשורֹוׁש, ּתיבת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַׁשּתחּלת

חּוׁשה  נאבד 51מהרה ׁשאינֹו הּוא ּבזה ׁשהעיּלּוי , ְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּוא  זה וכל כּו'. לקדּוּׁשה נהפ אּלא ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָלגמרי,

הּבירּור  נעׂשה ׁשאז ּבעּתּה, על ּבאחיׁשּנה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעיּלּוי

(ּכמֹו לגמרי יתּבּטל ׁשּלא כּו', ּבהחֹוׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֹּגם
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ואילך.43) ב יעקב).44)שלח, העין גירסת (ע"פ ב צו, סנהדרין ב. נז, כ.45)גיטין כד, יד.46)בלק יז, תצא 47)בשלח

יט. (המו"ל).48)כה, קצת ואילך.49)חסר ב'שעח ע' אסתר מגילת מאמרי 50)אוה"ת א. קיח, אסתר מגילת תו"א ראה

תרצג. ע' ח"ב צה. ע' ח"א תקס"ח לח.51)אדה"ז כ, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עובדים  ישראל ‰ÌÈ¯e¯Èa,שבני ÔÈÚa והעלאתו מהרע הטוב הפרדת ¿ƒ¿««≈ƒ

ה' עבודת לצורך במגע איתו באים ישראל שבני בעולם דבר וכל לקדושה,

ונתקן  עבודת Ê‡Lמתברר את מסיימים לא מצידם ישראל בני כאשר ∆»
‰Bz¯‰הבירורים  ¯B‡a ¯‡B·Ók) ÔÈÓi‰ ı˜Â ÌÈÓi‰ ı˜ ‰NÚ«¬∆≈«»ƒ¿≈«»ƒ«¿»¿«»

ıwÓ ˙L¯t43ÌÈÈÚ ÈL »»«ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ
el‡ על הימין', ו'קץ הימים' 'קץ של ≈

חסידות  BÓˆÚ,פי „vÓ לא ) ƒ««¿
ישראל. בני של מעבודתם כתוצאה

Ï‡¯NÈ eÎÊ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»ƒ¿»≈
,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Úa את והשלימו «¬««≈ƒ

במהירות  È‰z‰הבירורים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆
‰le‡b‰'אחישנה' של באופן «¿»

LiLk ,·eˆw‰ ÔÓf‰ Ì„B˜∆«¿««»¿∆≈
'eÎ CLBÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ«∆
החושך  של זמנו הגיע לא ועדיין

NÚ‰להתבטל, ÌL Ìb ‰p‰ƒ≈«»«¬∆
'eÎ ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ החושך ואפילו ƒ¿««≈

יתברר. עצמו

¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ להמן בציווי ¿∆«∆∆¡«
הנזכר  ‡˙בפסוק Á˜ ¯‰Ó«≈«∆

‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL ,'Bb Le·l‰«¿∆ƒ¿»∆
È‰BfL ,ÔÓ‰ ÏL B˙·BËÏ¿»∆»»∆ƒ
ÏÚ ‰pLÈÁ‡a ‰ÏÚn‰««¬»«¬ƒ∆»«

,dzÚa סדר שלפי לעיל כמבואר ¿ƒ»
יתבטל  ה'חושך' 'בעתה' של העבודה

היא  העבודה אם אבל העת בבוא  רק

מהירות  ידי על 'אחישנה', של באופן

גם  יועיל הדבר הבירורים, בעבודת

כיוון  Ê‰ל'חושך' È„È ÏÚL∆«¿≈∆
ÏL ˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ«ƒ∆

‡˙È‡„k ,ÔÓ‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»
‡¯Óba44ÔÓ‰ ÏL ÂÈ· ÈaÓ «¿»»ƒ¿≈»»∆»»

˜¯· È·a ‰¯Bz e„ÓÏ סוף סוף »¿»ƒ¿≈¿«
העבודה  ידי ועל ניצוצות יש בהמן גם

הם  גם 'אחישנה', של באופן

Ê‰מתבררים. ÔÈÚÂ בירור של ¿ƒ¿»∆
האמור  באופן שב'חושך' הניצוצות

ÔÓ‰Ï Ú‚Ba elÈÙ‡ ‡e‰¬ƒ¿≈«¿»»
ÏL BÚ¯fÓ ‡aL ,È‚‚‡‰»¬»ƒ∆»ƒ«¿∆

ÂÈÏÚL ,˜ÏÓÚ עמלק Ó‡¯על ¬»≈∆»»∆¡«
ÏÓÚ˜בתורה  ÌÈBb ˙ÈL‡≈̄ƒƒ¬»≈

„·B‡ È„Ú B˙È¯Á‡Â45, ולבטלו למחותו מיוחד ציווי יש עמלק ולגבי ¿«¬ƒ¬≈≈

אומר  הקדושֿברוךֿהוא ‡ÁÓ‰לגמרי ‰ÁÓ46‰ÁÓz ‰ÁÓe47 בני »…∆¿∆»…ƒ¿∆
עמלק  את ולתקן לברר אפשר אי זה ולפי עמלק, מחיית על נצטוו ישראל

ולמחותו  לבטלו רק ‰B·Ú„‰אלא È„È ÏÚ ‰p‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ≈«¿≈»¬»
,'Bb ¯‰Ó ÏL ÔÙB‡a,'אחישנה' של באופן הבירורים עבודת היינו ¿∆∆«≈

Baכאמור, Ìb ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬∆«≈«
בהמן. nk‰אפילו ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»

¯‡La ‡e‰ ÔkL ‰nÎÂ¿«»∆≈ƒ¿»
‡e‰ ˜ÏÓÚL ,ÌÈBb‰«ƒ∆¬»≈

,Ì˙ÈL‡¯ אפשרי הדבר אם כי ≈ƒ»
שהוא  ודאי גוים' 'ראשית עמלק לגבי

קליפה  שהם הגוים שאר לגבי אפשרי

עמלק  מקליפת חמורה »∆ÏÚLפחות
¯‰Óc ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿∆¿«≈

,'Â‚ של בדרך הבירורים עבודת

Ì‰a'אחישנה' ÌÈÏÚBt בשאר ¬ƒ»∆
Ó‡ÓÎe¯הגויים  ,¯e¯Èa‰«≈¿«¬«
Ï"Ê¯44 בגמראÏL ÂÈ· ÈaÓ ««ƒ¿≈»»∆

‰¯Bz e„ÓÏ ‡¯ÒÈÒƒ¿»»¿»
ÏL ÂÈ· ÈaÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈»»∆
,ÌÈa¯a ‰¯Bz e„ÓÏ ·È¯ÁÒ«¿≈ƒ»¿»»«ƒ

,'eÎ ÔeÈ‡ Ô‡Ó היינו הם, מי »ƒ
בני  הם מי אפילו מפרטים שבגמרא

בבני  תורה שלמדו סנחריב של בניו

ÔÈÚברק ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«
'eÎ Ì‰a ‰NÚpL ¯e¯Èa‰48. «≈∆«¬∆»∆

‰Ê ÔÈÚÂ המהירות מעלת של ¿ƒ¿»∆
˙ÏÁ˙‰ ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒ«¿»«
ÈÓÈa È‰ÈÂ ,‰lÈ‚n‰«¿ƒ»«¿ƒƒ≈
‡È·nL ÈÙk ,LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈¿ƒ∆≈ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰49¯"BÓ„‡ Le¯Èt «∆«∆∆≈«¿
Ô˜f‰50˙·Èz ˙lÁzL האותיות «»≈∆¿ƒ«≈«

המילה  של ≈¿»¬‡LB¯ÂLÁ,הראשונות
‰¯‰Ó ÔBLlÓ ‡e‰ ,LÁ‡¬«ƒ¿¿≈»

‰LeÁ51, מהירות ÈelÈÚ‰Lלשון »∆»ƒ
‰Êa אחישנה'ב'BÈ‡L ‡e‰ »∆∆≈

È¯Ó‚Ï „·‡ בעתה' של באופן כמו ∆¡»¿«¿≈
נאבד  והוא לחושך' שם 'קץ שאז

לגמרי, CÙ‰ומתבטל ‡l‡∆»∆¡»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .'eÎ ‰Me„˜Ïƒ¿»¿»∆
,dzÚa ÏÚ ‰pLÈÁ‡a ÈelÈÚ‰»ƒ«¬ƒ∆»«¿ƒ»

Ê‡L של באופן היא העבודה כאשר ∆»
Ïha˙È'אחישנה' ‡lL ,'eÎ CLBÁ‰a Ìb ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬∆«≈«¿«∆∆…ƒ¿«≈
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miycegיב y`x mkl dfd ycegd

וכמבֹואר  כּו', יתּברר אּלא ּדבעּתּה), ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהּסדר

אחר  עדי 52ּבמקֹום ואחריתֹו ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּבירּור  ידי על והיינּו ּבכלל, עד ולא עד ְְְְְִֵֵֵַַַַַָֹאֹובד,

אֹור  ּתֹוספת נעׂשה זה ידי ועל לעיל. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָּכּנזּכר

מעצמן  יאבדּו ּכאׁשר ּגם הּנה ּובאמת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּקדּוּׁשה.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּקדּוּׁשה, אֹור ּתֹוספת מּזה 53יהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָ

אזי  הּבירּור, ידי על אבל רּנה, רׁשעים ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָֹּבאבד

ּגיּלּוי  ּובבחינת ׂשאת ּביתר הּוא אֹור ְְְִִִֵֶֶֶֶַַהּתֹוספת

ּכתיב  לבא ּׁשּלעתיד מה וזהּו יֹותר. 54ּפנימי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּוכתיב  צאנכם, ורעּו זרים אל 55ועמדּו אהּפ אז ְְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ

אחד  ׁשכם כּלם לעבדֹו ּגֹו' ברּורה ׂשפה ְְְְִֶֶַָָָָָָֻעּמים

מּכל  אחֹוריים, ּבחינת ּדׁשכם, ּבאֹופן ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ(ּדאף

והיינּו, כּלם), ּדלעבדֹו הענין יהיה ְְְְְְִִִֶַָָָָָֻמקֹום,

ּכל  אבל העֹולם, אּוּמֹות ׁשל מציאּותם ְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשּתהיה

ורעּו זרים ׁשעמדּו ּבאֹופן רק ּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָמציאּותם

ׁשהיתה  החטא, קֹודם ׁשהיה ּוכמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָֹצאנכם.

ׁשֹומר  ּכמֹו ׁשהיתה הקלּפה ּבמציאּות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּתֹועלת

לבא.56לּפרי  לעתיד ּגם יהיה כן ּוכמֹו , ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבפרׁשת LÈÂה) ּׁשּנאמר מה עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

על  הֹול ּכל ׁשמיני) (ּפרׁשת ְִִֵַַַַָָָֹהּׁשבּוע

ּבּגמרא 57ּגחֹון  ואיתא ראׁשֹונים 58, נקראּו לפיכ ְְְְְִִִִִַָָָָָ

ׁשּבּתֹורה, האֹותּיֹות ּכל סֹופרים ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָסֹופרים,

ׁשל  אֹותּיֹות ׁשל חצין ּדגחֹון וא"ו אֹומרים ְְְִִֶֶֶֶָָָָׁשהיּו

הענין  מהּו מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּתֹורה. ְְְִִֵֵֶַָָָָָספר

לאֹות  הּׁשּייכּות ּומהי מיּנּה, נפקא למאי ְְִִֶַַַַָָָָָָּבזה,

ּדוקא. ְַָָוא"ו

C‡ זה ּגחֹון על הֹול ּכל ּדהּנה, הּוא, הענין «ְְִִֵֵֶַָָָָ

ּופירּוׁש ּכהנים ּבתֹורת (ּכמבֹואר ְְֲִֵַַַָָָֹהּנחׁש

הּמהרׁש"א  ּומבאר ׁשהּסטרא 59רׁש"י), לפי , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

כּו', הּקדמֹוני  נחׁש הּוא הּטּומאה וכח ְְְְִִַַַַָָָָָֹּדׂשמאלא

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

ואילך.52) תקסה ס"ע פורים האמצעי אדמו"ר מאמרי י.53)ראה יא, ה.54)משלי סא, ט.55)ישעי' ג, ראה 56)צפני'

וש"נ. עד. ע' תרנ"ט המאמרים ספר ב. יט, מב.57)של"ה יא, סע"א.58)פרשתנו ל, שם.59)קדושין לקדושין בחדא"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ¯¯a˙È ‡l‡ ,(dzÚ·c ¯„q‰a BÓk) È¯Ó‚Ï יתהפך ואפילו ¿«¿≈¿¿«≈∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»≈

‡Á¯לקדושה, ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ52¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL בעמלק ¿«¿»¿»«≈∆∆«∆∆¡«
,ÏÏÎa „Ú ‡ÏÂ „Ú ,„·B‡ È„Ú B˙È¯Á‡Â עד יהיה שסופו היינו ¿«¬ƒ¬≈≈«¿…«ƒ¿»

מוחלט  אבדן לא אך ÏÈÚÏ.האבדן ¯kÊpk ¯e¯Èa‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰Â¿«¿«¿≈«≈«ƒ¿»¿≈
‰Ê È„È ÏÚÂ מתבררות שהקליפות ¿«¿≈∆

לקדושה  נהפכות ∆¬»NÚ‰ואפילו
‰Me„wa ¯B‡ ˙ÙÒBz זה וכל ∆∆«¿»

הבירורים  עבודת של היתרון הוא

במהירות. 'אחישנה', של באופן

e„·‡È ¯L‡k Ìb ‰p‰ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ≈««¬∆…¿
והחושך מה ÔÓˆÚÓהקליפות ≈«¿»

תהיה  העבודה אם להיות שעתיד

אז  גם 'אחישנה', ולא ∆¿È‰Èƒ‰'בעתה'
,‰Me„wa ¯B‡ ˙ÙÒBz ‰fÓƒ∆∆∆«¿»

·e˙kL BÓk53 במשלי„·‡a ¿∆»«¬…
ÌÈÚL¯ העת בבוא ¯p‰מעצמם, ¿»ƒƒ»

ואם  בקדושה, והוספה שמחה נפעלת

ומהו  האופנים שני בין ההבדל מה כן,

בא  כך על ב'אחישנה', הגדול היתרון

הקליפות  כאשר גם שאכן המענה

אור  תוספת תהיה עצמן מצד יאבדו

מקום ‡·Ïבקדושה È„Èמכל ÏÚ ¬»«¿≈
¯B‡ ˙ÙÒBz‰ ÈÊ‡ ,¯e¯Èa‰«≈¬««∆∆

‡e‰˙‡N ¯˙Èa באבוד מאשר ¿∆∆¿≈
עצמן מצד »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙הקליפות
¯˙BÈ ÈÓÈt ÈelÈb שאמנם ונמצא ƒ¿ƒƒ≈

גדול, יתרון יש 'אחישנה' של בעבודה

לעיל. כמבואר

e‰ÊÂ יכול שלמעשה לעיל המבואר ¿∆
העולם  באומות גם בירור להיות

על  הפנימי ההסבר הוא בהמן) (ואפילו

·È˙k ‡·Ï „È˙ÚlM ‰Ó54 «∆∆»ƒ»…¿ƒ
ישעיה  ÌÈ¯Êבנבואת e„ÓÚÂ¿»¿»ƒ
העולם  ˆ‡ÌÎמאומות eÚ¯Â של ¿»…¿∆

ישראל, צפניה È˙Îe55·בני בנבואת ¿ƒ
Ê‡ המשיח ‡Ïבימות Ct‰‡ »∆¿…∆

B„·ÚÏ 'Bb ‰¯e¯· ‰ÙN ÌÈnÚ«ƒ»»¿»¿»¿
ÌlÎ'ה את יעבדו העמים שכל À»

ÔÙB‡a e‰fL Û‡c) „Á‡ ÌÎL¿∆∆»¿«∆∆¿∆
ÌÈÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,ÌÎLc ולא ƒ¿∆¿ƒ«¬«ƒ

הפנימיות, ולא החיצוניות היינו פנים,

‰È‰È ,ÌB˜Ó ÏkÓ לבוא eÈÈ‰Â,לעתיד ,(ÌlÎ B„·ÚÏc ÔÈÚ‰ ƒ»»ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿«¿
ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ ÏL Ì˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL,מלהתקיים יחדלו לא והם ∆ƒ¿∆¿ƒ»∆»»

eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚL ÔÙB‡a ˜¯ ‰È‰z Ì˙e‡ÈˆÓ Ïk Ï·‡¬»»¿ƒ»ƒ¿∆«¿∆∆»¿»ƒ¿»
ÌÎ‡ˆ.'ה עבודת ולתועלת ישראל בני ˜Ì„Bלצורך ‰È‰L BÓÎe …¿∆¿∆»»∆
,‡ËÁ‰ הדעת עץ חטא ÏÚBz˙לפני ‰˙È‰L הקדושה לצד «≈¿∆»¿»∆∆

È¯tÏ ¯ÓBL BÓk ‰˙È‰L ‰tÏ˜‰ ˙e‡ÈˆÓa56, הפרי קליפת ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»¿»¿≈«¿ƒ
בגמרא  ז"ל חכמינו בלשון נקראת

הפרי) על מגינה שהיא שם (על 'שומר'

בחסידות  ומבואר של"ה בספר ונאמר

הייתה  הקליפה הדעת עץ חטא שקודם

לגבול  מחוץ (והייתה לקדושה 'שומר'

מבחוץ, שעומד שומר כמו הקדושה

בשורשה, שהיא כפי רע, הייתה לא  ואז

ומגמתה  רע נעשתה החטא ידי על ורק

ולינוק  הקדושה לגבולות להיכנס היא

חיות), Ìbממנה ‰È‰È ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿∆«
‡·Ï „È˙ÚÏ תהיה שהקליפה ∆»ƒ»…

הקדושה. לתועלת

‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ המבואר ‰) ¿≈¿«≈»∆
הקליפות בירור אודות Ó‰לעיל ÌÚƒ«

Úe·M‰ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pM∆∆¡«¿»»««»«
ÏÚ CÏB‰ Ïk (ÈÈÓL ˙L¯t)»»«¿ƒƒ…≈«

ÔBÁb57‡˙È‡Â Óba58¯‡מובא , »¿ƒ»«¿»»
ÌÈBL‡¯ e‡¯˜ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ÌÈ¯ÙBÒ eÈ‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆»¿ƒ»
eÈ‰L ,‰¯BzaL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆«»∆»

ÔBÁ‚c Â"‡Â ÌÈ¯ÓB‡'ו האות ¿ƒ»¿»
היא  זה שבפסוק גחון «¿∆ÔÈˆÁבמילה

‰¯Bz ¯ÙÒ ÏL ˙Bi˙B‡ ÏL∆ƒ∆≈∆»
וארבע  מאות שלוש יש תורה בספר

אותיות, וחמש מאות ושמונה אלף

בדיוק  היא גחון שבמילה ו' והאות

Ô·eÓ,החצי. BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
ÔÈÚ‰ e‰Ó הפנימי התוכן,‰Êa «»ƒ¿»»∆

dpÈÓ ‡˜Ù È‡ÓÏ,מזה יוצא מה ¿«»¿»ƒ»
העובדה  של המשמעות מה כלומר

הזו, ‰eÎÈiM˙המספרית È‰Óe של «ƒ««»
זה  Âc˜‡עניין Â"‡Â ˙B‡Ï שהרי »»«¿»

מכוון  הוא בתורה, במיוחד דבר, כל

ומדוייק?

Ïk ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈…
LÁp‰ ‰Ê ÔBÁb ÏÚ CÏB‰ עליו ≈«»∆«»»

חטא  בעקבות בראשית בפרשת נאמר

תלך" גחונך "על הדעת ¯È"Lעץ Le¯ÈÙe ÌÈ‰k ˙¯B˙a ¯‡B·Ók)«¿»¿«…¬ƒ≈«ƒ
‰L¯‰n"‡כאן  ¯‡·Óe ,(59‡Ï‡ÓNc ‡¯Ëq‰L ÈÙÏ הצד , ¿»≈«««¿»¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»
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l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

ּדגחֹון, ּבוא"ו הּתֹורה ּבאֹותּיֹות הפסיק ּכן ְְְְִִִֵַַָָָעל

ׁשמֹותיו  ּכּוּלן ׁשהן הּתֹורה אֹותּיֹות ּכפי ְְְִִִֵֶַָָָלרמֹוז

הּקּב"ה  לכח 60ׁשל ּכלל מקֹום ּכאן אין , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ּבזה  והענין מפסיקֹו. ּדגחֹון ּדוא"ו ,61הּטּומאה, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

ואיּבּוד  ּביּטּול רק לא הּוא הּנחׁש ּכח ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשהפסק

לקדּוּׁשה, והפיכתֹו ּבירּורֹו ּגם אּלא הּנחׁש, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּכח

ּבירּוׁשלמי  הּפסּוק 62וכדאיתא אֹויביו 63על ּגם ְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשהּנחׁש ּדאף והיינּו, הּנחׁש, זה אּתֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיׁשלים

ׁשּנאמר  ּכמֹו "אֹויביו", ּבינ64הּוא אׁשית ואיבה ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָ

אּתֹו יׁשלים הּוא ּגם מקֹום, מּכל וגֹו', .65ּובין ְְִִִֵַַָָ

הּנחׁש ׁשרׁש ּגיּלּוי ידי על נעׂשה זה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובירּור

ּכמבֹואר  ּדקדּוּׁשה, נחׁש ּבבחינת 66ּדקליּפה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

ׁשעׂשה  הּנחֹוׁשת נחׁש ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּבענין

הּנחֹוׁשת  נחׁש אל והּביט ּוכמאמר 67מׁשה, , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַֹ

ענין 68רז"ל  ׁשהּוא מעלה, ּכלּפי מסּתּכלין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּדקדּוּׁשה, הּנחׁש ּבבחינת וההסּתּכלּות ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָההּבטה

נעׂשה  זה ידי ועל ּדקליּפה, הּנחׁש ׁשרׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

נחׁש ּבירּור - וחי הּנחֹוׁשת) נחׁש אל ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(והּביט

ׁשּזהּו69ּדקליּפה  אּתֹו, ּדיׁשלים הענין ּגם וזהּו . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

וענין  ּדקליּפה. לנחׁש ּדקדּוּׁשה נחׁש ּבין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהּׁשלֹום

ּדגחֹון  וא"ו ּגחֹון, על הֹול ּכל ּבּפסּוק נרמז ְְִֵֶַַָָָָָֹזה

ּבענין  ּדהּנה, ּתֹורה. ספר ׁשל אֹותּיֹות ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָחציין

צדק  הּצמח מבאר ּדגחֹון על 70וא"ו מרּמז ׁשּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּכתר  עד ׁשעֹולה ּכפי הּתפארת [ּוכמֹו71ספירת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָ
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ובכ"מ.60) א. פז, זח"ב ועד"ז פכ"ט. אלם יונת עה"ת. בהקדמתו ואילך 61)רמב"ן 122 ע' חי"ז שיחות לקוטי גם ראה

זה). רפנ"ד.62)(ממאמר ב"ר ה"ג. סוף פ"ח ז.63)תרומות טז, טו.64)משלי ג, מז,65)בראשית בראשית אוה"ת ראה

ואילך. משה.66)סע"ב ויעש ד"ה חוקת ט.67)לקו"ת כא, ח.68)חוקת שם, חוקת בפרש"י הובא דר"ה. ספ"ג משנה

א).69) (מח, שם אוה"ת גם תרכ"ו.70)ראה הולך כל סד"ה ג"כ וראה ואילך. רמב ע' רמ. ע' פרשתנו ראה 71)אוה"ת

ד  ב. סה, נח פ' (ספר תו"ח פי"ב תש"ז יחיינו ד"ה ואילך)). רכ (ס"ע פקי"ד ח"א תער"ב (המשך תרע"ג בשלום פדה "ה

ואילך). 152 ע' תש"ז המאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקליפה) כוחות אחרא, לסטרא (כינוי ‰e‡השמאלי ‰‡Óeh‰ ÁÎÂ¿…««¿»

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡a ˜ÈÒÙ‰ Ôk ÏÚ ,'eÎ ÈBÓ„w‰ LÁ כך »»««¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»
היא  שלהם ‰Bz¯‰שהמחצית ˙Bi˙B‡ ÈÙk ÊBÓ¯Ï ,ÔBÁ‚c Â"‡Âa¿»¿»ƒ¿¿ƒƒ«»

Ôlek Ô‰L על שונות בצורות רומזות התורה אותיות ÏLכל ÂÈ˙BÓL ∆≈»¿»∆
‰"aw‰60,,האותיות שכל וכיוון «»»

אותיות  הן הכלל, מן יוצא ללא

Ô‡kקדושות  ÔÈ‡ התורה באותיות ≈»
,‰‡Óeh‰ ÁÎÏ ÏÏk ÌB˜Ó»¿»¿…««¿»

B˜ÈÒÙÓ ÔBÁ‚c Â"‡Âc הזו הו' ¿»¿»«¿ƒ
את  ועוצרת מפסיקה 'גחון' המילה של

מקום  לו יהיה שלא הטומאה כוח

את  ומבאר שממשיך וכפי בתורה,

חסידות. פי על הדברים משמעות

‰Êa ÔÈÚ‰Â61Ák ˜ÒÙ‰L , ¿»ƒ¿»»∆∆∆¿≈…«
LÁp‰ ולטמא לפגוע יוכל שלא «»»

Ák „eaÈ‡Â ÏehÈa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿ƒ…«
Ìb ‡l‡ ,LÁp‰ מזו יתירה «»»∆»«

B¯e¯Èa ותיקונוB˙ÎÈÙ‰Â של ≈«¬ƒ»
מטומאה  «¿Me„˜Ïƒ‰,הנחש

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאÈÓÏLe¯Èa62 ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
˜eÒt‰ ÏÚ63'ה "ברצות במשלי ««»

איש" ÌÈÏLÈדרכי ÂÈ·ÈB‡ Ìb«¿»«¿ƒ
,Bz‡ ירושלמי בתלמוד ונאמר ƒ

eÈÈ‰Â,ש'אויביו' ,LÁp‰ ‰Ê∆«»»¿«¿
,"ÂÈ·ÈB‡" ‡e‰ LÁp‰L Û‡c¿«∆«»»¿»

¯Ó‡pL BÓk64בבראשית‰·È‡Â ¿∆∆¡«¿≈»
,'B‚Â ÔÈ·e EÈa ˙ÈL‡ בין היינו »ƒ≈¿≈¿

האדם  ובין ÌB˜Ó,הנחש ÏkÓƒ»»
דבר  של ÌÈÏLÈבסופו ‡e‰ Ìb««¿ƒ

Bz‡65 הכוונה הדברים פנימיות ולפי ƒ
ויתברר. יתוקן הנחש ≈e¯È·e¯שגם

‰Ê הנחש È„Èשל ÏÚ ‰NÚ ∆«¬∆«¿≈
‰tÈÏ˜c LÁp‰ L¯L ÈelÈbƒ…∆«»»ƒ¿ƒ»
,‰Me„˜c LÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»ƒ¿»

אלוקית  חיות (וללא בקדושה ומקור שורש יש לקליפות גם בחסידות כמבואר

דרגות  האור וירידת צמצומים ריבוי ידי שעל אלא להתקיים, יכול לא דבר שום

הקדושה) היפך שהם קליפות שיתהוו ייתכן והסתרים, והעלמות מאד רבות

שורשו  את בו מגלים וכאשר דקדושה, בנחש הוא דקליפה הנחש ושורש

ומתברר  נתקן הוא B·Ók66·e˙kM‡¯באלוקות, ‰Ó ÔÈÚa בתורה «¿»¿ƒ¿««∆»

‰LÓ ‰NÚL ˙LBÁp‰ LÁ Èab ציווי פי את על לעצור כדי ה', «≈¿««¿∆∆»»…∆
אותו ËÈa‰Âהמגיפה, הכיש שהנחש מי ‰LBÁp˙כל LÁ Ï‡67 ¿ƒƒ∆¿««¿∆

בחיים, ויישאר ¯Ï"Ê"וחי", ¯Ó‡ÓÎe68 ידי על שהרפואה במשנה ¿«¬«««
אלא מחייה עצמו שהנחש משום לא הייתה הנחושת בנחש «∆eÈ‰Lהסתכלות

‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ והרפואה ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»
מהקדושֿברוךֿהוא, באים והחיים

‡e‰L של הפנימי הפירוש ∆
הוא  מעלה כלפי »¿ÔÈÚƒההסתכלות

˙ÈÁ·a ˙eÏkzÒ‰‰Â ‰Ëa‰‰««»»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
L¯L ‡e‰L ,‰Me„˜c LÁp‰«»»ƒ¿»∆…∆

p‰‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰tÈÏ˜c LÁ «»»ƒ¿ƒ»¿«¿≈∆
הנפש  בשורש (ההתבוננות) ההבטה

‡Ïבקדושה  ËÈa‰Â) ‰NÚ«¬»¿ƒƒ∆
¯e¯Èa - ÈÁÂ (˙LBÁp‰ LÁ¿««¿∆»»≈

‰tÈÏ˜c LÁ69 דקליפה שהנחש »»ƒ¿ƒ»
ורע  למות שייך להיות ובמקום יתוקן

וטוב. לחיים שייך Ìbיהיה e‰ÊÂ¿∆«
,Bz‡ ÌÈÏLÈc ÔÈÚ‰ האמור »ƒ¿»¿«¿ƒƒ

אתו' ישלים אויביו 'וגם הנזכר בכתוב

LÁ ÔÈa ÌBÏM‰ e‰fL∆∆«»≈»»
‰tÈÏ˜c LÁÏ ‰Me„˜c שהרי ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ»

אינו  מתברר דקליפה הנחש כאשר

שרשו  הוא דקדושה, לנחש עוד מנגד

באלוקות. ומקורו

Ïk ˜eÒta ÊÓ¯ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»«»…
ÔBÁ‚c Â"‡Â ,ÔBÁb ÏÚ CÏB‰≈«»»¿»
¯ÙÒ ÏL ˙Bi˙B‡ ÏL ÔÈÈˆÁ∆¿»∆ƒ∆≈∆

‰¯Bz.ומבאר שממשיך p‰c‰,כפי »¿ƒ≈
¯‡·Ó ÔBÁ‚c Â"‡Â ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿»¿»≈

˜„ˆ ÁÓv‰70ÏÚ Ên¯Ó ‰fL «∆«∆∆∆∆¿«≈«
‰ÏBÚL ÈÙk ˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««ƒ¿∆∆¿ƒ∆»

¯˙k‰ „Ú71 עם ב'סידור (כמבואר ««∆∆
כולל  התפארת שמדת לפי ..." דא"ח':

וכמו  וגבורה, חסד הפכים ב' בעצמו

חסד  הפכים ב' כולל הוא הנה, כידוע, תפארת בבחינת שהוא הרחמים מידת
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ּדגחֹון, ּבוא"ו הּתֹורה ּבאֹותּיֹות הפסיק ּכן ְְְְִִִֵַַָָָעל

ׁשמֹותיו  ּכּוּלן ׁשהן הּתֹורה אֹותּיֹות ּכפי ְְְִִִֵֶַָָָלרמֹוז

הּקּב"ה  לכח 60ׁשל ּכלל מקֹום ּכאן אין , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ּבזה  והענין מפסיקֹו. ּדגחֹון ּדוא"ו ,61הּטּומאה, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

ואיּבּוד  ּביּטּול רק לא הּוא הּנחׁש ּכח ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשהפסק

לקדּוּׁשה, והפיכתֹו ּבירּורֹו ּגם אּלא הּנחׁש, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּכח

ּבירּוׁשלמי  הּפסּוק 62וכדאיתא אֹויביו 63על ּגם ְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשהּנחׁש ּדאף והיינּו, הּנחׁש, זה אּתֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיׁשלים

ׁשּנאמר  ּכמֹו "אֹויביו", ּבינ64הּוא אׁשית ואיבה ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָ

אּתֹו יׁשלים הּוא ּגם מקֹום, מּכל וגֹו', .65ּובין ְְִִִֵַַָָ

הּנחׁש ׁשרׁש ּגיּלּוי ידי על נעׂשה זה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובירּור

ּכמבֹואר  ּדקדּוּׁשה, נחׁש ּבבחינת 66ּדקליּפה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

ׁשעׂשה  הּנחֹוׁשת נחׁש ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּבענין

הּנחֹוׁשת  נחׁש אל והּביט ּוכמאמר 67מׁשה, , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַֹ

ענין 68רז"ל  ׁשהּוא מעלה, ּכלּפי מסּתּכלין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּדקדּוּׁשה, הּנחׁש ּבבחינת וההסּתּכלּות ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָההּבטה

נעׂשה  זה ידי ועל ּדקליּפה, הּנחׁש ׁשרׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

נחׁש ּבירּור - וחי הּנחֹוׁשת) נחׁש אל ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(והּביט

ׁשּזהּו69ּדקליּפה  אּתֹו, ּדיׁשלים הענין ּגם וזהּו . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

וענין  ּדקליּפה. לנחׁש ּדקדּוּׁשה נחׁש ּבין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהּׁשלֹום

ּדגחֹון  וא"ו ּגחֹון, על הֹול ּכל ּבּפסּוק נרמז ְְִֵֶַַָָָָָֹזה

ּבענין  ּדהּנה, ּתֹורה. ספר ׁשל אֹותּיֹות ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָחציין

צדק  הּצמח מבאר ּדגחֹון על 70וא"ו מרּמז ׁשּזה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּכתר  עד ׁשעֹולה ּכפי הּתפארת [ּוכמֹו71ספירת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ובכ"מ.60) א. פז, זח"ב ועד"ז פכ"ט. אלם יונת עה"ת. בהקדמתו ואילך 61)רמב"ן 122 ע' חי"ז שיחות לקוטי גם ראה

זה). רפנ"ד.62)(ממאמר ב"ר ה"ג. סוף פ"ח ז.63)תרומות טז, טו.64)משלי ג, מז,65)בראשית בראשית אוה"ת ראה

ואילך. משה.66)סע"ב ויעש ד"ה חוקת ט.67)לקו"ת כא, ח.68)חוקת שם, חוקת בפרש"י הובא דר"ה. ספ"ג משנה

א).69) (מח, שם אוה"ת גם תרכ"ו.70)ראה הולך כל סד"ה ג"כ וראה ואילך. רמב ע' רמ. ע' פרשתנו ראה 71)אוה"ת

ד  ב. סה, נח פ' (ספר תו"ח פי"ב תש"ז יחיינו ד"ה ואילך)). רכ (ס"ע פקי"ד ח"א תער"ב (המשך תרע"ג בשלום פדה "ה

ואילך). 152 ע' תש"ז המאמרים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡a ˜ÈÒÙ‰ Ôk ÏÚ ,'eÎ ÈBÓ„w‰ LÁ כך »»««¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»
היא  שלהם ‰Bz¯‰שהמחצית ˙Bi˙B‡ ÈÙk ÊBÓ¯Ï ,ÔBÁ‚c Â"‡Âa¿»¿»ƒ¿¿ƒƒ«»
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אותיות  הן הכלל, מן יוצא ללא

Ô‡kקדושות  ÔÈ‡ התורה באותיות ≈»
,‰‡Óeh‰ ÁÎÏ ÏÏk ÌB˜Ó»¿»¿…««¿»

B˜ÈÒÙÓ ÔBÁ‚c Â"‡Âc הזו הו' ¿»¿»«¿ƒ
את  ועוצרת מפסיקה 'גחון' המילה של

מקום  לו יהיה שלא הטומאה כוח

את  ומבאר שממשיך וכפי בתורה,

חסידות. פי על הדברים משמעות

‰Êa ÔÈÚ‰Â61Ák ˜ÒÙ‰L , ¿»ƒ¿»»∆∆∆¿≈…«
LÁp‰ ולטמא לפגוע יוכל שלא «»»

Ák „eaÈ‡Â ÏehÈa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿ƒ…«
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B¯e¯Èa ותיקונוB˙ÎÈÙ‰Â של ≈«¬ƒ»
מטומאה  «¿Me„˜Ïƒ‰,הנחש

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאÈÓÏLe¯Èa62 ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
˜eÒt‰ ÏÚ63'ה "ברצות במשלי ««»

איש" ÌÈÏLÈדרכי ÂÈ·ÈB‡ Ìb«¿»«¿ƒ
,Bz‡ ירושלמי בתלמוד ונאמר ƒ

eÈÈ‰Â,ש'אויביו' ,LÁp‰ ‰Ê∆«»»¿«¿
,"ÂÈ·ÈB‡" ‡e‰ LÁp‰L Û‡c¿«∆«»»¿»

¯Ó‡pL BÓk64בבראשית‰·È‡Â ¿∆∆¡«¿≈»
,'B‚Â ÔÈ·e EÈa ˙ÈL‡ בין היינו »ƒ≈¿≈¿

האדם  ובין ÌB˜Ó,הנחש ÏkÓƒ»»
דבר  של ÌÈÏLÈבסופו ‡e‰ Ìb««¿ƒ

Bz‡65 הכוונה הדברים פנימיות ולפי ƒ
ויתברר. יתוקן הנחש ≈e¯È·e¯שגם

‰Ê הנחש È„Èשל ÏÚ ‰NÚ ∆«¬∆«¿≈
‰tÈÏ˜c LÁp‰ L¯L ÈelÈbƒ…∆«»»ƒ¿ƒ»
,‰Me„˜c LÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»ƒ¿»

אלוקית  חיות (וללא בקדושה ומקור שורש יש לקליפות גם בחסידות כמבואר

דרגות  האור וירידת צמצומים ריבוי ידי שעל אלא להתקיים, יכול לא דבר שום

הקדושה) היפך שהם קליפות שיתהוו ייתכן והסתרים, והעלמות מאד רבות

שורשו  את בו מגלים וכאשר דקדושה, בנחש הוא דקליפה הנחש ושורש

ומתברר  נתקן הוא B·Ók66·e˙kM‡¯באלוקות, ‰Ó ÔÈÚa בתורה «¿»¿ƒ¿««∆»

‰LÓ ‰NÚL ˙LBÁp‰ LÁ Èab ציווי פי את על לעצור כדי ה', «≈¿««¿∆∆»»…∆
אותו ËÈa‰Âהמגיפה, הכיש שהנחש מי ‰LBÁp˙כל LÁ Ï‡67 ¿ƒƒ∆¿««¿∆

בחיים, ויישאר ¯Ï"Ê"וחי", ¯Ó‡ÓÎe68 ידי על שהרפואה במשנה ¿«¬«««
אלא מחייה עצמו שהנחש משום לא הייתה הנחושת בנחש «∆eÈ‰Lהסתכלות

‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ והרפואה ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»
מהקדושֿברוךֿהוא, באים והחיים

‡e‰L של הפנימי הפירוש ∆
הוא  מעלה כלפי »¿ÔÈÚƒההסתכלות

˙ÈÁ·a ˙eÏkzÒ‰‰Â ‰Ëa‰‰««»»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
L¯L ‡e‰L ,‰Me„˜c LÁp‰«»»ƒ¿»∆…∆

p‰‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰tÈÏ˜c LÁ «»»ƒ¿ƒ»¿«¿≈∆
הנפש  בשורש (ההתבוננות) ההבטה

‡Ïבקדושה  ËÈa‰Â) ‰NÚ«¬»¿ƒƒ∆
¯e¯Èa - ÈÁÂ (˙LBÁp‰ LÁ¿««¿∆»»≈

‰tÈÏ˜c LÁ69 דקליפה שהנחש »»ƒ¿ƒ»
ורע  למות שייך להיות ובמקום יתוקן

וטוב. לחיים שייך Ìbיהיה e‰ÊÂ¿∆«
,Bz‡ ÌÈÏLÈc ÔÈÚ‰ האמור »ƒ¿»¿«¿ƒƒ

אתו' ישלים אויביו 'וגם הנזכר בכתוב

LÁ ÔÈa ÌBÏM‰ e‰fL∆∆«»≈»»
‰tÈÏ˜c LÁÏ ‰Me„˜c שהרי ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ»

אינו  מתברר דקליפה הנחש כאשר

שרשו  הוא דקדושה, לנחש עוד מנגד

באלוקות. ומקורו

Ïk ˜eÒta ÊÓ¯ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»«»…
ÔBÁ‚c Â"‡Â ,ÔBÁb ÏÚ CÏB‰≈«»»¿»
¯ÙÒ ÏL ˙Bi˙B‡ ÏL ÔÈÈˆÁ∆¿»∆ƒ∆≈∆

‰¯Bz.ומבאר שממשיך p‰c‰,כפי »¿ƒ≈
¯‡·Ó ÔBÁ‚c Â"‡Â ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿»¿»≈

˜„ˆ ÁÓv‰70ÏÚ Ên¯Ó ‰fL «∆«∆∆∆∆¿«≈«
‰ÏBÚL ÈÙk ˙¯‡Ùz‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««ƒ¿∆∆¿ƒ∆»
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ּבּזהר  הּפסּוק 72ׁשּכתּוב אֹות 73על לי ּונתּתם ְִֶֶַַַַַָָֹ

לחּבר  ּבכחּה יׁש ולכן וא"ו], אֹות ּדא ְְְֱֵֵֵֶַָָָָֹאמת,

ּוגבּורה  חסד ׁשהם ּתֹורה, הּספר חצאי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשני

ּדר ׁשּמחּבר 75הּידּוע 74[ועל לילה, חצֹות ּבענין ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ

יֹונקת  הראׁשֹון לילה ׁשחצי הּלילה, חצאי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשני

מּבחינת  יֹונקת הּׁשני לילה וחצי הּדין, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמּבחינת

להיֹות  צרי ּדגחֹון ׁשהּוא"ו הּטעם וזהּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחסד].

ההפכים  ׁשני ׁשּמחּבר הּכח ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזקּוף,

ּכתיב  ׁשעליה ּכאׁש,76ׁשּבּתֹורה, דברי כה הלֹוא ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּד למּטה ניּתנה זה, עם לאּלּוּוביחד וקא, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּביניכם  יׁש הרע ויצר ירדּתם ויׁש77ׁשּלמצרים . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

וׁשרׁשֹו ּדקליּפה נחׁש ּבין הּׁשלֹום ׁשּגם ְְְִִֵֶַַַָָָָָלֹומר,

(ּדגחֹון), רּבתי הּוי"ו ידי על הּוא ּדקדּוּׁשה ְְְִִֵַַַָָָָָָנחׁש

ּכטעּות  ּדלא - ּומּטה מעלה ּבין החיּבּור ְְְִִֵַַַָָָֹּכי,

לתּתאי  מּפלּג ּדהֹורמיז לעילאי ׁשּמּפלּג ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמין

ׁשהּׁשמים 78ּדאהֹורמיז  ּבאֹופן יהיה ׁשּלא והיינּו, , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

אדם  לבני נתן והארץ לה' יהיה 79ׁשמים אּלא , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשל  ּפמליא עם מעלה ׁשל ּפמליא ּבין ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום

זה 80מּטה  הרי - וגּוף נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

(הכי  הּקצה מן ׁשּמבריח האמצעי, קו ידי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל
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ועוד.72) ואילך. שיג ע' ח"א להצ"צ בביאוה"ז נתבאר ויקרא. יב.73)ר"פ ב, רמד.74)יהושע ע' ריש שם אוה"ת

ואילך).75) א (עה, ואילך פ"ה עליהם ויחלק ד"ה לך באוה"ת נתבאר סע"ב. צב, כט.76)זח"א כג, פח,77)ירמי' שבת

ואילך. ואילך.78)ב ג לח, שה"ש לקו"ת א. לט, טז.79)סנהדרין קטו, ג 80)תהלים פו, מטות לקו"ת ב. צט, סנהדרין

ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בחינת  הוא למעלה והענין, כלל. מדה בחינת מכל נעלה להיות כלל, הפכים

בחינת  מכל ומובדל נעלה שהוא אורֿאיןֿסוף, עצמות מבחינת בו שיש כתר,

מדות  אלין מכל ולאו ידיעא צדק לך דאית 'לאו וכמאמר המידות, מן מידה

נקרא והוא כו', בתכלית כלל' פשוט אחד אור הוא כי דכולא', 'שלימותא

לחלקים  יתחלק מבלתי הפשיטות

האור  ומאותו עדיין... וספירות במידות

גם  מאיר דאיןֿסוף בשלימות השלם

אחר  התפארת, במידת קצהו אפס

הפכים, ב' לסבול זו מידה שבכוח

מאור  בו שיש מטעם הוא בהכרח

הפכים  מב' שלמעלה דכתר השלימות

עדיין  מדות בחי' שם שאין לפי הללו,

fa‰¯כלל..." ·e˙kL BÓÎe]72 ¿∆»«…«
˜eÒt‰ ÏÚ73 שרחב יהושע בספר ««»

"עתה  יהושע ששלח למרגלים אמרה

עמכם  כיֿעשיתי בה' לי השבעוֿנא

אבי  עםֿבית גםֿאתם ועשיתם חסד

c‡חסד" ,˙Ó‡ ˙B‡ ÈÏ Ìz˙e¿«∆ƒ¡∆»
dÁÎaזו  LÈ ÔÎÏÂ ,[Â"‡Â ˙B‡»¿»≈≈¿…»

¯Ùq‰ È‡ˆÁ ÈM‰ ¯aÁÏ¿«≈«¿≈¬»≈«≈∆
‰¯e·‚e „ÒÁ Ì‰L ,‰¯Bz»∆≈∆∆¿»
התפארת  מידת של לעניינה בהתאם

וגבורה  חסד של שילוב »¿[ÏÚÂשהיא
C¯c74Úe„i‰75˙BˆÁ ÔÈÚa ∆∆«»«¿ƒ¿«¬

È‡ˆÁ ÈL ¯aÁnL ,‰ÏÈÏ«¿»∆¿«≈¿≈¬»≈
ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÈˆÁL ,‰ÏÈl‰««¿»∆¬ƒ«¿»»ƒ

˙˜BÈ חיותÔÈc‰ ˙ÈÁaÓ מידת ∆∆ƒ¿ƒ««ƒ
‰ÈMהגבורה, ‰ÏÈÏ ÈˆÁÂ«¬ƒ«¿»«≈ƒ

„ÒÁ ˙ÈÁaÓ ˙˜BÈ והחסד ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆
ברגע  הלילה, ובחצות הפכיות. ואפילו שונות מידות הן עצמן מצד והגבורה

ביניהם  שלום ונעשה חיבור נפעל לחסד מגבורה ‰ÌÚhהמעבר e‰ÊÂ .[¿∆«««
ÔBÁ‚c Â"‡e‰Lגדולה אות Ûe˜Ê,שהוא ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ היינו עומד, ∆«»¿»»ƒƒ¿»

וחוזק  תוקף על המורה דבר השורה מן ÈLבולט ¯aÁnL Ák‰ e‰fL∆∆«…«∆¿«≈¿≈
·È˙k ‰ÈÏÚL ,‰¯BzaL ÌÈÎÙ‰‰76L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰ «¬»ƒ∆«»∆»∆»¿ƒ¬…¿»ƒ»≈

ומכלה, השורפת לאש ונמשלה העולם ממציאות למעלה היא שהתורה היינו

,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·eהתורהÓlL el‡Ï ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰zÈÌÈ¯ˆ ¿««ƒ∆ƒ¿»¿«»«¿»¿≈∆¿ƒ¿«ƒ
ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰ ¯ˆÈÂ Ìz„¯È77:הגמרא (וכסיפור הגמרא: כדברי ¿«¿∆¿≈∆»»≈≈≈∆

הוא: הקדושֿברוך לפני השרת מלאכי אמרו למרום, משה שעלה "בשעה

אמרו  בא. תורה לקבל להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו

קודם  דורות וארבעה ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו:

אדם  ובן תזכרנו כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא

השמים? על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי

ריבונו  לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר

הוצאתיך  אשר אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה עולם, של

למצרים  להן: אמר מצרים. מארץ

תורה  השתעבדתם, לפרעה ירדתם,

יש  הרע יצר לכם?... תהא למה

להקדושֿברוךֿ לו הודו מיד ביניכם?

הוא...".

ÔÈa ÌBÏM‰ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»≈
LÁ BL¯LÂ ‰tÈÏ˜c LÁ»»ƒ¿ƒ»¿»¿»»

‰Me„˜c שהבירור לעיל כמבואר ƒ¿»
ידי  על הוא דקליפה הנחש של

דקליפה  בנחש שרשו את שמגלים

È˙a¯ Â"Èe‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«»«»ƒ
ÔÈa ¯eaÈÁ‰ ,Èk ,(ÔBÁ‚c)¿»ƒ«ƒ≈
˙eÚËk ‡Ïc - ‰hÓe ‰ÏÚÓ«¿»«»¿…¿»
È‡ÏÈÚÏ CbÏtnL ÔÈn‰«ƒ∆ƒ«¿»¿≈»ƒ
È‡z˙Ï CbÏtÓ ÊÈÓ¯B‰c¿¿ƒƒ«¿»¿«»≈

ÊÈÓ¯B‰‡c78,:בגמרא כמסופר ¿»¿ƒ
(מכשף) אמגושא ההוא ליה "אמר

דהורמיז  – לעילאי מפלגך לאמימר:

'הורמיז'), ע"י נברא ולמעלה (מחציך

(מחציך  דאהורמיז – לתתאי מפלגך

אמר  'אהורמיז'). ע"י נברא ולמטה,

היכי  כן אם אמימר): לו (ענה ליה

לעבורי  להורמיז אהורמיז ליה שביק

אהורמיז  נותן איך כן (אם בארעיה מיא

שהרי  בארצו, מים להעביר להורמיז

העליון). שבחלקו בפיו שנכנס ממה התחתון שבחלקו מנקביו מוציא אדם

לא  הרוחני את שברא שמי למינות נוטה היה שהאמגושא במהרש"א ומבואר

הנשימה  כלי נמצאים שם ולעילא" "מפלגך אמר ולכן הגשמי, את ברא

נמצאים  שם לתתאי" ו"מפלגך הוא, הקדושֿברוךֿהוא חלק – הרוחניים

אחר, לכוח שייך זה הרי הגשמיים, ÔÙB‡aהכלים ‰È‰È ‡lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿∆¿∆
Ì„‡ È·Ï Ô˙ ı¯‡‰Â '‰Ï ÌÈÓL ÌÈÓM‰L79, באופן כלומר, ∆«»«ƒ»«ƒ«¿»»∆»«ƒ¿≈»»

והגשמיות  הרוחניות בין קשר ÈÏÓt‡שאין ÔÈa ÌBÏL ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆»≈»«¿»
‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÌÚ ‰ÏÚÓ ÏL80,˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯ , ∆«¿»ƒ»«¿»∆«»»ƒ¿«¿ƒ

Ûe‚Â ‰ÓL ותשפיע תפעל והנשמה בגשמיות ותשפיע תפעל שהרוחניות ¿»»¿
‰‡ÈÚˆÓ,בגוף  Â˜ È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰ גם - שכוללת התפארת מידת ¬≈∆«¿≈«»∆¿»ƒ

השמאל) (קו גבורה וגם הימין) (קו (‰ÈÎחסד ‰ˆw‰ ÔÓ ÁÈ¯·nL∆«¿ƒ«ƒ«»∆¬ƒ
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טו l"yz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,ipiny t"y

ּתחּתֹון) (הכי הּקצה אל ׁשּפֹועל 81עליֹון) ועד , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָ

נחׁש ּבבחינת ׁשרׁשֹו יתּגּלה למּטה ּבהּנחׁש ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּגם

מׁשיח  ּבביאת ּבגיּלּוי יהיה זה וענין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָּדקדּוּׁשה.

(ּדקדּוּׁשה) נחׁש נקרא הּוא ׁשּגם והּוא 82צדקנּו, , ְְְְִִִֵֶַָָָָ

אּתֹו. ּדיׁשלים הענין ְְְְִִִִַַָָיפעל

וסיהרא,e‰ÊÂו) ׁשמׁשא ּדיחּוד הענין ׁשלימּות ¿∆ְְְְְֲִִִִֵָָָָ

לכם  הּזה ּדהחֹודׁש הענין ּתֹוכן ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ְְֳִִֵֶַָָָָָֹראׁש

הּׁשנה  ּבכל הּזה ) (החֹודׁש זה ּבחינת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּממׁשיכים

נרּגׁש יהיה העֹולם ּבעניני ׁשּגם והיינּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכּולּה,

ׁשּכימי  לנּו, ּתהיה וכן ּכּנ"ל. מהעֹולם, למעלה ׁשהּוא ניסן חֹודׁש ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָענינֹו

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ ויגאלנּו83צאת ׁשּיב ֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לארצנּו. קֹוממּיּות ְְְְִִֵֵַויֹוליכנּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ועוד.81) .71 שבהערה תש "ז המאמרים וספר תער"ב המשך ועוד. ב. קעה, ח"ב ב. א, ח"א זהר אוה"ת 82)ראה ראה

ועוד. שו. ע' ואתחנן אוה"ת תקנו. ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז גם וראה וש"נ. רמב. ע' רמ. ע' טו.83)פרשתנו ז, מיכה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ נעלית הכי ÔBzÁzהרוחניות ÈÎ‰) ‰ˆw‰ Ï‡ הכי ) הגשמיות ∆¿∆«»∆¬ƒ«¿
אותם,81)נחותה  lb˙È‰ומחבר ‰hÓÏ LÁp‰a ÌbL ÏÚBtL „ÚÂ¿«∆≈∆«¿«»»¿«»ƒ¿«∆

.‰Me„˜c LÁ ˙ÈÁ·a BL¯L»¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‡¯˜ ‡e‰ ÌbL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ÈelÈ‚a ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ¿»

(‰Me„˜c) LÁ82, רמז ויש »»ƒ¿»
המלך  שלמה של שמשיחתו לדבר

גחון  אותיות הגיחון נהר על הייתה

המלך  "ויאמר מלכים: בספר (כמסופר

אדניכם  עבדי את עמכם קחו להם

הפרדה  על בני שלמה את והרכבתם

ומשח  גחון. אל אותו והורדתם לי אשר

למלך  הנביא ונתן הכהן צדוק שם  אותו

ואמרתם  בשופר ותקעתם ישראל על

שלמה") המלך משיח e‰Â‡יחי ¿
Bz‡ ÌÈÏLÈc ÔÈÚ‰ ÏÚÙÈ שגם ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

ויהיו  יתבררו הקליפות ה'אויבים'

הקדושה. עם בשלום

e‰ÊÂ (Â הקליפות של הבירור ¿∆
‡LÓL „eÁÈc ÔÈÚ‰ ˙eÓÈÏL¿≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‡¯‰ÈÒÂ,וירח ÔÎBzשמש e‰fL ¿ƒ¬»∆∆∆
ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«∆«∆»∆

„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ÌÈÎÈLÓnL ,‰M‰ ÈL …√»ƒƒ»∆¿»¿≈«»»∆«¿ƒƒ
(‰f‰ L„BÁ‰) ‰Ê ˙ÈÁa נבואת כמו ברור, באופן אלוקות גילוי שהוא ¿ƒ«∆«∆«∆

המאמר, בתחילת כמבואר רבינו, eÈÈ‰Â,משה ,dÏek ‰M‰ ÏÎa¿»«»»»¿«¿
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌbL תחתונה הכי בגשמיות BÈÚגם Lb¯ ‰È‰È ∆«¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÔÒÈ L„BÁ ÏL∆∆ƒ»∆¿«¿»
Ï"pk ,ÌÏBÚ‰Ó החיבור אודות ≈»»««

ועוד. משיח ידי ועל התורה ידי שעל

E˙‡ˆ ÈÓÈkL ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»∆ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

˙B‡ÏÙ83, וכשם מיכה, כנבואת ƒ¿»
יהיה  כן נפלאות היו מצרים שביציאת

העתידה  ÁÈLÓבגאולה È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡B·iL ,e˜„ƒ̂¿≈∆»¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ זקופה בקומה ¿ƒ≈¿ƒ
.eˆ¯‡Ï¿«¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר ראשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר

אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

של  מענינו  דעת  מסיח  שאינו  לזה  ובעיקר  אד"ר,  מער"ח  שי'  כת"ר  מכתב  לקבלת  נהניתי 

הרה"ח וכו' מהר"ש שי' שו"ב.

כל   - כהן  שפתי  כי  א(,  יב,  )שבת  גדול  מכהן  הוא  נלמד  הדעת  היסח  איסור  אשר  ולהעיר   -

הכהנים ול"ד כהן גדול - ישמרו דעת. ויעויין בזח"ג קמו, ב, אשר זהו גם בזמה"ז )משא"כ ציץ( ושם 

מוכח דעי"ז דוקא יכול הוא לברך את ישראל. -

ויהי רצון שתהי' העכבה לטובה, בטוב הנראה והנגלה, הטוב לנו. וכל המתפלל בעד כו' נענה 

תחלה, אשר יבשר כת"ר בשו"ט בהקדם בענינו הוא.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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מוגה  בלתי

לכם ‡. הזה "החודש בתורה: הקריאה התחלת ע"ש – בפשטות – זה בשם נקראת החודש פרשת
היא"1וגו'" מילתא ש"שמא כיון אבל היא"2. תורה ישראל "מנהג ע"פ שהוא שם ובפרט מובן,3, הרי ,

החודש: ענין – הפרשה של התוכן על גם מורה החודש" "פרשת שהשם

הגמרא  וכדברי חודש, ראש – הוא בפשטות "החודש" של מדבר 4הענין באו הזה ביום הכא "כתיב :
לכם 5סיני  הזה החודש התם וכתיב ר"ח".1, כאן אף ר"ח להלן מה ,

קריאה  בו ותהי' סתם, "החודש" בשם יקרא החודש מברכים ושבת ר"ח שכל מצינו לא אעפ"כ, אבל
בשבת). כשחל ניסן בר"ח או ניסן, חודש מברכים בשבת (כמו החודש ענין עם הקשורה מיוחדת בתורה

וממנו  ניסן, בחודש ובמיוחד בעיקר זה הרי ד"החודש", הענין ישנו ר"ח שבכל שאע"פ מובן, ומזה
כמ"ש  השנה, חדשי שאר כל על השנה"1נמשך לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש

הגוף, כל של החיות את שכולל שבאדם הראש בדוגמת תחלה), (ולא ראש מלשון דייקא, "ראשון" –
הגוף  בכל נמשך שלהם.6וממנו המקור והוא השנה חדשי כל את ניסן חודש כולל וכמו"כ ,

קבלה:·. ע"פ הדברים משמעות היא וכן

הוי'.7ידוע  שם צירופי י"ב כנגד הם  חדשים) י"ג – העיבור (ובשנת השנה חדשי שי"ב

אותיות  ב' יש הוי' שבשם כיון הרי – צירופים כ"ד נעשים שמהם אותיות ד' יש הוי' שבשם [ואף
והאמונה  היחוד בשער (וכמבואר ההי"ן ב' .8שוות, אות .ש"כל מיוחד וכח חיות המשכת היא לכך . .

כו'"), האור והתגלות ההמשכה ציור על המורה פרטית מיוחדת בתמונה היא אות כל בכתב תמונתן גם
כ"ד) (ולא צירופים י"ב רק יש .9לכן

לפעמים  מצינו לה'10ואעפ"כ ראשונה ה' בין חילוק שיש כיון – הוי' בשם צירופים כ"ד  שנימנו
בכ"מ  כמבואר התשובה 11אחרונה, באגרת מהמבואר גם ומובן עילאה 12, ה' תתאה תשובה תתאה ש"ה'

עילאה". תשובה

בשוה, שניהם אלא אחרונה, לה' ראשונה ה' בין חילוק אין שבהם ענינים יש כי, – בדבר סתירה ואין
הכתוב  ה'13ובלשון ("בתה", מלכות כמו היא ראשונה) ה' ("אמה", שבינה היינו, בתה", "כאמה :

ענ  ויש צירופים; י"ב רק מונים דר"ח) הענין גם נכלל (שבהם אלו ענינים ולגבי יש אחרונה), שבהם ינים
צירופים]. כ"ד מונים אלו ענינים ולגבי אחרונה, לה' ראשונה ה' בין חילוק

החדשים  י"ב גם חלוקים השנה, חדשי בי"ב שמאירים הוי' שם צירופי י"ב שבין לחילוק ובהתאם
מהוה  מלשון הוא שבו הפירושים שא' הוי', משם אחר צירוף מאיר חודש שבכל דכיון – הרי 14זמ"ז ,

אחר. באופן היא התהוותו
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ב.1) יב, בא
ח"ב 2) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

לקו"ש  ואילך. רפח ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. סע"ב. קעט,
וש"נ. ואילך. 35 ס"ע ח"ו

ברמ"א 3) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
ב.4) פו, שבת
א.5) יט, יתרו
ובכ"מ.6) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ועוד.7) פ"ג. השערים) (שער יג שער פרדס
בהגהה.8) – פי"ב
פ"ב.9) הצירוף) (שער ל שער פרדס

פ"ח.10) השמות) פרטי (שער כא שער פ"ג. שם פרדס
וש"נ.11) .342 ע' ריש חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
פ"ד.12)
מד.13) טז, יחזקאל
רפ"ד.14) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
ובכ"מ.
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ואח"כ  י' תחילה כסדרו: הוי' דשם הצירוף ישנו לראש לכל הנה הוי', דשם הצירופים לי"ב ובנוגע
שהוא  הראשון בהצירוף תחילה נכללים שכולם הצירופים, שאר באים ולאח"ז ה', ואח"כ ו' ואח"כ ה'

ממנו. ונמשכים כסדרו

כסדרו  הוי' דשם הצירוף מאיר שבו – ניסן חודש של המיוחדת המעלה חודש 15וזוהי כולל שלכן ,
ממנו. שנמשכים השנה חדשי שאר כל את ניסן

הכתוב  בפשטות לעיל המבואר עם מתאים קבלה, ע"פ שהוא כפי ניסן חודש של שענינו ונמצא,
השנה". לחדשי לכם הוא "ראשון

ישראל:‚. לבני נוגע זה וענין

במדרש  קבע 16איתא ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר :
גאולה". של ר"ח בו

באופן  היא בעולמו") הקב"ה ("משבחר העולם בריאת מצד שהיא כפי החדשים קביעת כלומר:
וקציר  ש"זרע באופן העולם, טבע מצד הוא שהסדר כפי רק זהו אבל, החדשים, ראש הוא תשרי שחודש

ישבותו" לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום לכם 17וקור הזה "החודש הנה ובניו", ביעקב "כשבחר ואילו ;
בו  שיש "ניסן" בשם גם כמרומז הטבע, מדרך למעלה גאולה, של חודש ניסן, חודש – חדשים" ראש

נוני" הגמרא ב' מדברי (כמובן נסים" "נסי על שמורה חנינא 18ן, לו, נעשה נס בחלום הונא "הרואה
. הרבה) לו").(נוני"ן נעשו נסים נסי .

בפ"ע  ניסן שחודש הכוונה שאין והיינו, השנה", לחדשי לכם הוא ד"ראשון באופן נעשה זה וענין
השנה, חדשי בכל גם נמשך ניסן מחודש אלא ובניו"), ("יעקב לבנ"י בנוגע ורק גאולה, של חודש נשאר
דוקא  ישראל של בכחם שנעשה כפי הטבע, מדרך שלמעלה הגאולה ענין יהי' בהם שגם העולם, ובכל

הבחירה. ענין מצד דייקא, "בחר" ובניו", ביעקב "בחר –

פסח: דקרבן הציווי נאמר וגו'", לכם הזה "החודש שנאמר לאחרי שמיד – בפועל אז שהי' וכפי
וגו'" שה איש להם ויקחו הזה לחודש כדי 19"בעשור עד העולם, מעניני מתפעלים שלא מראים שעי"ז ,

"למה  שאלום  המצריים וכאשר המטה, בכרעי אותו וקשרו מצרים, של זרה" ה"עבודה "שה", שלקחו כך,
זבח  להם אמרו כך, עושין הם לומר 20זה רשאין היו "לא שהמצריים בלבד זו ולא כו'", לה' הוא פסח

בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס נעשה שעי"ז זאת, עוד אלא דבר", חז"ל,21להם במדרשי (כמסופר
הזקן  רבינו של בשו"ע העולם.22והובא בעניני גם וחדר נמשך מהטבע שלמעלה שהענין מודגש שבזה – (

נצחית „. היא התורה שהרי – ואחד אחד לכל הוראה מהוה זה הם:23וענין נצחיים והוראותי' ,

– מצרים בגלות בנ"י מהנהגת ללמוד צריך הגאולה, קודם הגלות, בזמן עדיין נמצאים כאשר גם
"החודש  הציווי כבר הי' ניסן), בט"ו היתה הגאולה (שהרי  מצרים בגלות עדיין היו שאז ניסן, בר"ח שכבר

ש  שפעל פסח, דקרבן הציווי גם לזה ובהמשך וגו'", לכם צריך הזה וכך כו'; מהמצריים יתפעלו לא בנ"י
כו', זרים מענינים להתפעל שלא בתוקף לעמוד צריכים בגלות, עדיין נמצאים שכאשר עתה, גם להיות

המבלבלים. הענינים כל יתבטלו ועי"ז הטבע, מדרך שלמעלה בתנועה ולעמוד

שלמעלה  באופן תהי' כולה השנה כל שבמשך ההנהגה שגם – כולה השנה כל על ממשיכים זה וענין
הטבע. מדרך

הגמרא  ובלשון פרנסה, והן בריאות הן בהרחבה, הענינים כל את הקב"ה נותן ומזוני",24ואז בני "חיי :
רויחי. ובכולם
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בתחלתה.15) ניסן מס' מ"ח לר"ח. במוסף האריז"ל סידור
יא.16) פט"ו, שמו"ר
כב.17) ח, נח
(ובפרש"י).18) רע"א נז, ברכות
ג.19) יב, בא

כז.20) שם,
יו"ד.21) קלו, תהלים
וש"נ.22) רסת"ל. או"ח
ובכ"מ.23) רפי"ז. תניא
א.24) כח, מו"ק
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לגאולה  ועד לחודש", ד"בעשור ומצב למעמד אח"כ להגיע וכלי והקדמה הכנה נעשה זה וענין
כמ"ש  ביצי"מ, שהי' כפי – לחודש עשר אראנו 25בחמשה כך) ההם, (בימים מצרים מארץ צאתך "כימי

וכמארז"ל  הזה), (בזמן ממש.26נפלאות" בקרוב צדקנו, משיח ע"י להגאל", עתידין ובניסן נגאלו "בניסן

***

על ‰. להתעכב יש – ליצי"מ בקשר מהטבע שלמעלה באופן ההנהגה אודות לעיל להמוזכר בהמשך
כמ"פ  (כמדובר זה בענין נוסף בפרטי 27פרט גם אלא הענין, בכללות רק לא הוא התורה בעניני שהדיוק

הדברים):

הפסוק  רז"ל 28על אמרו סוף, ים בקריעת שנאמר ואנוהו" אֿלי –29"זה תחילה" הכירוהו "הם :
ס  והקב"ה "בשדה", היתה שלידתם מצרים, בגלות שנולדו ש"מלקט שהתינוקות באופן מזונם, את יפק

שנאמר  דבש, של ואחד שמן של אחד עגולין שני "הם 30להן הנה וגו'", ושמן מסלע דבש ויניקהו
" אמרו ולכן כבר", שכינתו ש"ראו כיון כבר".dfהכירוהו", "שראיתי אֿלי",

עתה: גם הוא וכן

במלאכי  כמ"ש הגאולה, שלפני לזמן בנוגע גם הוא כן הרי – תחילה" הכירוהו ש"הם לענין 31בנוגע

פועלים  והם הבנים, ע"י היא שההתחלה היינו, בנים", ידי "על רש"י: ופירש בנים", על אבות לב "והשיב
בתשובה. שישובו האבות על גם

אחד  כל יכול בלבד קלה בהתבוננות הרי – כו'") להן ("מלקט הקב"ה ע"י המזון לסיפוק ובנוגע
אדמו"ר  פתגם וכידוע לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה באופן בעצמו מהקב"ה באה שפרנסתו לראות

נסי.32מהר"ש  באופן הקב"ה ע"י שניתן ה"מן" בדוגמת היא הגלות בזמן ישראל  של שפרנסתן

לראות – יכולים קלה בהתבוננות אפילו אבל, הגלות; העלם שישנו כיון בגלוי, "מן" זה אין אמנם
אינה  שהפרנסה במדינות הן טבעי; ענין שזהו לטעות מקום ואין הקב"ה, ע"י שניתן ה"מן" כמו שזהו

בהרחבה  היא שהפרנסה במדינות ועאכו"כ מהקב"ה.33בהרחבה, באה שהפרנסה מיד רואים –

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב מקום הנותן 34ואין הוא אלקיך ש"ה' הדבר וברור ,
חיל" לעשות כח ש"נותן35לך באופן שזהו אלא ,jl בזמן ובפרט גשמיים, לבושים ובאמצעות גו'",

השגחה  ורואים הקל ההסתר את מסירים קלה בהתבוננות אפילו אבל בגלוי, זאת רואים לא שלכן הגלות,
דבר. בכל פרטית

לומדים  שכבר או תורה, של אמות בד' נמצאים ארוכות שנים שבמשך אלו אצל רק לא הוא זה וענין
לראות  יכולים שנישבו, תינוקות ואפילו תינוקות, אפילו אלא שנים, עשר במשך במצוות ועוסקים תורה

תחילה". הכירוהו ש"הם ועד מהטבע, שלמעלה באופן מהקב"ה בא שהכל

השנה" לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש – ניסן בחודש ביותר מודגש זה וכל
נס. של באופן הטבע, מדרך שלמעלה ההנהגה כללות עם שקשור –

.Â:מישראל אחד כל הנהגת להיות צריכה כזה ובאופן

"ראשון" (שנקרא הקב"ה של לרצונו – הנפש שבכחות ה"ראשון" – רצונו את למסור צריך ),36יהודי
שהענין  כך, הקב"ה, של חכמתו שהיא התורה, ע"י שנתגלה כפי העליון), (רצון המצוות ענין שזהו
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טו.25) ז, מיכה
שם.26) שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ח"נ 27) .226 ע' חל"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ועוד. .235 ע'
ב.28) טו, בשלח
ובפרש"י.29) ב יא, סוטה
יג.30) לב, האזינו
בסופו.31)

חט"ז 32) לקו"ש קלט. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ. .38 הערה 178 ע'

היא 33) שהפרנסה במדינות הן להיפך: – אחרת ברשימה
בהרחבה. אינה שהפרנסה במדינות ועאכו"כ בהרחבה,

יז.34) ח, עקב
יח.35) שם,
יב.36) מח, ו. מד, ד. מא, ישעי'
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העבודה  בכללות נמשך זה וענין וכו', תפילין הנחת להקב"ה, התפלה הו"ע היום שבהתחלת הראשון
דעהו" דרכיך ש"בכל באופן שהיא היום הענינים 37במשך בכל שלו והכוונה והמטרה שהתכלית היינו, ,

ועד  ידם, על גם הקב"ה את שעובד שלו, החולין עניני גם כולל הקב"ה, רצון את ידם על לקיים היא
לה'. קרבן ממנה ועושה דמה, את ומוציא מצרים, של זרה" ה"עבודה את גם שלוקח

בגמרא  כדאיתא – "ראשון" שנקרא לביהמ"ק בנוגע שמצינו מהם 38וע"ד וא' ראשון" "שלשה שיש
שנאמר  ביהמ"ק, "בנין שקופים 39הוא "חלוני שע"י – מקדשנו" מקום מראשון מרום כבוד כסא

הגלות 40אטומים" בזמן גם ועד לארץ, בחוץ גם העולם, בכל האורה ממנו .נמשכת

המבלבלים, הענינים מכל להתפעל שלא הטבע, מדרך שלמעלה בתוקף לעמוד יהודי צריך זה ובשביל
ובקביעות, בתוקף שעומד דכיון – הרוב לגבי בטל הוא תורה שע"פ מיעוט, הם שבנ"י מזה להתפעל ולא

בטיל  לא באלף אפילו שקבוע הוא הדין הרי הקב"ה, ומקורו, שרשו עם קשור שהוא .41עי"ז

"הם  בענין לעיל האמור (ע"ד לנוער מיוחד כח יש הטבע מדרך שלמעלה התוקף בענין שגם ולהעיר,
עבור  זאת ינצלו – להם יעזרו רק ואם הטבע, דרכי של הסדרים כל את מבלבלים שהם תחלה"), הכירוהו

הטבע. מדרך שלמעלה תוקף מתוך התומ"צ קיום

.Ê כל קבלת גם אזי – הטבע מדרך שלמעלה בתוקף מתנהגים הקב"ה עם הקשורים בנ"י וכאשר
הטבע. מדרך שלמעלה באופן היא ההשפעות

במדידה  הוא דבר כל הטבע מצד שהרי – והגבלה ממדידה שלמעלה באופן הם ההשפעות ואז
" מלשון "טבע", בתיבת הפירושים א' גם [וזהו בברכות"rahnוהגבלה חכמים כן 42שטבעו שנקרא ,

באופן  היא הרי  הטבע, מדרך למעלה היא ההשפעה כאשר אבל בו], שנקבעה והחותם הצורה ע"ש
גבול. בלי והגבלה, ממדידה שלמעלה

טפחים, מעשרה למטה גבול בלי שנמשך כך, בטבע, מהטבע הלמעלה את שממשיכים – לעיל וכאמור
והגבלה. מדידה של הענין מתחיל שמהם  הספירות, מעשר שנמשכים

בחוקותי  בפרשת מ"ש במעיו"43וע"ד מתברך והוא קימעא "אוכל לשובע", לחמכם והרי 44"ואכלתם ,
שלeirnayהמזון הסדר כל הוא [לאחרי האכילה] לאחרי ועד ובישול, לאפי' עד וקצירה וזריעה חרישה
גו'"בודאי תשמרו מצותי ואת תלכו ד"בחוקותי ההנהגה ע"י ואעפ"כ, והגבלה, גם 45במדידה הנה ,

ובפרט גבול. בלי ברכה נמשכת והגבלה –במדידה כו' החרישה זמן לאחרי כבר שהוא ניסן, בחודש
להמשך יכולה כולה.בודאי השנה כל על נמשכת ניסן ומחודש הבל"ג, הקב"ה של ברכתו

ובפרט  זה, מגלות בהיציאה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי ההבטחה לקיום שבאים ועד
האריז"ל  בכתבי מ"ש היציאה 46ע"פ וגם ממצרים, שיצא הדור של גלגול הוא דמשיחא דעקבתא שדרא

אחרון" גואל הוא ראשון "גואל שהרי – משה ע"י תהי' זה בגימטריא 47מגלות "אחד" בתוספת ו"משה" ,
דידן.48משיח  בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא ,

***

.Á.חדשים ראש לכם הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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ו.37) ג, משלי
א.38) ה, פסחים
יב.39) יז, ירמי'
ובפרש"י.40) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
שם.41) ובתוס' רע"א ק, חולין ראה
ע'42) ח"נ התוועדויות – מנחם תורת וראה ב. מ, ברכות

וש"נ. .131
ה.43) כו,

עה"פ.44) פרש"י
ג.45) שם,
כ.46) הקדמה הגלגולים שער ד. ג, שמות וסה"ל ל"ת
שעה"פ 47) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי
(48– מנחם תורת גם וראה .329 ע' תרצ"ט סה"ש

וש"נ. ואילך. 111 ס"ע חנ"ו התוועדויות
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.Ë הפסוק על רש"י בפירוש גחון"49הביאור על הולך ולשון 50"כל נחש, "זה – גחון" על "הולך :
על  "הולך לדומה". הדומה ואת השלשולין להביא – הולך כל מעיו. על ונופל ׁשח שהולך שחיי', גחון
רגלים  "מרבה לדומה". הדומה ואת בלע"ז, אישקרבו"ט החפושית, את להביא – כל עקרב. זה – ארבע

צינטפיד"ש", וקורין ולכאן, לכאן זנבו ועד מראשו רגלים לו שיש שרץ נדל, זה –

"הולך– עקרב ורק גחון" על "הולך נחש שרק כיון בפירוש דלכאורה: נאמר לא למה ארבע", על
עקרב"? ו"כל נחש" "כל

שרצים לרבות הכתוב שכוונת על minecdועכצ"ל ו"הולך גחון" על ד"הולך בתכונות ועקרב לנחש
רק הוא הדמיון אם גם דוקא, נחש iwlgארבע" כמו ולא מעיהם, על תמיד שזוחלין שלשולין, כמו ,

אינם  שהעליונים אלא רגלים, מארבע יותר לה שיש חיפושית, וכן מעיו; על נופל ואח"כ שח שהולך
כך. כל משמשים

" ולכן רבים, בשרצים מצינו – רגלים" "מרבה שהוא lkאבל שרץ כל כפשוטו: פירושו רגלים" מרבה
ב"מרבה  שגם מסתבר אחד, שרץ על קאי ארבע" על ו"הולך גחון" על ש"הולך כשם אלא רגלים; מרבה

זנבו". ועד מראשו רגלים לו שיש שרץ נדל, "זה אחד: לשרץ הכתוב כוונת רגלים"

ורק  שח" "שהולך גחון", על "הולך אלא מעיו", על "הולך נאמר שלא הטעם הענינים: ובפנימיות
יהודי  על הנחש פעולת התחלת כי, מעיו", על "נופל שיחסר 51אח"כ שח"), ("הולך ראשו את לכופף היא

ד"שאו  מעיו"54עיניכם"53מרום 52הענין על ש"נופל ומצב למעמד לבוא יוכל ומזה ,55–

ואילך. 117 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.È בהתוועדות להמדובר בהמשך ענין ישנו – י"א בפרק עתה שאוחזים התשובה לאגרת בנוגע
חדש:56שלפנ"ז  ענין (כרגיל) וגם ,

. ודם בשר במדת ש"אפילו מבאר הזקן שרבינו שמבקשים לאחרי ומיד תיכף למחול האדם צריך .
קץ". לאין עאכ"ו הקב"ה "ובמדת מסיים: – כו' למחול רצו שלא הגבעונים כמו ולא מחילה", ממנו

להקב"ה  השבח מהו דלכאורה – לסלוח" המרבה חנון ה' את ומברכים שמשבחים "ומה וממשיך:
וכמ"ש  דייקא, "המרבה הוא בזה החידוש הנה – לסלוח צריך ודם בשר שגם בשעה בה סולח, שהוא

לסלוח". ורב בעזרא

צריך  שאם בפשטות וכמובן פעמים, כמה למחול צריך  ודם בשר אצל גם הרי מובן: אינו עדיין אבל
קטנים, ענינים כמה על למחול צריך בודאי הרי חבירו", יד "בקוטע כמו גדול, ענין על אפילו לסלוח

גדול?! אחד ענין כמו שנחשבים
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מב.49) יא, פרשתנו
(50– מנחם תורת – (פ"ה במאמר להמדובר בהמשך

זה. פסוק אודות (8 ע' ח"ס התוועדויות
ועד 51) בלתיֿרצויים, לענינים שייכות לו אין עצמו שמצד

את  תשקצו "אל להזהיר הצורך מהו מובן אינו שלכאורה
שזה  ובפרט מגֿמד), (שם, גו'" קדושים והייתם גו' נפשותיכם
נשמתן" ש"פרחה ומצב במעמד סיני הר במעמד בנ"י עמדו עתה

בקדושה. העילוי בתכלית ב), פח, (שבת
ישראל 52) בני עדת כל ראש את ד"שאו ומצב המעמד היפך

בלבד  זו שלא כך, בֿג), א, (במדבר ומעלה" שנה עשרים מבן גו'
שנה". ד"עשרים הענין גם אין אלא ד"מעלה", הענין שאין

שח"53) ל"הולך זקופה בקומה הליכה בין החילוק שהרי
בנוג  רק) אלא הנשימה, אברי או למעיים בנוגע (לא ע הוא

אינו  זקופה), בקומה לילך (במקום שח" "הולך שכאשר להראש,
ענינים  על רק להסתכל ומתחיל ממנו, שלמעלה הענינים את רואה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם וכידוע חומריים. לענינים ועד גשמיים
שבהמה  וש"נ), .42 ע' חי"ב התוועדויות – מנחם תורת (ראה
את  רק רואה בשוה, הם והזנב שהראש באופן ארבע, על שהולכת

השמים. את ראתה לא ומעולם הארץ,
כו.54) מ, ישעי'
על 55) סע"ו) הריב"ש (צוואת הבעש"ט מתורת גם ולהעיר

ש"כאשר  אחרים", אלקים ועבדתם "וסרתם טז) יא, (עקב הפסוק
יש  ולא זרה, עבודה עובד הוא מיד מהשי"ת, א"ע מפריד האדם
("א  קלה הסרה שגם והיינו, ועבדתם", וסרתם וזהו הממוצע, ַדבר

. תשמעו ד"שמוע ומצב מהמעמד בלבד לבבכם קער") בכל .
לבבך"), ד"בכל לדרגא הגיע לא אם גם (עכ"פ, נפשכם" ובכל

אחרים". אלקים ד"ועבדתם ומצב למעמד כבר מביאה
התוועדויות 56) – מנחם (תורת ואילך ס"ד ויקרא ש"פ שיחת

ואילך). 316 ע' חנ"ט



כי .l"yz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,ipiny t"y zgiy

ואח"כ  לו ומחל מחילה ממנו וביקש לאיש איש יחטא אם ודם בשר "שבמדת לבאר, ממשיך זה ועל
בין  הפרש אין הקב"ה במדת אבל ורביעית, שלישית ומכ"ש שנית לו שימחול מאד קשה לסורו, חזר

וכו'". פעמים לאלף א' פעם

.‡È אגה"ת של קמא למהדורא בהשוואה ובפרט  – דיוקים כמה בזה :57ויש

במהדו"ק:א) נמצא שלא – לסורו" "חזר הדיוק מהו

רש"י  (כפירוש "מנהגו" הוא ד"סורו" אין 58הפירוש אחת, פעם לאיש איש יחטא כאשר ולכאורה, .(
. לאיש איש יחטא "אם הזקן רבינו כותב מדוע וא"כ ג"פ). לאחרי רק (אלא מנהג אצלו נעשה .זה

מנהגו? זה שאין בשעה בה לסורו", חזר ואח"כ

שהרי  – לסורו") "חזר הלשון זה על (שיפול מנהגו שזהו לומר כלל נוגע לא בנדו"ד מזה: ויתירה
וביקש  אחת פעם שחטא (לאחרי נוספת פעם שחטא בגלל היא שנית" לו שימחול מאד ש"קשה העובדה

אצלו?! מנהג זה אין אם אפילו מחילה), ממנו

"ב) במ"ש הוספה שום אין דלכאורה – לסלוח" ורב בעזרא "כמ"ש הזקן רבינו מוסיף axמדוע
" לגבי לסלוח"?daxndלסלוח"

ואינו  וחטאו", שחזרו אחר לסלוח תמיד "שמרבה ומפרש לסלוח", "המרבה רק מביא במהדו"ק ואכן
לסלוח. ורב בעזרא כמ"ש מוסיף

לסלוח"59בכל ג) "ורב כתוב לא !60עזרא

עזרא  בשם נקרא נחמי' שגם לפעמים שמצינו לסלוח",61ולהעיר, "ורב כתוב לא בנחמי' גם אבל ,
להסתכל  מספיק בתנ"ך; בקי להיות צריך לא זה בשביל – כזה! פסוק אין תנ"ך בכל וגם

בקונקורדנציא!...

ועוד: זאת

בישעי' פסוק כי 62יש גו' ה' אל "וישוב ציבור): בתענית בהמצאו" ה' "דרשו בהפטרת (שאומרים
daxi'בישעי שנמצא פסוק להביא יכול הי' – נמצא שלא פסוק מעזרא להביא במקום ולכאורה: לסלוח".

ציבור). תענית הפטרת נדפסה שבהם הסידורים בכל (ומופיע

"המרבה  על מאומה מוסיף שאינו מפסוק בראי' הצורך מהו השאלה מתורצת היתה לא שעדיין ואף
לסלוח",

ממ"ש– ראי' להביא אין שלכאורה שעזרא xfra`ובפרט בגלל שזהו לומר אפשר שהרי לסלוח, ורב
ו"בהיותו  "בהמצאו" רק שזהו לומר דיש לסלוח", ירבה "כי ממ"ש ראי' להביא אין וכן צדיק. הי'

או 63קרוב" צדיק הוא אם נפק"מ ללא מישראל, אחד שכל לסלוח", "המרבה מהברכה רק היא והראי' ;
ומל  בשם הגדולה, כנסת אנשי ציווי ע"פ ביום, ג"פ אומרה "בלי לא, בודאי הוא שכן מוכח שמזה כות,

בעולם" וס"ס ספק –שום

כזה! פסוק מצינו שלא השאלה לכלֿהפחות תתבטל

התניא  בספר מדייקים שלא כאלו שיש של 64ולהעיר, ענין זה אין כאן אבל כו'. הקדושה גודל מצד
כזה  פסוק בעזרא מצינו שלא בשעה בה לסלוח", ורב בעזרא "כמ"ש  אומר הזקן שרבינו אלא .65דיוק,
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ואילך.57) תקמח ע' – תשמ"ב קה"ת
א.58) פב, קידושין
ס"ע 59) לאגה"ת קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

ואילך. תלד
פשוטה,60) קושיא זוהי הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

שאלות, מיני כל מקבל הנני – זאת. שואל אינו אחד אף וכרגיל,
אחד. אף שאל לא זו שאלה אבל

כו'"61) "מ"מ גם וראה .13 הערה 370 ע' חי"ד לקו"ש ראה

שם.
ז.62) נה,
ו.63) שם,
הערה 64) 318 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .43
(65– מנחם (תורת ס"כ מצורע ש"פ בשיחת – בזה הביאור

ואילך). 57 ע' ח"ס התוועדויות
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.·È כי" – פעמים" לאלף א' פעם בין הפרש ש"אין הקב"ה" ל"מדת בנוגע הזקן רבינו וממשיך
כמ"ש  א"ס, בבחי' אלא ותכלית גבול בבחי' אינן הקדושות ומדותיו הרחמים, ממדת היא כי 66המחילה

וכו'". רחמיו כלו לא

הענין:67ולכאורה  בהתחלת ממש"נ שונה באופן זה הרי

" הוא שהקב"ה רק נאמר הענין בעזראdaxnבהתחלת "וכמ"ש והיינו,axeלסלוח", לסלוח",
זה הרי עדיין אבל פעמים, ריבוי אמנם היא הדוגמא dlabda68שהסליחה (וכמו מסתיים זה הרי וסוכ"ס ,

רז"ל  מפירוש גם וכמובן יותר). לא אבל ורביעית", "בשלישית הפסוק 69ממחילה .70על אפים","ה' ארך .
אלא ש" לעולם, זה אין אבל ריבוי), (בבחי' אף מאריך אמנם שהקב"ה והיינו, דידי'", וגבי רוחי' מאריך

בהגבלה. שזהו כיון דידי'", "גבי סוכ"ס

שזהו מסיים הענין בהמשך leabואילו ilaהקדושות ש"מדותיו בבחי'– אלא ותכלית גבול בבחי' אינן
רחמיו"? כלו לא כי כמ"ש א"ס ,

גבול: בלי שזהו מובן – פעמים" לאלף א' פעם בין הפרש אין הקב"ה ש"במדת לפנ"ז ממ "ש וגם

הבחיי  מ"ש שמציאותו 71ובהקדם זמן שמגיע שרואים דכיון להתייבש", מתחיל משנולד ש"התינוק
שלאח"ז  ברגע שינוי יהי' מדוע דאל"כ, כשנולד, מיד התחיל זה שענין לומר בהכרח לגמרי, מתבטלת

הצ"צ  מבאר ועפ"ז בירושלמי 72וכו'. הפסוק 73מ"ש שהם 74על בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה
כי, גבול, בלי שהם מוכח הרי כשנבראו, מיד שינוי בהם נעשה שלא דכיון – הבראם" כיום "חזקים
רק  קיימים שיהיו הבורא רצון ולולי הראשון; ברגע מיד שינוי בהם להיות צריך הי' בהגבלה, היו אילו

עלמא  דהוה שנין אלפי שיתא לעולם.75במשך קיימים היו ,

שיש  מובן הרי ורביעית), שלישית (או ושני' ראשונה פעם בין חילוק יש אם בנדו"ד: גם מובן ועד"ז
בלי  שזהו מובן גופא מזה הנה פעמים, לאלף א' בין שינוי אין אם משא"כ הדבר ; נמשך כמה עד גבול

גבול.

" רק הוא שהקב"ה הענין בהתחלת מ"ש עם יתאים איך של daxndולכאורה, ענין רק שזהו לסלוח",
בהגבלה? אבל ריבוי,

.‚È שהסליח דרגא יש דרגות: ב' בזה שיש לומר ולא ויש רביעית, פעם עד רק – בהגבלה היא ה
פעמים. לאלף א' פעם בין הפרש אין ומצדה גבול, בלי היא שהסליחה דרגא ויש יותר;

ד"חנון הדרגא רק שפועל תשובה אופן יש התשובה: באופן תלויים אלו דרגות שב' daxndומובן
ד"כי הענין שפועל בתשובה אופן עוד יש אבל elkלסלוח"; `l.גבול בלי רחמיו",

שזהו  (וכיון בהגבלה שזהו לסלוח", "המרבה אודות מדבר שתחילה – באגה"ת הדברים סדר וזהו
"לא  – יותר נעלית דרגא אודות מדבר ואח"כ ורביעית), לשלישית שנית פעם בין גם חילוק יש בהגבלה,

גבול. בלי רחמיו", כלו

.„È:באגה"ת הזקן רבינו לדברי בסתירה הם שלכאורה המדרש מדברי קושיא תתורץ ועפ"ז

במדרש  רש"י 76איתא בפירוש פניו"77(והובא על ויפול משה "וישמע קרח במחלוקת למ"ש בנוגע (77,
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כב.66) ג, איכה
התניא 67) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסט"ז עד מכאן

ואילך. רמא ע' ח"ב ָ(קארף)
גו'68) קרובה הזאת "העיר למלאכים לוט מדברי ולהעיר

סדום  ישיבת אחר ישיבתה ש"איחרה אע"פ היא", מצער הלא
יט, (וירא אחת" שנה שגם וחברותי' מוכח שמזה ובפרש"י), כ

שהריבוי  להיות שיכול ועד הגבלה, לו יש בשנים) (קדימה ריבוי
בלבד. אחת בשנה הוא

וש"נ.69) ה"א. פ"ב תענית ירושלמי

ועוד.70) ו. לד, תשא
כח.71) א, בראשית עה"ת בפירושו ראה
בתחלתו.72) החקירה ספר
ה"א.73) פ"א ברכות
ד.74) ב, בראשית
וש"נ.75) א. לא, ר"ה
ו.76) פי"ח, במדב"ר
ד.77) טז, קרח
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רביעי  סרחון בידן הי' שכבר "מפני שתים 78שזהו פעם אוהבו עליו ופייס אביו על שסרח מלך לבן משל ,
חטאו  כאן, אף המלך, את אטריח פעמים כמה אמר, מלך, של אוהבו ידי נתרשלו רביעית כשסרח ושלש,

משה  ויחל – משה 79בעגל ויתפלל – כמתאוננים העם ויהי ושמעו 80, ה' אל משה ויאמר – במרגלים ,
כו'".81מצרים  המקום את להטריח אוכל כמה אמר קרח של במחלוקתו ,

לאלף  א' פעם בין הפרש אין הקב"ה ש"במדת באגה"ת הזקן רבינו מ"ש עם זה יתאים איך ולכאורה
הרביעית? בפעם אפילו ימחל שהקב"ה בטוח להיות משה הוצרך שעפ"ז – פעמים"

רחמיו" כלו לא ד"כי הענין שממשיכה התשובה דרגת אודות מדובר שבאגה"ת כיון – הנ"ל ע"פ ויובן
בין  חילוק להיות יכול בהגבלה, שהיא לסלוח" "המרבה דרגת מצד משא"כ גבול, בלי של באופן שהוא

ורביעית. שלישית ופעם שנית פעם

.ÂË:דוקא ורביעית שלישית פעם שנקט הטעם לבאר ויש

ויום יום שמבקשים t"b"בכל לאחרי גם וחוטאים שחוזרים כיון – לסלוח" המרבה חנון בא"י מברכים
גם  יש לזה ונוסף מיד"). נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא "אילו (שהרי והב' הא' פעם מחילה

צריכים ziriaxפעם שלכן השלישית, בפעם מחילה שמבקשים לאחרי גם וחוטאים שחוזרים כיון –
בבוקר. למחרת לנו" "סלח ולבקש לחזור

שהרי  – שחרית תפלת קודם זה ביום שנעשו העבירות על היא בבוקר לנו" "סלח שבקשת לומר ואין
למטתי" סמוך "תפלתי צ"ל דין לחטוא 82ע"פ זמן שאין כך, משינתו, בקומו מיד להתפלל שצריך היינו, ,

ביום  שנעשו העבירות על היא זו שבקשה ועכצ"ל, לנו"?! "סלח יבקש מה על וא"כ, התפלה, קודם
השלישית. בפעם לנו" "סלח בקשת לאחרי שלפנ"ז,

הסדר מצד – ורביעית שלישית פעם שנקט meiוזהו lkay.

" נקט שאומרים `slולאח"ז החשבון לפי כי, – פעמים") לאלף א' פעם בין הפרש ("אין פעמים"
שבמשך נמצא יום, בכל ג"פ לנו סלח dpydברכת lk וכפי) פעמים אלף לערך לנו סלח ברכת אומרים

בשנה" "אחת – דיוהכ"פ לכפרה בנוגע כולה).83שממשיך השנה כל על –

.ÊË:ענינים ג' בזה שיש נמצא ועפ"ז

ד" בענין צורך ואין עצמו, מצד הסליחה ענין מספיק – הראשונה לסלוח".daxndבפעם

שזהו  וכנ"ל ורביעית, שלישית בפעם וכן לסלוח", ד"המרבה בענין צורך כבר יש – השנית בפעם
יום. בכל לסלוח" "המרבה דאמירת החשבון

הדרגא  מצד שזהו פעמים", "אלף – השנה כל במשך לסלוח" "המרבה דאמירת החשבון ישנו ולאח"ז
רחמיו". כלו לא ד"כי

דרגות: חילוקי יש גופא השלם שבמספר וכידוע השלם, מספר הוא שאלף כיון – אלף מספר ונקט
שמורה  אל"ף, מלשון הוא ב"אלף" הפירושים א' ולכן אלף, – המספר ענין לשלימות ועד מאה, עשר,

מחודש  באופן המספר ענין התחלת .84על

*

.ÊÈ שלפנ"ז בהתוועדות להמדובר בנוגע ששאלו מה על גם להתעכב שביקש 56ויש "הגבעונים אודות
מחילה  ביקש לא בעצמו ששאול כו'", הגבעונים את שהמית שאול בעד מחילה מהם ע"ה המלך דוד

להיפך  משמע הגמרא שמדברי – :85מהם
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ב.78) פו, יומא גם ראה
יא.79) לב, תשא
ב.80) יא, בהעלותך
יג.81) יד, שלח
ואילך.82) ס"ג ספ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. ה, ברכות

וש"נ.
לד.83) טז, אחרי תצוה. ס"פ
וש"נ.84) .192 ע' חי"ח התוועדויות – מנחם תורת ראה
התניא 85) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ט עד מכאן

ואילך. רלד ע' ח"ב ָ(קארף)
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בגמרא  .68איתא עונותיו כל על לו מוחלין בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל לדבר : (וראי' .
נלחמים 87ממ"ש  ופלשתים מאד לי צר שאול ויאמר אותי להעלות הרגזתני למה שאול אל שמואל ויאמר (

בחלומות  גם הנביאים ביד גם עוד ענני ולא מעלי סר וה' ואילו 88בי אעשה, מה להודיעני לך ואקראה
גרמת  אתה לו יאמר שלא ממנו, שנתבייש (לפי הכהנים עיר לנוב דקטלי' משום קאמר, לא ותומים אורים

שנאמר  שמיא, מן לי' דאחילו ומנין הכהנים), את שהרגת לפי ותומים, באורים נענית שלא 89לעצמך

. עמי ובניך אתה ומחר שאול) אל שמואל לה'(ויאמר והוקענום מהכא, אמרי ורבנן במחיצתי, עמי .
יותן  הגבעונים) את שהרג שאול על אכפר במה לשאלתו: (במענה לדוד אמרו (גבעונים שאול בגבעת

ה' בחיר שאול) בגבעת והוקענום מבניו אנשים שבעה ואמרה 90לנו אחריהם) (וסיימה קול בת יצתה ,
לכבודו). ולא באין היו לגנותו שהרי ה', בחיר אמרו לא הם (דודאי ה'" בחיר

לו? ומחלו תשובה עשה ששאול משמע הגמרא מדברי ולכאורה

שאין  אלא אויפטו"), געוואלדיקער ("א גדול חידוש נאמר הנ"ל בגמרא הנה שפיר, דייקת כד ַַאמנם,
כדלקמן. כו', ואדרבה קושיא, משם אין ולכן לעיל, להמדובר שייך זה 

.ÁÈ:בתנ"ך מהמסופר – לו נמחל ולא בתשובה שב לא עצמו ששאול להוכיח יש לראש לכל

אכפר" ובמה לכם אעשה "מה הגבעונים אל אמר דוד שבעה 91כאשר לנו "יותן הגבעונים אמרו ,
שבעה  להם ונתן עמהם הסכים אלא כו', לו מחלו שכבר להם אמר לא ודוד גו'", והוקענום מבניו אנשים

גו'" "ויוקיעום לו.92מבניו מחלו ולא בתשובה, שב לא ששאול מוכח ומזה .

ולא  הכהנים", עיר לנוב "דקטלי' על רק התבייש ששאול – גופא הגמרא מדברי גם מוכרח זה וענין
עצמה. בפני עבירה שזוהי הגבעונים, את שהמית על

על לו "מוחלין אזי ש"מתבייש" שעי"ז וכדיוק lkואע"פ מהם), התבייש שלא אלו (גם עוונותיו"
ומתבייש עבירה דבר העושה "כל הגמרא: עלeaלשון לו על lkמוחלין היא שהבושה היינו, עונותיו",

בפני  ענין הוא עוונותיו" כל על לו ש"מוחלין מה הרי – העבירות כל על לו מוחלין ועי"ז אחת, עבירה
כו'. תשובה שע"י מחילה של ענין זה שאין מובן אבל עצמו,

שבת  במסכת הגמרא דברי התניא 93וע"ד ספר בסוף מוחלין 94(שהובאו כהלכתו שבת השומר "כל (
כהלכתו") שבת ("השומר שבת שמירת שהרי תשובה, של ענין זה אין שבודאי – עוונותיו" כל על לו
התשובה. מצד ולא עצמו, בפני ענין הוא עוונותיו" כל על לו ש"מוחלין ועכצ"ל התשובה, עבודת אינה
ולא  בפ"ע, ענין שזהו עונותיו", כל על לו מוחלין בו ומתבייש עבירה דבר העושה ל"כל בנוגע הוא וכן

התשובה. ענין

את  שהמית על ולא הכהנים", עיר לנוב "דקטלי' על רק התבייש ששאול כיון לעניננו: ובנוגע
הרי  – עוונותיו" כל על לו ש"מוחלין ומה הגבעונים; הריגת על בתשובה שב שלא נמצא, הגבעונים,

לי' ש"אחילו באופן iny`זה on.הגבעונים מצד לא אבל ,"

שבין  עבירות מכפר, יוה"כ למקום אדם שבין "עבירות ליוהכ"פ: בנוגע במשנה להדיא שמצינו וכפי
חביר  את שירצה עד מכפר יוה"כ אין לחבירו בכך95ו"אדם די לא לחבירו, השייכים בענינים כי, ,`edy

את לרצות צריך אלא השמים, מן לו שימחלו או בתשובה, ישוב .exiag(לעצמו)
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(ובפרש"י).86) ב יב, שם
טו.87) כח, שמואלֿא
לענין 88) מפסוק ראי' כאן שיש – אגב בדרך – ולהעיר

סוס"ב  חלומות דברי ערך תלמודית אנציק' (ראה חלום שאלת
וש"נ). פז). ע' ריש ז (כרך

יט.89) שם,
ו.90) כא, שמואלֿב
ג.91) שם,

ט.92) שם,
ב.93) קיח,
בשלמא 94) בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

דברי  אבל יודעים; שלא להיות יכול – שבת במסכת "אגדתא"
וכטבע  לידע... צריכים בודאי – התניא בסוף (ובפרט) הזקן רבינו
מ"ש  יודעים הספר, באמצע מ"ש יודעים לא אם שגם בניֿאדם

ובסופו. בתחילתו
ב.95) פה, יומא
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הגבעונים  כאשר ולכן, שמיא". מן לי' ש"אחילו מה הועיל לא הגבעונים, את ריצה לא ששאול וכיון
ליתנם  דוד הוצרך וכו', שאול מבני אנשים שבעה להם שיתנו עד דוד של הריצוי את לקבל הסכימו לא

להם.

.ËÈ:ולהעיר

("כדאיתא  בלבד" החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות הזקן רבינו כותב אגה"ת בהתחלת
הרהור  שע"י ועד הענינים, כל על מהני זו ותשובה עדות"), לענין ל"ד סס"י ובחו"מ דסנהדרין פ"ג בגמ'

קידושין  במסכת הגמרא (כדברי גמור" "צדיק – גמור" מ"רשע נעשה על 96תשובה עבר אם ולכאורה, .(
וכיו"ב? הגזילה את שישיב עד התשובה תועיל לא לחבירו, אדם שבין ענין

הוא  הענין בני 97אך טבע [וע"פ הגזילה את להשיב גם מחליט בודאי בתשובה, מהרהר שכאשר –
את  השיב לא שעדיין אע"פ מיד, התשובה מועילה ולכן הגזילה], את לקבל הנגזל יסכים מסתמא אדם,

הגזילה.

כלל  שבדרך אלא התשובה. תועיל לא – כו' ולמחול להתפייס רוצה אינו שחבירו במקרה אמנם,
. "הגבעונים שלכן, ומיד, תיכף שמוחלים באופן היא בנ"י עליהם הנהגת דוד גזר למחול רצו (ש)לא .

כו'". ה' בקהל יבואו שלא

לא  שבפועל (אף בתשובה שב הי' שאול אם גם הנה למחול, רצו לא שהגבעונים כיון אופן, ובכל
מזרע  אנשים שבעה להם שיתנו עד נתרצו לא שהגבעונים כיון תשובתו, מועילה היתה לא בתשובה), שב

שמיא". מן לי' ש"אחילו אע"פ להם, לתתם דוד הוצרך ולכן כו', שאול

.Î:לגבעונים דוד שנתן שאול מבני האנשים  לשבעת בנוגע לבאר יש ועדיין

בגמרא  איתא – הגבעונים להריגת מתוך 98בנוגע אלא הגבעונים, את שהמית בשאול מצינו היכן "וכי :
למזבח), מים ושואבי עצים חוטבי שהיו (לגבעונים ומזון מים להם מספיקין שהיו הכהנים עיר נוב שהרג

הרגן". כאילו הכתוב עליו מעלה

ע"פ  הרי – הרגן" כאילו הכתוב עליו ש"מעלה בגלל רק אנשים שבעה להרוג יתכן איך מובן: ואינו
שרק הגבעונים מיתת על מיתה עונש מגיע לא להם dnxbpדין מספיקין שהיו הכהנים עיר נוב הריגת ע"י

ומזון?! מים

כו'" שבעה (מהגבעונים) מהם המית הכהנים, עיר נוב ש"כשהרג – בזה פירוש עוד יש "ומ"ש 99אך ,
. השבעה אלו  אלא ההורגים מן נשארו שלא  לפי  מבניו, אנשים שבעת לנו .יותן ואמרו רוצים . אנו אין .

שהרגו" הנפשות בעבור נפשות אלא ממון .100לקחת

*

.‡Î דבר העושה "כל הגמרא דברי אודות (סי"ז) לעיל להמוזכר בנוגע גם להעיר יש אגב ובדרך
למה  שאול אל שמואל "ויאמר הפסוק שם שהובא עונותיו", כל על לו מוחלין בו ומתבייש עבירה

זה: על נעמד לא אחד ואף כלל, מובן אינו שלכאורה ענין בזה שיש – אותי" להעלות הרגזתני

חמור, איסור הוא וידעוני אוב מעשה הרי – אוב  מעשה ע"י שמואל את להעלות יכול שאול הי' איך
כמ"ש  סקילה, שענשו בם",101ועד דמיהם אותם ירגמו ובפרט "באבן סקילה?! איסור על שאול עבר ואיך

ועמשא  אבנר אנשים, שני עמו זאת?!102שהלכו לעשות יכולים היו איך וא"כ גדולים, צדיקים שהיו ,
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ב.96) מט,
סל"ה 97) תשכ"ט האזינו ש"פ בשיחת מהמבואר להעיר

ואילך). 87 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת
(ובפרש"י).98) סע"ב עח, יבמות
ירושלמית 99) מ"גמרא – א שם, שמואלֿב פרש"י

ה"א). פ"ד קידושין ירושלמי (ראה בסנהדרין"
שם.100) הרד"ק פי'
כז.101) כ, קדושים
ח.102) שם, שמואלֿא רד"ק
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ממקום  "החרדתני אותי", להעלות הרגזתני "למה רק היתה שמואל של טענתו מזה: ויתירה
ולכאורה,103מנוחתי" וידעוני, אוב איסור על שעבר טען לא אבל בגןֿעדן, ממנוחתו אותו שהפריע היינו, ,

בדבר?! איסור הי' לא למה

פיקוח  של ענין זה הי' כו', לעשות מה ידע ולא למלחמה לצאת הוצרך ששאול שכיון – בזה והביאור
ברירה  לו היתה לא נענה, ולא בה' ששאל וכיון כולה. התורה כל את דוחה ופקו"נ בנ"י, כל של נפשות

אוב. בעלת לאשת לפנות אלא

וכיו"ב, בנביאים או בחלומות לשאול במקום אותי", להעלות הרגזתני "למה שמואל שטען וזהו
לך  "ואקראה ולכן בחלומות" גם הנביאים ביד גם עוד ענני ולא מעלי סר ש"ה' השיב שאול וכאשר
פקו"נ. של במצב אחרת ברירה שאין כיון אוב, מעשה שזהו לטענה מקום הי' לא – אעשה" מה להודיעני

בתוספות  המבואר וע"ד שמואל, העלאת ע"י מענה שיקבל בטוח הי' ששאול לומר בהכרח אמנם,
הגמרא  לדברי של 104בנוגע בנה החי' "היאך דלכאורה (בתמי '), מר" הוא כהן "לאו אליהו: אודות

שמצינו  (וכפי נפש" פיקוח משום מותר הי' לכך שיחייהו לו ברור "שהי' – כהן" שהי' כיון האלמנה
הנ"ל  התוס' בדברי לשמים עד פלפולים ואחרונים ).105בראשונים

***

.·Î להסתלקות שנה חמישים ימלאו שבו הבא), בשבוע (שחל ניסן ב' אודות להזכיר המקום כאן
– אדמו"ר מו"ח כ"ק של הנשיאות להתחלת שנה חמישים גם ובמילא נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק

(כמ"ש  ומיד שתיכף כמ"פ 106כיון וכמדובר אליו, הנשיאות עברה השמש") ובא השמש בנוגע 107"וזרח
ענין  ובפרט יחיד, בן אודות כשמדובר ועאכו"כ הבכור, לבן הראשון ברגע שעוברים ירושה לעניני

משיחה  צריך אינו מלך בן שמלך מהדין כמובן בין 108הנשיאות, שיפסיק אחד רגע הי' שלא כך, ,
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הנשיאות להתחלת אדנ"ע כ"ק הסתלקות

ע"ה  דוכמאן זלמן שר' כפי הנה – החמישים לשנת מגיע 109ובנוגע שכאשר לומר, נוהג הי' ַ
שיומשך 110"יובילייעם" מנת על ד"נזכרים", הענין להיות שצריך והיינו, "יובילייעם", שזהו לזכור צריך ,

ב"נעשים" .111אח"כ

בספרים  המבואר זה,112וע"פ זמן עד שהיו הענינים כל על חשבון לעשות צריך מיוחד זמן שבבוא

החשבון – צ"ל השמיטה שנת קודם השבוע. ימי ששת כל על החשבון צ"ל השבת קודם ולדוגמא:
שנים" שבתות "שבע שעוברים לאחרי – היובל בשנת וכן השמיטה. שלפני השנים ששת כל 113על

החמישים" "שנת עולם"114ומגיעה ש"קרויין עולם"115, עד שם "וישב בשמואל: "ועבדו 116[כמ"ש וכן ,
היובל"117לם"לעו  "עד ארץ 118, עם קשור יובל שהרי יתירה, קדושה בו שיש – לחפשי] יוצא שאז ,

עלי'" יושבי' ש"כל ומצב במעמד בהיותה ד"ארץ 119ישראל באופן הם שלו הכחות שכל בעבודה שענינו ,
בה" אלקיך ה' עיני גו' –120אשר
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עה"פ.103) מצו"ד
ע"ב.104) ריש קיד, ב"מ
ס"י 105) יו"ד ח"א יוסף) (להגר"ע אומר יביע שו"ת ראה

שם. שנסמנו ובס'
עה"פ.106) קה"ר ב. לח, יומא וראה ה. א, קהלת
(תורת 107) ס"ז תשכ"ח ניסן ח' שה"ג, צו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(227 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם
ספ"א.108) מלכים הל' רמב"ם
(109) זו שנה אד"ר ח' ).l"endנפטר
יובל.=110) תקופת
ונת'111) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'

שלי,112) דברים זה שאין כך הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק
פ"ה  אבות – חז"ל (לשון בזו" ומוציא בזו "מכניס בבחינת אם כי

מי"ד).
ח.113) כה, בהר
יו"ד.114) שם,
טו,115) קידושין וראה ו. כא, משפטים ופרש"י מכילתא

ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי סע"א.
כב.116) א, שמואלֿא
שם.117) משפטים
שם.118) ופרש"י מכילתא
ה"ח.119) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם ב. לב, ערכין
יב.120) יא, עקב
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במשך  עבר מה בעצמו חשבון אחד כל יערוך ניסן, ב' עד הספורים ובשעות שבימים מהנכון הנה
לרמות  רוצה (שלא אחד כל והרי אדנ"ע, כ"ק של בזמנו ומצב המעמד הי' איך ולזכור שנה, החמישים
הוא  מה אחד כל יודע אדמו"ר מו "ח לכ"ק בנוגע וכן כו', וקיווה דרש  אדנ"ע כ"ק מה יודע עצמו) את

כו', ודרש קיווה

מעצמו, מרוצה להיות לא – והעיקר

אדמו"ר – מו"ח כ"ק שסיפר מפטירים:121וכפי והיו מתפלל, שפלוני איך מסתכלים היו שחסידים ,
געווען"!...122"זיך  מוחל שוין ער –האט ָ

יערכו  – אז נולדו שלא (ואלו שנה החמישים כל במשך שעבר מה כל על צדק חשבון לערוך אלא
הענינים. כל את ולתקן וכו'), שנה השלושים או העשרים במשך שעבר ממה החשבון

גם  לבוא צריכים אלא בדיבור, שישארו מספיק לא – במעשה להיות שצריכים הענינים שכל ומובן,
במעשה,

קודמת – בהתוועדות בעצמו 123וכמשנ"ת השתתף שלא רבינו משה שאפילו המשכן, למלאכת בנוגע
לכך  נוסף הנה משכן, לבנות כיצד דיבורו) (ע"י בנ"י את ללמד הי' במשכן וחלקו המשכן, במלאכת

המשכן  להקמת הדרושים הענינים כל את בנ"י הביאו ימים ב' שבמשך באופן הי' בנ"י עם ,124שלימודו
והות  ד"די המשכן125ר"ובאופן בעשיית גם חלק לו שיהי' צריך הי' ,lreta יכול הי' שלא לחלק ועד ,

אדם" "שום ע"י –להעשות

כו'. בדיבור לבוא צריכים אלא במחשבה, שיהיו מספיק לא – בדיבור להיות שצריכים והענינים

משיח  יבוא כאשר שרק היא האמת – ניסן. ב' עד זאת שישלימו באופן זאת לעשות יש לעיל, וכאמור
רז"ל  מאמר ידוע אבל, העבודה, ענין להיות צריך עדיין אז ועד הכל, יושלם שאינו 126אזי "דור אודות

כו'"!... בימיו (ביהמ"ק) נבנה

במשך  לפעול להספיק שיכולים מה הנה – גדול חשבון שזהו יראו חשבון יערכו שכאשר ואע"פ
שבודאי  תקיפה החלטה יקבלו – הענינים לשאר ובנוגע לפעול; צריכים ניסן, ב' עד הספורים הימים
בעצמו  שהחליט שכיון החטא, לעזיבת בנוגע (סי"ט) לעיל האמור (ע"ד בפועל במעשה אח"כ תבוא

גמור"). ל"צדיק כבר נחשב אזי הגזילה את להשיב

בפועל, במעשה זאת ימשיכו אלא טובה, בהחלטה יסתפקו ולא צדק, החשבון שיערכו – והעיקר
וברוחניות. בגשמיות הענינים בכל הצלחה תומשך ועי"ז

.‚Î להגיע שרוצים התלמידים קבוצת לעיכוב בנוגע המבהילה ההנהגה אודות לעורר המקום וכאן
:127לכאן 

התורה. פנימיות ללמוד כדי לים, מעבר  לכאן לבוא שרוצים בחורים עשרות כמה אודות מדובר

כיצד  לדעת מבלי הנסיעה, עבור כסף ללוות מהצורך החל – מס"נ מתוך זאת לעשות מוכנים והם
ההלוואה, את להחזיר יוכלו

כדי – פרך" "עבודת אח"כ לעבוד שיצטרך או ההלוואה, את ישלם אזי "נדן", ויקבל יתחתן כאשר
זה!.. על חושב אינו בינתיים אבל ההלוואה, את .לשלם

ישראל  שבארץ באמרם, שיסעו, מעונינים שאינם ההורים עם לא גם – דבר שום עם מתחשבים ואינם
שם  שגם כך, התורה, פנימיות לומדים שבהם ישיבות גם כולל ישיבות, מספיק שם יש מאומה, חסר לא
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הערה 121) 211 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ. .133

מחל.=122) כבר הוא לעצמו
התוועדויות 123) – מנחם (תורת סכ"א פקודי ש"פ שיחת

302).חנ"ט ע'

וש"נ.124) ד). (אות ג לו, ויקהל עה"פ שלמה תורה ראה
ז.125) שם, ויקהל ע"פ
ז.126) קלז, תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי
רצט 127) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה שבט כ"ב מכתב גם ראה
ואילך).
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כמארז"ל  ואדרבה: התורה, בלימוד חיל אל מחיל לילך הפסוק 128יכולים טוב",129על ההיא הארץ "וזהב
ישראל", ארץ כתורת תורה "אין

וההתייסרות  הנוחיות בהעדר מתחשבים אינם להסתדרות 130וכמו"כ הקשור בכל חלקם מנת שתהי'
וכו'. ואכילה שינה במקום

התורה. פנימיות ללמוד לכאן לבוא שרצונם הבחורים מתעקשים – זה כל ולמרות

ללמוד  כדי שנוסעים בגלל – חדשים י"ב למשך היתרֿיציאה הבטחון ממשרד וקיבלו ביקשו וכבר
התורה! פנימיות

הוא  הבטחון משרד של תפקידו לישיבה... בחורים לשלוח ענינו אין – הבטחון משרד עצמך: והגע
גיוס, בגיל שהם בחורים אודות שכשמדובר כך, ביהודי, יפגע לא שגוי ולהבטיח ישראל ארץ על להגן

לכאן. לנסוע להם לאפשר ואין ישראל, בארץ להשאר עליהם הבטחון משרד מצד הנה

הבטחון  לשר פנו שכאשר גדול, פלא אירע ללמוד 131ואעפ"כ לכאן לנסוע רוצים שבחורים לו ואמרו
להם  שנתן היתכן נגדו שיטענו מחבריו, צרות לו שיהיו (בידעו רשות ונתן הסכים – התורה פנימיות
נגלה  זה מה בדיוק יודע שאינו אף – התורה פנימיות לימוד אודות שמדובר בשמעו כי, לנסוע...), רשות

היתרֿיציאה. נותן ולכן להתערב!... רצונו אין – התורה... פנימיות או דתורה

דוקא היא המניעה הנה זה, כל כיון o`knולאחרי כך, כל גדולה קבוצה לקבל אפשר שאי שטוענים ,
האכילה!... הוצאות עבור כסף מספיק ואין שינה עבור מקומות מספיק שאין

ומגבות  מצעים מטות, שינה, מקומות להשיג כסף מספיק אין ניוֿיורק בכל – כזה?! דבר שמעתם
וא  להם)!...וכו', נותנים לא מזה יותר הרבה (שהרי לחם פרוסות כמה עוד לקנות כסף מספיק ין

אזי  לים, מעבר גם תלמידים שמקבלים כשיפרסמו כי, – ידם על כסף להרויח שיכולים היא האמת
האחריות  זו הרי – כסף להם אין אכן אם אפילו זאת, לולי גם אבל מהם. אחד כל עבור כסף לקבל יוכלו
יכולים  להם שנוגעים לענינים שבנוגע שרואים וכפי הבחורים, את לקבל שיוכלו כדי כסף להשיג שלהם

להם  נוגע לא זה שענין אלא עצה, תירוצים!132למצוא מחפשים ולכן ,

עם  אלא אחר, מישהו עם או עמי ודם, בשר עם אויס'טענה'ן") ("זיך ושקו"ט דיון של ענין זה אין
הישיבה!... מייסדי נשיאינו רבותינו

ממה  ויתבונן יחשוב – חת"ת באמירת עסוק שהוא כיון זה, בענין לעסוק פנאי לו שאין שטוען ומה
ובינתיים  ללילה, חת"ת שיעורי אמירת שייאחר או חת"ת, שיאמר יותר: מרוצה אדמו"ר מו"ח כ"ק הי'

לכאן. לבוא שרוצים הבחורים את שיקבלו להשתדל דקות חמש יקדיש

להבחין  אתה מי – לשמה שלא פני' מעורבת לכאן שבנסיעתם כאלה יש הבחורים שבין שטוענים ומה
כיו"ב?!... בענינים

הרגצ'ובי  הגאון של מהמענה גם את 133ולהעיר לדחות יכול האם תלמידים, שני אודות ששאל לא'
ובלשון  זאת, לעשות שאסור – טוב יותר ללמוד שמסוגל תלמיד לטובת ללמוד כ"כ מסוגל שאינו התלמיד

ה'"!134הכתוב  בסוד עמד "מי :

כזה  מישהו שיש הדבר אמת אם גם הנה – בחורים" "ווילדע ביניהם שיש שטוענים זוהי 135ומה הרי ,
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ד.128) פט"ז, ב"ר
יב.129) ב, בראשית
וועלן 130) "זיי (בצער): התבטא שליט"א אדמו"ר כ"ק

ווערן"... אויסגעריסן
דיין.131) משה שמו: את הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
הוסיף,132) שליט"א אדמו"ר של כ"ק קבוצה אודות  שמדובר 

שהיו אנשים מזה,עשרות  שמתנערים אלא בזה, להתעסק צריכים
הוא ואילו אחד, איש על האחריות את בעה"ב ומטילים שאינו טוען

נעשה  לא לפועל ובנוגע מחאה...), להביע כדי לא (אפילו כו'
דבר!...

(133.237 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יח.134) כג, ירמי'
הוא 135) אם אכן בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

מעבר  לנסוע כדי לירות 1500 מוציא הי' לא ווילדער", "א הי' ַלא
לים!...



כט .l"yz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,ipiny t"y zgiy

יהי' שלא התלמיד את לחנך הישיבה– ראש של תפקידו וזהו תלמיד, אלא ישיבה", "ראש שאינו הסיבה
עליו! ולוותר לדחותו לא אבל כזה, במצב

דין  שיש – התלמיד כלפי הרב של האחריות גדולה כך כדי מקלט 136ועד (לעיר שגלה ש"תלמיד
שגלה  התלמיד עם שייכות לו שאין טוען הרב עצמך: והגע עמו"! רבו מגלין בשוגג) נפש שהרג בגלל
שזהו  כיון התורה: לו אומרת ואעפ"כ תורה. וללמוד הקודש עיר בירושלים לישב ורצונו מקלט, לעיר
התלמיד!... עם יחד לגלות או שלך, לדרגא התלמיד את להעלות – עליך האחריות מוטלת שלך, תלמיד

שליט"א  אדמו"ר כ"ק :)137(וסיים

שלום. ובדרכי נועם בדרכי ונעימים, טובים דברים רק ויו"ט בשבת לדבר יוכלו ואילך שמכאן ויה"ר

כל  מתבטלים אזי המוחין, הרחבת וכשיש המוחין, מהרחבת החל הענינים, בכל הרחבה השי"ת ויתן
תר"פ  פורים בשיחת אדנ"ע כ"ק כדברי – המבלבלים עתה 138הענינים מתפעל 139(שנדפסה אינו שעכשיו ,(

שלם, שטח על זה תוקף יומשך ומ"חדרו" לגמרי!... יתבטלו אזי לחדרו, אליו יכנסו ואם כלל, מהם
המעלימים. הענינים כל ויתבטלו שלימה, למדינה – ומשם שלימה, עיר על – ומשם

וכסף  דזהב הענינים וכל כפשוטו, לממון ועד כפשוטו, בגשמיות הענינים בכל הרחבה שתהי' וכאמור,
ברוחניות  ונחושת וכסף לזהב בנוגע וכן כפשוטם, .140ונחושת

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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רפ"ז.136) רוצח הל' רמב"ם א. יו"ד, מכות
ענינים 137) אודות לדבר ענינו זה אין שבאמת שאמר לאחרי

ברירה, אין ואז הסבלנות, שפוקעת זמן שמגיע אלא  כיו"ב,
דפוס  של באותיות וברור, גלוי באופן לדבר וחייבים

!...*אמסטרדם 

ואילך.138) 246 ע' שלום תורת סה"ש
תר"פ 139) ופורים זכור פ' תצוה דש"פ מאמרים בקונטרס

– דבר" ה"פתח l"yz'd(תאריך y"c` dk.(
(140) הסיום ).l"endחסר

(*139 'r yix g"kg zeiecreezd ± mgpn zxez d`x. וש"נ.

אגרות קודש

ב"ה, ג' אדר ראשון, ה'תשי"א

שלום וברכה!

שמחתי להוודע מהבשורה טובה אשר נולד לו בן למזל טוב, והנני שולח בזה ברכתי שיכניסוהו 

הרחבה  מתוך  טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  ויגדלוהו  ובזמנו  בעתו  אבינו  אברהם  של  לבריתו 

בגשמיות וברוחניות.

ומצוה שקבלו עליהם בשמחה תמשיך שמחה במעונו, ולהעיר ממרז"ל )כתובות ח, ב( ומש"כ 

ע"ז באות חו"ש סרס"ה סקכ"ז וכ"ט. ועייג"כ מו"ק )ט, א( שאחים שנהנו כו'.

תחילת צ"ל  ולפי שהוא   - כו' במצות מילה  כניסת  ובשו"ע לאדה"ז מהד"ב סוס"ד: תחילת 

בשמחה דוקא שלא יהי' מודעה רבא. גם כקרבן )זח"א צה, רע"א( שצ"ל לרצונכם דוקא.

בברכת מזל טוב מזל טוב,

מנחם שניאורסאהן
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈÈ˘˜ ¯ÙÒÓ Ì˘È È„Â˜ÙŒÏ‰˜ÈÂ ˙Â˘¯Ù·

‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù·
מתעכב  שרש"י כך על רבות פעמים כבר דובר

לפי  הסבר הדורש ענין כל על התורה על בפירושו
כלֿשהיא  קושיא מוצאים וכאשר מקרא, של פשוטו

לומר, הכרח אותה, מזכיר לא שרש"י הפסוקים, בפשט
מפני  או – מקרא של פשוטו לפי קושיא איננה שזו

מפני  או מעצמם, מובנים הדברים הפשט שבדרך

לפניֿכן. רש"י בפירוש כבר מוזכר שהענין

שאינם  ענינים מספר ישנם ויקהלֿפקודי בפרשיות
קושיות  – ויתרֿעלֿכן מקרא, של פשוטו לפי מובנים

להלן  רש"י. פירוש לפי בעיקר מתעוררות אחדות

של  פשוטו לפי אחת שאלה על הפחות, לכל נתעכב,
בפירושו. מזכיר איננו רש"י אשר פרשה, בכל מקרא

הפסוק  על ויקהל, נשא 1בפרשת אשר הנשים "וכל

רש"י  כדברי שפירושו, העזים", את טוו בחכמה אותנה

טווין 2"שמעל  העזים את 3גבי טוו הנשים – אותן"
(נוצה  להבין:4הצמר יש העזים. אל מחובר בעודו (

טווין  העזים גבי ש"מעל בכך והתועלת המעלה מהי
אותן"?

(הצמר) הנוצה כאשר אדרבה: לכאורה, הרי,
וביתר  קלות ביתר לטוות ניתן העזים מן ונפרדת חתוכה

הנוצה  את כשטווים – העזים" "על כשהיא מאשר טיב
העזים"? גבי "מעל

גודל  על מספרת שהתורה כיוון קשה: כמוֿכן
שנאמר  (כפי הנשים אצל המשכן מלאכת של החביבות

לכן  הוכיחו 5קודם שהן הנשים") על האנשים "ויבואו
העזים, גבי מעל בטוויה רגילות בלתי וחריצות חכמה
(של  הצמר בטוויית גם זאת מוצאים אין מדוע כן, ואם
וכדו', והארגמן התכלת של התחתונות) היריעות

לפניֿכן  בחכמה),6הכתובה זה שהיה מודגש שם (וגם
ויביאו  טוו בידיה לב חכמת אשה "וכל זאת ובכל
את  טוו לא הן אבל הארגמן..." ואת התכלת את מטווה

הכבשים 7הצמר  גבי ?8מעל

.·
˙ÂÚÈ¯È‰ ˙ÈÈ˘Ú ÔÈÚ· È„Â˜Ù ˙˘¯Ù· È˘Â˜‰

ÌÈ˘¯˜‰ ÈÙÏ
פקודי  בפרשת רש"י דבריו:9בפירוש את להבין יש

כך  ואחר כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה "משה
בית  תחלה לעשות עולם מנהג בצלאל לו אמר משכן,
וכן  שמעתי... כך לו אמר בתוכו, כלים משים ואחרֿכך

כלים". עשה ואחרֿכך תחלה המשכן עשה

היה  המשכן עשיית סדר מובנים: אינם אלו ודברים
בית  בבניית עולם" ו"מנהג עולם", "מנהג לפי כאמור

הגג  את ואחרֿכך הקירות את בונים שתחלה ,10הוא,
ב  גם היה מוצאים 11המשכן znwdוכך אנו והנה .

ויקהל  תחלה 12בפרשת עשו שחכמיֿהלב העשיה לגבי
גג) (כמו היריעות יותר 13את מאוחר ורק את 14,

כך  על נצטוו כשהם גם הסדר היה וכך הקרשים,
תרומה  .15בפרשת
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כו.1) לה,
שני,2) בדפוס לבד ראשון. דפוס כולל שראיתי, רש"י בדפוסי כ"ה

.28 הערה סוף לקמן וראה "שעל". דאיתא רש"י כת"י ובכו"כ
הווה).3) (-בל' רש"י כת"י ובכמה שלפנינו רש"י בדפוסי כ"ה

כצ"ל, ולכאורה אותן", "טוו רש"י) כת"י בכמה (ועד"ז ראשון ובדפוס
רש"י  מתחיל וכן עבר, בל' – העזים" את "טוו הכתוב ללשון מתאים

"היא אומנות dzidפירושו "היא שני, בדפוס להגירסא [אבל כו'" אומנות
) אותם"].ilaיתירה" "טווים הסיום מתאים "היתה") תיבת

ס"ט 4) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ועזים. ד"ה ד כה, תרומה פרש"י
אבל  רחלים צמר אלא סתם צמר נקרא לא התורה בכל שם): (מב"י ס"ח

" שם תרומה ברשב"ם ועד"ז ובראב"ע נוצה. נקרא עזים העזים".xryשל
.27 הערה לקמן וראה א. כז, שבת ונוצה תוד"ה וראה

שם.5) ובפרש"י כב. לה,
כה.6) לה, ויקהל
וקופצים 7) תקיפין שהם כיון העזים, ע"י הטווי' יותר דקשה ובפרט

.(27 הערה לקמן וראה כאן. הגדול מדרש (ראה מכבשים יותר

(רש"י 8) וכו' יחד מינין ד' שצ"ל כיון אפשרי, אי שזה י"ל ואולי
א). כו, תרומה

כב.9) לח,
סשט"ו 10) חאו"ח אדה"ז (שו"ע למטה מלמעלה לבנות דרך שאין

א). קלח, שבת – כסא תוד"ה ס"א. פ"ד ביצה רא"ש ע"פ והוא – סוס"ט
יחֿיט.11) מ, פקודי
ואילך.12) ח לו,
יריעות 13) הם המשכן ש(עיקר) מפני שזהו י"ל שבדוחק אף

– יח. מ, פקודי ספורנו וראה ובכ"מ). א. כו, (תרומה וכמש"נ התחתונות
לקרשים. קדמו – עליהן למכסה שהם עזים היריעות גם ובמילא

גם 14) כ"א "לגג" רק לא היו שהיריעות דכיון לתרץ ודוחק
ודפנות, במחיצות נכללים הם גם א"כ א) כו, תרומה (פרש"י ל"מחיצות"*

מאחוריהן) תלויות (שהיריעות לקרשים "מחוץ הם סו"ס ".mzeqklשהרי
שם  ספורנו ראה – (התחתונות) משכן יריעות לענין פירשו שרש"י ולהעיר

עזים. יריעות לענין ולא –
ואילך.15) א כו,

."'eb dyrz okynd z`e" aezkd oeyl uxzl `ed ,(eheytk) my i"yxt zpeeke (*
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התוספות  נעשו 16בעלי שהיריעות כך, על עונים
לאהל  מוכנות שיהו כדי המשכן מלאכת לכל "ראשונה
אחת  שעה יהיו ולא הקרשים שיעשו מיד המשכן על

כיסוי". בלי

לא  מדוע הסבר: דורש זה שגם לכך בנוסף אבל,
כיסוי" בלא אחת "שעה להיות הקרשים הרי 17יכלו ,

כי  מקרא, של פשוטו לפי כך לומר אפשר 18mhytnאי
רק  משה, אל המשכן את שהביאו נראה הפסוקים של

שנשלמו הקרשים lkלאחר היריעות, – המשכן חלקי
המשכן  כלי אותו,–19וכל העמידו אחרֿכך ורק

חלק איזה משנה זה שאין מכך, יוצא dyrpכמובן.
כ"מנהג  תחלה הקרשים את עושים היו אם גם קודם:
בלא  אחת "שעה עומדים היו לא הם אז גם העולם",

עשיית השלמת לאחרי רק אותם העמידו כי lkכיסוי",
elek okynd.

.‚
È"˘¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÈ„ È˘

רש"י  בפירוש דיוקים שני בהקדמת יובנו הדברים
ויקהל: בפרשת

את  "טוו את לפרש הרי היא רש"י כוונת א)
היה  אותן", טווין העזים גבי "מעל שפירושו העזים",

ענין ligzdlעליו להוסיף ואחרֿכך בכך, פירושו את

טוויה שצורת וכדו'.efנוסף, יתירה" "אומנות היתה
" במילים להתחיל רש"י יכול כיצד – היתה id`ובכלל

ורק  מדובר, מה על שיודעים לפני יתירה" אומנות
את אומר הוא גבי yexitאחרֿכך "שמעל – הפסוק

אותן"? טווין העזים

" בלשון רש"י משתמש מדוע –`zepneב) יתירה"
היתה) "(היא הכתוב:dnkgולא לשון שזהו יתירה",

אותנה לבן נשא אשר הנשים ובמיוחד dnkga"וכל ?"
בגמרא  המקור 20כאשר את (בפשטות) המהווה ,

רש"י  יתירה"21לפירוש "חכמה כתוב אכן ,22.

.„
¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á ÈÁ È·‚ ÏÚ 'ÈÂÂË

לכך: ההסבר

בפסוק  מחולקות העזים" את "טוו שהמילים כיוון
"וכל  עם יחד הקודם בפסוק נמצאות ואינן עצמן, בפני
התכלת  את מטווה ויביאו טוו בידיה לב חכמת אשה

בהבאה  יחד, כתוב שאכן (כפי הארגמן..." וכן 23ואת ,
התרומה  על חוזר 24בציווי שהפסוק כיוון ובמיוחד ,(

בחכמה" אותנה לבן נשא אשר הנשים "וכל ,25ואומר
מובן העזים)"envrnהרי (את שונה dfdש"טוו ,

היא eehמ" והכוונה שלפניו, שבפסוק את 26" שטוו
מחוברת  בעודה (הצמר) העזים 72הנוצה .28אל
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שם.16) זקנים) (הדר הרא"ש בפי' ועד"ז יד. לו, ויקהל
שם.17) תרומה מפרש"י להעיר
ה.18) לו, ויקהל החזקוני לפי' גם היא זו וקושי'
אל 19) המשכן את "ויביאו ואילך) לג לט, (פקודי בהכתוב כמפורש

כו' להקימו יכולין היו "שלא לפי הי' שזה ואף גו'", האהל את משה
משתדלים  שהיו את"ל הרי שם), (פרש"י כו'" הקרשים כובד מחמת
הרי  יכולין), היו שלא (אלא הקרשים את לעשות כשגמרו תיכף להקימו

הכלים. את שעשו לפני מיד כו' והיריעות הקרשים את מביאין היו
ב.20) עד, שבת
ועוד.21) הזכרון, ס' – במפרשים כמ"ש
נשא 22) ד"ה שם ובפרש"י חכמה". "גדולה א) (צט, שם ובגמרא

משמע". חכמה "יתירות לבן
כג.23) לה,
ד).24) כה, (תרומה ה' בציווי וכן ו. לה,
מזה 25) לכאורה אבל עה"פ. ורע"ב (למהרש"ל) שלמה יריעות ראה

שבהערה  שבת פרש"י וראה העזים. גבי מעל שהי' יודעים היינו לא לבד
.22

העזים 26) את טוו קדריש "קרא שטוף ד"ה ב) (עד, שבת פרש"י ראה
משמע". עזים של בגופן

שהמלאכה 27) מפני הוא בפ"ע בכתוב שנאמר דזה לומר ודוחק
עזים שערות וצריכה llkaדטוויית כבשים צמר מטוויית יותר קשה היא

וקשין" ביותר דקין עזים של שהשערות "לפי – יתירה וחכמה לאומנות

וכן  כאן. בלולה ומנחה רלב"ג הרמב"ם. בן ר "א פי' כאן. הגדול (מדרש
של  מ"נוצה היריעות היו שלפרש"י ובפרט כג). פסוק בראב"ע משמע
(כמ"ש  עזים כשערות קשים שאינם ז) כו, ד. כה, תרומה (פרש"י עזים"
הרמב"ם  בן הר"א פי' הגדול, במדרש משא"כ ;(4 הערה הנ"ל בתוס'

מדייקים (4 (שבהערה ר"פ zexryוהראב"ע רלב"ג ראה (אבל העזים
תרומה).
ע"ג 28) טווים כמו"ש והביאום העזים ע"ג שנשארו בפנים המבואר

אלא  טוויין חוטין רק המשכן למלאכת שהביאו שנאמר או העזים),
העזים" את שב"טוו הפי' בב' לכאורה תלוי העזים ע"ג הי' שהטווי'

בהמה): ע"ג טווי' גדר (ובכלל
(עץ  מאליהם נתלשו השערות) (או הנוצה ושזירת הטווי' בשעת א)
(שבת  הגמ' לשון כפשטות ב)), (קטו, פרשתנו – להרח"ו – טוב הדעת
אחת  חטאות שלש חייב בשבת בהמה גבי שעל צמר "הטווה ב) עד,

ffeb meyn ואין כו' בכך גזיזה דרך אין אמר כהנא רב טווה כו' מנפץ כו'
ורא"ש  בר"ח גם וכדמוכח בב"א)* מלאכות הג' (כל בכך" טווי' דרך

תב. מצוה (להרדב"ז) במצו"ד משמע וכן שם. שבת
רק  הוה והגזיזה העזים, ע"ג (טוויים) נשארו הטווי' לאחרי גם ב)
כאן, – אייבשיץ לר"י – יונתן (תפארת מהמפרשים כדמשמע אח"כ,

הי  מהם שכמה כיון העזים ע"ג שטוו הטעם שמבארים נדות ועוד) בודאי ו
מקבל  ואינו חי לבעל במחובר העזים מע"ג טוו לכן להטהר עת הי' ולא
שבת  הל' לרמב"ם מלוקטים וביאורים (בחי' בגר"א הוא וכן טומאה**.

בהגהה. ז' אות גוזז מלאכת טל באגלי משמע וכן ה"ז)***. פ"ט

.(my mixt` ci d`xe) b"wq ny 'iq `"bnae ("igd on xnvd z` deehd" azeke dpyny hxtae) f"d h"t zay zekld m"anxa gken oke (*
ol zil oihegda erbpe eylzp f"g`ly df la` ,xaegna mifrd lrn deeh okle ,okynd jxevl dk`ln eyri `l zecpdc `ed dctwdd xwirc ezpeek l"i ile`e (**

.r"ve .(my 'eke o"anxae dl ,`l) `vie d`xe .dziid ("dcip" 'itn mb edfy) dwgxd wxe (` ,q oihb) mi`nh 't dxn`p `l oiicr ixdy .da
.'`d b"deya l"pk ,m"anxa ok rnyn `l dxe`kl la` .my m"anxa ok yxtn `"xba (***
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למקרא": חמש "בן גם מבין לכך הטעם את

לה' תרומה היתה למשכן ישראל בני שנדבת כיוון
ישנם  שבקרבנות כשם הרי – לה' והקרבה כנדבה –
(כפי  הצומח וממין החי ממין קרבן שונים: סוגים

בראשית  בפרשת וקרבן 29שמוצאים קין קרבן לגבי ,
מן  מקרבן יותר חשוב מבעליֿחיים וקרבן הבל),

,30הצומח 

את  לטוות כשאפשר בענינינו: לכך בדומה הרי
זוהי  החי, מין לעזים, מחוברים בעודם הנוצה חוטי
שנחתכה  לאחר הנוצה טויית מאשר יותר נעלית תרומה
חיים  לבעלי מחוברים שעדיין חוטים העזים. מן
יונקים  הם החי, למין קשר להם יש גדלים, הם (העזים)
החי. מגוף נחתכו שכבר חוטים כן לא אך החי. מגוף

לעיל, שהוסבר כפי הפשט, לפי נלמד אם ובמיוחד
העזים  גבי על בעודם הובאו ברור 31שהחוטים הרי ,

נתינתם. בשעת חי דבר של בגדר בהיותם בכך, היתרון

.‰
È˙Ï· ‡È‰ ‰‡·‰‰ 'Â„ÎÂ ˙ÏÎ˙‰ ˙ÂÚÈ¯È·

¯·ÂÁÓ ¯Óˆ‰ „ÂÚ· ˙È¯˘Ù‡
את  "טוו היה העזים ביריעות רק מדוע ומובן
והארגמן  התכלת ביריעות זאת מוצאים ואין העזים",

וכדו'.

להביא  צורך היה הכבשים של הצמר חוטי את
כתכלת  צביעתם כחול)32לאחר – חלזון בדם (צבוע

חוטי  בעוד לעשותו אפשרי שבלתי דבר וכדו', וארגמן
מכך ויוצא – לכבשים מחוברים של d`addyהצמר

לאחר  מיד להיות יכולה איננה וכדו' והארגמן התכלת
הכבשים  גבי מעל גבי 33הטוויה על בעודם לא ובודאי

.34הכבשים 

הבאת  כי הכבשים, גבי על הטוויה היתה לא לפיכך
באופן  להיות יכולה איננה כך ובין כך בין לה' התרומה

הסמוך  בזמן או לבעלֿהחיים, מחוברת כשהיא הנעלה,
לכך.

.Â
‰ÈÂÂË‰ ˙ÂÓ‡· ÔÂ¯˙È

שהדבר eil`nלעובדה oaen רש"י רומז הפסוק מן
היתהב  "היא שהנשים `zepnאומרו: העובדה – יתירה"

אותנה  לבן ש"נשא מכך נבעה לא העזים" את "טוו
dnkga הנתינה טוייה, של זה שבאופן בהבינן ,"

שכך  מפני גם אלא יותר, נעלית היא למשכן והתרומה
יותר  טוב העיבוד "35היה –zepn`36 הטוייה יתירה":

יותר  משובחת יוצאת העזים גבי טויית 37מעל מאשר
השערות  כאשר כי העזים, מן נחתכה שכבר לאחר הנוצה
לחות  בהן יש מהבהמה, יונקות והן מחוברות עדיין

הטוייה.38ורכות  באמנות יתרון שזהו ,

.Ê
¯˙ÂÈ ˙Á·Â˘Ó ‡È‰ ‰ÊÈÊ‚‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰‚È¯‡‰
לפני  היריעות את עשו מדוע מובן לעיל האמור לפי
את  תחילה לעשות העולם" ש"מנהג למרות הקרשים
מרוב  לעיל: שהוסברו הענינים שני מפני וזאת הקירות.

הן וזריזותן למצוה הנשים של והביאו eehחיבתן מיד,
יכלו  לא ואז העזים, על הצמר בעוד המלאכה לעושי
עשיית  לאחר עד היריעות ועשיית הגזיזה את לדחות
כל  השערות תצמחנה בינתיים כי והקרשים, האדנים

dnvrאחת iptaהטוייה ללא ,cgia.

צער  שזהו – ההלכה בדרך לומר יש כמוֿכן
בגלל  לחלוטין משוחררים שאינן בעליֿחיים,

העזים.39הטוייה  מן הנוצה חוטי את מיד גזזו ולכן ,

" גם היא העזים גבי על שהטוייה `zepneוכיוון
שכבר  כפי יותר, משובחת היא הטוייה – יתירה"
של  האריגה מלאכת גם לכך שבדומה מובן הרי הוסבר,
בקירוב  נעשית היא כאשר יותר משובחת העזים יריעות
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להגירסא  :(2 בהערה (הובאו כאן ברש"י הגי' בב' תלוי ולכאורה
" לכמה lrnyלפנינו הוא [ועד"ז הטווי' ע"י שנתלשו משמע העזים" גבי

משא"כ  שם]; ורא"ש בר"ח וכ"ה שם). בדק"ס (הובאו שם בש"ס גי'
" העזים".lryלהגירסא גבי

ואילך.29) ג ד,
(וראה 30) הגרוע מן שהביא זה רק הי' קין בקרבן שהחסרון אף

"עובד  שהי' מפני הוא – ואילך) 22 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה
צאן. לו הי' ולא אדמה"

ודלא 31) – ועזים. שש ד"ה ד) (כה, תרומה עה"ת מחת"ס גם להעיר
שם. תרומה פרש"י על הקודש במלאכת כמ"ש

תקחו 32) אשר התרומה וזאת גֿד) כה, (תרומה למשה ה' כציווי
) ותכלת גו' reavמאתם xnv) וארגמן כו') חלזון reavבדם xnv ממין

בפ"ע. והצבע בפ"ע צמר מאתם שיקחו ולא כו'), צבע

כאן.33) לדוד משכיל וראה
י 34) אם אף הרי כי בפ"ע, ושערה שערה וכל כלל, כדרכו שלא צבעו

והארגמן. התכלת צבע בהתוספת ויחסר יותר, יצמחו הצמר לגזיזת עד
יתירה.35) באומנות שהיא העשי' על גם קאי שכמובן אף
נשא 36) אשר הנשים ד"כל לפרש, היא ברש"י דההדגשה י"ל אבל

" לב הנשיאות הי' לא העזים", את טוו גו' אותנה לכל iadl`לבן
שהייתה  כ"א ז) לו, (פרש"י ההבאה" "מלאכת כט) (לה, המלאכה"

ה). לא, תשא פרש"י (וראה המשכן ועבודת ממלאכת וחלק "אומנות"
עה"פ.37) ספורנו ראה
הגזיזה.38) מכאחרי (27 הערה (ראה קשים פחות עכ"פ
שאין 39) מובן – צער גורמת העזים ע"ג עצמה דהטווי' את"ל ואף

הל' חו"מ חלק אדה"ז שו"ע (ראה כו' לצורך שנעשה כיון איסור בזה
סוס"ד). בע"ח וצער דרכים עוברי



לג icewtÎldwie zyxt - zegiyÎihewl

לעזים  מחוברים החוטים היות לזמן היו 40זמן לפיכך .
את  שחתכו לאחר מיד היריעות את לארוג צריכים

העזים  גבי מעל .41החוטים

.Á
˘„˜Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈ˜ÏÁ· ÌÈ˘ ·ÂÈÁ· Ï„·‰ ˘È

המופלאים  הנלמדים מהענינים ההלכה, בדרך
זה  רש"י :42מפירוש

השאלה  המקדש 43ידועה את בונים אין הרי :
מקדש"44בלילה  דאקרי ה"משכן את גם וכך ,45,

שהזמן  מצותֿעשה היא המקדש בית בניית כלומר,
ואם  גרמא, שהזמן ממצוותֿעשה פטורות ונשים גרמא,
המשכן  בשביל הצמר את לטוות הנשים יכלו כיצד כך,

תם  רבינו למצוה 46(לדעת להכין יכולה איננה שאשה
לולב  אוגדת אשה "אין ולכן בה, מצווה איננה שהיא

איפקדא")? דלא כיוון ציצית ועושה

מסביר  יש 47הרוגוצ'ובי המקדש בניית שבמצות
עצם א) פרטים: ב)ziipaשני מצותֿעשה. זו המקדש

קרבנות. בו להקריב כדי מקדש בבניית הצורך

נשים  אם דלעיל השאלה לגבי הבדל ישנו ובזה
של  המצוה מצד המקדש: מבניית פטורות או חייבות

ziipa גרמא שהזמן מצותֿעשה זוהי והמקדש, המשכן
להיבנות  שצריך השני, הענין מצד אבל פטורות. ונשים
נשים, גם חייבות בכך – קרבנות בו להקריב כדי מקדש

קרבנות. הקרבת חובת חלה עליהן גם כי

של  ובעשייתם בבנייתם חייבות נשים לפיכך:
הקרבנות, הקרבת נמנעת שבלעדם המקדש מן החלקים

אינה  שבלעדיהם המקדש וכלי חלקי לגבי כן לא אך
בגלל  רק היא ועשייתם הקרבנות, הקרבת מתעכבת
נשים  זו מעשיה המקדש. בניית של מצותֿהעשה

בכך. לעסוק להם אסור ולכן פטורות,

.Ë
ÔÈ·Ï ˙ÂÂ˙Á˙‰ ˙ÂÚÈ¯È‰ ˙ÈÈÂÂË ÔÈ· Ï„·‰ ˘È

˙ÂÂÈÏÚ‰
הגמרא  אומרת ליריעות, 49שבמילים 48בקשר

את ליריעות ld`d"ויפרוש היא הכוונה המשכן" על
כלומר, שני. ותולעת וארגמן תכלת שש של התחתונות
אהל, של דין למשכן יש כבר התחתונות היריעות עם
שהיריעות  מכך יוצא קרבנות. בו להקריב ואפשר
הקרבת  את מונעות אינן העזים, יריעות מהן, שלמעלה
"קיפל  כאשר גם כשר והמשכן במשכן, הקרבנות

העז  יריעות את ים.הרוח"

הפסוק: בלשון להבדל הסיבה מובנת זה לפי
לב  חכמת אשה "וכל כתוב התחתונות ליריעות בקשר
הארגמן...", ואת התכלת את מטווה ויביאו טוו בידיה
להביא  כדי המשכן, לכשרות נחוצות אלו יריעות כי
היריעות  את לטוות יכולות נשים גם ולכן קרבנות,

elld לגבי כן לא אך המשכן, במלאכת להשתתף ,
שיריעות העזים, את `elיריעות מונעות אינן

ואסורות  פטורות, נשים ולכן לעיל, כאמור הקרבנות,
העזים", את "טוו הלשון כתוב ולפיכך – בעשייתן
"דהוי  באופן להיות צריכה היתה שלהן שהטוייה

dnkg"מלאכה ולא הגמרא 50יתירה שאומרת כמו ,
שבת  .51במסכת
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העזים 40) לא טווים העזים של הנוצות רק שהביאו את"ל אפילו
עצמן.

שביריעות 41) כיון גו' תכלת משזר דשש יריעות את עשו ומתחלה
גו'.ybcedעזים שש היריעות – המשכן" על "לאהל שהם

ובבת  המלאכה חלקו לב, חכמי כו"כ שהיו שמכיון י"ל, לכאורה
כן  לעשות יכלו הרי לפי"ז אבל העזים. ויריעות המשכן יריעות עשו אחת
פרש"י  (ראה לגמרי אחרת אומנות שזהו ובפרט וכו', להקרשים בנוגע גם

אחרים. (אומנים) לב חכמי ע"י שנעשו פשיטא וא"כ שם) תשא
פי' וכן המשכן" מלאכת לכל "ראשונה התוס' בעלי דפי' ולהעיר

יריעות ויעש עה"פ הוא ס"ב, לעיל שהובא יריעות mifrהרא"ש על ולא ,
בהכתובים שנאמר כי f"ptlyהתחתונות בפשטות, וי"ל ואילך). ח (לו,

ה"ה התחתונים ועשי okyndיריעות –וכמש"נ יריעות עשר המשכן את ת
.13 הערה לעיל ראה

בא 42) שרש"י ו', ר"ס הנ"ל ע"פ בפרש"י: שאפ"ל בהלכה ענין עוד
נחשבת  שהי' בשביל (רק) הי' לא העזים את טוו שהנשים שזה לפרש
י"ל  המלאכה, לטיב שנוגע גם כ"א שבחי'), (צומח יותר חשובה תרומה
ע' חי"א בלקו"ש שנתבאר (כפי לה' חלב דכל בהגדר לשיטתי' דרש"י

שעת על התורה הקפידה שלא (131dpkdd מן – לה ' חלב אז (שיהי'
בעת בהדבר עדיפות עי"ז כשתבוא כ"א המחובר), – ,dpizpdהמובחר

עיי"ש.

אות 43) ג סי' או"ח יצחק בית שו"ת גם וראה בפנים. דלקמן צפע"נ
סקכ"ח. הי"ב פ"א הבחירה בית הלכות להרמב"ם המורי' הר ואילך. ה'
ולהעיר  לעורר יש בפנים לקמן המבואר וע"פ ועוד. תשא. ס"פ חמדה כלי

ואכ"מ. מהנ"ל. בכמה
שם.44) הבחירה בית הלכות רמב"ם ב. טו, שבועות
בתחלתה.45) עירובין
ב.46) מה, גיטין כל תוד"ה

הטווי' כשרה ר"ת לדעת גם יד, ר"ס או"ח ואדה"ז הט"ז דעת ע"פ
לפמש"כ  אבל למשכן, טוו שהנשים זה מובן ולפי"ז בנשים, והשזירה
הטווי' גם לר"ת שם (משב"ז) פרמ"ג גם וראה שם, לשו"ע חיים בנתיב
בצפע"נ  הוסיף לכן ואולי שם). יצחק בית שו"ת (ראה נשים ע"י אסורה
הוי  הטווי' דגם מובן דמשם ע"ב", מב, דף מנחות "תוספות הציון שם

ועצ"ע. לשמה. ובעינן עשייתן, בכלל
פרשתנו 47) עה"ת בצפע"נ נעתק א. נד, בהשמטות הפלאה צ"פ

בערכו). בכללים (נעתק 164 ע' ג. ג, מהד"ת צפע"נ גם וראה עה"פ.
א.48) כח, שבת
יט.49) מ, פקודי
כפי'50) ולא ומאירי כפרש"י דלא מפרש ולכאורה שם. בצפע"נ כ"כ

ע  שם שבת ב.התוס' ד,
ב.51) עד,
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"אמנות  בלשון בדייקו – רש"י בפירוש הנ"ל לפי
הולך  התורה על בפירושו שרש"י לומר יש – יתירה"

הפשט: דרך – בשיטתו

מסביר  המשכן" על האהל את "ויפרוש הפסוק על
בפרשת  הכתוב כפשטות העזים", יריעות "הן רש"י

עזים52תרומה  יריעות לפי ld`l"ועשית המשכן". על
יריעות  גם מקרא, של בפשוטו רש"י, שלדעת יוצא זה

"אהל" בגדר הן אלו הקרבת 53עזים את המונע ,
במשכן. הקרבנות

להיעשות  יכלו העזים יריעות שגם מובן מזה
הלשון, את ומשנה רש"י מדייק ולכן הנשים, עלֿידי

היתה "היא ואומר לעיל, dxiziכמצויין zepne`,"
חכמה  היתה לא העזים" גבי "מעל שלהן שהטוייה
– ב"אומנות" החידוש זהו מלאכה. גם אלא בלבד,

הדבר. בגוף מלאכה שזוהי

המפרשים  (כדברי לומר הכרח אין זה )54לפי
בגמרא  הדיעה את מקבל מעל 55שרש"י צמר ש"הטווה

והעובדה  בכך", טוייה דרך "אין כי פטור, בהמה" גבי
מפני  היא בעזים" "טוו של האופן היה שבמשכן
להתאים  יכול פירושו אלא – שאני" יתירה ש"חכמה
מלאכה. בגדר זה כי חייב, שהוא הראשונה, לדיעה גם

נלמדו  המלאכות שכל כיוון מן ואדרבה: ת
(שזוהי 56המשכן  רש"י פירוש שלפי לומר יש

זו  לדיעה המקור הוא עצמו זה ענין :57"אומנות")

הפעולות  בין היתה בהמה גבי על שטוייה כיוון
"אומנות" שזהו לכך הוכחה זוהי במשכן, שנעשו

חטאת. כך על חייבים ולכן ומלאכה,

.‡È
'‰ ˙„Â·Ú· ˙Â‡¯Â‰ È˙˘

הוראה  לנו יש רש"י, בפירוש תורה" של מ"יינה
ה': בעבודת

ש"וכל  התורה מספרת מה לשם מובן אינו לכאורה
העזים"? את טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים
– היה) – שהיה (=מה הוה" דהוה "מאי זהו הרי
(כולל  במקדש לא אבל במשכן רק היו העזים יריעות
"בנוי  שהוא ובמיוחד להיבנות, העתיד המקדש

משמים" ויבוא ו"יגלה ).58ומשוכלל"

עשיית  – השני לענין בקשר להבין יש לכך בדומה
– עולם" "מנהג היפך הקרשים, עשיית לפני היריעות

לדורות? הדברים קשורים כיצד

בעבודה  כלליות הוראות שתי מכך נובעות אלא,
בעולם  לעשות צריך יהודי שכל ומקדש", "משכן של

חז"ל  כדברי והמקומות, הזמנים לא 59בכל "בתוכו
מישראל". ואחד אחד כל בתוך – בתוכם אלא נאמר

לבן  ש"נשא הנשים מן הנלמדת הראשונה ההוראה
נותן  הקדושֿברוךֿהוא שכאשר בחכמה", אותנה
לא  שזה לדעת צריך הוא מיוחד, וכשרון חוש ליהודי
זאת  לנצל צריך הוא אלא בלבד, עצמו בשביל
לקדושֿברוךֿ דירה משכן, מהעולם לעשות בעבודתו

– הוא

המשכן, בניית בזמן הנשים אצל שהיה כפי בדיוק
הן  לאחרים, היה שלא מיוחד כשרון להן שבהיות
הקדושֿברוךֿהוא, להן שנתן הזה הכשרון שאת הבינו,
השראת  תהיה שבו המשכן לבניית לנצל עליהן

בתוכם. ושכנתי – השכינה

נצטוו  לא שהן למרות הטוייה 60ולכן, את לעשות
התעוררו  בעצמן שהן התורה מספרת יתירה", ב"אמנות
ובכך  – ה' משכן למען יתירה" ה"אמנות את לעשות

לדורות. הוראה התורה נותנת

מיוחדים  לכשרונות בקשר קיים שהדבר כשם
של  בעבודה להשקיעם צריך שיהודי וכיוצאֿבזה,

לקדושֿברוךֿ לדירה העולם הדבר הפיכת קיים הוא,
שהקדושֿברוךֿהוא  אחרים בענינים גם דומה באופן
לו  נותן הקדושֿברוךֿהוא כאשר לדוגמא: ליהודי. נותן
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א.52) כח, שם תוס' וראה ז. כו,
לאותו53) יד: כו, תרומה פרש"י ובפרש"י bbוראה עזים. יריעות של

העשוי עזים יריעות אהל הוא אהלו את יא. לה, .bblויקהל
אחר  דכתיב התחתונות יריעות דהיינו דמשמע שם, שבת תוס' ודיוק
בכלל  הם א) כו, (תרומה פרש"י דלפי י"ל האהל, את ויפרוש הקרשים

.14 הערה לעיל וראה המחיצות.
ועוד.54) כאן. זכרון ס'
ב.55) עד, שבת
ובכ"מ.56) ב. מט, שבת
(57.. יתירה אומנות "היא ב') (דפוס בפרש"י להגירסא משמע וכן

לפנינו  להגי' משא"כ יתירה. אומנות היא שבעצם היינו אותם", טוים
שבדורות  י"ל, – אותן" טוו העזים שמע"ג .. יתירה אומנות היתה "היא
טל  אגלי וראה ב. עד, שבת ותוס' פרש"י ראה כדרכו. שלא הוה שלאח"ז

ואכ"מ. שם.
ועוד.58) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה (ותוס') פרש"י
האותיות 59) (שער של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

ובכ"מ. ועוד). ל'. אות
ולהעיר 60) ה). לה, (ויקהל תרומה" מאתכם "קחו רק נצטוו כי

נשים  ד"התם לתרומה בהנוגע גם ואיכא ד"ה א  לו, קידושין מריטב"א
בכך". נצטוו ולא הביאו מעצמן
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להרבות  צריך שהוא לדעת, עליו מהרגיל, יותר פרנסה
(כידוע  לה' תרומה צדקה, בנתינת "כאשר 61ולהוסיף

טובה, פרנסה של שבוע היה הזקן אדמו"ר של לחסיד
של  מכתב ימצא הוא לביתו שבבואו בטוח, היה הוא
הרבי  של משולח או לצדקה, התעוררות על הרבי

ישראל"). ארץ בני החזקת לצרכי שאוסף

.·È
'È˘‰ ‰‡¯Â‰‰

מגרימת  והימנעות מירבית זהירות השני': ההוראה
צער  (ולא חיים בעלי צער בגלל אם אחר: לאדם צער
"מנהג  את משנים בלבד) נוחות חוסר אלא ממש,
היריעות  את לעשות מצוה והקדושֿברוךֿהוא ְֶַהעולם",

– המשכן קרשי לפני

בן  של בצער מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
אדם" קרויים ש"אתם ליהודי, בקשר ובמיוחד ;62אדם,

של  במצב נמצא שיהודי רואים כאשר ובמיוחד
אליהו 63"ערום" דבי ב"תנא ככתוב המצוות, מן

תורה 64רבא" בו שאין מי אלא בישראל ערום לך "אין
הציווי  את לקיים עליו לחשוב: ניתן – ומצוות"

ותפילין"62"וכסיתו" בציצית להלבישו צריך 65, אך
להתפלל  עצמו הוא צריך תחלה סדר, בכך להיות

המדרש" לבית הכנסת תורה,66ו"מבית ללמוד –
שחרית  פת דרך 67ולאכול מנהג בהם "הנהג כך ואחר ,

"וכסיתו";68ארץ" את יקיים הוא זאת כל ולאחר ,

של  בצער מדובר שכאשר התורה, אומרת כך על

הוא  שיהודי מזאת גדול יותר צער ואין – אחר יהודי
יודע  איננו האחר כאשר ובמיוחד המצוות, מן "ערום"

הסדר  את להפוך יש כזה במקרה – "ערום" שהוא כלל

זה  אין כאשר ואפילו – העולם" "מנהג את הרגיל,
בלבד  והסתר העלם מלשון ה"עולם" של אלא 69מנהג ,

כך  שינהגו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא סדר על 70גם

כאשר  זאת, ולמרות – הקדושֿברוךֿהוא של בביתו

כ"מנהג  נוהגים אין יהודי, של צער לידי הדבר מגיע

ל"וכסיתו",71עולם" לדאוג יש הכל ובראשית ,
הפסוק  כהמשך לאחרֿמכן, ורק במצוות, להלבישו

jkÎxg` לא ("ומבשרך לעצמו הקשור את יעשה הוא ,

).62תתעלם"

התורה, ללימוד בקשר כן, לפני ועוד לכך, ובדומה

הפסוק  בתחילת –62ככתוב לחמך" לרעב פרוס "הלא
אלא  לחם ואין תורה, דברי מן הרעב אלא רעב "אין

תורה" לא 72דברי "ומבשרך לפני עושה הוא זאת ואת ,

תתעלם",

רעב  "לא מתהווה עצמו אצל שגם לכך זוכים אז

ה'" דברי את לשמוע כיֿאם למים צמא ולא 73ללחם

עלֿידי  שייבנה הנצחי, המקדש בבית צדקנו ממשיח –

והחושים  הכשרונות את אחד כל ינצל הגלות שבזמן

למשכן  העולם להפיכת לו, נתן שהקדושֿברוךֿהוא
לקדושֿברוךֿהוא. ומקדש

e"lyz ldwie t"y zegiyn)
(h"lyz icewtÎldwie 't w"y i`ven
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(61.9 ע' תש"ג השיחות ספר
רע"א.62) סא, יבמות
ז.63) נח, ישעי'
פכ"ז.64)
(65.128 ע' לעיל וראה א). תשכט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א פורים שיחת
סקנ"ה.66) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. סד, ברכות
שם.67) אדה"ז שו"ע
קנו.68) וסי' שם אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות

ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת
למעלה 70) מלמטה הוא בנין שסדר סשט"ו) או"ח (מטושו"ע להעיר

מלמעלמ"ט  אותן משלשלין גם שלימות שדפנות אף גג, ואח"כ ודפנות
תשל"ט. נצו"י, שיחת בר"ד לתקן יש ועפ"ז – סע"א) טז, (סוכה

קנג.71) ע' ה'תשי"א (סה"מ גמ"ח בענין הצ"צ ע"ד מהסיפור להעיר
ואילך). 340 ע' ח"ו לקו"ש וראה

שם.72) דבא"ר תנא
שם.73) בתדא"ר הובא יא. ח, עמוס



לו

בראשית מט, א – ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 
ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

יעקב1 אבינו הוא תפארת2 דאיהו כליל בתרין3 סטרין 

מספר4  הוא  ברבוע  יעקב  והנה  וגבורה,  בחסד  היינו 

1( מבאר כאן כמה שאלות עה"פ ובזהר, והם:

א( מהו הלשון “תפלת הערער"?

ב( מהו הב' פעמים תפלה בפסוק "תפלת" – תפלתם"?

"תפלתם"  ואח"כ  יחיד,  לשון  "תפלת"  מתחיל   ,3 בהערה  כנ"ל  ג( 

לשון רבים?

ד( בלשון הזהר "דא יחידאי . . דא יעקב דאיהו כליל בתרין סטרין", 

היינו דמ"ש "תפלת" לשון יחיד קאי על יעקב, ואיפה מרומז בפסוק 

דאיהו כליל בתרין סטרין?

ה( במ"ש בפסוק "ולא בזה את תפלתם", מהו הפירוש "ולא בזה", 

למה יהי' תפלה בבחי' "בזה"?

תפלת  אל  "פנה  ברישא  דכתוב  ביאור,  דורש  הפסוק  לכאורה  ו( 

עוד  הי'  למה  וא"כ  התפלה,  לשמוע  פנה  שהקב"ה  היינו  הערער", 

כך:  הוא  הפ'  דהפירוש  ומשמע  תפלתם"?  את  בזה  "ולא  של  ענין 

דע"י ובסיבת ד"ולא בזה את תפלתם" הנה מצד זה "פנה אל תפלת 

הערער", ומה ענינו"?

ז( מה הקשר להפסוק "האספו ואגידה לכם וגו'", הדרש עה"פ "פנה 

אל תפלת הערער וגו'"?

וע"ז מבאר:

2( ראה זוהר )חלק א( ויצא קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה 

ואתחנן ה, א ואילך. לעיל סימן ד הערה 3.

3( כליל בתרין סטרין בחסד וגבורה: ראה גם לעיל סימן קלא. קכג 

הערה 35. ובילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן כא. כב. רמב. חלק 

ב סימן כז. כח. סוף סימן קלח.

4( “יעקב" ברבוע פירוש: י' )10( + י"ע )80( + יע"ק )180( + יעק"ב 

)בגי' 182( = 452, כמספר תב"ן.

ובהסר הפשוט היינו "יעקב" )182(, והוא: 452 – 182 = 270, כמנין 

חסד  והן  בו,  וכלול  יעקב,  בהשם  שנכלל  מה  הוא  ע"ר  ומנין  ע"ר. 

הכלול ביעקב, וזהו ערע"ר, ב' פעמים  וגבורה כנגד אברהם ויצחק 

"ער" כדלקמן.

כליל  ואיהו  ע"ר,  מספר  נשאר  הפשוט  הסר  תב"ן, 

בתרין סטרין5 דהיינו בחסד וגבורה, א"כ צריך לחשוב 

ב' פעמים, היינו ב' פעמים ע"ר, זהו ערע"ר.

ופנה אל תפלת הערער, הוא מה שהשכינה פנה 
אל תפלת יעקב שהוא בחי' ערע"ר, כי הרי נזדמנו תמן 

כמו שאמר בסמוך  וגבורה  ויצחק שהם6 חסד  אברהם 

ושכינתא על גבייהו, הנה השכינה פנה אל תפלתו.

כך,  יתפרש  תפלתם  את  בזה  ולא  קרא  וסיפא 

והוא כשיעקב פתח ואמר האספו כו' אשר יקרא אתכם 

הימנו  נסתלקה  שכינתא  דא  באחרית  הימים,  באחרית 

השכינה ובתר אהדרו לה בנוי ביחודי דמילייהו כו' כמו 

לשון  תפלתם  את  בזה  ולא  זהו,  בע"ב,  בסמוך  שאמר 

שכינתא  אתיישבת  זה  ומצד  בניו,  תפלת  הוא  רבים7 

בדוכתה, ופנה אל תפלת הערער דיעקב, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רכח

5( ואולי כנגד התרן סטרין )קווים( דחסד וגבורה – אברהם ויצחק, 

זהו הב' תפלות, הב' פעמים “צלותא" בהזהר, א( "צלותא דיתקבלון 

בשלימו לעילא" בחי' חסד. ב( "צלותא דלא ישתצון בגלותא", ענין 

השייך לבחי' גבורה,

6( חסד דאברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר 

ה. מאמרי  סימן  הקדש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף   – בראשית   – ח"א 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה  גבורה:  בחי'  יצחק 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה עמוד 357 

ואילך. חלק כ עמוד 101 ואילך.

7( ומתרץ בזה השאלה, דהפסוק מתחיל בלשון יחיד “תפלת הערער" 

יעקב,  על  קאי  הפסוק  דהתחלת  "תפלתם",  רבים  בלשון  ומסיים 

והסיום על השבטים.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

ב"ה, ה' אדר א', ה'תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ארי' זאב שי'

שלום וברכה!

...הפ"נ שהיו במכתבו הקודם קראתים ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר על הציון שלו, 

ובטח מעורר הוא ויעורר ר"ר על מקושריו ואנ"ש בהמצטרך להם,

ועדמש"כ הוא עצמו בנוגע לאביו כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע )נעתק במכתבי להיא"צ(: עמדו 

הכן כו', ועיין בפי' הבעש"ט במרז"ל מדעתו ושלא מדעתו )הובא בד"ה אני לדודי הא' בס' המאמרים 

ספ"ב(, ומרובה מדה טובה כו'...

בברכה לבשר בשורות טובות.



לז

וביום  ימים תעשה מלאכה  ב – ששת  לה, 
יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל  השביעי 

העושה בו מלאכה יומת

בכפל  שבת  מזכיר  מקומות  שברוב  מה  ביאור 
– כנגד עוה"ז ועוה"ב, וזהו "שבת שבתון", ומבאר 

כמה וכמה פסוקים בנוגע שבת וכו'

מזכיר  מקומות  שברוב  שמצינן  מה  בס"ד  יתיישב 
ישראל  בני  ושמרו  וכן  כגון כאן שבת שבתון,  שבת בכפל 
כפל  הוא  וינפש  שבת  וכן  השבת  את  לעשות  השבת  את 
ויכולו  בפרשת  בראשית  בסדר  לדקדק  יש  וכן  שביתה. 
שאמר ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום 
מכל  השביעי  ביום  וישבות  עשה,  אשר  מלאכתו  השביעי 
מלאכתו אשר עשה, ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש 
הבריאה  גמר  סיפור  בתואר  בין  לכאורה  הרי  וגומר,  אותו 
גמר  דלענין  דבריו  כפל  והשביתה  המנוחה  בתואר  ובין 
הבריאה אמר ויכולו השמים וגומר ויכל אלקים וגומר, וכן 
ויברך  וגומר  השביעי  ביום  וישבות  אמר  השביתה  לענין 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו הרי שכפל בכל חלוקה 

מהם.
נתן  שלא  אותו  ויקדש  משרז"ל  בס"ד  יובן  גררא  ואגב 
ועוד  זוג מלבד מה שפירשנו בו בס"ד תחלת הסדר  לו בן 
י"ל אשר בר"א אלקים לעשו"ת למה הוציאו בשני לשונות 

בריאה ועשי'.
בריאות  שני  שם  שהיו  היות  דעם  לומר  אפשר  לכך 
היתה  עוד  אבל  הפשוטים  וארץ  שמים  עה"ז  לצורך  אחת 
שם לצורך עה"ב וכדאיתא במדרז"ל דאפי' השמים והארץ 
הארץ  ואת  החדשים  השמים  את  כי  כדכתיב  החדשה 
החדשה אשר אני עושה כבר נבראו בששת ימי בראשית, 
ולכך אפשר הכתיב הקב"ה לעצמו שני מנוחות אחת לשל 
הנפשות,  לשם  לעה"ב  הצורך  בריאה  לשל  ואחת  עה"ז 
ולפי שהי' מן הראוי ליחד יום אחד לכל פעולה בפני עצמה 
ימים שבת אחת לשם גמר שמים וארץ של  ולעשות שני 
עה"ז לצורך הנהגת הגוף, ויום א' בפני עצמו לצורך שביתה 
ונמצא לפי זה  שהי' גמר מלאכת השמים והארץ החדשה 
השבת  יום  את  אלקים  בירך  אבל  זוג,  בת  לשבת  גם  יהי' 
שבת  א'  ביום  רק  זוג  בן  לו  נתן  שלא  במה  אותו  ויקדש 
וכל  עה"ב,  ומשל  העולם  לזה  וארץ  שמים  לשם  משניהם 
זאת כדי שלא יאמרו שתי רשויות הם וכל אחד מהם קבע 

לו מנוחה בפני עצמה.
זה הדרך מיושב מ"ש רז"ל אלמלא שמרו בני  וגם לפי 
והוינן בה למה דוקא  ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין 
בשתי  לכווין  ישראל  צריכין  זה  ולדרכינו  שבתות,  שתי 

שבתות הללו אחת לשם שביתת הקב"ה על מלאכת שמים 
שמים  למלאכה  שביתתו  לשם  שני'  ושבת  לעה"ז,  וארץ 
וארץ של עה"ב מה שיהי' אחר הגאולה ואז כשיכוונו בשתי 

הללו מיד הם נגאלים.
השמים  ויכולו  אמר  דתחלה  הנ"ל  פסוק  מבואר  ובזה 
והארץ וכל צבאם היינו לומר שנגמרו מלאכת שמים וארץ 
של עה"ז, ואח"כ אמר ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו 
אשר עשה היינו של עה"ב דמלאכה זו יש לייחסה אל עצמו 
משא"כ  דבר  שום  ידי  על  נבראה  שלא  קדושתו  מצד  ית' 
תולדות של עה"ז שנברא הכל ע"י השמים וארץ ומים כמו 

שנתבאר במקומו.
אמר  אחת  בבת  משניהם  שבת  השביעי  שביום  ולפי 
וישבות אלקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה מכל 
דייקא ר"ל בין משל עה"ז ובין משל עה"ב מכולן שבת ביום 
השביעי ולא קבע לזה יום בפני עצמו ולזה בפני עצמו, ולזה 
כנגד מה שהוא מנוחה לשל עה"ז, אמר ויברך אלקים את 
יום מנוחה לשל עה"ב אמר  וכנגד מה שהוא  יום השביעי, 
ובזה  יתירה  קדושה  בו  יש  זו  בבחינה  דודאי  אותו  ויקדש 
יום אחד לכל אחת  לייחד  זוג דהיינו  בן  לו  נתן  ברכו שלא 

מהם וכנ"ל.
אלקים  ברא  אשר  מלאכתו  מכל  שבת  ב"ו  כי  וז"ש 
ממלאכת  ר"ל  מלאכתו  מכל  שבת  לבדו  דבו  ר"ל  לעשות 
בריאה  דלשון  לעשות  אלקים  בר"א  אשר  וזהו  שניהם 
שהוא דבר דק נופל על של עה"ב ולשון עשי' על של עה"ז 
בין ממלאכת ש"ו  בו  יום השביעי לשבות  דזיכה את  ור"ל 

הפשוטים ובין ממלאכת השמים והארץ החדשה וכאמור.
ובזה מבואר מ"ש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות 
את השבת דר"ל שצריכים לכוון אל שני שבתות הנ"ל אחת 
בתחלת  מ"ש  עצמו  והוא  עה"ב  לשם  ואחת  עה"ז  לשם 
ללמדך  רבים  בלשון  תשמרו  שבתותי  את  אך  הפסוק 
וביום  וזהו  שצריכים לכוון אל שני שביתות הקב"ה, ואמר 
מיני  בו  ב'  שהי'  לומר  הדבר  כפל  וינפש  שבת  השביעי 
מנוחה אחת ממלאכת שמים ארץ שברא לתכלית הנהגת 
וארץ  שמים  ממלאכת  ששב  מה  היינו  וינפש  שני'  הגוף, 
החדשים שהוא לצורך תענוגי הנפש וינפש דייקא וז"ש כאן 
שב"ת שב"תון לי"י ר"ל שהקב"ה שבת בו שני מיני מנוחות 

וכדאמרן.
וגם בזה הדרך מיושב מ"ש זכור את יום השבת, שמור 
יום השבת היינו מה ששבת בו  יום השבת, דזכור את  את 
ממלאכת עה"ז, ושמור בבחינת שהוא לצורך העתיד לבוא 

שכבר נתעסק ובראו בששת ימי המעשה וכמדובר.
זרע ברך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל פקודי

הבעל-הבית היחידי על יהודים הוא הקדוש-ברוך-הוא, כמו שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם", "ולא עבדים לעבדים".
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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הפעיל, לׁשֹון והּוא ההר. אנׁשים מן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותרּגּומֹוּבּידים  ּדּבּורֹו, עלּֿפי נאספים הן אּלא ,: ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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איתא  ּבני־יׂשראל" עדת ּכל את מׁשה "וּיקהל הּפסּוק ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
והינּו לחּודייהּו". לֹון ואפריׁש לֹון ּדכניׁש גּוברין, "אלין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹּבּזהר:

"עדת מּלׁשֹון ּבנֹות ּבני ׁשמדּיק ולא יׂשראל ּבני יׂשראל", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ְִֵָיׂשראל.

יכחיׁש לא הּסתם "ּומן הּקדֹוׁש: החּיים' ה'אֹור ּבזה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּומבאר
נדבת  להביא ּובפרט ה', ּדבר לׁשמע הּנׁשים נזּדּמנּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
יכּון  אּלא הּנׁשים, על האנׁשים וּיבאּו אֹומר הּוא וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,
ּבפני־עצמן". והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים הקהיל ּכי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלֹומר
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ּבפני־ והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים להיֹות ׁשהצרכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוהּטעם
ּבמדרגה, ּפחֹות הּוא מהם ׁשאחד ּכהּטֹועים לא - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעצמן

כּו'. נסיֹונֹות למנע ּכדי ְְְִִֵֶַָֹאּלא
זה: מענין ְִֵֶַָָָההֹוראה

עצמם  את ּומכניסים "קּונצן", להראֹות ׁשרצֹונם אּלּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָיׁשנם
"קּונץ" ּכל אין נסיֹונֹות להם אין ׁשּכאׁשר ּבטענה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנסיֹונֹות,
צר יׁש - הם טֹוענים - ולכן ּכדבעי... היא ׁשהנהגתם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבכ
ׁשאינם  מענינים להּמנע ואף־על־ּפי־כן כּו', למקֹומֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

"קּונץ"!... זה יהיה ואזי ְְְֲִִֵֶֶַַָּכדבעי,
וכי  ׁשּטֹוען: מי אֹודֹות ּפעם ּדּבר אדמּו"ר מו"ח כ"ק -ְְִִִֵֶֶַַַ
ּברחֹוב, ללכת צריכים ּבבית־הּמדרׁש? לׁשבת הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ"קּונץ"
ּברחֹוב  ללכת הּוא קּונץ וכי - ּוממׁשי ּכדבעי! להתנהג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשם
מּלנהֹוג  להתאּפק וׁשם כּו', לתיאטראֹות ללכת יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלבד?

א  יראה ּובכ ּכראּוי, הּכֹובׁשׁשּלא ּגּבֹור "איזהּו - "ּגבּורתֹו" ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
למקֹומֹות  הֹול אּלא מסּתּפק, אינֹו ּבכ וגם יצרֹו"! ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאת
רצֹונֹו אּלא לֹו, ּדי לא ּבכ וגם כּו'; צניעּות מּׁשּום ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהאסּורים
להיֹות  ׁשּצרי הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע הּגמרא ּכדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלנהג

כּו'"... ּפרק ּבאֹותֹו אּׁשה ְְִֶֶָָ"ּבאֹותּה
ׁשּלהם! ל"קּונצן" זקּוקים ׁשאין - לזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוהּמענה

לידי  ּתביאנּו "ואל מהּקּב"ה מבּקׁש מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
לאדם ׁשאסּור ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה עצמֹונּסיֹון", להביא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ

עצמֹו ׁש"הביא הּמל ּבדוד אפילּו ׁשּמצינּו ּוכפי נּסיֹון! ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלידי
ּגדֹול  ׁשּיהיה מּמּנּו ּתֹובעים ׁשאין ּובוּדאי ונכׁשל", נּסיֹון ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלידי

אחת מדרגה יהיה אם לֹו ּדי ...הּמל מּדוד למּטה מּדוד ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
...!ֶֶַהּמל

מּפרׁשתנּו: ההֹוראה ְִִֵַָָָָָוזֹוהי
הּמׁשּכן, ּבנין למּטרת יׂשראל את להקהיל צר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשהיה
ּתכלית  נעלית, הּיֹותר מּטרה ׁשּזֹוהי ּבתֹוכם", ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
ההקהלה  היתה לזה ונֹוסף ההׁשּתלׁשלּות, ּכל ׁשל ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכּונה
הּכּפּורים, יֹום למחרת היה ההקהלה ּוזמן רּבנּו, מׁשה ְְְְֳִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
זה, ּכל לאחרי הּנה - כּו' למלאכים יׂשראל ּבני ּדֹומין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבֹו

יחד. ונׁשים אנׁשים להקהיל ׁשּלא להבטיח ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹֻהצרכּו
לאיזֹו יחד, מתאּספים ּכאׁשר הּזמּנים: לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּכאן
עצמם  להביא אסּור - ּביֹותר הּקדֹוׁשה ולּו ׁשּתהיה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמּטרה
לגׁשת  אפׁשר - זֹו הנהגה על־ידי ודוקא נסי ֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלידי

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשל הענין ְְְְְִִִֶַָָָָלקּיּום
("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְֱִֶַַַָָָֹֹֹלכל־לראׁש

הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל ְְְִִֶַַָָָֹאת
ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹעבֹודת
ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמחׁשבה
ּפסק־ּדין  היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמעׂשה
לעסק  אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻה'ׁשלחן־ערּו
הּמחׁשבה  לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים הּמעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבכח

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻּדּבּור
יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹולא
ּכל  את להקהיל עליו לזה נֹוסף אּלא ּבּתפּלה, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָעסּוקים
הּפנימּיים  הּכחֹות ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל - נפׁשֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹּכחֹות
והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּדהבנה

כּו'. ההתּבֹוננּות ְְְִֵַַעל־ידי
עני  הּוא זה ּכל ּבכחֹותיו אמנם, ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אּלא  עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּצד
מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם להיֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹצרי

את  ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוענינֹו
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכחֹותיו
ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּגם
,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהתחלת
ּבירּוׁשה  מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ענין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
לענין  ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמהאבֹות,
ׁשּבכל  ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים מהּׂשגה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ודֹור. ָּדֹור
לבנֹות  הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי

הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָאת

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

הּוא  יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּתכן
הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאסיפת

- הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה וענין למעלה, ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָוהעלאתם
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי ְְְְְְְִִִַָָָָהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

ׁשל מׁשה "וּיקהל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לעׂשּית  מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבני
להיֹות  צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן

ּדוקא. מׁשה ְְֵֶַַָֹעל־ידי
ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על מּלמּטה ונֹוסף ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

המׁשכת למעלה  ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
למּטה הּׁשכינה ּכיון מּלמעלה ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

המׁשכת  הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמׁשה
למּטה... יתּבר ְְְִֵַַָָעצמּותֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

ׁשרב  הּממֹון, הּוא אחדּות להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאחד
ׁשּמעלה  נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסכסּוכים

ממֹונם  נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות היתה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיתרה
הּמׁשּכן. ְְִִֶֶַָלמלאכת
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ׁשאסיפת  העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָזֹו
היתה  הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

יֹום־הּכּפּורים": ְֳִִַַָ"למחרת
"יֹום  ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה הּקדֹוׁש הּיֹום ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָעל
(ּובסגנֹון  ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָׂשימת
היא  ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - החסידּות ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָּתֹורת

הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנקּודת
ּגם נמׁשכת זֹו ּגם למחרת ׁשאחדּות ּכלֹומר, יֹום־הּכּפּורים. ְְְְֳִִִֶֶֶַַַַַַָ

ּולאחר מהר־סיני מׁשה ירידת ּבחזרה לאחר יׂשראל 'ירידת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור האחדּות מֹוסיפה העֹולם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעניני

ּבממֹונם. אף ניּכר ְִֶַַָָָָָׁשהּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּוא  הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּוצר
הּוא  הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענין

עֹולם  ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ּבתֹוכם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוׁשכנּתי
היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

להיֹות  ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוּיקהל
וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹקּבּוץ
מׁשה  על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּכחֹות

להיֹות  אפׁשר ׁשעל־ידי־זה ּדמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדוקא,
ּולמעלה  הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן אלקּות ְְְְְְְֱִִִִַַַַַַָָָָֹהמׁשכת

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, יׁש(רש"י ְְֳִִִֵֶַַַָָָָ
הקמת  צּוּוי את יׂשראל לבני מׁשה מסר לא  מּדּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלׁשאל,
יֹום  לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו עם מּיד ְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּכׁשּבידיו  ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּפּור.

זה  היה לא – 'סלחּתי' ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּלּוחֹות
היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ּובבׂשֹורת  מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשקּועים

ְִַָהּסליחה.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ּגדֹולה: ּתמיהה יׁשנּה ויקהל־ּפּקּודי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבפרׁשּיֹות
ּבנּית  אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאחרי
ּכתּוב  להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּמׁשּכן
ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'וּיעׂשּו
הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹּומּדּוע

ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש
המארעֹות  את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצינּו
ׁשל  ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש ע ּמֹו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשארעּו
לפני  החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן אבֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבדי

סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה,
ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדעֹומק
המתאר  סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכֹוללת
היא  הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּצב

ּבּתֹורה. ְִֶֶַָנכּפלת
את  ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָויׁש
ּדמּכיון  הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפרטי
ּבני  אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ּבנּית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשעל־ידי
ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָיׂשראל,
על  הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות ּבזה ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

העגל" כא)מעׂשה לח, פקודי חביבה (פירש"י זֹו ּפרׁשה הּנה , ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
הּקּב"ה. אצל ּביֹותר ְִֵֵֶַָָהיא

לבנֹות  אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואף
הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה חביבּותּה מּצד ֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהּנה

ּבּתֹורה. ְְִֶֶַָונכּפלת
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מלאכה ּתעׂשה ימים ב)ׁשׁשת לּמחרת (לה, נאמר זה ציּוּוי ְְֱֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכּפּורים פרשתנו)יֹום ריש מחרת (רש"י ּבין הּקׁשר מה ֳִִֵֶֶַַַַָ

מלאכה"? ּתעׂשה ימים ל"ׁשׁשת ְְִִִֵֵֶֶַָָָָיֹום־הּכּפּורים
,"ּכדברי "סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא,
ּתעׂשה  ימים ו"ׁשׁשת העגל; חטא ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּכּפר

ּוכדלהּלן: העגל, לחטא הּתּקּון סדר הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה"
עבֹודה־ הלכֹות (ריׁש הרמּב"ם אֹומר עבֹודה־זרה חטא ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעל
את  והחׁשיבּו טעּו ׁשּבני־האדם מּכ נֹובע ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזרה),
העליֹונה  ההׁשּפעה עֹוברת ּדרּכם אׁשר - והּמּזלֹות ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכֹוכבים
ל'ממּצע', סגדּו הם להם. והׁשּתחוּו עצמאית למציאּות -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבֹו. החֹוצב ּביד ּכגרזן - ּתפקיד ממּלא אּלא ׁשאינֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעה
עצם  - יֹותר 'ּדּקה' ׁשּבצּורה מסּבירה, החסידּות ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורת
ּגם  - ּבעסקים והּתחּבּולֹות ההׁשּתּדלּויֹות וריּבּוי ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָההתמּסרּות
ּכי  היא ׁשהאמת מּׁשּום חס־וׁשלֹום, עבֹודה־זרה מעין ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהם
והּתחּבּולֹות, הּׂשכל הׁשקעת וכל ּתעׁשיר", היא ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ"ּברּכת
ּכהׁשּתחויה  ּכמֹוה - יֹותר יתעּׁשר ׁשּכ מחׁשבה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּתֹו

ל'ממּצע'. הראׁש) ְְַַַָָָֹֻ(הרּכנת
ללא  הינּו מלאכה", ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ׁשל התנהגּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרק
העֹוקרת  היא - יתר התעּסקּות ּוללא ורּבֹו, רא ׁשֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻהׁשקעת

עבֹודה־זרה. ׁשל החטא ׁשרׁש את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומבּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz ldwie zyxt zay zgiyn)

רק  הּוא ּכאן ּבׁשּבת מלאכה אּסּור ואזהרת ׁשצּוּוי היֹות ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָעם
את  ּדֹוחה ׁשאינֹו ("לֹומר הּמׁשּכן מלאכת ּבצּוּוי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפרט

ע  זאת ּבכל ּבפני־עצמֹוהּׁשּבת"), עּקרי ענין מׁשה ׂשאֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
על  חזר זה  ּומּׁשּום ּבפני־עצמּה; מיחדת ּבאמירה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהזהירם
על  הּקּב"ה מּפי נצטּוּו ּבּה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאזהרה
ׁשּבֹו ּתּׂשא, ּבפרׁשת ּכהּציּוּוי (ולא ׁשּבת ׁשמירת ענין  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעצם

הּמׁשּכן). למלאכת ּבקׁשר רק הּצּוּוי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ימים  ׁשׁשת וגֹו' מׁשה "וּיקהל הּכתּוב מׁשמעּות מּזֹו: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויתרה
מׁשמע  גֹו'" מאּתכם קחּו גֹו' מׁשה "וּיאמר אחר־ּכ ורק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹגֹו'"
אזהרת  ּבׁשביל ּבעיּקר היתה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהקהלת

הּמׁשּכן, מלאכת צּוּוי ּגם־ּכן להם אמר אחר־ּכ ורק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּבת,
ׁשכינה  ׁשּתׁשרה ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעל־ידי־זה

ֵֵֶּביניהם.
מאּסּורא": ּד"לאפרּוׁשי הענין וגדל ּבאפן הֹוראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומּזה

הכי  ּבענין - ועד נעלים, הכי ּבענינים עסּוק הּוא ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּגם
הּנה  הּמׁשּכן), ּבנין ענין (ׁשּזהּו הּׁשכינה ּדהׁשראת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעיּקרי
עד  וליזהר לדעת צרי לזה, קדם ועֹוד - מעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבׁשעת
זה  מעׂשה ׁשעל־ידי אף האסּור, מּמעׂשה האחרֹון ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָקצה
הּׁשכינה  הׁשראת ׁשּתקּדם אפׁשר ׁשּבזה) האּסּור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ(לּולא

ְֶאצלֹו.
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לכם  יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֽֽׁשׁשת
ליהוה ׁשּבתֹון ׁשּבת ב)קדׁש (לה, ֶַַַַָָֹֹֽ

ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, (תהלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
לפרנס  ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"יגיע
ּבכח  – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעצמֹו

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹהּמעׂשה,
לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָוטעם
העֹולם  את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל־ידי
מׁשּפיע  ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו והעסק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלֹו,

ּפרנסתֹו. ְַַָָָָהּקּב"ה
יבין  אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּוכׁשּיּכיר
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּגם
ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּקּב"ה
ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹּבמלאכּתֹו,

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ּכלי לעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכדי
(ולא  ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹוזהּו
ׁשאין  מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"ּתעׂשה")
ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את מׁשקיע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, ם.מאליה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּקּב"ה  ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּוכׁשהמלאכה
הּוא  הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּוא
וכדאיתא  איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת הּׁשבּוע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

החּנּו לב)ּבספר "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
"אמּונת  הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְֱֱֲִֵֵֶַַַָָּבנפׁשֹותינּו

הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" ְְְִֵַַַַָָָָָחּדּוׁש
יהיה  הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּוכׁשּכל

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, ְְֶֶַַַַָָָָֹֹלכם

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `EdeUrY mini zWWdi"xivA §§¥¤¨¦¥¨¤§¥¥
la` ziUrp didY WExR e"iYd zgY©©©¨¥¦§¤©£¥£¨
oi` mixg` ici lr ENt` iriaXd mFIA©©§¦¦£¦©§¥£¥¦¥
iFbl dxin` xnF`dM dfe ,zFUrl Ll§©£§¤§¨¥£¦¨§

dxFY xaC dxEq`,(`A 't `Ylikn)mrhe £¨§©¨§¦§¨Ÿ§©©

FxnF`zWW`NW icM zWWA `le §¥¤§Ÿ§¥¤§¥¤Ÿ
.mdA dk`ln zIUrA devn Wi iM drhY¦§¤¦¥¦§¨©£¦©§¨¨¨¤

ãBòmini zWW EnEwi `l iM fnxi¦§Ÿ¦Ÿ¨¥¤¨¦
'd mpikd xW` mYk`lnA¦§©§¨£¤¥¦¨
didi iriaXd mFi m` `N` zFUrl©£¤¨¦©§¦¦¦§¤

zAW ExnWi `l m` la` Wcw mkl̈¤Ÿ¤£¨¦Ÿ¦§§©¨
`Ed zAW iM mini zWXd Eidi `lŸ¦§©¥¤¨¦¦©¨
EpnCwdW FnkE ,mlFrd mEIw Wtp¤¤¦¨¨§¤¦§©§

wEqR WExtA ziW`xA zWxtA('a 'a) §¨¨©§¥¦§¥¨
:y"ri iriaXd mFIA 'Fbe lkieb dxez ©§©§©©§¦¦
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(â)ô :úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, הבערה (סנהדרין אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש לחּלק יצאת,ללאו : אֹומרים: ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.יצאת  ָָ

(ã)øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ לכם ,לי .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו הּמׁשּכן עלֿׁשם נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. צּואתם נדיב ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ã.'Bâå øîàì 'Bâå úãò ìk ìàKixv ¤¨£©§¥Ÿ§¨¦
ilE`e ,l`xUi ipA Exn`i inl zrcl̈©©§¦Ÿ§§¥¦§¨¥§©
miWPd mr dWn xAci `NW cvl iM¦§©¤Ÿ§©¥¤¦©¨¦
xn`l dEve mW EidIW mbd miPhTde§©§©¦£©¤¦§¨§¦¨¥Ÿ

FxnF`e ,mixaCd mdlxaCd df'Fbe ¨¤©§¨¦§§¤©¨¨§
xn`lixtqA Exn`X dn iR lr x`Azi ¥Ÿ¦§¨¥©¦©¤¨§§¦§¦

(`vY 't)`l xW` aFh xnF` xi`n 'x ¥¥¥¦¥£¤Ÿ
xTr lM xCY `NW dGnE dGn aFh xCY¦Ÿ¦¤¦¤¤Ÿ¦Ÿ¨¦¨
xcFp dGnE dGn aFh xnF` dcEdi 'x§¨¥¦¤¦¤¥

mixcpC `"tA Exn`e ,k"r mNWnE(.'h) §©¥§¨§§¦§¨¦
la` xcpA miwlFgW '` zFzniwF` 'a¦§¤§¦§¥¤£¨
acFp `dIW xi`n 'x dcFn dacpA¦§¨¨¤¥¦¤§¥¥
`A Fpi`W ot`A didW oFbkE mNWnE§©¥§¤¨¨§Ÿ¤¤¥¨
`ian didW lNd dUrnkE dlTY icil¦¥©¨¨§©£¥¦¥¤¨¨¥¦
did mWe dxfrl oiNg `idWM FpAxẅ§¨§¤¦ª¦¨£¨¨§¨¨¨
`le dacpA miwlFgW 'Ade ,DWiCwn©§¦¨§©¤§¦¦§¨¨§Ÿ
xcFp la` acFp `N` dcEdi 'x xn`̈©§¨¤¨¥£¨¥

`l`A Fpi`W ot`A `weC Fnvr acFpe , Ÿ§¥©§©§¨§Ÿ¤¤¥¨
oEki df itl ,y"ri xMfPM dlTY icil¦¥©¨¨©¦§©§¦¤§©¥
cvl iM KxCd df lr xnFl aEzMd©¨©©¤©¤¤¦§©
lM dnExY mkY`n Egw xnFl mcTW¤¨©©§¥¦§¤§¨¨
,aEzMd xAcn dacpA oM m` FAl aicp§¦¦¦¥¦§¨¨§©¥©¨

xn` dflxaCd dfdEv dacPd WExR ¨¤¨©¤©¨¨¥©§¨¨¦¨
'dxn`lzE`ivnA `weC WExR DzF` ¥Ÿ¨¥©§¨¦§¦

acFp Exn`YW 'd dESW `EdW df¤¤¤¦¨¤Ÿ§¥
icil `A Fpi`W xcqA `Ede mNWnE§©¥§§¥¤¤¥¨¦¥
dlri dpFW`x `zniwF`l ,dlTY©¨¨§¦§¨¦¨©£¤

'xM 'a `zniwF`lE xi`n 'xM EpMxC©§¥§¥¦§¦§¨§
:dcEdid dxez §¨

(ä.'ä úîeøz úà äàéáédf wEqR §¦¤¨¥§©¨¤
Wi WBxOd cal iM rAv`A d`xn©§¤§¤§©¦§©©ª§¨¥

l"f mxn`n `Ede lMUOdoETY mipETY) ©ª§¨§©£¨¨¦¦¦

(`"k`id lMUn dnExYd dUrn iM¦©£¥©§¨ª§¨¦
znExY `xTi Dl iM dpikXd zpigA§¦©©§¦¨¦¨¦¨¥§©
DA lirti dnExYd dUrn ici lre 'd§©§¥©£¥©§¨©§¦¨
xTre ,hOi lA ld` xAgie aFh xaC̈¨¦©¥Ÿ¤©¦Ÿ§¦©
`Ede ,lMUOd `Ed dUrOA oFvxd̈¨©©£¤©ª§¨§

FxnF`d`iaidpigAl `iai WExR §§¦¤¨¥¨¦©§¦¨
aEzMd x`aE ,'d znExY mr znlrPd©¤¡¤¤¦§©¥¥©¨

xn`e d`iai xW` `Ed inaicp lM ¦£¤§¦¤¨§¨©Ÿ§¦
FAlaNd zE`iUPn xaC dUFrd WExR ¦¥¨¤¨¨¦§¦©¥

zEIpgExd zErrFpzd cvl EPaci xW £̀¤¦§¤§©¦§£¨¨¦
lirti xaCd wWgA aNA okFXd©¥©¥§¥¤©¨¨©§¦
dnExYd `iai m` la` mlrp lMUOA©ª§¨¤¡¨£¨¦¨¦©§¨
:lMUOA lrFR df oi` al zEaicp `lA§Ÿ§¦¥¥¤¥©ª§¨

.'Bâå óñëå áäælkA al zzl izi`x ¨¨¨¤¤§¨¦¦¨¥¥§¨
zFnXd zExAgzd xcqA dWxRd©¨¨¨§¥¤¦§©§©¥
eizFCn deWd `l iM mixaCd ihxtE§¨¥©§¨¦¦Ÿ¦§¨¦¨
hxR lkA e"`e xn`i minrtl mdÄ¤¦§¨¦Ÿ©¨§¨§¨
mixaC b"i xcqA EdUrnM sqFPd©¨§©£¥§¥¤§¨¦
e"`e xn`W oMWOd zacpA mi`Ad©¨¦§¦§©©¦§¨¤¨©¨
e"`e xn`i minrtle sqFp lkA§¨¨§¦§¨¦Ÿ©¨
oMWOd z` FxnF`M 'Bd zExAgzdA§¦§©§©§§¤©¦§¨
FA xfg skze Edqkn z`e Fld` z ¤̀¨¢§¤¦§¥§¥¤¨©

aEzMAzExAgzd xcq gwle Fnvr ©¨©§§¨©¥¤¦§©§
oke eiWxw z`e eiqxw z` xn`e xg ©̀¥§¨©¤§¨¨§¤§¨¨§¥
oMWOd ihxR xcq sFq cr KxCd df lr©¤©¤¤©¥¤§¨¥©¦§¨

.df hxtA miiEPW dOM©¨¦¦¦§¨¤
äàøðål"f mdixaC miCwdA aXilx"a) §¦§¤§©¥§©§¦¦§¥¤

(l"tzExXwzd ciBi e"iEd iM¦©¨©¦¦§©§
ciBi e"`Ed oFxqge ,oFW`xd mr sqFPd©¨¦¨¦§¤§©¨©¦
liMUp dGnE ,Fnvr iptA lEaB `Ed iM¦§¦§¥©§¦¤©§¦
hxR lM aXil Klpe xace xaC lM lr©¨¨¨§¨¨§¥¥§©¥¨§¨
zacpA dpFW`x `vi dfe ,FnFwnA hxtE§¨¦§§¤¨¨¦¨§¦§©
icM hxR lM W`xA 'e xn` oMWOd©¦§¨¨©§Ÿ¨§¨§¥
mixaC b"Id lM zFeWdlE Kinqdl§©§¦§©§¨©§¨¦
'd znExY zF`xTl mieW mNMW xnFl©¤ª¨¨¦¦¨§§©
adf `ianM zWgPd `ian deW ozEkfE§¨¨¨¥¦©§¤§¥¦¨¨
zlFrA aEzMd xn`W EpivOW FnM§¤¨¦¤¨©©¨§©
gix sFrd zlFraE gFgp gix dndAd©§¥¨¥©¦©§©¨¥©

l"f Exn`e gFgp(.i"w zFgpn)Ll xnFl ¦©§¨§§¨©§
oIre ,'Eke hirnOd cg`e dAxOd cg ¤̀¨©©§¤§¤¨©©§¦§§©¥

`xwIe zWxtA oiprA iYWxRX dn'`) ©¤¥©§¦¨¦§¨§¨¨©©¦§¨
(f"imixaC b"Id lMW xnFl oEMzp mB©¦§©¥©¤¨©§¨¦

ohw xaC oMWOd iMxvl md daFg¨¥§¨§¥©¦§¨¨¨¨¨
mxAg oM lr xW` oiaMrn lFcB xacM§¨¨¨§©§¦£¤©¥¦§¨
oYPd xaC KxrA df lM ,oieEd zxAgnA§©§¤¤©¨¦¨¤§¥¤¨¨©¦¨
mdA Wi EPOn dUrPd xaC KxrA la £̀¨§¥¤¨¨©©£¤¦¤¥¨¤
Ff md zFXcw dOM dXcTd zFbxcd©§¨©§ª¨©¨§ª¥
dXcw mEW dncz `le FGn dlrnl§©§¨¦§Ÿ¦§¤§ª¨

:dPOn dlrnNX dnle dxez §©¤§©§¨¦¤¨
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(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ ּבתֹוכֹויעֹות ה ּנראֹות ∆«ƒ¿»ְְְְִִַַַ
מׁשּכן  ‡‰BÏ.קרּויים עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ְְִִָ∆»√ְִִִֶֹ

לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות מכסה ְֶָָ¿∆ƒ¿≈ְִִֵֵ
.והּתחׁשים  ְְִַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ הּמגן ּדבר ּכל הּמחּצה, מלמעלה ּפרכת ּבין וכן, ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
בעדֹו",א) "ׂשכּת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑ ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּולכאן,ּכבר ּפרּוצה לכאן ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àé.'Bâå ïkLnä úàzbxcd dPd ¤©¦§¨§¦¥©§¨©
zFpFYgYd zFrixi mdW oMWOd©¦§¨¤¥§¦©©§
md WcTd lr oikMqOW zFidl¦§¤§©§¦©©Ÿ¤¥
EdqknE Fld`n dNrn dbxcdA§©§¨¨§ª¨¥¨¢¦§¥
ipR mi`Fx mpi`W zFxFrdn miiEUrd̈£¦¥¨¤¥¨¦§¥
Fld` z`e xn` `l dfl WcTd©Ÿ¤¨¤Ÿ¨©§¤¨¢
zFrixi lrX dn lM la` eil` zFeWdl§©§¥¨£¨¨©¤©§¦
aEzMd mzF` deWd zFpFYgYd©©§¦§¨¨©¨

xn`e zg` dbxcnAEdqkn z`e §©§¥¨©©§¨©§¤¦§¥
Ele ,Fld` mr cg` xcbA FzFeWdl§©§§¨¥¤¨¦¨¢§
zbxcd zvw dlFcB didYW didi¦§¤¤¦§¤§¨§¨©§¨©
oi` iM aEzMd ricFi dqkOdn ld`d̈Ÿ¤¥©¦§¤¦©©¨¦¥
,aWgY zg` dbxcdaE KM lM Wxtd¤§¥¨¨§©§¨¨©©¥¨¥

FxnF`eeiqxw z`xnFl z`e xn` `le §§¤§¨¨§Ÿ¨©§¤©

cd iMxcbA Dpi` miqxTd lW Ff dbx ¦©§¨¨¤©§¨¦¥¨§¤¤
xn`e ,EdqknE ld` mr d`eWdz`e ©§¨¨¦Ÿ¤¦§¥§¨©§¤

eiWxw,miqxTd mr xcbA md mieW iM §¨¨¦¨¦¥§¨¥¦©§¨¦
xn`eeigixA z`zXcw xcbA mpi` iM §¨©¤§¦¨¦¥¨§¤¤§ª©

xn`e ,miWxTdeicOr z`mpi`W ©§¨¦§¨©¤©ª¨¤¥¨
xn`e migixAd xcbAeipc` z`eiM §¤¤©§¦¦§¨©§¤£¨¨¦

,mipc`l micEOr dbxcdA mieẄ¦§©§¨¨©¦¨£¨¦
xiMi lkVd iM d`xi xaC lr liMUOde§©©§¦©¨¨¦§¤¦©¥¤©¦

:iYazMW FnM mdW zFbxCddai dxez ©©§¨¤¥§¤¨©§¦
(áé.ïøàä úàdNrnA aEzMd ligzd ¤¨¨Ÿ¦§¦©¨©§ª¤

oMWOA ligzdW FnM milMAW¤©¥¦§¤¦§¦©¦§¨
dXcTd xcB mdW WW lW zFrixiA¦¦¤¥¤¥¤¤©§ª¨

FxnF`e ,ziAAW dNrndeiCA z`e ©§ª¨¤©©¦§§§¤©¨
FtEbl miCAd mieW iM aEzMd ricFi¦©©¨¦¨¦©©¦§

dESW `vnY dfle ,dXcTA oFx` lW¤¨©§ª¨§¨¤¦§¨¤¦¨
aEzMd(e"h d"k lirl),EPOn ExEqi `l ©¨§¥Ÿ¨¦¤
FxnF`ezxRMd z`zXcwl deW `l iM §§¤©©Ÿ¤¦Ÿ¨¨¦§ª©

rEaw did `NW `vnY oke ,oFx`d̈¨§¥¦§¨¤Ÿ¨¨¨©
,Fxiqdl `NW dxdf` oi` mbe oFx`Ä¨§©¥©§¨¨¤Ÿ©£¦

FxnF`eKqOd zkxR z`eaEzMd deWd §§§¥¨Ÿ¤©¨¨¦§¨©¨
xcbA mdW zxRMd zXcwl FzXcw§ª¨¦§ª©©©Ÿ¤¤¥§¨¥

:cg`bi dxez ¤¨
(âé.ïçìMä úàoglXd zXcw oi` ¤©ª§¨¥§ª©©ª§¨

xn` dfl ,Fl mcFTd zXcwl deẄ¨¦§ª©©¥¨¤¨©
,z`eihxR lkA xn`ez`ezbxcn iM ¤§¨©§¨§¨¨§¤¦©§¥©

,dXcTA deW mNMxF`Od zxpn z`e ª¨¨¨©§ª¨§¤§Ÿ©©¨
DzXcw Ff iM xnFl e"`e ztqFzA§¤¤¨©¦§ª¨¨
oglW zXcwl mieW dilM zXcwE§ª©¥¤¨¨¦¦§ª©ª§¨



icewtÎldwieמד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k oey`x meil inei xeriy

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ∑È˙¯‰.מלקחים ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»
נתּונין  והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָלוציני"ׁש

‰B‡n¯.ּבהן  ÔÓL ˙‡Â∑,חכמיֿלב צרי הּוא אף ֶָ¿≈∆∆«»ְִֵֵַַָ

ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
וז ּכתית והּוא הּזית', ּבראׁש .'מגרּגרֹו ְְְְְִִַַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה  ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙.לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ∑ הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְִִַַָָ
ׁשהיה  החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעׂשרים

אּמה  ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין רחב, ְְֲִִִֵֶַַַָָֹחמּׁשים
ׁשּנאמר לּדרֹום, כז)וכן אּמה (לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף  ."קלעים ְִֵַָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואת־מיתריהם: החצר ואת־יתדת הּמׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֽֽֽאת־יתדת
ׁשּלא  ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתדֹות

ּברּוח רש"י)ינּועּו ובפירוש יח. (לה, ַָָ

ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש
הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלעמד
ׁשהעיּקר  המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהרעֹות

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`e ,eilkegAfn z`eok FnM adGd §¥¨§¨©§¤¦§©©¨¨§¥
eilke `Ed oglWle dxFpnl deW xcbA§¤¤¨¤©§¨§©ª§¨§¥¨

qn cr 'Fbe dgWOd onWelkA gzRd K §¤¤©¦§¨§©¨©©¤©§¨
aEzMd xn` hxRz`emNMW xnFl §©¨©©¨§¤©¤ª¨

xn`e ,md cg` xcbAdlrd gAfn z` §¨¥¤¨¥§¨©¥¦§©¨Ÿ¨
zWcw xcbA Fpi`W xnFl e"`e `lA§Ÿ¨©¤¥§¨¥§ª©

xn`e eilr gikn FnwnE mcTdz`e ©Ÿ¤§ŸŸ¦©¨¨§¨©§¤
xAknxn`e ,FOr xcba `EdWeicA z` ¦§©¤§¤¤¦§¨©¥©¨

,FOr xcba Fpi`WeilM lM z`excbA ¤¥§¤¤¦§¤¨¥¨§¤¤

,eiCA mr '`xIMd z`gAfn xcbA Fpi` ¦©¨¤©¦Ÿ¥§¤¤¦§©
,zWgPdFPM z`e,xFIMd mr '` xcbA ©§¤§¤©§¨¥¦©¦

xvgd irlw z`gAfn xcbA mpi` ¥©§¥¤¨¥¥¨§¤¤¦§©
,eilke dlrdeicOr z`dHnl xcB ¨Ÿ¨§¥¨¤©ª¨¨¥§©¨

,mirlTdnKqn z`e dipc` z`excbA ¥©§¨¦§¤£¨¤¨§¥¨©§¨¥
,dicOr mr '`zczi z`iptA xcB ¦©ª¤¨¤¦§Ÿ¨¥¦§¥

,Fnvrmdixzin z`e xvgd zczi z`e ©§§¤¦§Ÿ¤¨¥§¤¥§¥¤
,cg` xcbA mieW oNMcxVd icbA z` ª¨¨¦§¨¥¤¨¤¦§¥©§¨

wxtA WcTd miQkOW mixaC md¥§¨¦¤§©¦©Ÿ¤§¤¤

zbxcOn dHnl mzbxcnE driqPd©§¦¨©§¥¨¨§©¨¦©§¥©
,'Fbe zcziWcTd icbA z`dbxcn md ¦§Ÿ§¤¦§¥©Ÿ¤¥©§¥¨

zWxtA iYazMX dn oIre ,onvr iptA¦§¥©§¨§©¥©¤¨©§¦§¨¨©
dnExY('f d"k)icbaA milrFn oi` iM §¨¦¥£¦§¦§¥

,WcTd ilM lkA oilrFnE dPdMz`e §ª¨£¦§¨§¥©Ÿ¤§¤
eipa icbAoxd` icbA zXcwl md mieW ¦§¥¨¨¨¦¥¦§ª©¦§¥©£Ÿ

e"`eA mxAg dfl mdia £̀¦¤¨¤¦§¨§¨
:zxAgndci dxez ©§©¤¤



מה icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k oey`x meil inei xeriy
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּוא
עם  להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּתלמיד,
ינּוע  "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹא
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּברּוח"

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"

ּפרט  ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
ּבכל  וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּופרט
צד  מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפרטים.
לגמרי  ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומהיכן
סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה הּיריעֹות" סֹופי ְְְְִִִֵַַַָָָ"עד

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובטּוח

(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות, והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ë.ìàøNé éða úãò ìk eàöiåWExR ©¥§¨£©§¥¦§¨¥¥
`iadl zEfixfA cg`M mNM E`vIW¤¨§ª¨§¤¨¦§¦§¨¦
:Fxagn aMrzPW cg` mdA did `le§Ÿ¨¨¨¤¤¨¤¦§©¥¥£¥

.äLî éðôlîoYIW mcw eiptNn WExR ¦¦§¥¤¥¦§¨¨Ÿ¤¤¦¥
mbde ,eiptNn cnrl zEWx mdl̈¤§©£Ÿ¦§¨¨©£©

`nFiA opixn`C(.b"p)zEWx oi`W §©§¦¨§¨¤¥§
cr `N` FAx iptNn cnrl cinlYl©©§¦©£Ÿ¦¦§¥©¤¨©

iM l`xUi EpC ,zEWx Fl oYIWxn`WM ¤¦¥§¨¦§¨¥¦§¤¨©
xnbe 'Fbe dnExY mkY`n Egw mdl̈¤§¥¦§¤§¨§§¨©
xWt` F` ,Ecnr mdl xn` EN`M eixaC§¨¨§¦¨©¨¤¦§¤§¨
cFr ,dxEXd dlwlw xaCd zad` iM¦©£©©¨¨¦§§¨©¨
dWn Kli lal miCwdl EpEMzPW d`xp¦§¤¤¦§©§§©§¦§©¥¥¤
iM FNXn KxSd lM `iadl miCwie§©§¦§¨¦¨©Ÿ¤¦¤¦
`Ed lFcB wWge did lFcB xiWr̈¦¨¨¨§¥¤¨
eiptNn E`vi dfl 'd zevn zFUrA©£¦§©¨¤¨§¦§¨¨

FxnF` KxC lr WExR('c zEx)z`fe ¥©¤¤§§Ÿ
:Fl mcFw miptl`k dxez §¨¦¥

(àë.'Bâå BàNð øLà Léà ìk eàáiå©¨Ÿ¨¦£¤§¨§
FxnF` WExRdacpe FAl F`Up ¥§§¨¦§¨§¨

,miaCpzOA zFbxcd iYW Wi iM rC ,'Fbe§©¦¥§¥©§¨©¦§©§¦
itM FWtp oFvxA aCpzOd `Ed '`d̈©¦§©¥¦§©§§¦
dacp `xTi dfle ,FpFnn Kxre FYlki§¨§§¥¤¨§¨¤¦¨¥¨§¨

FnM xaCd dUFr Fpi`W llWl FgEx¦§Ÿ¤¥¤©¨¨§
xzFi aCpzOd `Ed 'Ade ,FWtpA xrv̈©§©§§©©¦§©¥¥
`xTi dfle ,FAl zEIaEh lcBn FYlkin¦¨§¦Ÿ¤¦¦§¨¤¦¨¥
Ed`Vpn aNdW WExR FAl F`Up§¨¦¥¤©¥§©§¥
`EdX dOn xzFi xiWr KxrA FkixrnE©£¦§¥¤¨¦¥¦©¤
l`xUiA iM xn` dfle ,xwi xaC zzl̈¥¨¨¨¨§¨¤¨©¦§¦§¨¥
gztE ,mixMfPd mibEq 'a E`vnp¦§§¦©¦§¨¦¨©

xn`e mdipWAW dNrnAxW` Wi` lM ©§ª¤¤¦§¥¤§¨©¨¦£¤
,FAl F`UpzaY xnFl wCwceoFWl Wi` §¨¦§¦§¥©¥©¦§

xn` 'Ad cbpkE ,zEaiWgxW` lke £¦§¤¤©¨©§¨£¤
FgEx dacpaEWg Fpi` iM Wi` xn` `le ¨§¨§Ÿ¨©¦¦¥¨

dY` xaC `vFOnE ,oFW`xd KxrA§¥¤¨¦¦¨¨¨©¨
`N` miaCpzOd lkA Eid `l iM rcFi¥©¦Ÿ¨§¨©¦§©§¦¤¨
mAlA EacPW gaXl 'aE zFbxCd 'a©§¨©¤©¤¨§§¦¨
`N` aNd oFvx oFxqgA xaCd EUr `le§Ÿ¨©¨¨§¤§§©¥¤¨
xnFl wCwC dfle ,Fxagn lFcB cg`W¤¤¨¨¥£¥§¨¤¦§¥©

'd znExY z` E`iaddpigAl fnxl ¥¦¤§©¦§Ÿ©§¦¨
FxnF`A fnxW znlrPd('d wEqR)d`iai ©¤¡¤¤¤¨©§§¨§¦¤¨

oEkIW mW EpWxRW FnkE 'd znExY z ¥̀§©§¤¥©§¨¤§©¥
aNd zacpA FxTr df xace lMUOd l ¤̀©ª§¨§¨¨¤¦¨§¦§©©¥

:`Ed dPde§¦¥
.'Bâå Búãáò ìëìelM iM aEzMd ricFi §¨£Ÿ¨§¦©©¨¦¨

mixaC b"Id lM WExR oMWOd ikxv̈§¥©¦§¨¥¨©§¨¦
onvrA E`A 'Eke oMWOl oikixSW¤§¦¦©¦§¨§¨§©§¨
mdn xaC zFpwl Ekxvd `le dacpA¦§¨¨§Ÿª§§¦§¨¨¥¤
dnExzA `aEOd adfe sqkA§¤¤§¨¨©¨¦§¨

:oadeak dxez §¨¥
(áë.'Bâå íéLpä ìò íéLðàä eàáiå©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦§

FxnF` zpEM zrcl Kixvlr ¨¦¨©©©¨©§©
,miWPdmrR xnFl ltM dOl cFr ©¨¦¨¨¨©©©©
zxg`,al aicp lMricFi iM ilE`e ©¤¤Ÿ§¦¥§©¦¦©

iWp` EUr xW` al zacp ot` aEzMd©¨Ÿ¤¦§©¥£¤¨©§¥
zFbxcd WIW `Ed rEci xaC iM ,ligd©¨¦¦¨¨¨©¤¥©§¨
'`d ,'c mde miqkPd zad`A§©£©©§¨¦§¥¨
FziA ipA ihiWkY ilM md zFpFW`xAW¤¨¦¥§¥©§¦¥§¥¥
lCbi EN` mixaC ziAd ilkE mc` lW¤¨¨§¥©©¦§¨¦¥¦§©
FRqM oipw lMn mc`d ipirA mMxr¤§¨§¥¥¨¨¨¦¨¦§¨©§
lMn iM adGd 'a ,`Ed hEWR xaCde§©¨¨¨©¨¨¦¦¨
xzFi adGd ad`i mlFrA mpWIW mipipw¦§¨¦¤¤§¨¨¨Ÿ©©¨¨¥
zlEf `vnPA mpi`W mixaC 'b ,mNMn¦ª¨§¨¦¤¥¨©¦§¨©
xzFi eipirA mzlrn lCbi Flv ¤̀§¦§©©£¨¨§¥¨¥
mc`d ipipw x`W md 'c ,mieW xErXn¦¦¨§¨¥§¨¦§§¥¨¨¨
zFbxCd aEzMd xCqe ,sqM deWE sqM¤¤§¥¤¤§¦¥©¨©§¨
ligzd WcTA oFW`xe mrA miaCpzOd©¦§©§¦¨¨§¦©Ÿ¤¦§¦



icewtÎldwieמו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑ הּנׁשים אליהם.,עם ּוסמּוכין ««»ƒְֲִִִֵֶַָ

דלא  מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום ְְְִִִִֶַַַַַֹ(מה
ּכמֹו ּגבריא', 'ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֻמתרּגם:
ורצה  'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם
ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,

העּזים") את "טוּו על רׁש"י הּוא ∑ÁÁ.ׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע  על נתּון עגל, זהב ׁשל הּצמיד ,ּתכׁשיט .והּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑ נת הּוא, זהב מקֹום ּכלי אֹותֹו ּכנגד ּון ¿»ְְִֶֶָָָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו זּמה 'ׁשם לאּׁשה. מקֹום ּכאן .ּכּומז', ְְְִִֵֵֵַָָָָָ

(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּתחׁשים אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּכּלם ּתכלת , ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
é úîeøzíéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåý §©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(217 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl')

והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבנדבת
מה  ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָמּצד
יֹוצא־מהּכלל  ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ּבידם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּׁשהיה

זֹו. ּבנדבה ְְְִִַָָהׁשּתּתפּו
ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות

הּמצֹות  ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיׁש

ויראת  ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּמעׂשּיֹות.
ּדרגֹות. חילּוקי יׁש ׁשּבהם ְִֵֵֶֶָָה',

ּבאֹותם  ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשּיהיה  ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּדברים
לפני  וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻניּכר

ַָָהּקּב"ה.

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`e FAmiWPd lr miWp`d E`aIe §¨©©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦
al aicp lM miWPd lrX dn WExR¥©¤©©¨¦Ÿ§¦¥
mihiWkYd aEzMd xCqe mzF` E`iad¥¦¨§¦¥©¨©©§¦¦
miaCpzOd zAg zF`xdl E`iadW¤¥¦§©§¦©©¦§©§¦
xzFId xaC `N` `iadl Evx `NW¤Ÿ¨§¨¦¤¨¨¨©¥
micnFrW mbd mlv` aiage dNrn§ª¤§¨¦¤§¨£©¤§¦
dad` ok iR lr s` lwlwlE dxiaWl¦§¦¨§©§¥©©¦¥¨£¨
dz`x xwi lMn WcTd zAg mWtp©§¨¦©©Ÿ¤¦¨§¨¨£¨
gg mdiWp ihiWkY lM E`iade mpir¥¨§¥¦¨©§¦¥§¥¤¨

xnFl wCwce ,'Fbe zrAhe mfpeal aicp ¨¤¤§©©©§§¦§¥©§¦¥
aicpl FAl EPaci oiA Wxtd Wi iM rC©¦¥¤§¥¥¦§¤¦¦§¦
xW` lM lr xn`i FAl EPaci iM al¥¦¦§¤¦¥¨¥©¨£¤
Wie dAxd EPacIW Wie FANn aCpzi¦§©¥¦¦§¥¤¦§¤©§¥§¥
lr xn`i al aicp la` hrEn EPacIW¤¦§¤¨£¨§¦¥¥¨¥©

FxnF`A fEnxd `Ede ,aicp alxW` ¥¨¦§¨¨§§£¤
FAl F`UpaCpzi aicp FANW in iM §¨¦¦¦¤¦¨¦¦§©¥

oFxQgd lr ciRwi `le zlkidn xzFi¥¥©§Ÿ¤§Ÿ©§¦©©¦¨
xzFi dpizPA gnU iM EP`vni xW £̀¤¦§¨¤¦¨¥©©§¦¨¥

dnFxnF`e ,Flv` oipTadf ilM lM ¥©¦§¨¤§§§Ÿ§¦¨¨
mdl EidW cvl iM xn`Y `l WExR¥ŸŸ©¦§©¤¨¨¤

,ltMd 'dl E`iadW `Ed oihiWkYd©©§¦¦¤¥¦©©¤¤
xn` dfladf ilM lMmdl EgiPd `NW ¨¤¨©¨§¦¨¨¤Ÿ¦¦¨¤

FxnF`e adf ilMmfpe ggF` ,oiOd mW §¦¨¨§§¨¨¤¤¥©¦
dvxiadf ilM lMEgiPd `NW xnFl ¦§¤¨§¦¨¨©¤Ÿ¦¦

rWrYWi mdAW adf ilM on lM mziaA§¥¨¨¦§¦¨¨¤¨¤¦§©§¥©
FxnF` mIwl mc`('` y"dy)dlibp ¨¨§©¥§¨¦¨

FxnF`A fnx iM ilE`e ,KA dgnWpelr §¦§§¨¨§©¦¨©§§©
miWPdiptl m`FaaE mdilr mE`iadW ©¨¦¤¥¦£¥¤§¨¦§¥

mEpzpE mdilrn micr EcixFd dWn¤¦¤§¨¥£¥¤§¨
mdl zrcFp dxzi dAg 'd znExzl¦§©¦¨§¥¨©©¨¤
`id 'a dbxcd ,`Ed KExA EppFc`l dfÄ¤©£¥¨©§¨¨¦
`iaOd cbpM hiWkY EUr Fpi`W adGd©¨¨¤¥¨©§¦§¤¤©¥¦

xn` Ff dpigAnsipd xW` Wi` lke ¦§¦¨¨©§¨¦£¤¥¦
.'dl adf ztEpYmpi`W mixac 'b §©¨¨©§¨¦¤¥¨

`vnPA mW oi`e xAcOA Eid iM `vnPA©¦§¨¦¨©¦§¨§¥¨©¦§¨
mdn `iaOd cbpkE 'Fbe onBx`e zlkY§¥¤§©§¨¨§§¤¤©¥¦¥¤

xn`xW` Wi` lke'FbeonBx`e zlkY ¨©§¨¦£¤§§¥¤§©§¨¨
oNMn dHnNW dbxcn `Ede 'c .'Fbe§§©§¥¨¤§©¨¦ª¨
xn` sqM deWE sqM mipipTd zpigaA¦§¦©©¦§¨¦¤¤§¥¤¤¨©

zWgpE sqM znExY mixn lM,'Fbe ¨¥¦§©¤¤§¤§

FxnF`emiHW ivr FY` `vnp xW` lke §§§Ÿ£¤¦§¨¦£¥¦¦
lr mrHde ,dacp iEPM mdl oi` EN ¥̀¥¨¤¦§¨¨§©©©©

l"f mxnF` KxC(dnExY 't `nEgpY)dtv iM ¤¤§¨©§¨§¨¦¨¨
ikxvl mErhpE dEve 'Eke Epia` awri©£Ÿ¨¦§§¦¨§¨§¨§¥

`N` xn` `l dfle ,oMWOdxW` lke ©¦§¨§¨¤Ÿ¨©¤¨§Ÿ£¤
miHW ivr FY` `vnp'Fbe,E`iad ¦§¨¦£¥¦¦§¥¦

xnFl wCwcedcFard zk`ln lkl §¦§¥©§¨§¤¤¨£¨
miHW ivr z`ivn iM EpxaC wCvl§©¥§¨¥¦§¦©£¥¦¦

ciAm`W oMWOd zk`ln ikxvl did m §¨¨¨¨§¨§¥§¤¤©¦§¨¤¦
cFre ,oM xnFl Kixv did `l ok `lŸ¥Ÿ¨¨¨¦©¥§
KM xg`e E`iad xnFl miCwdl Fl did̈¨§©§¦©¥¦§©©¨
xnFl `N` oMWOd zk`ln lkl xn`iŸ©§¨§¤¤©¦§¨¤¨©
'Fbe zk`lnl `Ed mciA mzE`ivn iM¦§¦¨§¨¨¦§¤¤§
xacM iEde d`add `N` EUr `l mde§¥Ÿ¨¤¨©£¨¨§©¥§¨¨
itlE ,oade mdl qiM oFxqg FA oi`W¤¥¦§¦¨¤§¨¥§¦
xn` dOl oFkp mrh Wi EprSdX dn©¤¦©§¥©©¨¨¨¨©
wiRqd `le E`iad hxtE hxR lkA§¨§¨§¨¥¦§Ÿ¦§¦
d`add zbxcd oi` iM zg`A§©©¦¥©§¨©©£¨¨

:deWbk dxez ¨¨



מז icewtÎldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"k oey`x meil inei xeriy
והן  ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרעיֹון
ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבעׂשּית
ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, נתן ְְְְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָ"ּולהֹורֹות

הּׁשפחֹות, מּבני ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ"ואהליאב
מּגדֹולי  והּוא הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוהׁשוהּו

ּדל". לפני ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבטים,

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוה וּיביאּו טוּו ּבידיה חכמת־לב כה)וכל־אּׁשה (לה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
למלאכת  וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמצינּו
"הּתכלת  את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּכן,
הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א גֹו'" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהארּגמן

החּלּוק. ּבטעם לעּין ְְְִֵֵַַַַויׁש
להיֹות  צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָ"לׁשמּה"

ְָֻקדּׁשה".

ּבחטא  חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהעגל,
ּבחר  ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם הּתירּו לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּקּב"ה

לׁשמּה). ְְְִַָָמלאכּתם
טעם  אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה־ׁשאין־ּכן
להן  הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ּבּטוּיה. ְְְִִֵַַָלהתעּסק

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(456 cenr fh jxk 'zegiy ihewl')

אּלא  העּזים, על־ּגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנׁשים
לכׁשרֹון  זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנתעֹוררּו

הּמׁשּכן. - היא הּדבר מּטרת ה', מאת זה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻמיחד

חּוׁשים  לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָמּכאן
לעׂשֹות  - ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֻוכׁשרֹונֹות

.יתּבר לה' ודירה מׁשּכן ְְְִִִֵֵַָָָָָמהעֹולם

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָָ
ּובמלאכת  ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻנׂשיאים
אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ּומה  ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַנׂשיאים:
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור היתה (לקמן "והּמלאכה : ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ
את  הביאּו לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדּים",

הּמזּבח א  ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹֻ
מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּתחּלה.

ּכתיב  ."והּנׂשאם" ְְְִִִַ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æë.'Bâå íàNpäå:miWp znkgA miGrd dehn xg` EaYkp dpFxg`A E`AW cvlgk dxez §©§¦¦§§©¤¨¨©£¨¦§§©©©§¥¨¦¦§¨§©¨¦



icewtÎldwieמח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k ipy meil inei xeriy

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáäô ¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ß xc` c"k ipy mei ß

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑מרים ּבנּה .היה ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנ ּה לה, ּכבר (רש"י רׁש"י הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכי־תּׂשא  ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכתב

ב) מיח (לא, ׁשם ׁשּגם ׁשרׁש"י , לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל ס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻ
הּבא ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו (פסוק זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּצד לד) ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע הּכתּוב ּכלֹומר: .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
אבל האם  ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי יֹותר מתקּים ׁשּבזה , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא  לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש ּכי־תּׂשא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבפרׁשת
ׁשל מעלֹותיו ּבּכתּובחּורמּצד .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְֲִֶַַַַָָָֹ

(àì)äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì):úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
הּמקֹום  והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּבּׁשבטים,

הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן, למלאכת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלבצלאל
ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿדל (איוב נּכרֿׁשֹוע "ולא :". ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåéðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èë.'äì äáãð ìàøNé éðá eàéáä¥¦§¥¦§¨¥§¨¨©
zEllM lr dcirn dxFYd©¨§¦¨©§¨
xaC WExR 'd zacp E`iadW l`xUi¦§¨¥¤¥¦¦§©¥¨¨

:dacp `xTl iE`xdl dxez ¨¨¦¨¥§¨¨
(ãìWIW cvl WExR .'Fbe ozp zxFdlE§Ÿ¨©§¥§©¤¥

mAlA mznkg didYW miAx minkg£¨¦©¦¤¦§¤¨§¨¨§¦¨
xn` dfl ,DcOll Erci `NW cal§©¤Ÿ¨§§©§¨¨¤¨©

FAlA ozp zxFdlEznkg liMUd §Ÿ¨©§¦¦§¦¨§©
aEzMX dn llWl `A cFr ,cEONd©¦¨¦§Ÿ©¤¨

`nFiC b"tA(g"l)Evx `l EnxB ziA lW §§¨¤¥©§Ÿ¨

ziA lW mipRd mgl dUrn lr cOll§©¥©©£¥¤¤©¨¦¤¥
aEzMd EpricFde ,'Eke Evx `l qpiha ©̀§¦¨Ÿ¨§§¦¨©¨

xn`i EN` lr iM('i ilWn)wiCv xkf ¦©¥¥¨¥¦§¥¥¤©¦
lM micOlnE mixFn Eid iM dkxal¦§¨¨¦¨¦§©§¦¨

:dvFxddl dxez ¨¤



מט icewtÎldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k ipy meil inei xeriy

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ
ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk̈¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ
úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð øLà£¤´§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬

:dúàŸ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàŸ¨«
i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה מּכדי יֹותר צר. ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àäNòåzk`ln lM z` 'Fbe l`lva §¨¨§©§¥§¤¨§¤¤
zgiwl ENt` `lde dWw .'Fbe§¨¤©£Ÿ£¦§¦©
Ki`e zFUrl gwl `l oicr dacPd©§¨¨£©¦Ÿ¨©©£§¥

xnFl wCvidUre`id dpEMd ok` ,'Fbe ª§©©§¨¨§¨¥©©¨¨¦
zFUrl oikixSd zEpO` ilM oikdW¤¥¦§¥ª¨©§¦¦©£
'd dEv xW` dk`lOd ihxR lM mdÄ¤¨§¨¥©§¨¨£¤¦¨
ilM ihxR dOM oikixv iM zFUrl©£¦§¦¦©¨§¨¥§¥

aEzMd xErW dfe ,zEpO`dUre ª¨§¤¦©¨§¨¨
l`lva'Fbezk`ln lM z`WExR §©§¥§¤¨§¤¤¥

dUrn zk`ln mdW milMzcFar ¥¦¤¥§¤¤©£¥£©
'd dEv xW` lkl WcTdzcFar Wi iM ©Ÿ¤§Ÿ£¤¦¨¦¥£©

zcFare urd ilM zcFare zFkYOd©©¨©£©§¥¨¥©£©
dn cnlE `ve ,dbix`de mipa`d̈£¨¦§¨£¦¨§¥§©©

l"f Exn`X(:h"n zAW)zFk`ln 'Od iM ¤¨§©¨¦©§¨
miaEzMdn rnWPdnE ,WCwOA Eid oNMª¨¨©¦§¨¥©¦§¨¥©§¦

ilM lM Epikd cg` mFiA iM oaEn¨¦§¤¨¥¦¨§¥
:zEpO`a dxez ª¨

(â.'Bâå ãBò åéìà eàéáä íäåWExR §¥¥¦¥¨§¥
FnM dk`ln mdA ziUrPd mixaCn¦§¨¦©©£¥¨¤§¨¨§
miGr lWe 'Fbe zlkY lW dehn xn`YW¤Ÿ©©§¤¤§¥¤§§¤¦¦
dfe micIA dPUrY xW` mihxRd lke§¨©§¨¦£¤©£¤¨©¨©¦§¤
mFi xg` cr E`iad `NW mzaMr zAq¦©©¨¨¨¤Ÿ¥¦©©©
mi`ianE Eid miwEqr iM minFi F`©¦¦£¦¨§¦¦
oFnn zacp la` ,mFi mFi mYk`ln§©§¨£¨¦§©¨
mrtA oFW`x mFiA E`iad xaM dkixSd©§¦¨§¨¥¦§¦§©©

:zg`c dxez ©©
(ä.àéáäì íòä íéaøîrx ike dWw ©§¦¨¨§¨¦¨¤§¦©

zFxvF`A Epidl` ziA didIW xaCd©¨¨¤¦§¤¥¡Ÿ¥§§
E`A `l ok` ,zx`tzlE cFakl adf̈¨§¨§¦§¨¤¨¥Ÿ¨

sqke adGdn 'd ziA `aEOd lr lAwl¦§Ÿ©©¨¥¥©¨¨¨¤¤
dk`ln iEUr `aEOd lr `N` 'Fbe§¤¨©©¨¨§¨¨
cnFr mB FA Kxv oi`W xaC `EdW¤¨¨¤¥Ÿ¤©¥
`Ede ,xFqgn iC WIW lM lwlwzdl§¦§©§¥¨¤¥¥©§§

FxnF`miAxn'Fbedcard iCn §©§¦§¦¥¨£Ÿ¨
dk`lOlxzFi `iadl miAxn WExR ©§¨¨¥©§¦§¨¦¥

dk`lOl dkixSd dcFard xErXn¦¦¨£¨©§¦¨©§¨¨
ihxR lrW Ycnl `d 'd dEv xW £̀¤¦¨¨¨©§¨¤©§¨¥
xn`n Epxacl crde ,EciRwd dcFard̈£¨¦§¦§¨¥¦§¨¥©£©

fExMdznExzl dk`ln cFr EUri l` ©§©©£§¨¨¦§©
,WcTdFxnF`e`iadn mrd `lMIe`le ©Ÿ¤§§©¦¨¥¨¨¥¨¦§Ÿ

xaC aEzMd xn`i iM zFUrn xn`̈©¥£¦Ÿ©©¨¨¨
`ide dk`lOA miUFrd minkgl xMdW¤ª©©£¨¦¨¦©§¨¨§¦

:d`adde dxez ©£¨¨



icewtÎldwieנ zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k ipy meil inei xeriy

(å)Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»
היתה  ההבאה לכל ּומלאכת הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל .הּמלאכה ְְְֲִֵֶַַָָָָ

¯˙B‰Â∑ח)ּכמֹו "והכּבד (לעיל ג)ּבֹו",ל את : ב :(מלכים ¿≈ְְְִֵֶַ
מֹואב  את .""והּכֹות ְֶַָ

(ç)-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

(è)änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æ.øúBäå 'Bâå íicmixaC 'a md ©¨§§¥¥§¨¦
m`e xzFd Fpi` mIC m` miIMtd©§¦¦¦©¨¥¥§¦
xnFl mFwn oi` o`ke ,mIC Fpi` xzFd¥¥©¨§¨¥¨©

f s` Ff `lcg` bEq mdipXW cvl F Ÿ©§©¤§¥¤¤¨
bEq zFUrl KxC oi`e zg` dpigaE§¦¨©©§¥¤¤©£
,dWgkd rnWPA Wi iM mibEq 'a cg ¤̀¨¦¦¥©¦§¨©§¨¨
`N` mIC xnFl Kixv did `l cFre§Ÿ¨¨¨¦©©¨¤¨
,dk`lOd lkl xzFd dzid dk`lOde§©§¨¨¨§¨¥§¨©§¨¨
xn` ixdW xYin aEzMd lM cFre§¨©¨§ª¨¤£¥¨©
iCn `iadl mrd miAxn dlrnl§©§¨©§¦¨¨§¨¦¦¥
Exn` `NW `hiWtE dk`lOl dcard̈£Ÿ¨©§¨¨§¦¨¤Ÿ¨§
xnFl cFr KxS dnE ExrXW cr oM¥©¤¦£©Ÿ¤©
EprinWIW ilE`e .'Fbe dk`lOde§©§¨¨§§©¤©§¦¥
mFwOd ipirA l`xUi ipA zAg aEzMd©¨¦©§¥¦§¨¥§¥¥©¨
xErXn xzFi l`xUi E`iadW cvl iM¦§©¤¥¦¦§¨¥¥¦¦
EgxHW Wi` lM cFakl 'd Wg KixSd©¨¦¨¦§¨¦¤¨§
'd ziA `aEOd lM qpkpe E`iade§¥¦§¦§©¨©¨¥
aEzMd xErW dfe ,oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨§¤¦©¨

dk`lOdeoMWOA zFUrl 'd dEv xW` §©§¨¨£¤¦¨©£©¦§¨
dk`lOd lM DkFzA qpMdl dwiRqd¦§¦¨§¦¨¥§¨¨©§¨¨
WExR xzFdW mbd l`xUi ipA EUrW¤¨§¥¦§¨¥£©¤¥¥
lAwnd wiRqd KixSdn xzFi didW¤¨¨¥¥©¨¦¦§¦©§©¥
lr F` .qp ici lr FxErXn xzFi lAwl§©¥¥¦¦©§¥¥©

KxCd dfdk`lOdeE`iadWmIC dzid ¤©¤¤§©§¨¨¤¥¦¨§¨©¨
xzFi dzidW mbd xzFi `le xqg `lŸ¨¥§Ÿ¥£©¤¨§¨¥

FxnF` `Ede zn`d itMxzFdeiM §¦¨¡¤§§§¥¦
:xizFd `le qp dUrpg dxez ©£¨¥§Ÿ¦

(ç.áì íëç ìë eNòiåmbd WExR ©©£¨£©¥¥£©
ok iR lr s` md miAx miUFrdW¤¨¦©¦¥©©¦¥
D`Ur EN`M ziUrp dk`lOd dzid̈§¨©§¨¨©£¥§¦£¨¨
z` EUrIWM iM dfA dpEMde ,cg` mc`̈¨¤¨§©©¨¨¨¤¦§¤©£¤
dPYWi mipR lM lr miAx dk`lOd©§¨¨©¦©¨¨¦¦§©¤
dncY `le dGn df zk`ln x`YŸ©§¤¤¤¦¤§Ÿ¦§¤
,cg` oO` DNM dPUrIW dk`lOl©§¨¨¤©£¤¨ª¨ª¨¤¨
oMWOd zk`ln iM aEzMd EprinWde§¦§¦¨©¨¦§¤¤©¦§¨
ozFPd iM Ff dpigaA mB dzid dnlW§¥¨¨§¨©¦§¦¨¦©¥
zEppFAzdA mzF` deWd dOdA dnkg̈§¨¨¥¨¦§¨¨§¦§§
,cg` Wi`l mNM minFce deW dnkgd©¨§¨¨¨§¦ª¨§¦¤¨
ihxR lkA FxnF` mrh aXizi df KxclE§¤¤¤¦§©¥©©§§¨§¨¥
`Ed in WxR `le cigi oFWl miUrOd©©£¦§¨¦§Ÿ¥¥¦
`l iM l`lvA lr xfFg Fpi`W `hiWtE§¦¨¤¥¥©§©§¥¦Ÿ

on`Pd crde lMd dUr `Ed('` f"l oOwl) ¨¨©Ÿ§¨¥©¤¡¨§©¨

l` oEki `N` ,ox`d z` l`lvA UrIe©©©§©§¥¤¨¨Ÿ¤¨§©¥¤
cigi oFWlA mxiMfde dk`lOd iUFr¥©§¨¨§¦§¦¨¦§¨¦

Hl:iYazMW mr ©©©¤¨©§¦

.'Bâå éNòa áì íëçfnxIW ilE` £©¥§Ÿ¥§©¤¦§Ÿ
dk`lOd mzIUr zErvn`AW¤§¤§¨£¦¨¨©§¨¨

:al inkg EUrp DzAqaE§¦¨¨©£©§¥¥
.'Bâå eNòiåaEzMd xifgd xW` mrh ©©£§©©£¤¤¡¦©¨

xnFl wiRqd `le mihxRd lM̈©§¨¦§Ÿ¦§¦©
KxC lr ,dWn z` 'd dEv xW`M UrIe©©©©£¤¦¨¤¤©¤¤

l"f mxnF`(f"t x"a)zWxR ltkA §¨§¤¤¨¨©
daiagW KFYn iM mdxa` car xfril ¡̀¦¤¤¤¤©§¨¨¦¦¤£¦¨
dNB ok FnkE ,minrR 'a DazM eilr̈¨§¨¨§¨¦§¥¦¨
aiag iM oMWOd dUrn oiprA aEzMd©¨§¦§©©£¥©¦§¨¦¨¦

:minrR 'a aYkp dfle eilrh dxez ¨¨§¨¤¦§©§¨¦
(ä.ïøàä úòìö ìòxMfp minrR 'b ©©§Ÿ¨¨Ÿ§¨¦¦§©

oFx`dzFpFx` 'b cbpM Ff dWxtA ¨¨§¨¨¨§¤¤£
l"f mxnF`M l`lvA dUrW`nFi) ¤¨¨§©§¥§§¨¨

:(:a"re dxez

(ç.åéúBö÷ éðMîxnFl oEkIW ilE` ¦§¥§¨©¤§©¥©
dUr `NWdMn dide deW zxRMd ¤Ÿ¨¨©©Ÿ¤¨¨§¨¨©¤

`N` 'Eke zxRMd agx lkA qpxTA©ª§¨§¨Ÿ©©©Ÿ¤§¤¨
agx mFwnA KiYd dkYdd zrWA¦§©©©¨¨¦¦§¨¨¨
adf dAxd eizFvw 'aaE zxRMd xErWM§¦©©Ÿ¤§§¨¦§¨¨¨
wIci dfaE miaExMl wiRqIW xErW¦¤©§¦©§¦¨¤§ª©

FxnF`:eizFvw ipXnh dxez §¦§¥§¨
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(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçàô ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNò úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
:ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤
:ãçà úéäì¦«§¬Ÿ¤¨«

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.'Bâå äøðnä úà NòiålkA `vnY ©©©¤©§Ÿ̈§¦§¨§¨
dUrOd oFWl wIcIW dUrOd©©£¤¤§©¥§©©£¤
dPW dOl zrcl Kixve devOd oFWlM¦§©¦§¨§¨¦¨©©¨¨¦¨

xn` devOAW dxFpOAadf zxpno`ke ©§¨¤©¦§¨¨©§Ÿ©¨¨§¨
xn`.dxpOd z`dn itl iM ilE`e ¨©¤©§Ÿ¨§©¦§¦©

dAx unFTdA l"f Exn`X(:g"k zFgpn)iM ¤¨§§©¥©¨§¨¦

aizkC zFkYOdn mB d`A dxFpOd©§¨¨¨©¥©©¨¦§¦
'd xn` dfl ,zFAxl dUriYadf zxpn ¥¨¤§©¨¤¨©§Ÿ©¨¨

iEAxA xiYdX dn iM xnFlUriYd ©¦©¤¦¦§¦¥¨¤
aMrn oMWOA la` zFxFcl `N` Fpi ¥̀¤¨§£¨©¦§¨§©¥

Kinqd dfle ,adf zFidladf zxpn ¦§¨¨§¨¤¦§¦§Ÿ©¨¨
LiUrn oi`W xnFl dwqtd `lA§Ÿ©§¨¨©¤¥©£¤

KxCd df lr F` .adf lW `N` dxFpOA©§¨¤¨¤¨¨©¤©¤¤
zFkYn x`W zxFpn `le adf zxFpn§©¨¨§Ÿ§©§¨©¨
oi` df wECwce ,Ll miYxWkdW mbd£©¤¦§©§¦§§¦§¤¥
ricFd `N` dUrOA ricFdl zEkIW©¨§¦©©©£¤¤¨¦©
adf D`Ure 'd zevn mITW¤¦¥¦§©©£¨¨¨¨

:oadegi dxez §¨¥



icewtÎldwieנב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k ipy meil inei xeriy

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½
:äðîéz áâð úàôì¦§©−¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL íéLøwäézL ©§¨¦®§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãé§Ÿ¨«

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»



נג icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"k ipy meil inei xeriy

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî Nòiå©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

ô :úLçð§«¤

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑ חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹו,לפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן לז,לפי (רש"י ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
את א) עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיׁש

את  ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארֹון

ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפרת
הארֹון  על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשאדם

" נאמר זֹו "ועׂשּו(ּומּסּבה ולא הּכלים).ועׂשית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿
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(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:ïøàä-úà úàNì̈¥−¤¨«¨«Ÿ

(å)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåéðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkäô ©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«

(é)Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ
éöçå änàå Baçø änàå:Búî÷ §©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»



נה icewtÎldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` d"k iyily meil inei xeriy

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiåáäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLàô £¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ß xc` d"k iyily mei ß

(æé)-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéä̈«

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåáâ äLøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

(àë)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ìíéðwä úLL:äpnî íéàöiä §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà©©−¨¨¬¨«

(âë)äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økkô ¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜Èיח  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»



icewtÎldwieנו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iriax meil inei xeriy

(äë)änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬

:åéúðø÷©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ
úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬

:íäa BúàŸ−¨¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqäñ ©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

ß xc` e"k iriax mei ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

(â)-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ

:úLçð äNò åéìk-ìk̈¥−̈¨¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««

:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äë.úøèwä çaæî úà Nòiådf ©©©¤¦§©©§Ÿ¤¤
inipR iM FpFxkf mFwn `Ed§¦§¦§¦¦

eilr 'd dESX dnE ,eixg` xEn`dn¥¨¨©£¨©¤¦¨¨¨
dnExY zWxtA iYazM lMdn xg`n§ª¨¥©Ÿ¨©§¦§¨¨©§¨

EUrY oke wEqRA:('h d"k)zWxR zlqg ©¨§¥©££¨©¨¨©
ldwIe©©§¥



נז icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iriax meil inei xeriy

(ä)øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä©§®¤¨¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNò úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑'וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב' :(ירמיה ¿À…ְְֵָ
נבּוב" אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙."ועביֹו ·e·∑ ְְְְֶַַָָָ¿À…

והחלל  רּוח, לכל ׁשּטים עצי ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָָהּלּוחֹות
.ּבאמצע  ְְֶַ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîañ §©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑ ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ
אֹותן  ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות
מׁשה  מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ליצר  ׁשעׂשּויים מּפני הּקדֹוׁשּֿבהן לֹו אמר הרע. ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ֲִִִִֵֵַַַָָֹּברּוֿהּוא:

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ּבמצרים,רּבֹות ׁשעלֿידיהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הֹולכֹות  היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו
אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ְֲֲִִִֶֶַַָָָּומֹוליכֹות
ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ְְְְְְִַַַַַַָָָָונֹוטלֹות

מּמ,ּומׁשּדלּתֹוּבּמראה  נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
ונזקקֹות  ּתאוה, לידי לבעליהן מביאֹות ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּומּתֹו

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות ח)להם :(שה"ש ְְְְֱִֶֶֶַַָָ

"ּבמראֹות  ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַַ"ּתחת
ׁשלֹום  לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".
למי  ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעלּה לּה מראֹות ׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר  ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ
ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא' 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ,רּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּתרּגּום  ּבלע"ז,והּוא מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְֶַַַַ
ּביׁשעיה מצינּו וכן ג)(ׁשפיעגעל), :(ישעיה ְְִִֵַָָ

'ּומחזיתא' מתרּגמינן: ˆ·‡e."והּגליֹונים" ¯L‡∑ ְְְְְְְִִִַַַָָָ¬∆»¿
.נדבתן להביא  ְְִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

צריכה  למּטה לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּמראֹות
ּכּנמר  עז הוי ּכמאמר נחּוׁשה, ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָלהיֹות
על־ידי  הּוא לזה והּכח כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹכּו',

ראׁשי־ּתיבֹות  "נחׁשת", ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז וזה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורה". ׁשּלמעלה חכמה ְְְְֶַָָָָ"נֹובלֹות

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»



icewtÎldwieנח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iriax meil inei xeriy

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤
:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«

i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר קלעי ּכמּדת. ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן (רש"י הּכתּוב ׁשּבא היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשער טעם ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה ֶֶֶֶֶַָָָֹהאהל,

החצר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמס ולכן מהּקלעים - , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכגבהם. ּגבהֹו להיֹות ְְְְִִָָָָצרי

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë)ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»

:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«»«≈«¿»

ÏÎz‡יח  ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט  ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ  ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁcƒ¿»»



נט icewtÎldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iriax meil inei xeriy

çì(àë)øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬
øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

ּכליו הּמׁשּכן נדבת  ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עבֹודתֹו ÔkLÓ.לכל ÔkLn‰∑ רמז ּפעמים, ׁשני ְֲָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵֶֶָ

ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן ׁשל לּמקדׁש עונֹותיהן על חרּבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
‰Ú„˙.יׂשראל  ÔkLÓ∑ ׁשּוּתר עדּות ליׂשראל, ְִֵָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי  העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם  ׁשכינתֹו ‰ÌiÂÏ.הׁשרה ˙„·Ú∑ י ּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ
הּוא  וכליו, ּבּמדּבר הּמׁשּכן לּלוּים הּמסּורה עבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּולהֹוריד  הּמפקד לׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙È¯.עליו „Èa∑ הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»

עבֹודה  אב, ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
.ׁשעליו  ֶָָ

„e„‰Ò˙‡כא  ‡kLÓ ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»¿«¬»
È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Ècƒƒ¿¿ƒ«≈¿»¿…∆»¿«≈»≈

:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èaƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.'Bâå éãe÷ô älàFxnF`dN` ¥¤§¥§§¥¤
lM iM mlFrAW mipipn lM lqtl¦§Ÿ¨¦§¨¦¤¨¨¦¨
oi` miOcnd mipipTn mc` dpnIX dn©¤¦§¤¨¨¦¦§¨¦©§ª¦¥
dY` dn eilr dxFn FnWE oipn Fpipn¦§¨¦§¨§¤¨¨¨©¨
,mlFrl cnFr df oipn la` ,dpFn¤£¨¦§¨¤¥§¨
`ltOd oMWOd oipn zFidl mrHde§©©©¦§¦§©©¦§¨©ª§¨

:'d mlFr idl` mW okW xW £̀¤¨©¨¡Ÿ¥¨
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi(.a"n n"a) ¦§¤©¤¤§¨

xEtQd xacA `l dxFW dkxA oi ¥̀§¨¨¨Ÿ§¨¨©¨
xn` o`ke ,iEpOd xacA `ledN` §Ÿ§¨¨©¨§¨¨©¥¤

icEwtoi`e oipn Wi dN`l WExR §¥¥§¥¤¥¦§¨§¥
`iaY Fpipn dAxc` df oipn iM dcRwd©§¨¨¦¦§¨¤©§©¨¦§¨¨¦
xRqOA dAxIW hxR lM iM dkxAd©§¨¨¦¨§¨¤§©¤©¦§¨
,dAxOl dkxAd aaFqzE zEkGd liCbY©§¦©§§¥©§¨¨©©§¤

:oMWOd lW FzFidl mrHde§©©©¦§¤©¦§¨
ãBòFxnF`A fnxidN`mxnF` KxC lr ¦§Ÿ§§¥¤©¤¤§¨

l"f(`"kt x"wie)zFliag ziUr m ¦̀¨¦¨£¦
iM ,zFvn lW zFliag oCbpM dUr 'Eke§£¥§¤§¨£¦¤¦§¦
dPde ,`nbcA `hgd oTzl mc`d Kixv̈¦¨¨¨§©¥©¥§§ª§¨§¦¥

Exn`e E`hg l`xUi('c a"l lirl)dN` ¦§¨¥¨§§¨§§¥¥¤
d`A dfl ,Lidl`dN`zpigaA z`f ¡Ÿ¤¨¤¨¨¥¤Ÿ¦§¦©

l zEkGdExn` iM `vnze ,df oer zxRk ©§§©¨©¨Ÿ¤§¦§¨¦¨§
(dAx)xRMzPW mdl `Ed zEcrW ,zcrd ©¨¨¥ª¤¥¨¤¤¦§©¥

lM iM `vnY wCwcYWkE ,lbrd oer£Ÿ¨¥¤§¤§©§¥¦§¨¦¨
md ,oMWOA oCbpM `A lbrd oer ihxR§¨¥£Ÿ¨¥¤¨§¤§¨©¦§¨¥

de`Y EE`zd('` a"l)Ekli xW` midl` ¦§©©£¨¡Ÿ¦£¤¥§
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העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש רמז ּפעמים, ׁשני מׁשּכן. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

(רש"י)חרּבנין ְִָֻ
ׁשאמנם  ּדבר 'מׁשּכֹון', מּלׁשֹון הּוא ׁש'מׁשּכן' מפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁש"י
מּכאן  ּבׁשלמּותֹו. נׁשאר הּוא אבל מסּים, לזמן אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻלֹוקחים
הּבית  ּבנין עם ׁשּמּיד ּבאפן הּוא ּבּתי־הּמקּדׁש ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשחרּבן
הּבּתים  ּבׁשני ׁשהיּו הּמעלֹות ּכל ּבׁשלמּותן יחזרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשליׁשי

ְִַהּקֹודמים.
לבא  ּׁשעתיד מה ׁשּכל ,לכ ּגם רֹומז העדּות" "מׁשּכן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבּטּוי

ּבזמן  יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ּבמעׂשיהם ּתלּוי הּמׁשיח, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבימֹות
ַָהּגלּות:

ּכדכתיב 'עדים', ליׂשראל קרא י)הּקּב"ה מג, "אּתם (ישעיה , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּקּב"ה  את ּומסּפרים 'מעידים' המגּלים, הם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָעדי",
לבאי  הּגדֹול ׁשמֹו את הקריא אבינּו ׁשאברהם ּכׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבעֹולם.
עכׁשו) ועבֹודתם (ּבמעׂשיהם ּבֹונים יׂשראל ּבני ּכ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעֹולם,
חז"ל  אמרּו ּבית־הּמקּדׁש ועל ׁשעליו העדּות", "מׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

ב)ּבּגמרא כב , ׁשהּׁשכינה (שבת  עֹולם ּבאי לכל היא "עדּות , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּביׂשראל". ְְִֵָָׁשֹורה
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אֹומרים א)חז"ל מב, אּלא (בבא־מציעא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ּגֹורם  מהּוה הּדבר ספירת ועל־ּכן העין, מן הּסמּוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּבדבר
מׁשה", "על־ּפי נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל לּברכה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמפריע
ּבלּתי  ּברכה ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּדבר

ְֶֶֻמגּבלת.

לדבר  אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכן
אּלא  - 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה
"אׁשר  ּבכלל הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ּפסּוק. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאמצעּות

מׁשה'. מ'ּתֹורת הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", על־ּפי ֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפּוקד
ׁשהּפסּוק  מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאיזה
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קדׁש היכל אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא
הּפסּוק  ׁשּתכן אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביראת
למנֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות נהגּו לבית־הּכנסת, ּבמיחד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻקׁשּור
ונּׂשאם  ּורעם נחלת את ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּפסּוק

מּׁשּום  היא, לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". ְְִִִֵֶַַַָָָָעד
הּבּקׁשה  יחד, נפּגׁשים יהּודים ּכאׁשר ּדמׁשיחא, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבעקבתא
- "עּמ את "הֹוׁשיעה היא ׁשּלהם הראׁשֹונה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהּמׁשאלה

הּגאּלה. ּכבר ְְֶַָָָֹֻׁשּתבא

ã ycew zegiyn zecewp ã(198 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
- הּמׁשּכנים לׁשני רֹומז מׁשּכן" "הּמׁשּכן הּכפּול ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּלׁשֹון

ׁשּלמּטה. הּגׁשמי והּמׁשּכן ׁשּלמעלה, הרּוחני ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן
הּמׁשּכן  - ּדוקא הּׁשני ּבּמׁשּכן נאמרה "העדּות" הּמּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָא

ּדבר  על ונעלם; מכּסה ּבדבר רק ׁשּיכת 'עדּות' ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגׁשמי.
לא  הּגׁשמית, ׁשּבּמציאּות ּומאחר ּבעדּות. צר אין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּגלּוי
ׁשּבּמׁשּכן  ּכ על לעדּות זקּוקים לכן ּבגיּלּוי, אלקּות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנראית

הּׁשכינ  הׁשראת היתה ה.הּגׁשמי ְְְְִִַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr `i jxk zegiy ihewl)

יׂשראל  ׁשל עֹונֹותיהן על . . ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָרמז
כא) לח, הּמקּדׁש(רש"י חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִֵַַַַָָֹֻיׁש

ׁשהּוא  לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין העֹוסקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרׁשתנּו,
הרי  מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלּיּותא,

למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנמצא
הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ואחר־ּכ מסּים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻזמן
לקחֹו הּקּב"ה אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָאין
לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָּכמׁשּכֹון,

(áë)äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈
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‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ∑' אין מׁשה' אֹותֹו צּוה אׁשר ƒ»∆…∆ֲִֵֶֶָֹ

אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹּכתיב
למה  ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
לעׂשֹות  לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּנאמר
צּוּוי  לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּתחּלה
הּקדֹוׁשֿ צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהתנּדב
הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת ְְְִִִֵַַָָָָָּברּוֿהּוא
הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ְְְְְִִִַַַָָָָֻׁשלחן,
ּתחּלה  'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצּוּוי
לענין  מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּבפרׁשת  ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָצּוּוי
הזּכר  וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ'ּכיֿתּׂשא':
אבל  הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּתחּלה

מה  ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלענין
הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, (ברכות ּׁשּמתנּדב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עליוֿהּׁשלֹום נט) רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
דכתיב  לֹומר, ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָצּוה
ואל  ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבפרׁשת
קרא  והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָאהליאב
ּדהיה  חזינן מׁשה" את ה' צּוה אׁשר "ּכל ְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָֹמּדכתיב:
ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מׂשים  ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמנהג
הּקדֹוׁשֿ מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ְְִִִִֵַַַָָָָּכלים
ּבוּדאי  ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא.

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה הּמׁשּכן ּכ עׂשה, וכן , ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ .ּתחּלה ְְֲִִֵֵַַָָ
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מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּכל את עׂשה כב)ּובצלאל... (לח, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק הּברכֹות (ברכות ׁשי"ח מּובא ְְְִֶַַַָָ

צּוה  ("ּכאׁשר הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונה־עׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבתפּלת
אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, הּמֹופיעים כג)ה'") עד (ּפסּוק ְְֳִִִִִֵַַָָָָָָ

אינּנּו זה ּבפסּוק האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָלסֹוף
אהליאב. ּבלי ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר מאחר הּמנין, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמן

ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
אהליאב? ּגם ּבהם ׁשּנזּכר הּפסּוקים את ורק א מֹונים ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּדּוע
וזּכּו ּברּור הּוא: חד - הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא:
להׁשראת  למׁשּכן והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּדברים
נעׂשה  ׁשעל־ידם ּגׁשמּיים מחמרים נבנה הּמׁשּכן ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה.

ענינים  מעלה היא אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָמקֹום
מּצב  "סּולם ּבבחינת היא ׁשהּתפּלה ּכּידּוע למעלה, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻארצּיים

הּׁשמימה". מּגיע וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹארצה
ׁשל  הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם
הּתחּתֹונים  החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
רק  הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ׁשּבּנפׁש. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהּנחּותים
ּכי  אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכרּו ׁשּבהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּכתּובים
היה  אהליאב ואילּו הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָּבצלאל

הּירּודים לד)מהּׁשבטים לה, שמות הּתפּלה (רש"י וכאמּור, . ְְְְִִִֵַַַָָָָ
ּגם  אּלא ׁשּבּנפׁש ה'ּבצלאל' את רק לא להעלֹות הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹענינּה

ׁשּבּה. ה'אהליאב' ֳִֶֶַָָָאת

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
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éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ,היה ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

עׂשרים  והּמנה מנה, ועׂשרים מאה הּכּכר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
אלפים  ׁשלׁשת קדׁש ׁשל ּכּכר הרי סלעים, ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוחמׁשה

ּכל  ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ הּׁשקלים ׁשקלים. ְְְְְִִִִַָָָָָָ
מּגיעין  ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּפחּותין

.לכּכר  ְִָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìëì§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

ììLe óìà úBàî-LLúBàî Lîçå íéôìà úL §¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל ׁשל הּוא .מחצית ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ
'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ

ׁשהּוקם  אחר ואף הּמׁשּכן מנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּׁשקלים  חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה
ׁשל  אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

אלף  מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת
מאת  הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ׁשלׁש הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹחצאין
וחמּׁשים  מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,
וׁשבעים  וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

.ׁשקלים  ְִָ

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãë.'Bâå éeNòä áäfä ìkKixv ¨©¨¨¤¨§¨¦
,DnFwn dI` aEzMd zxfB zrcl̈©©§¥©©¨©¥§¨
oM m` xMM mixUre rWY FxnF` m`e§¦§¥©§¤§¦¦¨¦¥

xnFl xfg dOladf idieiM ilE`e ,'Fbe ¨¨¨©©©§¦§©§§©¦
`Ed aEzMd zxfB,WcTd zk`ln lkA §¥©©¨§¨§¤¤©Ÿ¤

adGd lMW xnFl `id aEzMd zpEke§©¨©©¨¦©¤¨©¨¨
rWtp `le xqgp `l dk`lOl iEUrd¤¨©§¨¨Ÿ¤§©§Ÿ¦§©
qpkp lMd `N` xaC EPOn apbp `le§Ÿ¦§©¦¤¨¨¤¨©Ÿ¦§©
`ivFd dfaE ,WcTd zk`ln lkA§¨§¤¤©Ÿ¤¨¤¦

.cWgdn dk`lOA miyFrd mipO`d̈ª¨¦¨¦©§¨¨¥©£¨
ãBòadfA EUrPW miQp ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦¦¤©£¦§©

iM `Ed rEci xaC iM oMWOd©¦§¨¦¨¨¨©¦
x`Wn F` adGn ilM mc`d zFUrA©£¨¨¨§¦¦¨¨¦§¨

xErXn hrnzi mipR lM lr zFkYOd©©¨©¨¨¦¦§©¥¦¦
`le ilMd EPOn dUrPW adGd lwWn¦§©©¨¨¤©£¤¦¤©§¦§Ÿ
cvl oFW`xd lwWOA ilMd cnri©£Ÿ©§¦©¦§¨¨¦§©
dnE eizFk`lOd zFNrtE zEwNgzdd©¦§©§§ª©§¨¨©
zEwNgzd iEAx dk`lOA didIWM mB©§¤¦§¤©§¨¨¦¦§©§
hrnzIW `hiWR miTC miwlge©£¨¦©¦§¦¨¤¦§©¥
mc`d oikdA cFre ,oM zErvn`A§¤§¨¥§§¨¦¨¨¨
izW xn`YW FnM dk`lOd dUrn©£¥©§¨¨§¤Ÿ©§¦
zFUrl adf ilizR cbA bx`l axrë¥¤¤¡Ÿ¤¤§¦¥¨¨©£
wCwcIW rpnPd on dk`lOd mdn¥¤©§¨¨¦©¦§¨¤§©§¥
ricFd o`ke xzFi `le zFgR `l okEOA©¨Ÿ¨§Ÿ¥§¨¦©
iEUrd adGd lMW qp dUrPW aEzMd©¨¤©£¨¥¤¨©¨¨¤¨

did dk`lOl,WcTd zk`ln lkA ©§¨¨¨¨§¨§¤¤©Ÿ¤

FxnF`nlMhrnzp `NW LricFd ¥§¨¦£¤Ÿ¦§©¥
FxnF`nE ,xMfPM dk`lOd zErvn`n¥¤§¨©§¨¨©¦§©¥§

iEUrdokEOd lMW oM mB mWx ¤¨¨©©¥¤¨©¨
DlHal xaC EPOn xzFp `l dk`lOl©§¨¨Ÿ©¦¤¨¨§©¨¨
wCwce ,WcTd zk`ln lkA qpkp lMde§©Ÿ¦§©§¨§¤¤©Ÿ¤§¦§¥

xnFllkAWcTd zk`lnA xn` `le ©§Ÿ§Ÿ¨©¦§¤¤©Ÿ¤
iEUrd wiRqdW oM mB xnFl oEMzp¦§©¥©©¥¤¦§¦¤¨
oi` df zlEGW qPd xTr `Ed dfe ,lMl©Ÿ§¤¦©©¥¤©¤¥
xrXW xWt` iM xizFd `NX dOA qp¥©¤¤Ÿ¦¦¤§¨¤¦¥
qPd xMd `le xizFi `l i`CEW xErW¦¤©©Ÿ¦§Ÿª©©¥
`le xizFd `NW zErvn`A `N ¤̀¨§¤§¨¤Ÿ¦§Ÿ

:xiqgddk dxez ¤§¦



סג icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k iriax meil inei xeriy

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‡„È.ּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈

L„w‰∑ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וכל  מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹצ"ו

הא  ּבהם ׁשאר ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑ עּמּודים ּכסף ,ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çëWExR .'Fbe raWE sl`d z`e§¤¨¤¤§©§¥
Exn` l"f EpizFAxe ,mix`WPd©¦§¨¦§©¥¨§

(`"pt x"eny)xn` mzF` xkGWkE mgkXW¤¨§¨§¤¨©¨¨©
miee dUrX dOn md 'Fbe sl`d z`e§¤¨¤¤§¥¦©¤¨¨¨¦
minkgdn mixaFQdl dPde ,'Fbe§§¦¥§©§¦¥©£¨¦
zacpA sqM did `l iM (r"a`x)¦Ÿ¨¨¤¤§¦§©
x`Azi lwXd zivgn zlEf oMWOd©¦§¨©©£¦©¤¤¦§¨¥

FxnF`sl`d z`eitl KxCd df lr §§¤¨¤¤©¤©¤¤§¦
sqMd znExzA 'd dESW EpivOW¤¨¦¤¦¨¦§©©¤¤
oMWOd zk`ln lkaE lwXd zivgn©£¦©¨¤§¨§¤¤©¦§¨
zlEf sqM dUrn 'd dESW Epivn `lŸ¨¦¤¦¨©£¥¤¤©
x`aE mdiwEXge mieEde mipc`d̈£¨¦§©¨¦§¦¥¤¥¥
`l mieEde oc`l xMM KixSW mipc`Ä£¨¦¤¨¦¦¨§¨¤§©¨¦Ÿ
dfl ,odiwEXg xErWe oxErW 'd ricFd¦©¦¨§¦¦¥¤¨¤

mipc`dn x`WPd wNge l`lvA mMgzp¦§©¥§©§¥§¦¥©¦§©¥¨£¨¦
oxErW 'd dEv `NW mbdW miee o`Ure©£¨¨¨¦¤£©¤Ÿ¦¨¦¨
iM FliMUd mipc`l xErW ozPX dOn¦©¤¨©¦¨£¨¦¦§¦¦
dfle ,x`WPdn Eidi mdiwEXge mieEd©¨¦§¦¥¤¦§¥©¦§¨§¨¤

xn`sl`d z`e'Fbemiee dUrWExR ¨©§¤¨¤¤§¨¨¨¦¥
m` inp ikd oi`e ,mieel KQd wNgW¤¦¥©¨§¨¦§¥£¦©¥¦
wNgn did zFgR F` xzFi x`Wp did̈¨¦§©¥¨¨¨§©¥
UrIe aEzMd xnF` did m`e ,x`WPd©¦§¨§¦¨¨¥©¨©©©
l` iRn xn`p iM rnWp didi 'Fbe mieë¦§¦§¤¦§¨¦¤¡©¦¦¥
ollMn `N` `Ed ok `le df xErW oFilr¤§¦¤§Ÿ¥¤¨¦§¨¨
Dpi` iYrce ,xMfPM oiad mixaC lW¤§¨¦¥¦©¦§©§©§¦¥¨
did xg` sqM iM i`Ce iM ,Ff `xaqM¦§¨¨¦©©¦¤¤©¥¨¨
zlBlBl rwAd caNn oMWOd znExzA¦§©©¦§¨¦§©©¤©©ª§Ÿ¤

ldwIeA aEzMd xAC `ln `xwn iMd"l) ¦¦§¨¨¥¦¥©¨§©©§¥

(c"k,zWgpE sqM znExY mixn lM̈¥¦§©¤¤§¤
r"a`x ixaC EwiCvi `l df wEqtaE§¨¤Ÿ©§¦¦§¥

wEqRA aXIW('b d"k)dnExYd z`fe ¤¦¥©¨§Ÿ©§¨
FxnF` x`Azie ,oiai liMUOdez`e §©©§¦¨¦§¦§¨¥§§¤

sl`dwEqRA EpWxRX dn KxC lr(c"k) ¨¤¤©¤¤©¤¥©§©¨
xqgp `NW WExR 'Fbe adGd lM̈©¨¨§¥¤Ÿ¤§©
dk`lOd ihxtE dkYdd zErvn`A§¤§¨©©¨¨§¨¥©§¨¨
dk`lOd ihxR dOM dUrW mbdW¤£©¤¨¨©¨§¨¥©§¨¨
iR lr s` odiwEXge miee dOM dUrOA©©£¤©¨¨¦§¦¥¤©©¦
mieEA did zEnlWA Fnvr xRqOd ok¥©¦§¨©§¦§¥¨¨©¨¦

FxnF` `Ede mElM EPOn xqgp `lez`e §Ÿ¤§©¦¤§§§§¤
sl`d'Fbemiee dUr:oadehk dxez ¨¤¤§¨¨¨¦§¨¥

(à.äLî úà 'ä äeö øLàkmrh ©£¤¦¨¤¤©©
iR lr ,hxtE hxR lkA oM FxnF`§¥§¨§¨§¨©¦



icewtÎldwieסד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑ נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

אֹומר אני ּומּכאן ּבגדי ּכאן, הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבגדים  הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכהּנה,

מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסים
ׁשׁש ּבהם  היה .ׁשּלא ֵֶֶָָָֹ

ß xc` f"k iying mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו הארץ".(תהלים "לרקע : «¿«¿ְְֶַָָֹ

הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָּכתרּגּומֹו:
ּכאן  ּדּקֹות. טסין  (אויזדעהנען), ּבלע"ז ְִַַַָָאׁשטנדר"א
החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ּדּקין טּסין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹמרּדדין

מין  ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות ְְֲִִִִִַַַָָָֹהּטס,
אחד  חּוט "זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומין
ּכל  עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, ְִִִִִֶַַָָָָָָמין

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dEvY zWxtA EpazMX dn('k f"k)iM ©¤¨©§§¨¨©§©¤¦
zFk`ln lkA wlg dWnl 'd wNg¦¥§¤¥¤§¨§¨
Fwlg iM oMWOA zFUrPd zFcFare©£©©£©¦§¨¦¤§
'd dEvi xW` devOd `Ed dUrnA©©£¤©¦§¨£¤§©¤
hxR lkA FxiMfn dfl Fci lr xaCd©¨¨©¨¨¤©§¦§¨§¨
`Ed ixd dUFr Fpi`W mbdW hxtE§¨¤£©¤¥¤£¥

.zFUrl dEvn§©¤©£
ãBòzrWA mixnF` EidW dvxi¦§¤¤¨§¦¦§©

xaC miUFr Ep` ixd dk`lOd©§¨¨£¥¨¦¨¨
df.dWn z` 'd dEv xW`M ¤©£¤¦¨¤¤

ãBòoi` iM Epl mcTX dn itl d`xp¦§¤§¦©¤¨©¨¦¥
ihxR DA oi`W devn Ll§¦§¨¤¥¨§¨¥

hErn `N` dxFYA aYkp `le dlMUdd©©§¨¨§Ÿ¦§©©¨¤¨¦
oiwGPdA opgFi 'x xn`nM(:'q oiHB)caNnE , §©£©¨¨§©¦¨¦¦¦¦§©

oMWOd dUrOn dUrn lkA Wi df¤¥§¨©£¤¦©£¤©¦§¨
dN`e mixaCd zEInipR `Ede ,lMUnª§¨§§¦¦©§¨¦§¥¤
mlrPd zEIlkUaE aNd zpEkA EUri©£§©¨©©¥§¦§¦©¤¡¨
zrC ircFil rEciM FpinA xaC EUrie§©£¨¨§¦©¨©§§¥©©
lkA dxFYd dfnxX dn `Ede ,oipAde§©¦§¨§©¤¨§¨©¨§¨

hxtE hxRdWn z` 'd dEv xW`M §¨§¨©£¤¦¨¤¤
dxFYA Wxtn Fpi`e dR lrA WExR¥§©¤§¥§Ÿ¨©¨
aYkOd iM ,LliMU`e ,xaCd zxwi cvl§©¦§©©¨¨§©§¦§¦©¦§¨
llWn lMUOde lrtOd zpigAn `Ed¦§¦©©ª§¨§©ª§¨ª§¨
lrtdd zpigaA FzvTn lAwzdn¥¦§©¥¦§¨¦§¦©©©§¥

wFgx iM xAcPd zpigAn mB FzvTnE¦§¨©¦§¦©©¦§¨¦¨
lrtPA 'd fnx zvwE ,zFbxCd 'aA `Ed§©§¨§¨¨©©¦§¨
zFIzF`d zxEv cFqA d`xp Fpi`e d`xp¦§¤§¥¦§¤§©¨¦
mdiW`x lrW zFxhre mdinrhe§©£¥¤©£¨¤©¨¥¤
E`xTi daWgn zpigA mdiUrnE oibYd©¨¦©£¥¤§¦©©§¨¨¦¨§
`ve ,zF`lR i`lR ipiqA dWnl dlbpe§¦§¨§¤§¦©¦§¥§¨§¥

`aiwr 'x zWxCn cnlE(e"w oixcdpq)'b §©¦§¨©£¦¨©§¤§¦

dOd ,c"nl lW FpFilrA zFkld zF`n¥£¨§¤§¤©¤¥¨
lkA aEzMd ricFde ,'d dUrn E`ẍ©£¥§¦©©¨§¨

EdE`Ur iM oMWOd ihxRdEv xW`M §¨¥©¦§¨¦£¨©£¤¦¨
dWn z` 'doEki xW` zF`ltp lkM ¤¤§¨¦§¨£¤§©¥

:mdil`a dxez £¥¤



סה icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k iying meil inei xeriy

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéô ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿≈≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ



icewtÎldwieסו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçäô ©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xc` g"k iyiy mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk de‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãë.'Bâå éìeL ìòwIcn ip` o`Mn ©¥§¦¨£¦§©¥
Ed zn`dWmixaFQdM ` ¤¤¡¤§©§¦

`le mipOxd mr dxEWA od mipnrRdW¤©©£Ÿ¦¥§¨¦¨¦Ÿ¦§Ÿ
aEzMd miCwd ixdW WOn mkFzA§¨©¨¤£¥¦§¦©¨
xg`e lirOd ilEW lr mipOxd zpizp§¦©¨¦Ÿ¦©¥©§¦§©©
onvr iptA mipnrRd dUrn xn` KM̈¨©©£¥©©£Ÿ¦¦§¥©§¨
m` dYrnE mipOxd KFY mzF` EpYIe©¦§¨¨¦Ÿ¦¥©¨¦
Kxvd dOl WOn oOxd KFY onrRd©©£Ÿ¨¦Ÿ©¨¨¨ª§©
mcw xaMW xg` ilEW lr xnFl aEzMd©¨©©¥©©¤§¨¨©
lirOd ilEW lr md mipOxdW xn`e§¨©¤¨¦Ÿ¦¥©¥©§¦
o"Anx lr ip` Dnze ,iElY dfA df¤¨¤¨§¨¥©£¦©©§¨
ozp `NW aXIX dnE ,df KxCn dpRW¤¨¨¦¤¤¤©¤¦¥¤Ÿ¨©
onrRd FkFzA ozPW cr lirOA oOxd̈¦Ÿ©§¦©¤¨©§©©£Ÿ

iM xn`X dOnE ,df Ktd ciBi aEzMd©¨©¦¥¤¤¦©¤¨©¦
,minrR mipOxd KFzA xnFl ltM dfl̈¤¨©©§¨¦Ÿ¦©£©¦
oYIW zFEvl aEzMd miCwd dOl dWẅ¤¨¨¦§¦©¨§©¤¦¥
dUrIW mcw lirOd ilEW lr mipOxd̈¦Ÿ¦©¥©§¦Ÿ¤¤©£¤
minrR xnFl xfgl Kxhvie mipnrRd©©£Ÿ¦§¦§¨¥©£Ÿ©©£©¦
,mcw mpYIW zFAxl mipOxd KFzA§¨¦Ÿ¦§©¤¦§¥Ÿ¤
bdpnM dti wC `l axdW `Ed hEWtE¨¤¨©Ÿ¨¨¤§¦§©

:WFcTd FpEIr zEMfdk dxez ©¦©¨
(äë.íéðnøä CBúaxnFl ltMW mrh §¨¦Ÿ¦©©¤¨©©

mipnrRd mipEkn EidIW xnFl ,oM¥©¤¦§§ª¨¦©©£Ÿ¦
KEWn onrRd didi `NW mipOxd cbpM§¤¤¨¦Ÿ¦¤Ÿ¦§¤©©£Ÿ¨
lW FtEB `N` dlrn cvl F` dHn cvl§©©¨§©©§¨¤¨¤
`l dxEXA cnFre oOxd iptl onrR©£Ÿ¦§¥¨¦Ÿ§¥©¨Ÿ

Fpi` df xace ,dHnl `le dlrnl§©§¨§Ÿ§©¨§¨¨¤¥
dpFW`x mrR FxnF`n aIgzn¦§©¥¥§©©¦¨
`A df iM mipOxd KFzA mipnrRd©©£Ÿ¦§¨¦Ÿ¦¦¤¨
KFzA mipOxd Eidi `NW llWl¦§Ÿ¤Ÿ¦§¨¦Ÿ¦§
dxEXd ligzY ot`d df lr mipnrRd©©£Ÿ¦©¤¨Ÿ¤©§¦©¨
mipOxd Eidi df itM oOx eiptlE onrtA§©£Ÿ§¨¨¦Ÿ§¦¤¦§¨¦Ÿ¦
did `l lirOd iM mipnrRd KFzA§©©£Ÿ¦¦©§¦Ÿ¨¨
Eidi cinYW xnFl aiaq dHnNn xAgn§ª¨¦§©¨¨¦©¤¨¦¦§
xRqOA mieW EidIW lM EN` KFY EN ¥̀¥¨¤¦§¨¦©¦§¨
`NW `vnY dfle ,'al did wNgn `N ¤̀¨§ª¨¨¨§§¨¤¦§¨¤Ÿ
mipnrRM mipOxd xRqn `zixAA dUr̈¨©¨©§¨¦§©¨¦Ÿ¦©©£Ÿ¦

:mdn xzFi md iMek dxez ¦¥¥¥¤



סז icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iyiy meil inei xeriy

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøLñ §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñ ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשני  ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואת
כט) ׁשאין (לט, ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצמר

ּבהם  ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. עֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָחּבּורן
ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרּגׁשת

לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין להקּב"ה, ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשענינּה
ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ה'ולא ּוכמאמר עבֹודת . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָרז"ל:
ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת ְְִִֶַַַָָָאּלא

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìîñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ
ואי  ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּב'ׁשחיטת  ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים'
הרי  הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל  והּציץ למעלה הּמצנפת המצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אֹומר  הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד ְְְְִִִֵֵָָָָמלמעלה"?

אֹומר  הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו
כח) אני:(לעיל ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת :ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ

ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּפתיל
יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי
ראׁשיו  לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצחֹו?
ּכׁשהּוא  ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעיתֹו,
אחת  וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו,

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.ïnøå ïîòt`NW df aYkl Kxvd ©£Ÿ§¦Ÿª§©¦§Ÿ¤¤Ÿ
'b F` 'a zFUrl lFkIW oiaŸ¦¤¨©£
`xFwe mipOx 'b F` 'a KFzA mipnrR©£Ÿ¦§¦Ÿ¦§¥

ipOxd KFzA mdA ip`xn` dfl ,m £¦¨¤§¨¦Ÿ¦¨¤¨©
,oOxe onrR'a dUri `NW WExR ©£Ÿ§¦Ÿ¥¤Ÿ©£¤

xnFl xfge ,oOxe mipnrRoOxe onrR ©£Ÿ¦§¦Ÿ§¨©©©£Ÿ§¦Ÿ
lkl mipOx 'a dUri `NW llWl `Ä¦§Ÿ¤Ÿ©£¤¦Ÿ¦§¨
`le mipOx 'aA onrR lM didie onrR©£Ÿ§¦§¤¨©£Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ
df onrR lW FpiniAW oOx dlrY©£¤¦Ÿ¤¦¦¤©£Ÿ¤

dfl ,eixg` `Ad onrR lW Fl`nUl¦§Ÿ¤©£Ÿ©¨©£¨¨¤
'a mrR xn`oOxe onrRKEnq WExR ¨©©©©£Ÿ§¦Ÿ¥¨

'a onrR didi oFW`x onrR lW oOxl§¦Ÿ¤©£Ÿ¦¦§¤©£Ÿ
:oadefk dxez §¨¥



icewtÎldwieסח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iyiy meil inei xeriy
ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמעל
מּׁשני  ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ּפתיל  "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָחּוטין.
מאחֹוריו  יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת".
ׁשּלא  ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלמּול
ׁשהרי  הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֻנאמר:

וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹמצינּו
קצֹות  ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹועלּֿכרח
ּכתפֹות  ּובׁשּתי החׁשן, טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהחׁשן
ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאפֹוד
ּפחֹות  ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ארּבעה ְְִִִַָָָָָָָקׁשירה

אפׁשר  אי .מּׁשנים ְְִִִֶַָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 cenr ,`i jxk 'zegiy ihewl')

מׁשה... את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוּיעׂשּו
מׁשה אל הּמׁשּכן את לב־לג)וּיביאּו (לט, ְִִֶֶֶַַָָֹ

העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ
להּגיע  האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשני

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתכלית
עם  ּתחּלה לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּבבנין
להם  נּתנה לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמׁשּכן. הּוקם מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרׁשּות

הא  על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם לעבד ּכ דם ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָאת
ּב'בית־מקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעדין
אל  ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּפרטי.
אׁשר  ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ("אתּפׁשטּותא ׁשּבּדֹור ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה'מׁשה'
ּבין  עֹומד ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחּבר
ּולהתקּים. לקּום הּפרטי ה'ּמׁשּכן' יּוכל אז ורק ּוביניכם"), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה'

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì.'Bâå úãáò ìk ìëzå`l WExR ©¥¤¨£Ÿ©§¥Ÿ
cFr dEvn 'd did m`W ENM md¥¦¤¦¨¨§©¤
lkA l`xUi ipA EUri KxAzi FzcFarA©£¨¦§¨©©£§¥¦§¨¥§¨
dk`lOd dzlMW `N` ,mWtp zE ©̀©©§¨¤¨¤¨§¨©§¨¨

:'d dEv xW £̀¤¦¨
ãBòFxnF`A dvxilkYedidW cvl ¦§¤§§©¥¤§©¤¨¨

onvrn EUrPW zFk`ln DÄ§¨¤©£¥©§¨
l"f Exn`W dxFpn `idW(e"ht x"cna) ¤¦§¨¤¨§

lMd dPM `l dfl Dnvrn ziUrPW¤©£¥¥©§¨¨¤Ÿ¦¨©Ÿ
`l `EdW dk`lOA wlg Wi iM mdilr£¥¤¦¥¥¤©§¨¨¤Ÿ
`ide qpxTA d`Md `N` dUrp©£¨¤¨©¨¨©ª§¨§¦

.dzlM Dnvrn¥©§¨¨§¨
ãBòFxnF` KxC lr fnxi(c"t miNdY) ¦§Ÿ©¤¤§§¦¦

zFxvgl iWtp dzlM mbe dtqkp¦§§¨§©¨§¨©§¦§©§
zlilkE dwEWg dcFard EUr iM ,'d¦¨¨£¨£¨§¦©

:itiŸ¦
.'Bâå ìàøNé éða eNòiådUr `NW mbde ©©£§¥¦§¨¥§©£©¤Ÿ¨¨

FgElW ,al inkge l`lvA `N ¤̀¨§©§¥§©§¥¥§
,EUr l`xUi lM EN`kE FzFnM mc` lW¤¨¨§§¦¨¦§¨¥¨
`N` l`lvA dUrW Epivn `NW mbde©£©¤Ÿ¨¦¤¨¨§©§¥¤¨
iR lr s` ,EdEglW md `le 'd xn`nA§©£©§Ÿ¥§¨©©¦

:eilr EniMqd ixd ok¥£¥¦§¦¨¨
ãBòzxAgn aEzMd dUr o`M iM d`xp¦§¤¦¨¨¨©¨©§¤¤

iM d`xde dxFYd mEIwA zEllMd©§¨§¦©¨§¤§¨¦
dpYp dxFYde dfl df EMfi l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦§¤¨¤§©¨¦§¨
cg` lM l`xUi zEllkA mIwzdl§¦§©¥¦§¨¦§¨¥¨¤¨

.dfl df EMfie FciAW zlkid dUri©£¤©§Ÿ¤¤§¨§¦§¤¨¤
FxnF`A fnx dfl iM ilE`e(g"i h"i `xwIe) §©¦¨¤¨©§§©¦§¨

Yad`e`EdW cvl WExR ,LFnM Lrxl §¨©§¨§¥£¨¥§©¤
Ll aihi FnFlWA iM LzFnM§§¦¦§¥¦§
LzEnlW milWn dY` FzErvn`aE§¤§¨©¨©§¦§¥§

m`eLnvr dY` `N` xg` Fpi` oM §¦¥¥©¥¤¨©¨©§§
gEx zgp Ep`vn dfaE ,Liwlgn cg`kE§¤¨¥£¨¤¨¤¨¨©©©
rpnPd onE zFvn b"ixY dEv 'd iM¦¦¨©§¨¦§¦©¦§¨
mNM mEIwA FpWIW cg` mc` `vOIW¤¦¨¥¨¨¤¨¤¤§§¦ª¨
,miWpe l`xUie iel odM zF`d Ll dfe§¤§¨Ÿ¥¥¦§¦§¨¥§¨¦
zE`ivn oi`W mipdMA dUr zFvn Wi¥¦§£¥©Ÿ£¦¤¥§¦
l`xUil zFvn Wie ,mzFUrl l`xUil§¦§¨¥©£¨§¥¦§§¦§¨¥
,miWPA oke ,mIeNA oke ,mipdMA mpi`W¤¥¨©Ÿ£¦§¥©§¦¦§¥©¨¦
milWdl mnIwl cigil Wi zE`ivO dnE©§¦¥§¨¦§©§¨§©§¦
xW` eiciB d"qye eixai` g"nxl oETY¦§¥¨¨§¦¨£¤
dxFYd mIwzYW i`Ce `N` ,mdl EpEki§©§¨¤¤¨©©¤¦§©¥©¨
`Ede ,dGn df EMfie zEllMd zxAgnA§©§¤¤©§¨§¦§¤¦¤§

o`M aEzMd xn`X dnipA EUrIe ©¤¨©©¨¨©©£§¥
'd dEv xW` lkM l`xUimNkl dPM ¦§¨¥§Ÿ£¤¦¨¦¨§ª¨

E`iad mdOW mbd mNM dUrn cgi©©©£¥ª¨£©¤¥¤¥¦
lr xn`i dk`ln EUr mdn dacPd©§¨¨¥¤¨§¨¨¥¨¥©
df xn`n Knqe ,lMd EUrW mzEllM§¨¨¤¨©Ÿ§¨©©£©¤
micigi mE`Ur xW` micbAd zk`lnl¦§¤¤©§¨¦£¤£¨§¦¦
xn`i df hxR lr iM Lxirdl ,l`xUIn¦¦§¨¥©£¦§¦©§¨¤¥¨¥
,lCad oi`A l`xUi ipA EdE`UrW¤£¨§¥¦§¨¥§¥¤§¥
lM `iad l`xUIn cg` lM dYrnE¥©¨¨¤¨¦¦§¨¥¥¦¨

lM dUre dacPAW mipin b"Id©¦¦¤©§¨¨§¨¨¨
:zFxEn`d zFk`lOd©§¨¨£

.'Bâå øLà ìëkxiqdl dfA oEMzp §¨£¤§¦§©¥¨¤§¨¦
iM mdn cWgdd`Fxd d`xi ©£¨¥¤¦¦§¤¨¤

EdElRwe dUrpe oMWOd lr 'd dESW¤¦¨©©¦§¨§©£¨§¦§
miWcg 'b(a"pt x"eny)dzid iM xn`i ¢¨¦Ÿ©¦¨§¨

iYlA xaC FA didW dUrOd cSn dAq¦¨¦©©©£¤¤¨¨¨¨¦§¦
lMn xaC EaMr l`xUIW F` oEbd̈¤¦§¨¥¦§¨¨¦¨

xn` dfl ,FzevnA xEn`dlkYe'Fbe ¨¨§¦§¨¨¤¨©©¥¤§
lkM l`xUi ipA EUrIemrH dnE ©©£§¥¦§¨¥§¨©©©

`EdW oFW`xd Wcg cr d"awd oiYnd¦§¦©Ÿ¤¨¦¤
`Ede ,oFW`x `xwPW gAWnd WcgŸ¤©§ª¨¤¦§¨¦§

dk`lOd xnbA FxnF`('a 'n oOwl)mFiA §¦§©©§¨¨§©¨§
e 'Fbe miwY oFW`xd Wcgdl"f EpizFAx ©Ÿ¤¨¦¨¦§§©¥

Exn`(mW)mdxa` xVAzPW cvl ¨§¨§©¤¦§©¥©§¨¨
:wgviA§¦§¨

.eNò ïk 'Bâå äeö øLàFxnF` mrh £¤¦¨§¥¨©©§
EUr oMxn`OA wiRqd `le ¥¨§Ÿ¦§¦©©£©

aEzMd mdilr dlrd iM ilE` ,EUrIe©©£©¦¤¡¨£¥¤©¨
dWn z` 'd dESX dn lM EnITW¤¦§¨©¤¦¨¤¤

aEzMd xErW dfe ,dxFYAipA EUrIe ©¨§¤¦©¨©©£§¥
lkM l`xUidfaE oiprA xEn`d 'Fbe ¦§¨¥§Ÿ§¨¨¨¦§¨¨¤

dEv xW` lkM EN`M aEzMd mkixrd¤¡¦¨©¨§¦§¨£¤¦¨
,EUr oM dxFYd lkM dWn z` 'd¤¤§Ÿ©¨¥¨
`hg lW Fxt` xftpe sxUp dfaE¨¤¦§©§¦§©£¨¤¥§

:lbrdbl dxez ¨¥¤



סט icewtÎldwie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(458 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עׂשּו ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוּיעׂשּו
לב) (לט,

וכליו  הּמׁשּכן עׂשּית ּפרטי ּכל על הּתֹורה חזרה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמּדּוע
"וּיעׂשּו ּבּפסּוק הסּתּפקה ולא וּיקהל־ּפקּודי), ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ(ּבפרׁשּיֹות

עׂשּו"? ּכן מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּבני־יׂשראל
מּפני  זה הרי מסּים, ענין ּכֹופלת הּתֹורה ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא,

ּבּתֹורה, אליעזר ּפרׁשת נכּפלה למׁשל, לכן, הּדבר. ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחביבּות
ׁשל  מּתֹורתן הּמקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן "יפה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכי

מב)ּבנים" כד, בראשית הׁשראת (רש"י מקֹום הּמׁשּכן, . ְְְִִַַַָָָ
ּכפלה  זה ׁשּמּׁשּום עד יׂשראל, לבני וחביב יקר ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשכינה,

ּפרטיו. ּכל את ְֶַָָָָהּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(169 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

ּבפרׁשּיֹות  מסּפר מׁשה", את ה' צּוה "אׁשר הּמׁשּכן על ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻועֹוד:
מסּפר  יׂשראל, ּבני ׁשעׂשּו הּמׁשּכן ועל ּותצּוה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתרּומה
לׁשני  מרּמזים אּלה ׁשני וּיקהל־ּפקּודי. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבפרׁשּיֹות
הּקּב"ה  ׁשהראה הּמׁשּכן והּגׁשמי. הרּוחני - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה'מׁשּכנֹות'
ׁשעׂשּו והּמׁשּכן ׁשּלמעלה; הּמׁשּכן רּוחני, מׁשּכן הּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלמׁשה

ּגׁשמי. מׁשּכן היה יׂשראל ְְְְִִִֵֵַָָָָּבני
ּתרּומה  ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּפרטי ּכל נאמרּו ׁשּכבר אף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכן,
אחת  ּבכל ּכי ּופקּודי, וּיקהל ּבפרׁשּיֹות ונכּפלּו חזרּו - ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּותצּוה

'ׁשֹונה'. ּבמׁשּכן מדּבר ְְְִֵֶַָָָָֻמהּפרׁשֹות

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו ׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ
ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹלהקימֹו,
יכֹול  היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ֲִִֶַַָָָָָָָֹהּניח

מחמ  אדם ׁשּום ּכבדלהקימֹו ּכח ת ׁשאין הּקרׁשים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לפני  מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאדם

עלֿידי  הקמתֹו אפׁשר אי ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
ּכּמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם  ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא

ּתנחּומא  רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם .הּמׁשּכן", ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה לג)ׁשּלא לט, (רש"י ְְִֶֶַָָָָָֹֹ
" ׁשּכתב להבאה ׁשּוםמּמה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

'מלאכה' ׁשּנקראת הּמׁשּכן), ו־ז)(נדבת לו, ותמּוּה,(ויקהל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאי

צּוה  אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, ּפרׁשת ּבריׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדהּנה
לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", לכם ה' ּומּכיון לאמר ." ִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ׁש היה יׂשראלׁשהּצּוּוי היה ּבני אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
זאת. לעׂשֹות ְֲֶַֹֹלמׁשה

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âì.ïkLnä úà eàéáiå:eiptl EdEpinfd WExRcl dxez ©¨¦¤©¦§¨¥¦§¦§¨¨



icewtÎldwieע zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(èì)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøáô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ רצֹון יהי להם: אמר «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה צ)ׁשּתׁשרה "ויהי (תהלים נעם : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

מאחדֿעׂשר  אחד והּוא וגֹו'", עלינּו אלהינּו ְְֱֵֵֵֶַַָָָָֹה'
למׁשה" ׁשּב"תפּלה .מזמֹורים ְְְִִִִֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i jxk zegiy ihewl)

למׁשה" ׁשּב"תפּלה מזמֹורים מאחד־עׂשר אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
מג) לט, והרי (רש"י זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָוקׁשה,

לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום מֹופיע זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּפסּוק
לֹומר  אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

הּוא  סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהתחלת
הּמזמֹורים  ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה
- ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלאחרי־זה

מׁשה. מּדברי הּוא ְִִֵֶַֹֹהּכל

ß xc` h"k ycew zay ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áî.'ä äeö øLà ìëkxnFl xfge §Ÿ£¤¦¨§¨©©
mrR KEnqA mbe df xaC 'a mrR©©¨¨¤§©§¨©©
lbrA E`hgW cvl iM ilE` ,'b©¦§©¤¨§¨¥¤
FnkE dUrnaE xEAcaE daWgnA§©§¨¨§¦§©£¤§
ExtM zg` lM zpigaaE ,mW iYWxRW¤¥©§¦¨¦§¦©¨©©¨§
oETYA oM lr xW` ,DNM dxFYd lkA§¨©¨ª¨£¤©¥©¦
,dUrOd `Ed dacPd ,cgi mYWlW Eid̈§¨§¨©©©§¨¨©©£¤
dnkgd zpigA `id daWgOd©©§¨¨¦§¦©©¨§¨
mixnF` EidW `Ed xEACd ,dk`lOAW¤©§¨¨©¦¤¨§¦
FnM 'd zevn mWl dUrn zrWA¦§©©£¤§¥¦§©§
xn` mYWlW cbpkE ,mcFTA iYWxRW¤¥©§¦©¥§¤¤§¨§¨¨©

EUrW aEzMddWn z` 'd dEv xW`M ©¨¤¨©£¤¦¨¤¤
:rxd zFbxcd WlW EpTY iMbn dxez ¦¦§§¨©§¨¨©

(âî.eNò ïk 'Bâå eNò äpäåmrh §¦¥¨§¥¨©©
'a mrR xnFl xfgW,EUr oMiM ¤¨©©©©¥¨¦

`xIe dlrnl zkWnp EUr dPde FxnF`§§¦¥¨¦§¤¤§©§¨©©§
sEB WExR diEUr `id dPde 'Fbe§§¦¥¦£¨¥
xErW did `NW dfA dpEMde ,dUrOd©©£¤§©©¨¨¨¤¤Ÿ¨¨¦
.hrEn onfA EdE`Ur dPdW d`xe onGA©§¨§¨¨¤¦¥£¨¦§¨¨

ãBòFxnF`A dvxiDz` EUroFWl ¦§¤§§¨Ÿ¨§
,KxhvOM DzF` EpTYW oETY¦¤¦§¨©¦§¨¥
dE`UrW DA liMUdW ricFn cFre§¦©¤¦§¦¨¤£¨¨
`Ede ,hRWOd ihxtA 'd dEv xW`M©£¤¦¨¦§¨¥©¦§¨§

FxnF`xW`M'Fbe.EUr oM §©£¤§¥¨
ãBòl"f mdixaC iR lr dvxi(.a"q migaf) ¦§¤©¦¦§¥¤§¨¦

aEMrl mpi`W zFvOd ihxR Wi iM¦¥§¨¥©¦§¤¥¨§¦

mixaC minkg EpnE devnl `N ¤̀¨§¦§¨¨£¨¦§¨¦
aEzMd ricFde ,df z` df miaMrnd©§©§¦¤¤¤§¦©©¨
xW` lM EUrW xnFl dUrOd ltkA§¤¤©©£¤©¤¨Ÿ£¤
devnl `N` mpi`W mixaC ENt` dEv¦¨£¦§¨¦¤¥¨¤¨§¦§¨

:xgaOd on¦©ª§¨
.äLî íúà CøáéåxnFl KxvdW mrh ©§¨¤Ÿ¨¤©©¤ª§©©

dWnFpFxkf lr Knq `le ¤§Ÿ¨©©¦§
dNw Ff dkxA didY `l xnFl ,KEnqA§¨©Ÿ¦§¤§¨¨©¨
mkxA midl`d Wi` dWn iM LipirA§¥¤¦¤¦¨¡Ÿ¦¥§¨
,df xacA aEzMd ricFd lFcB xace§¨¨¨¦©©¨§¨¨¤
xn`e aEzMd ricFdW `Ed df mrhlE§©©¤¤¦©©¨§¨©

mz` KxaiedxFYd oi` dWn zFid zlEfe ©§¨¤Ÿ¨§©¡¤¥©¨
:Fxagl mc` Kxai m` zcBn` dxez ©¤¤¦§¨¥¨¨©£¥



עי icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå Lãçä íBéadzid Ff dnwd §©Ÿ¤§£¨¨¨§¨
l"f mdixacl mi`ENn ini 'f xg ©̀©§¥¦¦§¦§¥¤

,(b"it x"cna)'f iM miaEzMd migikFn oke§¥¦¦©§¦¦
`N` mdA dUrp `l mi`ENOd ini§¥©¦¦Ÿ©£¨¨¤¤¨
dUrn 'd dEv dfle ,oxd` ici i`ENn¦¥§¥©£Ÿ§¨¤¦¨©£¥
oMWOd znwd zevn mcw mi`ENn ini 'f§¥¦¦Ÿ¤¦§©£¨©©¦§¨
gWOWM ev zWxtA mbe ,Fzkxrde§©£¨¨§©§¨¨©©§¤¨©
mW mi`ENn lW '` mFi eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¤¦¦¨
`le ,eilke oMWOd zgiWn xiMfd¦§¦§¦©©¦§¨§¥¨§Ÿ
`d Fxcqe oMWOd znwd mW xiMfd¦§¦¨£¨©©¦§¨§¦§¨

znwd mcw Eid mi`ENOd iM Ycnl̈©§¨¦©¦¦¨Ÿ¤£¨©
oqip g"x mFie ,eilM zkxrde oMWOd©¦§¨§©£¨©¥¨§¦¨
dWn xCqe oMWOd WCwzPW `Ed¤¦§©¥©¦§¨§¦¥¤
xEn`d z` FA aixwde oMWOd zkxrn©£¤¤©¦§¨§¦§¦¤¨¨
dWn WOW `NW Ycnl `d oiprÄ¦§¨¨¨©§¨¤Ÿ¦¥¤
Ff dWxtA xEn`d lM xcqA oMWOA©¦§¨§¥¤¨¨¨§¨¨¨
lW ipinXd mFi `EdW cg` mFiA `N ¤̀¨§¤¨¤©§¦¦¤
ini 'f lMW mixaFQdl ENt`e ,mi`ENn¦¦©£¦§©§¦¤¨§¥
oMWn dpFA dWn did mi`ENOd©¦¦¨¨¤¤¦§¨
`Ed oMWn iM xnFl gxkdA ,FxzFqe§§§¤§¥©©¦¦§¨

`l Fzpkd xcq la` xzFqe dpFA didW¤¨¨¤§¥£¨¥¤£¨¨Ÿ
oiprA xEn`M oqip g"x mFiA `N` dzid̈§¨¤¨§¦¨¨¨¨¦§¨
z`ade 'Fbe mW YnUe 'Fbe Wcgl cg`A§¤¨©Ÿ¤§§©§¨¨§§¥¥¨
`Ed Wcgn iM ixd 'Fbe oglXd z ¤̀©ª§¨§£¥¦¥¨¨
xcqe xaC lM mFwnE dkxrdd FricFn¦©©£¨¨§¨¨¨§¥¤
Kixrn `Ede mini 'f Fl df m`e FzgPd©¨¨§¦¤¨¦§©£¦
df i`Ce `N` ,Wcgn ricFdl mFwO dn©¨§¦©¥¨¨¤¨©©¤
FpETze oMWOd dUrn xcq zNgY mFId©§¦©¥¤©£¥©¦§¨§¦
oiprA xEn`d lM mFIA FA dWn aixwde§¦§¦¤©¨¨¨¨¦§¨

:Epiptl xEn`M eil` 'd zevnAb dxez §¦§©¥¨¨¨§¨¥



icewtÎldwieעב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ואּלּו(מ, ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָֹֻ
ּתצּוה ח־ט)ּבפרׁשת ויׁש(כט, והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

את  ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּכדי לכהּנה הּבגדים את לחּנכם אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבּיֹום  אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה ּכי הּבגדים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הלּביׁשּככהנים הּׁשמיני ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּכדי  הּגּוף, ּכל את המכּסה העּקרי, הּבגד את רק ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותם
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ ְְְְֲִַַַַָָָֻלהכניסם

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNòñ ¨¨«

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñ ¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èé.äLî úà 'ä äeö øLàkKxvd ©£¤¦¨¤¤ª§©
xnFldWn z`xnFl wiRqd `le ©¤¤§Ÿ¦§¦©

FzF` iM rEci xaCde 'd dEv xW`M©£¤¦¨§©¨¨¨©¦
ricFdl `Ed aEzMd zpEM ,'d dEv¦¨©¨©©¨§¦©

did `NW dUrOd lr dcirn dxFYdW¤©¨§¦¨©©©£¤¤Ÿ¨¨
xW`M FxnF` xErWe ,devOdn iEPW FA¦¥©¦§¨§¦§©£¤



עג icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 434 cenr fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

mc`d lW FlkUA d"ATd `vnp - dxFYd cEOlA§¦©¨¦§¨©¨¨§¦§¤¨¨¨

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על מפרׁש(מ, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּלּוחֹות. - העדּות ִֵַַָרׁש"י,

רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּקּב"ה (פ"נ, ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמׁשה,
ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר הּזה? ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכן
הּתֹורה  והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומלּמד

הארֹון". . . לֹו אמר ְַָָָָנתּונה?
החפץ  ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכאֹורה
ּדהׁשראת  הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּכן
ּבּמדרׁש איתא מּדּוע ואם־ּכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ְִִֶַָָָׁשהארֹון
הּׁשכינה  ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש
הׁשראת  ּדהּנה הּתֹורה. על־ידי ּדוקא היא נעלה הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד על־ידי היא יׂשראל ּבבני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּׁשכינה

הּוא: ּביניהם והחּלּוק ְְִִֵֵֶַַהּמצֹות.

האדם  אבל הּקּב"ה, רצֹון את האדם מקּים - הּמצֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבקּיּום
ּבנטילת  העֹוסקת יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּמצוה
אין  מּכל־מקֹום הּקּב"ה, רצֹון קּים זֹו ׁשּביד אף הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלּולב,

ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּיד
וקּודׁשא־ ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּברי־הּוא
ׁשל  ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה ּבקרּבֹו, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשחכמת
הּקּב"ה  עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהאדם.

פ"ה) תניא בארוכה בזה .(וראה
עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה

היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ"מקֹום
ּׁשרתה  ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה - הּתֹורה - ְְְִִֵַַָָָָהּלּוחֹות
ּׁשרתה  ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ּבגלּוי. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
ּבמּדתֹו, נׁשאר (על־ּדר־מׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשכינה,

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ׁשם ׁשרתה ְְְְְִֶָָָָָָֹֹולא

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà:ñ ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ
אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé:ñ §Ÿ̈−¤¤«

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

did m`e ,dUrn lW FtEB lr `Ed©¤©£¤§¦¨¨
rnWPA did 'd EdEv xW`M xnF`¥©£¤¦¨¨¨©¦§¨
EdEv xW`M dUrW dUFrd lr xfFgW¤¥©¨¤¤¨¨©£¤¦¨

hxtE hxR lkA xaCd ltM mrhe ,oade§¨¥§©©¤¤©¨¨§¨§¨§¨
devn aEWg `Ed hxR lMW zF`xdl§©§¤¨§¨¨¦§¨

FCal eilr xn`l iE`xe Fnvr iptA¦§¥©§§¨¥¨¥¨¨§©
:dWn z` 'd dEvk dxez ¦¨¤¤



icewtÎldwieעד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e jxk zegiy ihewl)

עליו  וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ער עליו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוּיער
הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים (מ,קטרת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

למׁשהכב־כט) ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק עריכת (לעיל רק נזּכרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
עבֹודֹות  ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ׁשּלא נעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאּלה

הּלחם ויֹום עריכת ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָ
ראׁשֹון. יֹום היה לּמּלּואים הּנרֹותהּׁשמיני הּזמן הדלקת – ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

להדליקם  נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקבּוע
ֶַֹּבּבקר.

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà:ñ ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑,לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אף «««»»¿ְִִִִַַַַ

מׁשה  ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום והקריב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹקרּבנֹות

ט)ׁשּנאמר וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.Œ˙‡ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַ∆

‰ÏÚ‰∑ הּתמיד עלת.‰Án‰Œ˙‡Â∑ מנחת »…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְִַ
ׁשּנאמרׁשל נסכים  ּכמֹו כט)ּתמיד, סלת (לעיל "ועּׂשרן : ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

וגֹו" ּבּׁשמן .ּבלּול ְְֶֶָ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈



עה icewtÎldwie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøéñ ¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤

äëàìnä:ô ©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ תורת) ¿…»……∆»∆…∆≈
ויקרא) פרשת אֹומרוכתּוב כהנים ז')אחד "ּובבא (במדבר : ְְֵֶָָֹ

והכריע  הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל אל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

זמן  ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהם:
הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה

עּמֹו ּומדּבר .נכנס ְְִִֵַָ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
Búìòä: ¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְָ
אׁשר  ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּסע

הּוא  אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכן קרּוי יחנּו מּסע, ְְֲֲִֵַַַָָָָָ

יג) למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", "אּלה (במדבר : ְְֵֵֵֶֶַַָָ
לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמסעי",

מּסעֹות: ּכּלן ְְִַָָֻנקראּו

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

kLÓÏ‡לג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿¿«¿¿»
‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»ƒ«»¿»»ƒ¿««¿»

:‡„È·Ú ˙È ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆»ƒƒ»

„ÈÈלד  ‡¯˜ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È ‡Ú ‡ÙÁÂ«¬»¬»»»«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»
:‡kLÓ ˙È ÈÏÓ˙‡ƒ¿¿ƒ»«¿¿»

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡Ú È‰BÏÚ ‡¯L¿»¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡kLÓ«¿¿»

ÔÈÏËלו  ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡·e¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ
:ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿…«¿»≈

Ú„לז  ÔÈÏË ‡ÏÂ ‡Ú ˜lzÒÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«
:d˙e˜lzÒ‡c ‡ÓBÈ»¿ƒ¿«»≈

ÓÓÈa‡לח  ‡kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡Ú È¯‡¬≈¬»»¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»
˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈

˜ÊÁ :ÔB‰ÈÏhÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äì.'Bâå äLî ìëé àìåxn`W mbde §Ÿ¨Ÿ¤§©£©¤¨©
mihRWn zWxtA aEzMd(g"i c"k) ©¨§¨¨©¦§¨¦

xg` did mW ,oprd KFzA dWn `aIe©¨Ÿ¤§¤¨¨¨¨¨©©
xn`i F` .gM FA ozp 'd eil` `xTW¤¨¨¥¨¨©Ÿ©Ÿ©

KxCd df lrdWn lki `lemrHde ,'Fbe ©¤©¤¤§Ÿ¨Ÿ¤§§©©©
oprd eilr okW iMdf zE`ivn oi`e ¦¨©¨¨¤¨¨§¥§¦¤

iM mihRWn zWxtA xEn`d zE`ivOM©§¦¨¨§¨¨©¦§¨¦¦
o`MoMWOd z` `ln 'd cFaMdn ¨§¨¥¤©¦§¨©

mW ipiq xdA FA `AW oprd oM oi`X¤¥¥¤¨¨¤¨§©¦©¨
zlk` W`M 'd cFaM d`xnE xn`p¤¡©©§¥§§¥Ÿ¤¤
dWn `aIe dil KEnqe xdd W`xA§Ÿ¨¨§¨¥©¨Ÿ¤
mFwn WExR xdd l` lrIe oprd KFzA§¤¨¨©©©¤¨¨¥¨

oM oi`X dn 'd cFaM okFW mW oi`W¤¥¨¥§©¤¥¥
`ln 'd cFaM didW EpiptNX dOA©¤¤§¨¥¤¨¨§¨¥
`ln mFwnA qpMl lki `le oMWOd©¦§¨§Ÿ¨Ÿ¦¨¥¦§¨¥

:KxAzi FcFaMel dxez §¦§¨©
zFnX Wnge icEwR zWxR zlqg£¨©¨¨©§¥§ª¨§



icewtÎldwieעו zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e jxk zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל ונסעּו,(מ, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מּסעֹות ּכּלן נקראּו על (רש"י)לכן מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

על  מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻירידה
יציאת  ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה ְְְְְְֱִִֵַַַַַַָָָֹהתעּלּות
מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמצרים,

מּכיון  ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהתעּלּות
ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמּטרת
ּובהעלם  ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּכלֹומר:

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' -ְְֲִִִֵֵַָָָ

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

הּפסּוקים  מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֻּברב
לא  ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּפרׁשה

הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות סימן, ְְְְִִַַַָָנרׁשם
והּכּונה  סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָואּולי

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזה
סימן  ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכל",

הּסימן... והׁשמיט זֹו, ְְְִִִַָָָָלפרׁשה

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, רכח)צ"ב עמוד כ"א חלק אג"ק (-ראה

פקודי  פרשת חסלת

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

èñø ¯ èðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר א', תשי"א 

ברוקלין

 אל ידידינו אנ"ש הוו"ח אי"א נו"מ וכו' אשר בעי"ת פאריז. והקבוצים, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ע"י ידידנו הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי נודעתי מהחלטתם 

הטובה לקבוע שיעור לימוד דא"ח באולם הלשכה פעם בשבוע בשתי חבורות אשר ישתתפו בזה אנ"ש 

מכל הקבוצים יחד, ובודאי ישתדלו לקיים המבוקש של יפוצו מעיינותיך חוצה, עם כל התנאים שבזה 

כמבואר במכתבי מיו"ד כסלו העבר, אשר זהו הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח במהרה דידן.

טוב הדבר אשר התדברו בענין השו"ב אשר אלו שהתאמנו ושלא התאמנו עדיין כראוי במלאכת 

הקדש זו, הן בעצם העבודה והן בידיעת ההלכות על בורים, הנה יחזרו וימשיכו הלימוד בזה - אף כי 

ידיעת  על  נוסף  אשר  הדבר  וידוע  ע"ז,  ישגיחו  אנ"ש  ושרבני   - זביחה  משרות  שממלאים  מהם  כבר 

ההלכות ואומנות הזביחה, הנה עיקר בדבר )שו"ת אדה"ז ס"ט. ויעויג"כ שו"ת צ"צ יו"ד סי"ב ושער 

המילואים טו-יח( היראת שמים, שדורשים משו"ב עוד יותר מרב. ונזכה להמיועד יום בוא השוחט 

הגדול הוא הקב"ה כמרז"ל סוכה )נ"ב, א(.

ואתענג לשמוע בשורות טובות מכולם שיחיו בגשמיות ואשר כולם כאחד ממלאים ומרגישים 

מו"ח  כ"ק  הוא  הדור  בנשיא  וקשורים  אחוזים  כולם  ובנותיהם  ובניהם  נשיהם  הם  אשר  תפקידם 

אדמו"ר ראש ומוחין של דור זה, ואשר הם כולם הם חלק מקומת דור זה, והרי בטוח הדבר אשר 

הראש מבטיח אשרו של החלק )לא רק מילוי של אחד מצרכיו הפרטיים( הרוחני והגשמי גם יחד.

בברכה ופ"ש כאו"א יחי'.



עז mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר א', תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלותיו:

א( אם באפשרי יגמור הש"ס משניות בסיום אמירת קדיש, וליום היאצ"ט סיום על מסכת.

ב( בדבר רצונו לבקר את קבר אביו ע"ה בתוך השנה של האבלות על אמו ע"ה ששם גם קבורתה. 

יעמוד ברחוק קצת מקבר אמו, והתפלות יאמר על קבר אביו ע"ה.

ג( ומה נוהגים לומר בהמענה לשון על קברי אבות בכלל, ובעת הקמת מצבה, הנה ישאל לרבני 

אנ"ש הדרים כאן על מנהגם בזה.

בברכת הצלחה בלימודו ביר"ש ופקודי הוי' ישרים משמחי לב.



פ

יום ראשון - כ"ג אדר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד אדר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז אדר
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה אדר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח אדר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט אדר
פרק כ

מפרק קמ עד סוף פרק קנ

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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,"éîc øeaãk åàì øeäøä"cenk epi` (daygn) "xedxd"y - §¦§¨§¦¨¦
,xeaicBúáBç éãé àöBé Bðéàåynzydl yiy zeevn oze`a - §¥¥§¥¨

,xeaica oda,åéúôNa àéöBiL ãòoze`ay gxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨
,xeaic didi - zeevnïì-àîé÷å,epilr laewne -úîé÷ò"c §©§¨¨©£¦©

åéúôN,milnd zxin` zrya -éåä,`ed -,"äNòîmb - §¨¨£¥©£¤
ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl jiiy dfk dyrn

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna xacdy myk ,dbepw"k
`"hily x"enc`.àháì úéäìàä Lôpì øLôà éà ék¦¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥

ìå äôe íéúôNa,íéiîLbä íépLå ïBLze`ven" mdy - ¦§¨©¦¤§¨§¦©¦©©§¦¦
dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehia icil mi`a mkxc "dtd

,dtÎlrayúLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò íà-ék¦¦©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤
,Lnî óebä éøáàaziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - §¤§¥©©¨

eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy ,dyrna devn
xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` - inyb `ed sebd
zinyb diyrl sebd z`
zervn`a wx ,devn ly

gd ytpdz` dignd zipei
oia "rvenn"d `ide ,sebd
sebl ziwl`d ytpd
zipeigd ytpd - inybd
z` d`iand `id `id
ziwl`d ytpd zlert
qgia mb xacd jke .seba
xeaicdy oeeikn :xeaicl
ici lr `a dlitze dxeza
xeaicd ixa` zlrtd
oi`y `vnp - miinybd
dleki ziwl`d ytpd
iciÎlr `l` z`f rval

- zipeigd ytpdäî ìëå§¨©
øúBé ìBãb çëa øaãnM¤§©¥§Ÿ©¨¥
xzei riwyn `edy lkk -
dxezd ixeaica gek

,dlitzdeñéðëî àeä©§¦
úBçk øúBé Léaìîe©§¦¥Ÿ
íéøeaãa úéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦§¦¦

.elàmilawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne - ¥
.dbep ztilwn mzeigáeúkä øîàL eäæå2éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©

."'Bâå äðøîàzdxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - Ÿ©§¨§
,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl zekixv dlitzde

.sebd ly xyt`d lkk xzei ax gk oda riwydleøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø3íà" :,dxezd -äëeøò,dxecg - ©¥¦§¨¦§¨¨¦£¨

,úønzLî ¯ íéøáà ç"îø ìëacneld mc`d ly epexkfa - §¨§©¥¨¦¦§©¤¤
,dxez,"úønzLî dðéà ¯ åàì íàå,gkyidl dlelre -ék §¦©¥¨¦§©¤¤¦

äçëMä,dxez ipipr ly -àéä,dxewn -Lôðå óebä útìwî ©¦§¨¦¦§¦©©§¤¤
íéîòôì úììëpä dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤¦§¨¦

,äMã÷adaiq lk oi` ,dyecwa zllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©§ª¨
;dgkylïçk LéznLk eðéäå,zipeigd ytpde sebd ly - §©§§¤©¦Ÿ¨

:älôzä Bà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîeidef - ©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨©§¦¨
ote`a cnel `ed - "mixa` g"nx lka dkexr" ly zernynd
`id ,"zxnzyn" `id f` - ,eixa` g"nx lk z` zxceg `idy

.dgkyl d`iand daiqd z` xiqd jka ik ,epexkfa zxnyp
ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa
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íéøîà éèå÷éì
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין



פג xc` c"k ipy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ד שני יום
פרק לז  ,fn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úøçà ãåòå úàæ,94 'nr cr.úåáàä åîë

eid dl` milk`n mb - mdn dzeig zlawne zipeigd ytpd
ytpdyk ixd - dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn zgz
milk`nn dlaiwy gekd zervn`a devn zniiwn zipeigd
mze` ly zeigd mb devnd zyecwa f` zllkp ,dl`
lk ly zeigdy ji` ,owfd epax xiaqi mb jka .milk`n
dyecwl jtdiz ,dbep ztilwl dzr zkiiyd ,dfd mlerd
- zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr :`ealÎcizrl
ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl
mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy cbpk
jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl `ed mc`a

ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy zexney mb jk - eil`
dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz `l (dyecw
ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248) g"nx miiwz
`ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky myky ,mc`d
oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd on zeig jiynn
exnyi l`xyi zenyp lkyke .zewl` zelbzd d`iane
z` dyecwl elrie dyecwdn zeig dpa`yz `l zetilwdy
jka elri df mr cgiy ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd
dwlg z` dnyp lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera

úàædxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ
,dyecwa zipeigd ytpd ly gekd dlrzn,úøçà ãBòåyi - §©¤¤

:ztqep dlrn jkaúBiúBàa úLaìúnä úéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦©¦§©¤¤§¦
Bà ,ïäa àöBiëå älôz Bà äøBz ãeîìúa øeacägekd - ©¦§©§¨§¦¨§©¥¨¤

meiwa yalzndúBöî¦§
Bìecb ìk éøä ¯ úBiNòî©£¦£¥¨¦

Búeiçåezegztzd - §©
,mi`a df gek ly eneiwe

àeäL ,ícäî,mcd - ¥©¨¤
ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥
ïé÷Lîe ïéìëà ìk̈¢¨¦©§¦
,íc eNòðå äúLå ìëàL¤¨©§¨¨§©£¨

eéäL,ok iptl -úçz ¤¨©©
,dzìLîîztilw ly - ¤§©§¨

,dbepíúeiç e÷ðéå§¨§©¨
,äpnî,dbep dtilwn - ¦¤¨
äzòåecenil zrya - §©¨

eziiyr e` ezlitz ,dxez
,ziyrn devnàéä- ¦

,dbep ztilwúëtäúî¦§©¤¤
ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò ,äMãwa úììëðå áBèì òøî¥©§§¦§¤¤©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥

LaìúðL ,äpnî,yalzn df geky dcaerd zervn`a - ¦¤¨¤¦§©¥

elà úBiúBàa,dlitze dxez ly -,Bæ äiNòa Bàdze` ly - §¦¥©£¦¨
,devnïä ïä øLà,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` - £¤¥¥

ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨
,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ïk-íb©¥§¥¨¤§¦§¨¥
äìBòå ììëð ïúeiçáe§©¨¦§¨§¤
.úéðeiçä Lôð çk ïk-íb©¥Ÿ©¤¤©¦¦
dler dfÎiciÎlr dpd -
lk ly zeigd mb dyecwl
,dzye lk`y mixacd
gekd z` laiw mci lrye
e` devnd z` miiwl

,dxezd z` cenll-ìòå§©
ïk-íb äìòz äæ-éãé§¥¤©£¤©¥
,dâð útì÷ úeììk§¨§¦©Ÿ©

àéäL,dbep ztilw - ¤¦
íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨

.éøîçäå éîLbä äfä- ©¤©©§¦§©¨§¦
k zllkp iznezeigd l

- inybd dfd mlerd ly
?dyecwaìk øLàk©£¤¨

úéäìàä Lôðå äîLpä4ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaL ©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤
ì úeèøôa,àBaø íéMLillkd xtqnd `ed sl` ze`n yy - ¦§¨§¦¦¦
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íéøîà éèå÷éì
úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå

ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá
ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ

ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå
äîùðä ìë øùàë éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות



`xcפד d"k iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ה שלישי יום
,94 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.'éùò äøéöé

mihxt od ,df xtqn lrny zenypd .l`xyi llk zenyp ly
ze`n yy lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe

zenypd ,"`eax miyy" ,sl`ìk úéèøt Lôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤§¨¦¨
äNòú-àì ä"ñL :äøBzä úBöî â"éøz`ly xnyidl - ©§©¦§©¨§¨Ÿ©£¤

ick ,odilr xearl
íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦
úéðeiçä Lôð íc ìL¤©¤¤©¦¦
e÷ðéé àlL ,óebaL¤©¤Ÿ¦§
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîúBtì÷ L ¥©©¦¨Ÿ§¦
ïänL ,éøîâì ,úBàîhä©§¥§©§¥¤¥¤
zetilwd yelyn -

,ixnbl ze`nhdíéòtLð¦§¨¦
äNòú-àì ä"ñùŸ©£¤

àúéøBàcwx `le - §©§¨
dxezay dyrzÎ`ld

mb `l`ïäL ïäéôðòå§©§¥¤¤¥
,ïðaøcîepcnly itke - ¦§©¨¨

"mitpr" mby 'f wxta
milawn ,opaxcny dl`

milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig
mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mzrtyd
,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke ;dyecwl zelrzdl
dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d ly mcd cib f` lawn

,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn ezeig z` (dxiaràì áeLå§Ÿ
úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçä Lôð ìëeú©¤¤©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©

ìMäíà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä úBtì÷ L ©¨Ÿ§¦©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦
,éøîâì äøáòäå ìehacebipa ,ze`nhd zetilwd yly - ¦§©£¨¨§©§¥

olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl

.ixnbláeúkL Bîk5ïî øéáòà äàîhä çeø úàå" : §¤¨§¤©©ª§¨©£¦¦
;"õøàäzetilwd ylyn mirtypd mixacdy xg`ne - ¨¨¤

m`e ,dyecwl zelrzdl mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd
- "oditpr" e` dyrzÎ`ld zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari
zelrzdl leki `l

dyecwlhxt eze`ly
tpdynzydy zipeigd y

ixd ;dxiar dze`a ea
ezexnyid iciÎlry oaen

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkzipeigd eytp
,dyecwl zelrzdl lkez

äNò-úBöî ç"îøe- §©¦§£¥
miiwz 'dyr'd zeevn z`
,icedi ly zihxt ytp lk

ickéLîäì-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøa óBñ¨§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨

øeîb ãeçéa ,óebä éøáà ç"îøaL úéðeiçä Lôpä- ©¤¤©¦¦¤¦§©¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta

.zeevnd oipr iciÎlr

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
ztilwn `id dfd mlerd

,dbepæà àözzeigd - ¥¥¨
,dfd mlerd ly dlek

,dúàìçå dúàîhî- ¦ª§¨¨§¤§¨¨
rxd epiid "dz`neh"
"dz`lg"e ,dbep ztilway
mby ,dbepay aehd epiid
`l` ,dyecwn epi` df aeh

,dtilwnäMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨
,'äì äákøî úBéäì- ¦§¤§¨¨©

,`eal cizrl,BãBák úBlbúäa,'d ceak -øNa ìk eàøå" §¦§©§§¨¨¨¨
,"åécçé,zewl` e`xi mc`d ipa lk -ïBàb øãäa íäéìò òéôBéå ©§¨§¦©£¥¤©£©§

ïéòa ïéò eàøé ìàøNéå ,"õøàä ìk úà 'ä ãBáë àìnéå" ,Bfòª§¦¨¥§¤¨¨¨¤§¦§¨¥¦§©¦§©¦
,äøBz ïzîákoir"d - ¦§©©¨

,ziyep`d oird ,"dhnly
ly zn`d z` d`xz
z`f d`exy enk ,zewl`
itk - "dlrnly oir"d
ozn zrya xacd didy

,dxezáéúëc6:ozna - ¦§¦
:dxezúàøä äzà"©¨¨§¥¨

àeä 'ä ék úòãì̈©©¦
ãBò ïéà íéäìàä̈¡Ÿ¦¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
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."Bcálîzelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy - ¦§©
ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied my ly ziwl`d
ote`a didi df `ealÎcizrl eli`e ,cala xvw onfl df did ,dxez

.icinzäæ-éãé-ìòå,dyecwl dlrz dbep ztilwy -eòlaúé §©§¥¤¦§©§
ìk éøîâì eìhaúéå§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L ©¨Ÿ§¦©§¥
-rla 'ln erlazi"

"zendw"k zxrd -
:xnelk .`"hily x"enc`
ly heytd yexitd
,drila - `ed "erlazi"
xnel mewn did df itle
`vnp rlapy xacdy
j` ,`edy mewn dfi`a
"erlazi" ly yexitd o`k

`ed,"zend rla" oeyln
dcgkde oeilk - xnelk
ztilwy dcaerd .dxenb
,dyecwl dlrz dbep
zeevnd meiwn d`vezk
jk icil `linn `iaz
ze`nhd zetilwd ylyy

,dplhazzïú÷éðé ék¦§¦¨¨
åLëò äMãwäî ïúeiçå§©¨¥©§ª¨©§¨
dâð útì÷ éãé-ìò àéä¦©§¥§¦©Ÿ©

.ïäéðéa úòvîîä- ©§ª©©¥¥¤
zrvenn `id dbep ztilw
zetilwd yly oia
,licadl ,oial ze`nhd

rxe d`neh ozeida ze`nhd zetilwd yly ,oky - dyecw
dyecwl zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala
`idy ,dbep ztilw iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy

ay aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn"dl yi d
zetilwl zekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy
yelyl xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd
dbep ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd
xzei wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz

.ixnbl dplhazze ozeig z`,àöîðåúBîé ìL úéìëz ìk ék §¦§¨¦¨©§¦¤§
,Cøaúé Búeäìàå BãBák éelb àeäL ,íéúnä úiçúe çéLnä©¨¦©§¦©©¥¦¤¦§¤¡¨¦§¨¥
Búeäìà úëLîäa éeìz ¯ õøàä ïî äàîhä çeø øéáòäìe§©£¦©©ª§¨¦¨¨¤¨§©§¨©¡¨
ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôðì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå§¥¨§¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥

,äéøáà ç"îø ìëaytpl d`a dn iciÎlre .ytpd ly - §¨§©¥¨¤¨
- ?ef dkynd,äNò-úBöî ç"îø ìk dîei÷ éãé-ìòiciÎlre - ©§¥¦¨¨§©¦§£¥

mlerd lka mb zewl` zkynp ,zipeigd ytpl zewl`d zkynd
;elek,äpnî äàîhä çeø øéáòäìelk ly zipeigd ytpdn - §©£¦©©ª§¨¦¤¨

,l`xyi llkn cg`,äNòú-àì úBöî ä"ñù ìk dúøéîLa- ¦§¦¨¨¨§¨¦§Ÿ©£¤

d`ian ,dyrzÎ`l zeevn d"qy lr xearln ef zexnyidàlL¤Ÿ
äpnî e÷ðéé,dyecwn dciÎlre ,zipeigd ytpdn -ä"ñL ¦§¦¤¨§¨

.äéãébd`nehd gex ly dzcgkd zbyen cvik .d`neh ly - ¦¤¨
ipa iciÎlr zeevnd b"ixz zxinye meiw iciÎlr ,mlerd lka

- ?l`xyiúeììk ék¦§¨
íéML íäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¥¦¦
,úBièøt úBîLð àBaø¦§¨§¨¦
ìL úeiçä úeììk íä¥§¨©©¤
ék ,íìBòä úeììk§¨¨¨¦

íìéáLazenyp liaya - ¦§¦¨
,l`xyi,àøáðxg`ne - ¦§¨

miiwzne ig elek mlerdy
,l`xyi zenyp liaya

xy` `veiíäî èøt ìëå§¨§¨¥¤
,l`xyi zenypa -àeä

iLå ììBkìL úeiçä Bì C ¥§©¨©©¤
àBaø íéMMî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦¦¦

íìBòä úeììkî- ¦§¨¨¨
wlgzn mlerd ,xnelk
sl` ze`n yyl eli`k
mdn cg` lky ,miwlg

yze`n yyn zg`l jii
jk meyne ,zenypd sl`
wlgd dnyp lkl yi

éeìzäly df wlg - ©¨
ielz ,mlerdBLôða§©§

'äì BúBìòäì ,úéðeiçä©¦¦§©£©
,dúiìòaziilr iciÎlr - ©£¦¨¨

zihxtd zipeigd ytpd
.icedi lyeðéäc?mlerdn wlgd z` dlrn `ed cvik :xnelk - §©§

-äîa,iciÎlr -LnzLnMmixaca -Bôeb Cøöì äfä íìBòî §©¤¦§©¥¥¨©¤§Ÿ¤
úéðeiçä BLôðåmze` lvpl dxhna -,'ä úãBáòìiciÎlr - §©§©¦¦©£©

myl ,zipeigd eytple etebl mikxvpd mlerd ipipra ezeynzyd
.mlera ewlg z` dlrn `ed - 'd zcearäiúLe äìéëà ïBâk§£¦¨§¦¨

.åéLéîLz éìk ìëå äøéãå ,íäéîBãålka ynzyn `edyk - §¥¤§¦¨§¨§¥©§¦¨
mlera ewlg z` mciÎlr dlrn `ed ,'d zcearl elld mixacd
,"`eax miyy" ,sl` ze`n yyn xzei ixd opyi ,mxa .d"awdl
ynzyi cg` icediy xacd ixyt` izla jkl sqepe ,zenyp

?mlerd lk ly `eax miyyn wlgaúBîLð àBaø íéMML àlà¤¨¤¦¦¦§¨
elà úBièøtzellk ly zillkd dnypdn mihxt ody - §¨¦¥

,l`xyi,íéLøL ïähytzne wlgzn yxey lky myke - ¥¨¨¦
- "miyxy" ody zenypl qgia mb jk - mihxte mitpr daxdl

ì ÷lçúî LøL ìëåàeä õBöéð ìkL ,úBöBöéð àBaø íéML §¨Ÿ¤¦§©¥§¦¦¦¦¤¨¦
:úBîìBò òaøàî íìBò ìëa ,çeøå Lôða ïëå ,úçà äîLð§¨¨©©§¥§¤¤§©§¨¨¥©§©¨

.äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzpiga e` ,ytp zpiga dpyi - £¦§¦¨§¦¨£¦¨
,'eke d`ixad mlern xac eze`e zeliv`d mlern dnyp e` gex
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íéøîà éèå÷éì
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷
ìë éë àöîðå ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
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
úåîùð àåáø íéùù íäù ìàøùé úåììë éë äéãéâ
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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אדר  כ"ו רביעי יום
פרק לז  ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì 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 כי הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש



פז xc` f"k iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ז חמישי יום
,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

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
ytpdy dfa `id devn ly dzxhne dzpeek lky oeeikne
Îjexa seqÎoi` xe`a ztwene devn dze`a zyalzn zipeigd

- devnay `edda úLaìúî úéðeiçä LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦¦§©¤¤¨
,ä÷ãvä úåöîák Ck-ìkytpd zyalzn dwcva ixdy - ¨¨¦§¦§©©§¨¨

zeevnd x`y lka xy`n daxda dlecb dcna zipeigd
:zeiyrndãçà çk ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©¤¨

úéðeiçä Lôpîe` ,oilitz dgipnd ciay dyrnd gek :oebk - ¦¤¤©¦¦
wx df mbe ,dnecke bexz`a dwifgndäåönä äNòî úòLa¦§©©£¥©¦§¨

åétk òéâiî ïúBð íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáìdwcv ozepy - §©£¨¦§¨¨¤¨¨¥¦§¦©©¨
,eitk zribin gieexdy sqkdnúéðeiçä BLôð çk ìk éøä£¥¨Ÿ©©§©¦¦

Laìîøçà ÷ñò Bà Bzëàìî úiNòagek lk ea riwydy - §ª¨©£¦©§©§¥¤©¥

,zipeigd eytpä÷ãöì ïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpL- ¤¦§©¥¨¥§¤§¨¦§¨¨
,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze`éøä£¥

.'äì äìBò úéðeiçä BLôð ìk`a ezribiae ezceara ixdy - ¨©§©¦¦¨©
devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia icil
dxeywd ,xen`k ,zxg`
ytpd ly cigi geka
dlrn dpyi okle .zipeigd
,dwcva jk lk dlecb
x`y lka xy`n xzei
zl`yp ,mxa .zeevnd
dwcva oicd dn :dl`yd
`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-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨
äëøáì9dwcv lr -ä÷ãöaL éôì ,"älàbä úà úáø÷n"L ¦§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨§¦¤¦§¨¨

úçà,zg` mrt dwcv ozna -,úéðeiçä Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤©¦¦
úBðéçáe úBçk Ck-ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ§¦

.úBøçà úBiNòî úBöî änëazeiyrn zeevn daxd meiwa - §©¨¦§©£¦£¥
ytpd ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg`
mixxany lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd
,dle`bd z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne
z`lrda dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk
yi dwcvay ,x`ean miptÎlkÎlr .d"awdl zipeigd ytpd

.dxez cenil zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn
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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 äîëá
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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, שם,



`xcפח g"k iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ח שישי יום
,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe10äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨
¯ ,"ílk ãâðkm`ez xacd ,`eti` ,cvik .dwcv zevn cbpk mb §¤¤ª¨

?zevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnly dnl
-¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtî eðéä©§¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygne xeaicíéLeáì§¦
Lôð ìL íéiîéðtä©§¦¦¦¤¤¤

¯ .úéðeiçä`ly ©¦¦
yeal `edy "dyrn"k
cenil iciÎlr wxe - ipevig
dxezd xe` xi`n ,dxezd
xac ,miiniptd miyeala
Îlr zeyridl leki epi`y

:zexg` zeevn ici¯ íâå§©
zevna ztqep dlrn

:dxezd cenilïúeäî̈¨
úBðéça ìL ïúeîöòå§©§¨¤§¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨
÷ñBòLk Lnî äMãwa©§ª¨©¨§¤¥
¯ .ìëNå ïeiòa äøBza©¨§¦§¥¤
zewnra dxez micnelyk
ly lkyd f` oezp ,lkyd
oipra zipeigd ytpd
dfÎiciÎlre ,cnlpd

ytpay) dbep ztilw ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp
oiand lkyd gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd
s` .dxezd cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd oiprd z`
z` wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl a"i wxtay
`idy ytpd zeinvr z` `le ,zindad ytpd ly miyeald
ozenvre ozedn mby o`k mixne` ep` cvik okÎm` ,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` cvik okÎm` ¦§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¯ úàæŸ
dlrnd lr sqep

,dxen`d¯ ,úøçà ãBòå§©¤¤
,ztqep dlrn yiàéäå§¦

,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨
ãeîìz ÷ñò úìòîa§©£©¥¤©§
,úBöîä ìk ìò äøBz¨©¨©¦§
øàaúpM äî ét-ìò©¦©¤¦§¨¥

¯ ìéòì,b"k wxtaíLa §¥§¥
¯ ,'íéðewz'äipewiz" ©¦¦

,"xdefïä ïéãewt ç"îøc¦§©¦¦¥
¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø§©¥¨¦§©§¨
Îzeevn (248) g"nx
ixa` g"nx od dyrd
xa` lky myke .jlnd
,ytpd ly gekl ilk `ed
ilk `id devn lk jk
.oeilrd oevxd zkyndl
aezk ,dxezl qgia ,mxa
,"xdef ipewiz"a
Î`ycewe `ziixe`"y
`le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek `edÎjixa
zeevn oiay lcadd oldl x`aziy itke ,("mixa`" enk

.dxezlïBéîãå CBøò ïéà ,ìLî-Cøc ,ïBzçzä íãàa Bîëe§¨¨¨©©§¤¤¨¨¥£§¦§
,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL úeiçä ïéa ììk§¨¥©©¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦

ì ÷lçúnä ìëOä àeäLìLúòc-äðéa-äîëç :úBðéça L ¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
¯c`d sebn wlg `edy ,xa` ,okyytpd mr cge`n mpn` ,m

.micxtpe mipey mixac ipy md z`f mr j` - sebd z` dignd
wlge zehytzd `ed lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey
mixac ipy enk `ly) `id ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on
xac ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp
ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg`

.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
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íéøîà éèå÷éì
ãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
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
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פט xc` h"k ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ט קודש שבת יום
,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr:úåëéøàá

,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp
dlrp zecg`zd `ed ,dxez cenil ici lr d"awd mr cegidy

xy`n daxda
iciÎlry zecg`zdd

.zeiyrn zeevnóàå§©
¯ âéOî BðéàLz` ¤¥©¦

,dxezd¯ úeiîLâa àlà¤¨©©§¦
,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx dxezd z` biyn `ed

,"xenga dxt silgnd" e` "zilha oifge` mipy" enkéøä£¥

¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiL ,íéîì äìLîð äøBzä©¨¦§§¨§©¦¤§¦¦¨¨©
enk min mze` mix`yp md dhnl mzcixia mby .jenp mewnl
jk ;deabd mewna eidy
mby ,dxezl qgia mb
dyalzpe dcxiy ixg`
- miinyb mipipra
eznkg zeinvr zyaeln
,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd ly epevxe

¯ .ìéòì øàaúpL Bîk.'c wxta §¤¦§¨¥§¥

¯ ïë-ét-ìò-óàå,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil iciÎlry

,z`f lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxdaeøîà̈§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø11àlà øwò Løãnä àì" : ©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨

¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤
,zeiyrnd zeevnd

¯ íBiä"åmlerd iiga §©
,dfdáéúk "íúBNòì12, ©£¨§¦

¯meiw `ed xwirdy
,lreta zeevndïéìháîe§©§¦

íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦
-éàLk úéNòî äåöî¦§¨©£¦§¤¦
éãé-ìò dúBNòì øLôà¤§¨©£¨©§¥
¯ äæ ék" íeMî ,íéøçà£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiwìk̈
¯ly ezilkz"íãàä̈¨¨

Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨
¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨

Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åc,mipezgzd mi`xapae zenleraàëBLç àëtäàì ©§¨§©©§¨£¨
¯ ,àøBäðì,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl ¦§¨
¯ àìnéå",dfÎiciÎlrúéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦
¯ ,à÷éc,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z` ©§¨§¨¨¨¨©§¨

¯ .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`yïéà £¥¦¥
¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî§©§¦©§¨

,devn meiw mylóà©
àlà dðéà äøBzä ìkL¤¨©¨¥¨¤¨
,úBiNòî úBönä Leøt¥©¦§©£¦

¯lhal xeq` ,z`f lkae
miiwl ick dxez cenil
zeyridl dlekiy devn

,xg` iciÎlr,eðéäå§©§
¯ àéäL íeMî,dxez ¦¤¦

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

¯ da B÷ñòáe,dxeza §¨§¨
`edéLîîøBà åéìò C ©§¦¨¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äøàäå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¨¨

¯ ïéãewt éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb`edy §¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦
,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨

.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk
oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå13éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwncegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia
iciÎlry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez iciÎlry
`xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okle ,zeevn

,dpyneúeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîk14¯ :zlrn §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
.dxez iciÎlr d`ad ytpd cegi

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

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
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

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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˘



היום יום . . . צ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ם  ּגַ ֲאַזי  ִריא  ּבָ ָהרֹאׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  י  ְוָראׁשֵ ָהֵעָדה  ֵעיֵני  ִנְקָרִאים  ּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ִנים  ָהַרּבָ
ִריא. ַהּגּוף ּבָ

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

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּוִביָנה  ְלָבנֹון – ל"ב ]ל"ב נתיבות חכמה, וחמישים שערי בינה[, נּו"ן, ָחְכָמה 
ה  "ַוֲעׂשֵ ּבְ ִחּזּוק  ְונֹוָצר  ַהּגּוף,  ֶאת  ה  ַהְמַחּיָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְונֹוֵטף'  'נֹוֵזל   – ׁשֹוַמַעת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ טֹוב" ׁשֶ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י־ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ֵ ָבה - ַהּשׁ ְחׁשָ ּמַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵר ּבַ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני



צי היום יום . . . 

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  ֹאֶפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסֹוד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל־ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חֹוָבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צב

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 
אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

מּותּו". 'ָרצֹוא'  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  'ׁשֹוב'.  ִלי  ּבְ
ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא  יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנּה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  ּבֶ י  ְלַבד, "ּכִ ּבִ 'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות",  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף'  ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ , וחמישים שערי בינה[, נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ה ּוְב"סּור  ַרַמ"ח ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ֶהָאַרת ַהּנְ ָבר ּבְ ַהּדָ

ה". ֲעׂשֶ ָס"ה ִמְצֹות לֹא־ַתַ ׁשַ ּבְ ֵמָרע" ׁשֶ

יום 
חמישי



צג היום יום . . . 

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ַהג'  ִסּיּום  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ָצִריְך לֹוַמר  ֲאָבל  ְויֹום־טֹוב, 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה(: ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . צד
נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ
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ה'תשפ"א  אדר כ"ג ראשון יום חסר  ונמצא במקוה טבל

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰àöîðå ãcîpL äå÷î¦§¤¤¦§©§¦§¨
úBøähä ìk ¯ ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä úeLøa äéäL ïéa ,øñç̈¥¥¤¨¨¦§¨©¦¥¦§©¨¦¨©§¨
äéäå Ba ãcîpL ïîæ òãeiL ãò ,úBàîè òøôîì åéab ìò eNòpL¤©£©©¨§©§¥©§¥©¤¦¨©§©¤¦§©§¨¨

.íìL̈¥
חסר המקוה  נמצא  זמן וכעבור  במקוה  שטבל טמא 

שנעשו הטהרות  - כדין טבל אם  וספק  סאה ארבעים  משיעור 

ברשות נעשו  אם  גם  ולכן, מספק. ולא  בוודאי  טמאות  ידו על 

טהור)הרבים  בר"ה טומאה טמאות (שספק ד"ה - א עט, קידושין (רש"י

שנעשו) .בין

הריטב "א  שם)והקשה  :(קידושין

תרומות  הכ"ד)בהלכות  יין(פ"ה שחבית  הרמב "ם  פסק 

מצא זמן  ולאחר  אחר טבל יין על תרומה ממנה  שהפריש 

החמיץ יין),שהיין על מחומץ תרומה להפריש אפשר ימים(ואי שלושה 

החמיץ , שלא  בחזקתו הוא הרי  - יין עדיין היה  שבודאי  לאחר 

הוא  עליו שהפריש היין  - ימים  שלושה  לאחר  lahאך wtq
תרומה . אינה  שהפריש  והתרומה שבחבית  היין  החמיץ  שמא 

טהרות – חסר  שנמצא  במקוה  כן אם  מדוע לתמוה : ויש 

זה  במקוה  טבילה  סמך על i`ceeaשנעשו  ze`nh?

למלך' ה'משנה  :(ה"ז)ותירץ 

הגמרא  ב)בתחילה  ב, החבית(נדה דין את השוותה  אכן 

על  שנעשו הטהרות חסר , שנמצא במקוה כי  ואמרה  והמקוה 

חכמים  לדעת i`ceeaידו  ze`nh(הרבים ברשות כאן(גם יש  כי  ,

לריעותא ' טומאה).'תרתי בחזקת היו הכלים ב. נחסר. המקוה היין(א. וגם 

הוא  שהחמיץ  יין מחבית  עליו  i`ceeשהופרש  lahכאן גם כי 

לריעותא ' 'תרתי בחזקת יש  הוא עליו שהופרש היין ב. החמיץ. היין (א.

חסרטבל) שנמצא  במקוה  הטומאה  הגמרא למסקנת אבל .

טומאה ש 'ספק  משום  אלא  לריעותא ' 'תרתי משום  אינה

בחזקת כשהאדם טומאה', ב'תחילת  רק  טהור  הרבים  ברשות 

בטומאה  נגע אם וספק  כלל)טהרה  נטמאה אם שספק בסוטה (כמו

אם הוא  והספק  טומאה בחזקת  כשהאדם טומאה ', ב 'סוף אבל 

בחבית ואילו טמא . הרבים  ברשות  אף  – כשרה טבילה  היתה 

ולכן ההפרשה , קודם  החמיץ  אם  ספק רק  יש  שהחמיץ יין

וודאי. ולא  טבל ספק הוא 

ה'תשפ"א  אדר כ"ד שני יום האדם  נפש טהרת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïî äìéáhä©§¦¨¦
íLk ...álä úðeëa éeìz øácäå ,àéä áeúkä úøæb ...úBàîhä©ª§§¥©©¨¦§©¨¨¨§©¨©©¥§¥
àlL ét ìò óàå ,øäè ¯ ìáhL ïåék ,øähì Baì ïeëîäL¤©§©¥¦¦©¥¥¨¤¨©¨©§©©¦¤Ÿ
úàîhî BLôð øäèì Baì ïeëîä Ck ,øác Bôeâa Lcçúð¦§©¥§¨¨¨©§©¥¦§©¥©§¦ª§©
íékñäL ïåék ¯ úBòøä úBòãå ïåàä úBáLçî ïäL ,úBLôpä©§¨¤¥©§§¨¨¤§¥¨¨¥¨¤¦§¦
.øäè ¯ úBòcä éîa BLôð àéáäå ,úBöòä ïúBàî Løôì Baìa§¦¦§Ÿ¥¨¨¥§¥¦©§§¥©¥¨©

כדי שכן, תיקון . צריכה  כאן הרמב "ם  לשון  לכאורה ,

האוון מחשבות שהן  הנפשות , מ"טומאת עצמו  יטהר  שהאדם 

סת הדעת ' ב 'מי עצמו שיביא  די לא  הרעות " שהריודעות  ם 

להביא עליו  אלא הרעות ' ה 'דעות  את  לגמרי שולל זה  אין 

הדעת  ב'מי דווקא  הטהוריםxedhdעצמו המים  דווקא  כי  ,'

את להוסיף  צריך  זה ולפי  הרעות'. ל'דעות  גמור ניגוד הם 

הדעת במי נפשו "הביא  נוספת : פעם  'טהור ' –xedhdתיבת 

את ראה  שהמעתיק מפני מהדפוס נשמטה  זו ותיבה  טהור ".

מדעתו אחת  והשמיט כפולה , 'טהור ' עמ'המילה  ד שיחות: (לקוטי

(5 הע' 26 עמ' יד ;188 עמ' יב ;16 הע' 1146.

ולומר לדחוק  צורך  "שאין נראה  התבוננות  לאחר  אולם 

אם כי דהרמב "ם " והדפוסים  ההעתקות  בכל טעות  שנפלה 

לנקוט  לו  היה  - הדעת ' 'מי של הסוג  את לפרש  בא  הרמב "ם

הדעת 'מי  היינו עצמם , הדעת ' ל 'מי המתייחסת  בלשון

למים)הטהורים ' הטהורה '(המתייחס הדעת  'מי  או  לדעת), .(המתייחס

במי נפשו  ש 'הביא  לאדם  שמתייחס  מובן 'טהור ' שכתב  וכיון 

ה 'טהור '. הוא  שהוא הדעת '

הטהורים הדעת ' ל'מי  שכוונתו  מפרש  אינו והרמב "ם

אלא  אינה האמיתית , הדעה  סתם, ש 'דעת' dxezמשום zrc
דברי בדוגמת 'דעת '. נחשבות  לא  הרעות' ה'דעות ואילו 

באזוב  הזאה  ידי  על מטומאה  טהרה לגבי פרה הרמב "ם (הל'

ה"ה), פי"א והאזובאדומה פסול; לווי , שם לו שיש  אזוב "כל

אזוב אותו  לווי]cegiaשקורין שם דרך [ללא ועל  הכשר". הוא 

האמיתית , הדעה  היא  – לווי שם  ללא  סתם , 'דעת' כאן, זה

הדעת במי נפשו  "הביא האדם  כאשר  ולכן, התורה . (ללא דעת 

לווי) טהור "שם -( לו סי' טהרה מלכות, יין מנחם, .(תורת

ה'תשפ"א  אדר כ"ה שלישי יום הנאה  של שוויה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰úãòeî äîäaä©§¥¨¤¤
¯ íéaøä úeLøa ïúBà äìëà íàå ...úB÷øé Bà úBøt ìëàì¤¡Ÿ¥§¨§¦¨§¨¨¦§¨©¦
.ä÷éfäM äî àì ,úðäpM äî ílLî ¯ úðäð íàå ;øeèẗ§¦¤¡¨§©¥©¤¤¡¨Ÿ©¤¦¦¨
,íéaøä úeLøa ïúBà äìëà íà ...ïéîLîL äìëà ...?ãöék¥©¨§¨ª§§¦¦¨§¨¨¦§¨©¦
éîc ílLîe ,øéîò Bà íéøBòN ïä elàk ïúBà ïéàBø ¯ úðäðå§¤¡¨¦¨§¦¥§¦¨¦§©¥§¥

.ìBæa íéøBòN éîc Bà øéîò̈¦§¥§¦§
'מזיק ' מדין לשלם  חייב  אינו  הרבים  ברשות בהמתו  אכלה

ולכן ולאכול, הרבים  ברשות  ללכת  הבהמה של  שדרכה  משום 

מקום ומכל הניזק . בחצר  רק  אכילה  נזקי על חייבה התורה

חברו  מממון ונהנה מאחר  כי לגמרי , פטור  שבהמתו אינו  (בכך

כך.אכלה) על  לשלם  עליו

אינו זה  שתשלום wfiplומאחר ievitkשנגרם הנזק  עבור

צריך  אינו  שקיבל, ההנאה עבור משלם  הבהמה  בעל אלא  לו

שקיבל. ההנאה כשווי אלא  ההפסד מלוא  את  לשלם 
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לא אם  גם חברו, מממון  נהנה שאדם  מקרה בכל  וכן

שווי את  לשלם  יצטרך גזלן, או מזיק  מטעם  לשלם  יתחייב 

תזונתי ערך בעל מזון רכש  אדם ולדוגמא : שקיבל. ההנאה 

שהיו התברר  בו  שהשתמש  ולאחר  בהתאם , שמחירו  גבוה 

מחירו את  לשלם  עליו  שאין מובן עיקריים, רכיבים  בו  חסרים

מתזונה לפחות ונהנה מאחר  מקום מכל אך  המוצר, של  המלא 

ההנאה שווי  את  לשלם צריך עמ'בסיסית , ה, ליעקב משפטיך (ראה

.קיד)

בגמרא אחת  לדעה  ההנאה? שווי  הוא  א)וכמה  כ, צריך (ב"ק

בהמות בו להאכיל  שניתן  ביותר  הזול  המאכל  דמי את לשלם 

בזול', שעורים  'דמי  כשווי  משלם  שניה  ולדעה  עמיר'), ('דמי 

יותר טובות שעורים כי  המלא  ממחירן  שליש  שני היינו 

לקנות מלכתחילה  מסכים שהיה להניח ויש  הבהמה , למאכל

ב זאת .שעורים לשלם  עליו ולכן  שליש  שני  של מוזל מחיר 

אותם "רואין ביחד: הדעות  שתי את  מערב  והרמב "ם

דמי או  עמיר דמי  ומשלם  עמיר , או שעורים  הם  כאילו

מסתפק הרמב"ם  משנה': ה 'מגיד  ומבאר  בזול ", שעורים 

מבין הזול המחיר  את  שישלם פסק ולכן ההלכה, כיצד

תשלום עליו לחייב  שאין ממונות  בדיני ספק  ככל  שניהם,

ראיה . ללא 

ה'תשפ"א  אדר כ"ו רביעי יום הגרירה? הוצאות מוטלות מי על

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰çøèì ÷éfnä ìò©©©¦¦§Ÿ©
øBáì øBMä ìôpL ïBâk ?ãöék .÷fpì dúBà àéöînL ãò ,äìápa©§¥¨©¤©§¦¨©¦¨¥©§¤¨©©§
Bì ïéîL Ck øçàå ,÷fpì dðúBðå øBaä ïî äìápä äìòî ¯ úîå̈¥©£¤©§¥¨¦©§§¨©¦¨§©©¨¨¦

.äìápä úçt§©©§¥¨
לבור  נפל  שהשור  הרמב "ם  בדברי לדייק  והריzneיש  ,

כתוצאה נפצע  שהשור באופן גם  שייך  זה  דין לכאורה 

דוגמא דווקא  נקט ומדוע לעלות , מסוגל ואינו  מהנפילה 

מת ? שהשור 

המזיק אין אמנם  פציעה  של במקרה  כי מכך , שהסיקו  ויש 

מיתה . של במקרה  ורק  השור , בהעלאת חייב 

בגמרא כי  א)והטעם , נח, של (ב"ק מטבע  שהזורק נאמר

כרוך  שהדבר  למרות  משם , להוציאה  ניתן  אם  לים , חברו 

החפץ שעצם  משום  אדם  בדיני מלשלם  פטור גבוהה, בעלות

ואם אליו. להגיע  כדי הוצאות  להוציא  שצריך אלא  ניזוק  לא 

בלבד. 'גרמא ' זה  הרי  כן 

לשאת המזיק חייב כאן מדוע להבין: יש  זה  ולפי 

מהוצאת שונה  זה  ובמה  מהבור, השור העלאת  של בהוצאות 

מהים ? המטבע 

דווקא נאמר  שהדין הרמב"ם  נקט זה  שמטעם  אלא 

המלא מחירה את  לשלם חייב  המזיק  ובעצם מתה  כשהבהמה 

נחשבים  הנבלה  שדמי  oerxitdnאלא  wlgkלדאוג עליו ולכן ,

הבור . מן הבהמה  העלאת ידי על לפירעון  בעצמו

מלכתחילה ירד, וערכה ניזוקה רק הבהמה כאשר  אך

לשווי המקורי  שוויה  בין  ההפרש  את  לשלם  רק  הוא  החיוב

וממילא כבתחילה, הבעלים  ברשות  נותרה  והבהמה  הנוכחי 

לכך  גרם  שהוא  ואע"פ  להעלותה , המזיק  של מתפקידו זה  אין 

את מלשלם  שפטור לים  מטבע כזורק זה  הרי  בבור , שתיכלא

ההעלאה  ועפ"י)הוצאות ד"ה הי"ד פ"א גניבה הל' האזל .(אבן

יצא הרכב  אם  - והזיקו אחר ברכב  שפגע נהג  זה, ולפי 

הרי חלקיו , את למכור  כדי  לפירוק  ועומד פעולה  מכלל  לגמרי

ואם הרכב, כל דמי את  לשלם  חייב  והמזיק  שמת כשור  זה

לשאת עליו  החלקים  שווי את מהתשלום  לקזז ברצונו 

כבהמה זה  הרי לתיקון עומד הרכב  אם  אך הגרירה , בהוצאות 

הגרירה הוצאות את לשלם  צריך  המזיק  ואין  (ראה שניזוקה

החולקים) בדעת שם וראה תקפח, עמ' א, המזיק .משפט

ה'תשפ"א  אדר כ"ז חמישי יום לסקילה  דינו שנגמר שור החזרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰úà úéîäL øBL¤¥¦¤
íéøác äna ...äøæç dðéà ,åéìòáì øîBL Bøéæçä ...íãàä̈¨¨¤§¦¥¦§¨¨¥¨£¨¨©¤§¨¦

.äìé÷ñì Bðéc øîâpL øçà ?íéøeîà£¦©©¤¦§©¦¦§¦¨
דינו שנגמר  לאחר – אדם  והרג  השומר ברשות  שהיה שור 

אלא לבעליו השור  את להחזיר  יכול  השומר אין  להיסקל,

בגמרא  ומבואר  השור. דמי את  לו  לשלם  א)חייב  מה, קמא (בבא

מתשלומים הפטור  ניכר ' שאינו  'היזק שזהו  אף  חובל כי (הל'

ה"א) פ"ז של ומזיק דינו את  גומרים  שאין כיון  חכמים , לדעת  ,

היית אילו לשומר לומר  הבעלים  יכולים  בפניו, אלא  השור 

ולא לאגם  מבריחו הייתי  דינו, שנגמר קודם השור  את מחזיר

דין, לבית  השור את  ומשמסרת  דינו , את  גומרים דין  בית היו 

בידים  אותי הל'הזקת משל"מ - ניכר' שאינו ב'היזק אף חייב זה (ובאופן

פ"ג  ואבדה .ה"ד)גזילה

משנה ' ה 'לחם  שם)והקשה  גזו"א :(הל'

לסקילה , דינה  את  דין  בית  וגמרו אדם והרגה בהמה  גזל 

הרמב"ם  ולומר(שם)פסק הבהמה  את  להחזיר  הגזלן שיכול 

שאינו משומר  דינו שונה  ומדוע  לפניך'. שלך 'הרי  לבעליו 

דינו ? שנגמר לאחר  השור  את להחזיר  יכול 

כ)והמהרש "ל  סי' פ"ט ב"ק שלמה של מחלק :(ים

לבעליו שהזיק  כיון השור את להחזיר  יכול אינו  אכן שומר

"והשיב נאמר בגזלן  אבל לבעליו, ולא  דין לבית  שמסרו  בכך

כמו מחזירה  שינוי, בה  שאין  זמן  וכל  גזל", אשר  הגזילה  את 

שלאחר הפשיעה  על ולא  הגזילה על הוא  והתשלום שהיא 

מכן.

יחזקאל' ה 'חזון  ה"ב)ומוסיף  פ"ה השומר (ב"ק חיוב  (לדעת :

מדיןחכמים) אלא  ניכר ', שאינו  'היזק  זה  כי מזיק  מדין  אינו

לאגם השור את להבריח השור מבעל שמנע  השומר  פשיעת 

לשלם עליו שמירה , חיוב מדין  ולכן  למיתה דינו  נגמר ובגללו 



צז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שמירה חיוב  אין  בגזלן כן שאין  מה  השור . דמי  ב"ק את  (תוס'

פשיטא) ד"ה ב שלאנו, זמן  כל נשתנה , לא  עצמו שהשור  וכיון ,

לבעלים לומר הגזלן יכול לסקילה , דינו  שנגמר  אף  הרי נסקל,

לפניך'. שלך 'הרי 

ה'תשפ"א  אדר כ"ח שישי יום המקדש? בית נשרף מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰BMàL ét ìò óà©©¦¤¦
.åévça ÷éfäL éîk àeä éøä ,àeä BðBîî̈£¥§¦¤¦¦§¦¨

בגמרא  יוחנן רבי דעת  א)זוהי כב, על (ב"ק האדם  שחיוב 

ולכאורה בידיו. הבעיר  כאילו – חציו' 'משום  הוא  האש  נזקי

שהדליק , בשעה  רק  היתה  ('חציו') האדם  פעולת מובן: אינו

ולמה אנוס  כבר הוא  האדם  הרי הנזק , בשעת כך ואחר 

מתחייב ?

יוסף ' ה 'נימוקי שם)ומבאר :(ב"ק

בפועל, התרחש  שהנזק השעה  על  מתחייב  לא  האדם  אכן,

החץ שיצא שבשעה  החץ  כזורק חציו  משום "חיובו  אלא

הכל ". נעשה  שעה  באותה  ידו , מתחת 

לתענית בקשר עצמו יוחנן רבי דברי על הקשו  ומכאן 

א)תשעה ֿבאב  כט, לא(תענית הדור באותו הייתי "אלמלי  :

נשרף". בו  היכל  של  שרובו  מפני בעשירי, אלא קבעתיו 

כבר הנזק  שכל נחשב  האש הדלקת שבשעת  כיון ולכאורה ,

כבר ההבערה תחילת  היתה  שבו באב , שבתשעה נמצא  נעשה ,

בעשירי התענית  את  קובע  היה  ולמה החורבן , כל (שו"ת נעשה 

ב) סי' חו"מ יהונתן ?זכרון

והביאור :

שעה באותה  ידו מתחת  החץ  שיצא  ש "בשעה  לכך  הטעם 

מידיו החץ יצא  חץ  זורק  אדם  שכאשר  מפני הוא הכל " נעשה 

הפעולות כל כן , ואם  אותו . להחזיר היכולת  את לו ואין

זריקת משעת  כבר  להיות  מוכרחות  ואילך מכאן  החץ  שיעשה 

החץ בזריקת  נעשה  כבר הנזק  כאילו  זה הרי  ולכן החץ,

בשעת כבר  הוא  'חציו ') (משום האש  נזקי על והחיוב 

ההבערה .

הקב "ה כאשר  כן שאין מה  בשרֿודם , אצל זה  כל אבל

בידיו" אוחזן  "כאילו זה  הרי  חציו את  האזינו זורק  – רש"י (לשון

מא) אתלב, להחשיב  ואין  רגע  בכל אותם  להחזיר וביכולתו 

כבר כאילו  נתבצעו , לא  שעוד החץ  של העתידיות  התוצאות 

התענית את  לקבוע  צריך היה יוחנן רבי  לדעת  ולכן נעשו .

האש את  הצית  שהקב "ה  לאחר גם  כי  – באב בעשירי

בפועל  והחורבן האש , את  לעצור  היה  יכול באב , בתשעה 

באב  בעשירי  בעיקר 126)נעשה  עמ' א שיחות .(לקוטי

ה'תשפ"א  אדר כ"ט קודש שבת למעילה  טביחה בין

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ì çéìL äNò,Bì èçL ¨¨¨¦©¦§Ÿ
äòaøà éîeìLúa áiç ápbä éøä ¯ úaLa çéìMä Bì èçLå§¨©©¨¦©§©¨£¥©©¨©¨§©§¥©§¨¨
øáëe ;ïéc úéa úúéî ïBò äNò àì ápbä äæ éøäL ,äMîçå©£¦¨¤£¥¤©©¨Ÿ¨¨£¦©¥¦§¨

.ïéîeìLúa áiç ,çéìL éãé ìò èçBMäL eðøàa¥©§¤©¥©§¥¨¦©©¨§©§¦
יד  שליחות  במעילה, מלבד עבירה ', לדבר  שליח 'אין 

או לטבוח  לשליח שאמר  הגנב  לפיכך, ומכירה . וטביחה 

ארבעה בתשלומי  חייב  – הגנוב  השה  או השור  את  למכור

ה"י)וחמישה פ"ב וחייב(לעיל בשבת  שחט השליח אם ואף  .

דין בית מיתת  עון  בה  שיש  עבירה  העושה  ו "כל מיתה 

משלם " אינו ה"א)ותשלומין  בתשלומי(לעיל חייב הגנב  –

מתחייב שבת  חילול שעל מיתה  בעונש  כי  וחמשה  ארבעה 

'אין שבהם  העבירות  ככל  הוא  שבת  חילול  שהרי  השליח,

שליחות יש  טביחה  באיסור  ורק  עבירה ' לדבר שליח

בתשלומין. חייב  הגנב  ולכן למשלח  המעשה  את  המייחסת 

הגנב הורה  אם  הרמב "ם  שלשיטת  למלך' ה 'משנה  וכתב 

כי הטביחה, על  מתחייב אינו  בשבת  לשחוט לשליח במפורש 

בכל  שהרי  – חידוש  הוא למשלח הטביחה  מעשה  ייחוס 

אלא בו לך ו"אין – עבירה ' לדבר  שליח 'אין  התורה

בלבד  הטביחה  על היתה השליחות  כאשר  דווקא חידושו ":

השליחות כאשר  אבל זה ". בשליחות  אחר  איסור  נצטרף  ו "לא 

נוספת עבירה  שבת)כוללת  לדבר(חילול שליח 'אין  שבה

לענין לא גם  למשלח, מתייחסת  השליח פעולת  אין עבירה',

מעילה בהלכות  הרמב "ם  מדברי כן והוכיח ה"ב)הטביחה. (פ"ז

על  חל החיוב נוסף , באיסור כרוכה המעילה  פעולת  שכאשר 

ובכל  המעילה , על יתר  אחר  באיסור  חייב הוא "שהרי  השליח

לבדה , במעילה  אלא  עבירה לדבר שליח אין  כולה  התורה

אחר". איסור  עמה  יתערב  שלא

שכן הרמב"ם , בדעת  אחרת  שהבין  נראה הטור מלשון  אך

שנ)כתב  סו"ס לו (חו"מ לשחוט שליח והשליח zaya"עשה

בדעתו שנקט  הרי  חייב", שהוא  הרמב "ם  כתב בשבת  שחט

המעשה בשבת , לשחוט שליח  מינה  הגנב  כאשר  שגם

מדברי כך  על קשה  ולכאורה , המשלח. הגנב  אל  מתייחס 

מעילה ! בדין הרמב "ם

החושן' ה 'קצות  סוס"א)ומבאר  רצב דברי(סי' יסוד על

פ"ב)המהרי "ט ריש קידושין הרי"ף על חידוש(חידושים שבאמת  ,

ואילו במעילה . רק  נאמר עבירה  לדבר  שליח שיש  התורה

זה אין  שליח, כששלח מתחייב  שהגנב מה  ומכירה , בטביחה

מפני אלא  למשלח, מתייחס הטביחה  שמעשה  מפני

על הוא  החיוב ממנוd`pddשמלכתחילה  ש "נהנה הגנב  של

או טבח שהשליח במקרה וגם  הדמים ", מן בין  הבשר מן  בין 

מטעם "לאו  אבל  מהגניבה , נהנה  הגנב סוף  סוף מכר,

דווקא הטור: שיטת מובנת  זה ולפי  עלה ". אתינן שליחות 

נוסף איסור  התערב  אם  שליחות, מדין  הוא  שהחיוב במעילה ,

התורה שחידשה השליחות  דין  יתבטל מעילה , איסור  על 

גם השליחות , דין  מצד החיוב  שאין בטביחה אבל במעילה ,

שנהנה . מפני חייב  הגנב  נוסף , איסור בטביחה  כשיש 



ze`ewnצח zekld - dxdh xtq - xc` b"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyxc` h"kÎb"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר כ"ג ראשון יום

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר

שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה
המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ -4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk - ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ - dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15- …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ16- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»
·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ - «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈

„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ

Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20- „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«
.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
מקוואות  עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק
הכותל  אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה - וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב"ד ונימוקם כחכמים. פסק
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק
הכותל  של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
לזה. זה שני 20)ממקווה המחברים המים גובה

המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‡e‰L ·˜p‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙B¯ÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL ·Á¯k¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡¯ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa¯‡‰22„Bp‰ ˙¯ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ -24.ÌÈÓ ÏL B˙i¯aÓ Ô‰L ÌÈ¯·„· elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡ - Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ¯wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ - ‰ÎÏ‰ B¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ B¯wÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï B¯eÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר
אצבעות. שתי כרוחב תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע

של  בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל

ב)]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי שהוא "מפני - במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה...
הגבורה  מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו
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א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק מן משמע

להקל. - התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡È·Ó ?„ˆÈk .·B¯w‰ ÔÓ ˜BÁ¯‰Â29Ò¯Á ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

¯·‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ ·¯Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰¯ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני  שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני  את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a ¯·BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35·e¯Ú ‰Ê ÔÈ‡ -36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב

השטף.37) בלי סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
רבינו  ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.Ë‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰¯t‰L C¯ ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰¯t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰·Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡ - ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40- ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈn·e ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C¯‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ - ¯Á‡ „vÓ C¯‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…

ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה
מנמקים, טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני
סאה. לארבעים משלים כן פי על

.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ - ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ - ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

Ï·Bh‰ È¯‰ - ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ

Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ
„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא
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וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk -58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,
המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»
‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú - ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ - ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי
ישראל. (תפארת הגשמים מי ידי על שנשטפו אנו תולים
ב'מעשה  כתב וכן ממש. שנטהרו משמע הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח'). תמציות מי בחפירה. המכונסים
הקרקע. פני על שוטפים אלא מכונסים

.‚¯ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Ó·e ¯‰p‰ „ˆ·e Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È¯‰ -24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ"א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם
והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי המדובר

הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„¯ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26- ÔÈÎLBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È¯‰27È¯‰ - ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡·‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח). תמציות 28)(ראה כמי הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk Ï·BË BaL ,ÔÈ·e‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

¯Îf‰ ·f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ B·e , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e¯‡aL32. ∆≈«¿

מ"ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי ששפיכה הי"ב. פי"ב הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea¯‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡L - ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L - ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,Ô¯aL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,¯eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ¯‰ËÓ34. ¿«¬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



קי ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` b"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממקווה.33) מעיין מחולק דינים בשני מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל
הלוג) (רבע שרביעית אמרו ב יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח, ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר ·.אבל מעיין
המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט). פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב'טור' (הובאו והרא"ש הר"י אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba ·¯Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯Ó ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï·‡ ÔÈ·e‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È¯‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ"ח.35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ"ט פ"ח בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי"
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏ·BË „·ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÌÈ·f‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

Ô¯aL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï - ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈ·ÊÏ ‰ÏÈ·Ë43- ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a Ï·BË ·f‰«»≈»∆

אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי מחוץ ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסףֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע שהרי גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב: עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»

‡e‰L49‡È‰L ‰Î¯a CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ
ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Î¯a‰ d˙B‡ È¯‰ - ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»

‰Â˜Ók52‰Î¯aÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈ·ÊÏ55ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Î¯a‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ"א.44) פ"ה (ראה 45)שם כלי שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ"ו לכלי.46)למעלה שנכנסו מפני כשאובים, דינם

שהם  מפני אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע"פ
להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
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לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין
שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ - eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»
¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ - ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈
Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆

„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ - ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
¯·c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„¯BË77‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea¯ Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«

¯·c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È¯‰ - [ÔÈÙËBp‰78e·¯ Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e·¯ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈

Ô¯aL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ - ¯‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆
ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ80¯‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»

Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ·¯ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ"ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק שם: במשנה
וכו'". צדוק כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק. מכל מסויים מקום במפץ להקיף
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי, בימי בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי הפרת מי
שנתן  מפרשים ב מ, בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי הנהר, קרקע על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ.

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆
Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È¯‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜nL ¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב ומה לג). סעיף רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
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הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:
מדברי 84) ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלת שאינה

ה"ה). פ"א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈ¯Lk - ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
Ú·Bˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88·eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק ר' "העיד מ"ד: פ"ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי בעדיות 87)שפך

של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי אינו כך ומשום בו, הנוגע
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,
פי"א) כלים (הלכות טומאה מקבלים - מלכלכים שאינם

בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB¯„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ

ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»
‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô¯aL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È¯‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ

ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¯„b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈ·Ë94. ¿ƒ»

מ"ו.89) פ"ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו בֿחי"ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע"פ חלוש הר פירוש,
מי  חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב ה"ו פ"ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק נאמר שזה מפני כעשוי, נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף שינוי בלי בלבד מעשה
שעומדים  מפני להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי וביתֿהלל. ביתֿשמאי חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק - מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני
לכלים. שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈

B‰ËÔÈ¯96ÔÈlÁÏ97CÈ¯ˆ ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe ·LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL ¯·cÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי"ח.96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב.99)לטבול. א.100)פי"ג יט, ולכל 101)חגיגה

- לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין

.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

¯ÈÂ‡a ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ - ı¯‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»̄≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104¯ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט, במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע, על שהם אףֿעלֿפי
[בכסףֿמשנה  ניקוו. לא שהרי מים מקווה בכלל שאינם
שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה

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



ze`ewnקד zekld - dxdh xtq - xc` b"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך
כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו

נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום
וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני

הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk - Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ - eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ - eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk - ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן

[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה

החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים
של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח" וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק כאן והרי ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
וכל  מקוה. אין - ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
ׁשם  הרי כזה רוב יש אם אבל כשרים, מים רוב כשאין ֵזה
(שם) בטהרות ששנינו הספק הוא וזה החפירה, על מקוה
ואולי  התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19- ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈ·e‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡¯OÈ ı¯‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21- ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa - ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰¯‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ"ח, שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;Ï·Ë ‡Ï ˜ÙÒ Ï·Ë ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „¯iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,Ï·Ë elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ï·Ë Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ï·ËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ· ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡¯k Ï·hL25¯ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eL¯a ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk - „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯28Ú¯ÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈ·h‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰¯eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡¯ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â34Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈ¯·c ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰È¯·cÓ35Û‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,Ï·Ë ‡Ï B‡ Ï·Ë Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È¯‰ - el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.¯B‰Ë ‰Ê∆»
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מ"א.23) פ"ב ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו
אותו  מוציאה אינה טבילה וספק טמא), שהוא (חזקתו

טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין
טומאה 27) שספק ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי"ד למדנו

טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על
חסר.29) ונמצא שנמדד לפני 30)לפני שנעשו והטהרות

טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ"ב כתוב זה שם.
שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,

דאורייתא 32) הטומאה אב בין הטומאה, באב שנטמא אדם
מי"א). פ"ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ"א

נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,
ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה

ב). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי למדנו 34)שרבו
לטומאה  כשני שהוא ה"א, פ"ט הטומאות אבות בהל'

חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי
לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע"פ הטומאה מאב
טומאה  בין רבינו חילק לא בה"א יא). פ"ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע קלה, לטומאה חמורה
מדברי  מקוה בפסולי שמדובר מפני והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב אבל לחומרא, תורה וספק דאורייתא טומאה
יוםֿ ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי טוב',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,37Ï·ËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa Ï·Ë . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙B¯B‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙ¯OÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯ -43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e¯‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa Ï·ËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ .˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
Ï·ËÂ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«

˙B¯B‰Ë ˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡¯ - el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ

˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙ¯OÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆
·e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡48,ÌÈL Ô‰a eÏ·ËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ

eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰ - ˙B¯‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„¯iL ‰Ê - ¯˜‰Ï „¯È ÈM‰Â ÏaËÏ „¯ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e¯‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk ¯B‰Ë ¯˜‰Ï „¯iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ¯˜‰Lk Ï·Ë ·e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ"ב שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב. שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע שאוב", כולו "ואחד רבינו וכתב

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
אסורו  הן מספק, שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור לא 40)טהורות
לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע שינוי כל חל

במים 41) ורובו ראשו שבא מפני נטמא שלא משמיענו,
השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ"כ כשר, במקוה היתה

ודאי. והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות
כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי

ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה
נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה

ה'תשפ"א  אדר כ"ד שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»
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ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…

‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»
‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆

ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ
ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו

אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא
צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21- B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË - ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ - ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË - dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה
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קז ze`ewn zekld - dxdh xtq - xc` c"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ - »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«

et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ - B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35- ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB - ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ - ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד

גם  וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…

˜ÊÁ‰46ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47LÈ ÊÓ¯ À¿«¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈
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ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLk :¯·ca¯B‰Ë Ï·hL Ô «»»¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»
BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈

.ÔÓ‡»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
התורה", מ"נותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
רצה  אילו ולכן, ורבים. יחיד בלשון וגם ונקבה זכר בדקדוק
בלשון  לכתוב צריך היה למים, טהור המילה את לייחס
זו  בהלכה שכתב כפי בדיוק הטהורים, הדעת מי - רבים
טהור  המילה את ליחס התכוון ואילו טהורים". "מים עצמה
הטהורה  הדעת מי - נקבה בלשון לכתוב לו היה ל"דעת",
אלא  נקבה. לשון - הרעות" ה"דעות על שכתב כפי בדיוק
במי  נפשו שהביא לאדם מתייחסת טהור שהמילה שברור
"...והביא  זו: גירסא לקיים יש ולכן טהור, שהוא הדעת

טהור". הדעת, במי נפשו
הדעות  היפך - טהורה שהיא הדעת על גם כתב שלא  ומה
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת סתם, דעת כי הרעות,
במי  נפשו "והביא בפשטות כתב ולכן התורה, שהיא
הטהורה. הדעת היא מה ולכתוב לפרש צורך ואין הדעת"
שהוא  הטהורה" הדעת "מי הלשון כותב היה אילו ובנוסף,
שגם  להשתמע עלול היה הרעות" ל"דעות הפוך ביחס
לדייק  רצה כך, משכתב אבל "דעות", הן הרעות הדעות
וה"דעות  התורה, דעת מלבד אחרת דעת שום שאין
פרה  (הל' שכתב על־דרך כלל. דעות בכלל אינן הרעות"
אדומה  פרה אפר להזאת בנוגע ועוד) ה"ה פי"א אדומה
שקורין  והאזוב פסול, לווי שם לו שיש אזוב "כל באזוב
הוא  לווי) שם תוספת ללא (כלומר ביחוד אזוב אותו
ללא  סתם שדעת בעניינינו לומר יש על־דרך־זה הכשר",

תורה. של דעת היינו האמיתית, הדעת היא לווי שם
(42 'rd 20 cenr l"g y"ewle g"nyz zekeqc 'c lil zgiy it lr)

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ - ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
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˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
oiwifp xtqoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ãycew zegiyn zecewpã

"...oxeciq edfe"

לגזילה  גניבה הלכות הרמב"ם הקדים ההלכות, בסדר
להלכות  גניבה הלכות שהקדים בשו"ע הוא וכן (ואבידה)
לגניבה. גזילה הקדים הזקן אדמו"ר בשו"ע אבל גזילה.
"משנה  לספרו קרא שהרמב"ם כיון הוא, בזה וההסבר
קורא  שאדם "...לפי בהקדמתו שכתב מהטעם תורה"
בסידור  גם הלך בזה" קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה
בפרשת  הובאו גניבה דיני כי שבתורה, כסדר ההלכות
(ה, ויקרא בפרשת גזילה ודיני ואילך) לז. (כא, משפטים

ואילך). כא.
הצריכות  "הלכות הוא שלו שהשו"ע הזקן האדמו"ר אבל
קודם  הגזילה תיקון כי לגניבה, גזילה הקדים מלוקטות"
רבים  ובפני בגלוי הנעשית שבגזילה הגניבה מעשה לתיקון
ודרישה  לחקירה להמתין צורך ואין לכל ידוע הדבר
והוא  זמן. משך שלוקח תהליך בגניבה כמו בבית־דין
צריכה  עבירה ש"ספק בתשובה בענין שמצינו מה על־דרך
בכל  האדם מתחרט שעליהם ודאית מעבירה תשובה יותר
ולכן  עשאה. אם בטוח שאינו עבירה בספק משא"כ לבו
הבא  חטאת מקרבן יותר יקר הספק על הבא אשם קרבן

הוודאי. על
שייכת  שאבידה (אף ואבידה גזילה הלכות שחיבר ומה
"השב  - הציווי ולפי בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר
פי  על יובן לגזלה) לא אבל לגנבה יכול ומעתה תשיב"
שבכולם  החטאים כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות
הקדושה  מרשות הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל
אמרו  כי "אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל
המאבד  שוטה "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת
מ"ה  בחינת יש מישראל אחד בכל כי לו " שנותנים מה
ממעל  אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש"

החיצונים. ממנו שיונקים

שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם" "ובקשתם שכתוב כמו התשובה, עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך ה'לעומת־זה' שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
וממשיך  תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר הגוזל... "כל
אדמו"ר  ומבאר תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב
נקרא  אינו פרוטה משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן
בכל  כי לכתחילה " התורה מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון,
ויש  אלוקי ניצוץ ישנו ביותר הקטן גם שבעולם ופרט פרט
"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו

על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו
שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים זה ידי שעל
עצמו  להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ

„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»
„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈

‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
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וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה
נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש

א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים
"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆

.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה
טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת

(שם). אליעזר לרבי

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.
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כא:). גם בשדה 35)וראה כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…

dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»
- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ

ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆
˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»

dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»
d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»

d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»
BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»

˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
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שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון
ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל

שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות

הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

xeht qpwa dcen

הדין  עליהם שחל קנס הם תם, שור של נזק חצי תשלומי
המזיק, מצד בשלמא להבין: וצריך פטור". בקנס "מודה
הקנס  שתשלום וכיון וחרטה, תשובה עשיית היא הודאתו
קשה, לניזק בנוגע אבל פטור. לכן לניזק ממוני חוב אינו
שהמזיק  בגלל לו המגיע תשלום להפסיד הוא צריך מדוע
כאשר  שגם באגה"ק המבואר לפי ובפרט תשובה. עשה

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



קיג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - xc` c"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמים  ובדיני אדם בדיני ומתחייב חברו ממון מזיק אדם
נפשך, ממה וא"כ ממונו שיאבד נגזר כבר הניזק שעל הרי
זה  שתשלום יתכן איך נזק חצי שיקבל עליו נגזר אם
שיפסיד  עליו נגזר ואם המזיק, הודאת ידי על יתבטל
על  שלא הנזק חצי בתשלום שיזכה יתכן לא הרי לגמרי

ה'. רצון פי
ולפגוע  "לפייסו שצריך מחילה בקשת לחיוב דומה ואינו
בושה  משמים עליו נגזר שכבר הגם כו'" לו שימחול עד בו
רואה  כשהלה לו שגרם הבושה את מקטין שם כי זו,
מפייסו  אינו אם וממילא, לפייסו. וטורח כבודו על שמוותר
זה  כל שייך אין למזיק שבנוגע אלא נוסף. נזק לו גורם
ובגללה  יותר, עוד חבירו את מזיק הוא שבהודאתו מכיון

הנזק. חצי את גם מפסיד
על  והוכחה בירור היא המזיק של שהודאתו הוא והביאור
מחצה  או הכל להפסיד השמים, מן הניזק על שנגזר מה
ש"הרגו  זוממין עדים בדין הרמב"ן ביאור על־דרך בלבד.
והוכחה  בירור הוא בי"ד מעשה שעצם שביאר נהרגין" אין

משמים. עליו נגזר שכך
האדם  בעבודת ומועד תם העניינים: בפנימיות לבאר ויש
כי  מועד, בגדר שאינה יהודי של הבהמית נפש על מדבר
ומה  תם" איש "יעקב של באופן היא והנהגתה יהודי נפש

יצרו. שתקפו מפני הוא שאירע
(כגון  קטן מפרט אפילו בה וחזרה שהועדה ובהמה
לתמותה  חזרה בו שהועדה מדבר בשבת) לנגוח שהפסיקה
לאחר  שגם פירושו התשובה ובעבודת עניין, לאותו
לחזור  בקלות יכול רצוי, בלתי לעניין מועד שנעשה
גמור, צדיק ולהעשות אחד תשובה הרהור ידי על לתמותו
נעשה  שהרי גמור מצדיק למעלה שהוא אלא עוד ולא
טרם  ש"והיה באופן היא עמו שההנהגה בעל־תשובה
לפני  עוד לתפילתם נענה שהקב"ה אענה" ואני יקראו

וקורא! שמתפלל
(` oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך

ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»
ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ

¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
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כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈
˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆

ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה

.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»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
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LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»

BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»
Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת

ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב
לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

ה'תשפ"א  אדר כ"ה שלישי יום

ׁשליׁשי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו

ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש
ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים

האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות
משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
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ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,
(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה

נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«

d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…
‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ

.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»
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קיז oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - xc` d"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי
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נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»

LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«
·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"l`eyd ziaa crede"

חוזר  לבעליו, והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
במתנה  ניתן או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב

דינו". משנה
השאול  שור בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
כתב  ובמכור ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור
בשור  הוסיף מדוע וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול

ההעדה. ובטלה הואיל לתמותו שחזר היא
מועד  שור שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
נעשה  ותם תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא
תלוי  ואינו רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד

השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות
לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
א. לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה)
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים
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סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים בעלים

החדשים.
הכתוב  שגזירת שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
בפניהם  חדשה העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי

השואל. של ההעדה בטלה לכן בית־דין, ובפני
את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש
ומתנה  מכירה גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה
שינוי  גורם החדשים הבעלים הנהגת שינוי כי דינו" משנה
רשות  שינוי כשאין שואל גבי משא"כ השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה שהשור לומר מסתבר לא ממש,
ישנה  לא השואל וגם הראשונים הבעלים של עדיין כשהוא
בעניין  זאת, לעומת השור. כלפי הבעלים ממנהג כך כל
והכוונה  ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן כרש"י סובר שואל
לשואל  שהיתה שההתראה מכיון הבעלים ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה
הרמב"ם  הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה צריך הוא
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
את  לחייב אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל
כל  בטלה שהחזירו שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים.

ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה העדה
(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
בחזקתו" הוא הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
הניגוד  והוא בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה
השתנית  השור שחזקת מתנה או במכר ההלכה לתחילת

הבעלים. ונשתנו הואיל
(102 cenr e"lg y"ewl it lr)

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»

‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««
Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ

ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»
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צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿

.Áp˜Óe¿«≈«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆

‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿
ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ

LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆

ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ
‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»

Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆
‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«
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¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈
.˙B¯·w‰«¿»

פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין
לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין

האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש
חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים

השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל
מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל
לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא

לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו
לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין

אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.
אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי

בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר

הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם
מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

ה'תשפ"א  אדר כ"ו רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או
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.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»
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,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם

אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ
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‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי

השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 
, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי

בדינים. כשמואל והלכה

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
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קכה oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - xc` e"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו

ח.59) הלכה למעלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
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ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ
˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»
BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
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מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי
יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

ה'תשפ"א  אדר כ"ז חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ
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˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע

יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים

עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ

ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»
ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»

ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
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משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,
טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה
הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף

מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆
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ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור

כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
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‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«
.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
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ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום
כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת

מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן
הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿

e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
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קלג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - xc` f"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו
במקום. שבא שמשמעותו

האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם
אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ
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ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תשפ"א  אדר כ"ח שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
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ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»
¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«

‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי
יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח

מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה
"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
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?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל

אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו
בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
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הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה
רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל

נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא
לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿
e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל
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מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות

ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור
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שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿
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הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
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‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆
ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ

ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»
˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ

˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים

את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא
הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל

הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

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



oennקמב iwfp zekld - oiwifp xtq - xc` g"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈

ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ
‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל
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אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ
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בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

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



קמה daipb zekld - oiwifp xtq - xc` h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  אדר כ"ט ש"ק יום

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו

שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
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‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈
ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי

מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו
שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈
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BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה
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לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש

השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי

קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
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מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב

שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה

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



daipbקנ zekld - oiwifp xtq - xc` h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר
דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר

אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי
ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו

ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה
בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית

נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי
לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»
ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ

‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
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כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי

מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה

לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
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הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע
לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור

ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
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קנג daipb zekld - oiwifp xtq - xc` h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»

e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«

e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…
B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»

.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

."dy`d `l la` ezapba xknp yi`d"

שהרי  ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
וגם  תנאי, כל ללא בגנבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב
לא  אם זאת לעשות יכול אינו אביה על־ידי נמכרת אם
ניכר  שיהיה צריך ישראל בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל

בישראל. בית הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי
ימכור  "וכי הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
שאינה  למטה הנשמה בירידת מדבר לאמה" בתו את איש
הירידה  של תכליתה מראש שהובטחה לא אם מתבצעת
יחוד  שהוא האמה) פדיון (או יעוד - העליה לצורך שהיא
בתחתונים  הדירה שלימות - ישראל וכנסת קוב"ה

ית'. לעצמותו
(372 cenr e"kg y"ewl it lr)

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,

כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.
ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין

תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` h"kÎb"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אדר כ"ג ראשון יום

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦

אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר
ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה

אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
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:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.„Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.‰,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי

גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ÊdÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ

d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…
‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««

‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין מיפר 24)הואיל הבעל
"שלא  נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ",
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שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.ÁÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ
‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»

‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»

ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««
ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»

.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.Ë˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.ÈËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.‡È¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.·ÈÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â ¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰¯Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
el‡ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰·eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

Ú¯ÙÓÏ46,dL¯‚Ï EaÏa ¯Ób :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙¯ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
- הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי  בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי  לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא

עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.‚È˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.„Èı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ
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נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.ÂËÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.ÊË„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.ÁÈÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה

.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»

.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ÎÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.‡ÎdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
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oiyexibקנח zekld - miyp xtq - xc` b"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"

(פכ"א  ביאה איסורי בהלכות גם הרמב"ם כתב זה דין
שנאמר  לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם "אסור הכ"ח)
ואם  אתך, לבטח יושב והוא רעה רעך על  תחרוש אל
ה'משנה  מותר". לימים, אותה נושא שהוא תחילה הודיעו
וכתב  כו', אדם ישא "לא ה'טור' דברי את מביא למלך'
לימים  אותה נושא שהוא תחילה הודיעה ואם ז"ל הרמב"ם
ההלכה  תלה למה הב"י עליו והקשה מותר". ידועים
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא היא והלא ברמב"ם,
הקשו  שם שבגמרא תירוץ ומביא ליומא". הויא מאן ואומר
קשה  על־פי־זה אבל ראיה. משם אין וממילא זו, עובדה על

זה. לדין הרמב"ם של מקורו מהו גיסא, לאידך
שהטעם  הגמרא, דברי מפשטות שמקורו לומר, ונראה
שנאמר  משום הוא לגרשה" ודעתו אשה אדם ישא ש"לא
שמצב  אתך" לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל

לגרשה. שבדעתו הודיעה אם שייך אינו זה
הפסוק  על בגמרא מובא הלא להבין, יש הדין בעצם
מידות  תשע אלו והפושעים" המורדים מכם "וברותי
וכן  לגרשה, בדעתו שגמר גרושות" "בני היא מהן שאחת
לגרשה  בדעתו שגמר אחר עליה יבוא שלא הרמב"ם פסק
אשה  לשאת יכול כיצד וא"כ הי"ב) פכ"א ביאה (איסורי
הרי  יגרשנה, ואח"כ לימים אותה שנושא כשהודיעה לימים

עוד. ויחכם לחכם ותן הלב, גרושת של דין יש
ישראל  כנסת שבין הגירושין הוא הגלות עניין כללות והנה
אשר  אמכם כריתות ספר זה "אי שאומר והקב"ה,
על  שאלה שאין הוא זה פסוק של ומשמעו שלחתיה",
כריתות". ה"ספר היכן היא השאלה וכל ש"שילחתיה",
ויהיו  גלות שתהיה ידע הקב"ה הרי לשאול יש  וא"כ
בין  הנישואין עניין להיות היה יכול היאך וא"כ גירושין,
הקב"ה  של בדעתו שהיה בשעה ישראל וכנסת הקב"ה

לגרשה.
ה  כותב התורה, יסודי הלכות בסוף "דברי והביאור: רמב"ם:

בזה  אין דבריו עמדו לא אם אומר... שהנביא הפורענות
על  וניחם חסד ורב אפים ארך לנבואתו....שהקב"ה הכחשה
נינוה". כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה,
בנים  ובני בנים תוליד "כי בפרשת הלשון אריכות  כל וכן
מהנהגה  שיזהרו ישראל את לעורר אלא אינה כו'" ונושנתם
ונסלח  תשובה שיעשו "אפשר כאן וגם זו, רצויה בלתי

היו  לא ישראל וכנסת הקב"ה של שהנישואין ונמצא להם".
הקב"ה  רצה שלא בוודאי כי לגרשה" "על־מנת מעולם
כדי  כך על ישראל את והזהיר הגלות, עניין שיהיה

תמידי. באופן יהיו שהנישואין
למעלה  שהוא לדעת שצריך יהודי, לכל מכך ההוראה
יכול  העולם טבע שמצד ואף והעולם, הטבע מהגבלות
הפסוק  על הרמב"ם וכפירוש "והשחתם", של למצב לבוא
של  מנהגו הבורא "הודיענו - גו'" וזנה הזה העם "וקם
אחרי  וגם וכלל, כלל מכריחו הדבר אין מכל־מקום עולם",
למצב  במהירות אותו להפוך ביכולתו יש בגלות שנמצא
על  הבית' 'בעלת שהיא בתורה עסק על־ידי גאולה של
ירדו  שכשלא ברשב"י שמצינו על־דרך העולם, מציאות
נעים  ומה טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמר גשמים

גשמים. וירדו יחד" גם אחים שבת
(fi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

eizgz zayei didz `le dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"
."dyxbl ezrce ezynyne

ביאה איסורי הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב הלשון שינה
לגרש  ודעתו אשה אדם רעך ישא על תחרוש אל שנאמר ה,

שנה  מדוע להבין, וצריך אתך..." לבטח יושב והוא רעה
הכתוב  את כאן הביא לא ומדוע פעמיים, זה דין הרמב"ם
כפי  כו'" רעך על תחרוש "אל זו להלכה המקור שהוא

ביאה. איסורי בהלכות שהביא
האחד  אופנים, בשני לפרשו אפשר זה שדין לומר ויש
האיש  על היא בזה וההדגשה תחרוש", "אל איסור שהוא
הוא  שהעיקר והשני מגונה. בהנהגה ונוהג רעה החורש
כאשר  להלכה, ונפקא־מינה לחבירו. שגורם והביזוי הצער
מכלל  יצא הראשון הטעם לפי שאז מתחילה, מודיעו
לזה  צער כאן יש עדיין השני הטעם לפי אבל איסור,
החורש  חבירו עם זו מישיבה לצאת לו וקשה אתו, היושב
רעך  על תחרוש "אל איסור בזה יש עדיין ולכן רעה, עליו

כו'".
שונים, דינים שני כאן ויש אסורים שניהם הרמב"ם, ולדעת
ואם  אחד", לבשר והיו באשתו "ודבק היא הנישואין מהות
כיוון  ולזה הנישואין, בעצם חיסרון זה  הרי לגרשה דעתו
ולא  לגרשה, ודעתו אשה אדם ישא "לא גירושין בהלכות

לגרשה". ודעתו ומשמשתו תחתיו יושבת תהיה
והוא  רעה רעך על תחרוש "אל של נוסף דין ישנו אבל
לזה, זה אדם בני בהנהגת איסור והוא אתך" לבטח יושב
דין  כתב ולכן לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם" ש"אסור
הנהגות  גדרי מבאר שבו בפרק ביאה, איסורי בהלכות זה

לזו. זה ואשה איש
(141 'r c"l wlg y"ewl itÎlr)
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לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, כתב 82)חקירה זה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.·Î‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

ה'תשפ"א  אדר כ"ד שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.‡‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא

מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'
הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל

אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"חֿיט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות

טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.·˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט

.‚ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««
,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

ביתֿהלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

ביתֿהלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: ביתֿשמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לביתֿדין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.„„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ
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הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתיםֿעשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתיםֿעשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,
בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא

גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל
אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.‰‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה
א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך

והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,
התורה.29) סימנים.)30מן ודאי.31)והביאה מקודשת
התורה.32) ב.33)מן פט, בגיטין וכמבואר ירצה , אם
שני,34) קידשה תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

הי"ב  בסמוך כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשתֿאיש

לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסףֿמשנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
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(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים
שם). הרשב"א גירסת

.ÁÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) דבר 44)יבמות, על כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה
הלכה  לא וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה
הגשת  בהזדמנות אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם
הביעה  ורוגז טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד

המטריחה. לבעלה מיאונה וכתב 45)את א. קח, שם
הואיל  לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר
בעלה  תחת לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה
לדרדקים"? "חיוב קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד
אמה, לבית ותלך בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני
והרי  אמה לבית תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב
באותן  עצמה תפקיר שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה
בפני  ממאנת כשהיא ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים
בכבוד  מרגשת היא אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים
- לאחר נתקדשה שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה
אין  אחר, לאיש שנתקדשה כיון מיאוניה", הם הם "קידושיה

הפקר. מנהג בה שינהגו עוד לחוש

.Ë:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבאֿמציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגידֿמשנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.ÈÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכלֿכך זו, של בעלה כשם אחרת

אלאֿאםֿכן 56)(מגידֿמשנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

Ôe‡Ó Ëb≈≈

.‡ÈCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈

B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ

ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»
dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ

‡È‰ ‰pË˜62dÏ ‡·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿
ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ

„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלבֿתקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.·ÈÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לאֿתעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין
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.‚È¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.„ÈdÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆
‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«

‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««

.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כיֿאם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.ÂËe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה

שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגידֿמשנה). – לקחתה" לשוב

.ÊËepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
dLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡nL dÏÚa ÌÚƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחרֿכך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.ÊÈÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
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שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר
אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם

(מגידֿמשנה). בקרוביו

.ÁÈ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,
כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר

שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא
יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"חֿיט.

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא  לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה  יח, לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.Î‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"דֿו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.‡Î‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿

Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«
‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«

¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ
dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.

הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה
שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם

ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה
בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה

יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות
מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על

ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות
הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסףֿמשנה ה"ח

.·ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אףֿעל]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.‚Î‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבאֿמציעא
ה"כ. פ"א יוםֿטוב

.„ÎÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117.B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e Ò¯‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
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בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,
ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות

כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו
(מגידֿמשנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו

להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.‰Î˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה

מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה
עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם
בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לביתֿדין, לבוא בושה
חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.ÂÎÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והואֿהדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.ÊÎÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

וברש"י).126) שם, (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127) כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.ÁÎ- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגידֿמשנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה

כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

ה'תשפ"א  אדר כ"ה שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות

הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים

.‡‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.·ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי נקרע או
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אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'
תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים

הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל
שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב, בכתובות

.„„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי

ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה
(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא

ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי
מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם

היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
- ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ LÈ - '‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.Ë„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים
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.È‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.·ÈÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.‚ÈÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת

הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי

כיון  כשר, הגט זאת בכל - מזויף שהוא ודאי טענת טוען
שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי

לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח
לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי

שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.ÂËdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
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הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם
כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסףֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"גֿד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יוםֿטוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.ÁÈ‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆

d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.ËÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד עלֿפי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.‡Î,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
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יבמות  ע"פ (מגידֿמשנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגידֿמשנה). וכו' מת" אומרת

.·Î˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿
‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…

Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L85, ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa Ï·‡86ÔÈa ¬»ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין  כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.‚Î‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.„Î‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תשפ"א  אדר כ"ו רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
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- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים

.È‡Opz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ˙‡ Èz‚¯‰ :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È¯‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן

הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה
הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:¯Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰·BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
C¯ca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :¯ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
¯·„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.·È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï ¯Ó‡L BÓk ,¯Á‡ ¯·„Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏÙ Èz‚¯‰L C¯„k E˙B‡ ‚¯‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני אותו

.‚È˙B‡k¯ÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:e¯Ó‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ - ÈBÏt e‚¯‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ·ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט.22) בתי

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk L¯ÙiL „Ú e‰e˜„·e Ck ¯Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ú¯‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' ¯Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È¯‰ - „·ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡¯ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„·Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰n·e ˙È‡¯ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - ¯e¯a ¯·„a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ Ôa¯L ÌÈ¯·„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ - ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
˙nL e‰e‡¯Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈

.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
בפנינו  אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו -

חי.24) והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .¯Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»
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ÂÈ·È·Ò Ïk ‰‡B¯Â „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
¯·‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈ¯Á‡28ÔÓ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על והכירו
לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו

חודש. עשר שנים

.ÊÈ·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL ¯LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙¯ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔL·k CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B¯ ‰¯BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Á¯·e „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa¯ B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ -¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È¯‰ - ·B¯˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי על
אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא

האש. על העומדת והוושט.33)רותחים, הקנה

.ÁÈ·eÏˆ e‰e‡¯34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ - ÌÈvÁ Ba e¯È B‡ e‰e¯˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ - ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי.34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia Ú·hL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ Ôa¯L el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי שם על 36)ששהה ואף
וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת אינה שאשה פי
וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד

.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»

‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»
B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ
‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈

Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»
ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈
.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
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קעי dvilge meai zekld - miyp xtq - xc` f"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,
המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב שהיה

שהתורה 60) הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף
- כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה
זה  וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי במסיח אלא אם 61)גוי לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰Â¯Ú‰ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰¯eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,·˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ï·e‰„Èt˜‰ ‡lL ,e¯‡aL BÓk ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ¯‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚¯‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Ú·e ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡L ¯·c Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈ¯aÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ¯ ¯·cL ,ÂÈÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï -…ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
¯˜La „Ú‰ Ba70‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ï·e ·˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
Ï‡¯OÈ ˙Ba ‰¯‡Mz ‡lL È„k ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈

˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח. זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגרּוׁשין  הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

ה'תשפ"א  אדר כ"ז חמישי יום

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿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



dvilgeקעב meai zekld - miyp xtq - xc` f"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ", - "לייבם

ה"ב. "ואם 2)כדלהלן ח) לו, (איוב ככתוב קשר, לשון
כל  שכן ס"א), קנז, סי' לאהע"ז (רמ"א בזיקים" אסורים
שתחלוץ, או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰¯Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ
ÂÈ·‡Ó5ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈

.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב מלשון
ויבמה". לאשה ב.5)לו יז, ב.6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף הוזקקה בעלה במיתת
לט.). (יבמות עדים 9)לאחיו שני בפני עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי ביאה קידושי בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי"ג). סוף יבמות לרי"ף
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ"ב, להלן כמבואר בשטר, או בכסף תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט, יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי"ד. אישות מהל'

.·ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡12‰Ê È¯‰ - …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
¯Á‡Ï15‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ לא "ואם ט): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא  אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ"א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי
אנו  אבל ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי  יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
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ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ
B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:

(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו
קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב.36) לו, היא 37)יבמות והרי קיימא, בן הוא אולי כי

אע"פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ, עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי לחלוץ, אותה מצריכים
דבריהם" ספק משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ"ב, לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק זה הרי יום, שלשים חי
ואסורה  מיבמה, תחלוץ לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי  - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק. הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי מלאים, יום שלשים וחי
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ, עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב שאינו מכיון ה"ו, רוצח מהל' בפ"ב
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ"א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי לא וגם סימניו נגמרו ולא חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק ולד ספק זה הרי

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

Ba¯Â38˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ -42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק"ב, קנז סי' לאהע"ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ"י רבינו פסק וכן איברים". כרוב "הראש א: כט,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי לדין כלומר, א. כב, יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי
אחים  ישבו "כי שנאמר: זוקק, אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ"ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
זקוקה  אשתו ע"ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט"ז.
הרמ"א  ופסק ס"ה. קנז, סי' אהע"ז בשו"ע כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח לו ויש אשה "המקדש ס"ד): (שם,
שלא  ליבום המומר לפני תפול שאם כפול, בתנאי ולהתנות

מזיקתו. פטורה זו והרי מקודשת", כב,40)תהא יבמות
ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב. אמו שנתגיירה

עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה
אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח. בסמוך וכמבואר ב. צז, יבמות

בהמה". במעי כוולד שפחה, במעי ולד "כל סט.): (קידושין
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.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ·‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
·‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ"ב כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי"ג כמבואר סופרים, מדברי
מהל'46) (פ"א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט:): (ב"ב אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני  ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי כאן נאמר יעקב, מבני
יעקב  בבני להלן מה - אבינו" בני אחים עשר "שנים יעקב

האב. מן באחים וחליצה ביבום כאן אף האב, מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות
מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה
הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ

ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈
ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈

˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת

שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית
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ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ

¯ÈÊÁÈ84¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85¯‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«
ÌL ‰ÈÏÚ86‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט.). (שם אח אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ"ד  ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א וראה רבינו. בדברי
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï·‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰L¯ta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
¯eÓb93‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯z BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L¯‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני,88)פי"א משה עד איש מפי איש שקיבלו
פ"ג, נזירות הל' והשווה ה"בֿג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח. פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט

שערות,90)בסמוך. שתי והם גדלות סימני הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר
אין  שנה, י"ב בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו,

גדלות]. סימני שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ

ב.92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי  - בלבד גט אלא אח"כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ"ב לקמן בגט.94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ"ה פ"ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ97Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ - d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ

˜„a˙Â100‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ -102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה
גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין

אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ"ו  (להלן יבום בת אינה שהרי מצוה, במקום שלא אח
אינן  בנות ורוב הרוב, אחרי הולכים אנו כי - ה"ח)
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קיט.). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע"פ קטנה. היא והרי שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף שבקטן, שכשם רבינו
כן  כמו - הי"ח) פ"ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני כתב שמח' וב'אור בקטנה.
אינה  שנה י"ב אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי הנוסחא
הט"ז) (פ"ד להלן שכתב למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב. קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·ÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ
‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק, שום כאן אין התימנים, בכת"י
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ"ו להלן וראה וברש"י). שם (יבמות גדולה היא אף

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע"פ
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ, יכול אינו וכן כלום, קטן גט

(שם). בגט יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ
ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…
?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ

BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿
ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»

‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»
‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»

dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»
ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם

ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
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ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ
ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈

¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ
ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ה'תשפ"א  אדר כ"ח שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ"ה להלן וראה וברש"י). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ"ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה

כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף אביה ברשות היא שאז
הי"א. אישות מהל' קטנה 11)בפ"ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.·C¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙k¯a12‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ -15¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ·˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ"י לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ"ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב"ח 'העיטור' בשם קסו סי' אהע"ז ב'טור'

א.13) נב, ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ"י לעיל ראה
הל"ב. פ"ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י נב. (יבמות בלבד בגט יוציאה לגרשה

ה"ג. פ"ה, לקמן דברי 16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי הכ"א): (פ"ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל

הי"ד. פכ"ב אישות

.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆ¯a ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰¯ÚÓ‰24¯ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ -26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס, שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות

מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס אלא ביאתו גמר שלא
הערה". מקורה "את יח): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב

ה"י). ביאה איסורי מהל' פ"א רבינו (לשון האבר" כל
מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב: נג, יבמות

כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה
ששני  הכתוב, לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי
פ"ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
מ'גזירהֿ ב נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
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ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',
אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ¯ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע"פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ"ו יבמות ('ירושלמי' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ"ו להלן רבינו בדברי הוא וכן פי"א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח'). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי טז) כא, (בראשית ככתוב חץ, יריית
שם). לתורה, (רש"י כחץ יורה שהזרע יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן

קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול
הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין

מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז
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לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.·È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…

ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡B·iL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי בדברי גרס וכן לט.), (יבמות כבמשנה
(מגידֿ האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב"ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי  בדברי גורס והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י 73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע"פ

ואין  שיבוא, הגדול לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי
(משנהֿלמלך). חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ, שמח' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון
בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„¯BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט, ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי עדיפה", קטן
אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -78¯‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ -81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82- ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
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e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈
‰a˙k84. ¿À»

ופ"ו,77) יד; יג, ה"ד, פ"ג, ולקמן ה"ה. פ"א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט

עליו, אסורה שהיתה או הי"א, אישות מהל' פ"י לעיל
הי"ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע"פ  כי כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי בעלה, מנכסי כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב"א איסור שום

הי"א.80)הי"ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני 81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י), - וחולץ אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש
ריח  בעל בעלה שהיה "מי ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני ונפלה ומת  . . . הפה
יכולה  איני ולך לקבל, יכולה הייתי לאחיך לומר, היא יכולה
הי"ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó -89È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„¯BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס ונתכוונה

וברש"י). קיב. (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי
נתכוונה  לא כי מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב, (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ אותו וכופים
ה"י. לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב לייבמה, רצוני
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ אותו לכוף יכול אינך כלומר,

ע"פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף
המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈
˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆

‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»
‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈

˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»
˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈

‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו
והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
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כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן
הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש

מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב
ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות

או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי
קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועלֿידיֿזה לו, אסורה

וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,
(רמב"ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ121dL¯b Ì‡ Ï·‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e¯‡aL122‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï - ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס, משום עליו שאסרוה אע"פ
רק  בזה להחמיר לנו שדי שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, פ"י 122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב:): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח:).
לה  חלץ שיאמרו: לחוש, יש שם כי הי"ח, לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ:). לגיטין (רש"י שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי עליו, נאסרה
ובפי"ט  ה"א; ביאה איסורי מהל' בפי"ח (ראה בזונה אסור

ס"ג). קנט סי' אהע"ז ובשו"ע ה"ה,

.‡ÎÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
Ì·È ˙wÊ127‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»
dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È dÏ ıÏBÁ -130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b133Ck ¯Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ. נולד אם ידוע שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי"ש 129)ומן ה"ה, פ"א לעיל

כט. שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי"ף ב לו, יבמות

ברי"ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס"ז. קסד, סי' אהע"ז בשו"ע וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב: שם לרי"ף הגיבורים' ב'שלטי אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
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לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים
הותרה. - שהותרה שמאחר

ה'תשפ"א  אדר כ"ט ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ¯ÓB‡‰2È¯‰ - »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי  בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.·'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' ¯Ó‡4BÈ‡ - »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ ¯Ò‡Ï ÔÓ‡5;Ì·iÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ ¯Á‡Ï d¯Ò‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
לייבום. זקוקה שתחלוץ.5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¯Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ -9ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - 'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚ·Ï LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È¯‰ - 'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12e¯Ó‡L ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי נאמן ואינו

הוחזק  והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו
לי  יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰Ó·ÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚ·Ï ÔzpL B‡ dÓ·È ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ì·i‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,d¯Èz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLe¯b22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה
היא  ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי

איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓ·È ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ì·i‰26¯·c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השני כשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.Ê˙BÓ·È ÈzL28˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰¯eÒ‡ BÊ - 'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓ·È ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓ·È31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני לזר.29)נשי יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ בפנינו ואינו לו, חי.31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ - dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
d¯eq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓ·È ÈtÓ ‡l‡33È¯‰L ,˙¯zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓ·È ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ - ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
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‰¯eÒ‡ ÌÈa35˙¯zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆
Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡k ¯Á‡ Ì·È37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי וזו בניה, הן,37)מפני בתים משני שהרי
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ì·i‰ ‰Ê ˙Ó38,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯eÒ‡ - ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eL¯b˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È¯‰ - ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.¯ÊÏ ˙B¯zÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני 39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï ¯eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÊÏ ‡OpzL ÈÓ·È43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ Ì·i‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙È·Ï ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙È·Ï Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙¯z‰46e¯‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.·ÈCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
- 'Èa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56¯ÊÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Èa ˙Ó' ‰¯Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי 60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי

.„È„·Ïa dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63- ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓ·ÈÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ¯ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי שהרי להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰¯Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰¯ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡B·ÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡ - Ôk ¯·c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰¯Ó‡L BÓk ¯·c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡¯ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B¯‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙¯zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
¯‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡B·iL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.ÊËd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
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dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…
‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»

d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»
ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»

ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ
¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»

˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿
˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆

Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈
d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר
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ה'תשפ"א  אדר כ"ג ראשון יום

קט. עשה מצות
― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

(fh ,ehּבּקּבלה ּובא ,(rxevn zyxt `xtq)ֿׁשּכל "מים : ִֶַַַָָָָ
מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׂשרֹו

ּבהלכֹות(oirnn)נֹובעים ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
זֹו ze`eewn)מצוה zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, . ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמים

חּיים" bi)"ּבמים ,my)ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמצות
ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּכלֿהּמתעּטף
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון zen)יטהר. ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְְִִִַַַָָָ
מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd)ּתלמּוד ְְֵֶֶַַָ

הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלֹומר:
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
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הּמצוה; הּוא זה ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשרֹוצה
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ziaayּבטמאתֹו l`xyi zxfrn) ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
(miptle ycwndספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֵֶֶַַַָאיזה

dxezd")האמת xtq")ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור,

(dliahd meia ynyd rwyzy)ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְֵֵַַָ
הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהמקּבל,

c:)אמרּו oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְֵֵֶָָָָָֹ
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה הּמים". ּובין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבינֹו
החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות

יֹום טבּול Ðודיני drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df) ְְִֵ
(eynyּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

יֹום. ְטבּול

ה'תשפ"א  אדר כ"ד שני יום

רלז. קט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ

רעהּו" אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש dl)"וכיֿיּגֹוף ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ
הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשפ"א  אדר כ"ה שלישי יום

רמ. עשה מצות
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ

ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ
(mixg`ֿאֹו ׂשדה יבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ

וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ה'תשפ"א  אדר כ"ו רביעי יום

רלח. עשה מצות
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
ז ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ה' ּופרק ג' ּבפרק (aa`)ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשפ"א  אדר כ"ז חמישי יום

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

ה'תשפ"א  אדר כ"ח שישי יום

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

ה'תשפ"א  אדר כ"ט ש"ק יום

רמד. תעשה לא מצות
רלט. עשה מצות
יום שניֿ שבתֿ קודש כ "דֿ כ "ט אדר 
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב וכלֿענׁשי נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ּכלֿמׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ
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àð:ýåýé úéa éLc÷î-ìò íéøæ eàa ék eðéðt änìë äúqk ätøç eðòîL-ék eðLaáðíéîé-äpä ïëì µŸ§¦«¨©´§¤§½̈¦§¨¬§¦−̈¨¥®¦µ¨´¨¦½©«¦§§¥−¥¬§¨«¨¥º¦¥«¨¦³
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:ýåýé-íàð dì íéããL eàáé ézàî dfò íBøîãð:íécNk õøàî ìBãb øáLå ìáaî ä÷òæ ìB÷ §´ª¨®¥¦¦À¨¯ŸŸ§¦²−̈§ª§¨«¬§¨−̈¦¨¤®§¤¬¤¨−¥¤¬¤©§¦«
äð:íìB÷ ïBàL ïzð íéaø íéîk íäélâ eîäå ìBãb ìB÷ äpnî ãaàå ìáa-úà ýåýé ããL-ékåðàá ék ¦«Ÿ¥³§¨Æ¤¨¤½§¦©¬¦¤−¨´¨®§¨³©¥¤Æ§©´¦©¦½¦©¬§−¨«¦Á¨̧

:ílLé ílL ýåýé úBìîb ìà ék íúBúM÷ äúzç äéøBab eãkìðå ããBL ìáa-ìò äéìòæðézøkLäå ¨¤³¨©¨¤Æ¥½§¦§§Æ¦¤½¨¦§−̈©§¨®¦´¥¯§ª²§−̈©¥¬§©¥«§Â¦§©§¦
:BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð eöé÷é àìå íìBò-úðL eðLéå äéøBaâå äéðâñe äéúBçt äéîëçå äéøN̈¤̧¨©£¨¤¹¨©¤³¨§¨¤Æ¨Æ§¦¤½¨§¨§¬§©−̈§´Ÿ¨¦®§ª̧©¤½¤§¨¬§¨−§«

çðíénò eòâéå ezvé Làa íéäábä äéøòLe øòøòúz øòøò äáçøä ìáa úBîç úBàáö ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©º§¨´§¨ÀÂŸ¨¤³¨«§¨¨Æ©§¥´¦§©§½̈§¨¤¬¨©§Ÿ¦−¨¥´¦©®§¦«§¸©¦¯
:eôòéå Là-éãa íénàìe ÷éø-éãaèðäéñçî-ïa äiøð-ïá äéøN-úà àéápä eäéîøé | äeö-øLà øácä §¥¦²§ª¦¬§¥¥−§¥̈«©¨º̈£¤¦¨´¦§§¨´©¨¦À¤§¨¨´¤¥¦¨»¤©§¥¨¼

:äçeðî øN äéøNe Bëìîì úéòáøä úðLa ìáa äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà Bzëìañúà eäéîøé ázëiå §¤§º¤¦§¦¨³¤«¤§¨Æ¨¤½¦§©¬¨§¦¦−§¨§®§¨−̈©¬§¨«©¦§´Ÿ¦§§À̈¥¯
:ìáa-ìà íéáúkä älàä íéøácä-ìk úà ãçà øôñ-ìà ìáa-ìà àBáz-øLà äòøä-ìkàñøîàiå ¨¨¨¨²£¤¨¬¤¨¤−¤¥´¤¤¨®¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤©§ª¦−¤¨¤«©¬Ÿ¤

:älàä íéøácä-ìk úà úàø÷å úéàøå ìáá Eàák äéøN-ìà eäéîøéáñzøaã äzà ýåýé zøîàå ¦§§−̈¤§¨¨®§Ÿ£´¨¤½§«¨¦½¨§«¨½̈¨¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§¨©§À̈§¨Æ©¨̧¦©¹§¨
:äéäz íìBò úBîîL-ék äîäa-ãòå íãàîì áLBé Ba-úBéä ézìáì Búéøëäì äfä íB÷nä-ìà¤©¨³©¤Æ§©§¦½§¦§¦³¡«Æ¥½§¥¨−̈§©§¥¨®¦«¦§¬−̈¦«§¤«

i"yx
(‡).äôøç åðòîù éë ומחרפים אומרים כשדים שהיו

ביתו: את שהחרבנו רמה אלהינו יד לאמר אותנו
(·).ììç ÷ðàé בחץ האדם את כשהורגים חלל יצעק

האנקה: הוא הרומח כשמוציא גונח והוא ברומח או
(‚).øöáú éëå:חוזק מבצר íéããåùלשון åàåáé éúàî
.äì לה יבואו ממנה הגבוהים השמים מן מאתי

÷íìå.(‰)דים:השוד  ïåàù ïúð:צעקתם קול נשמע
(Á).øòøòúú היסוד עד ערו ערו לשון חפירה, לשון

קלז) éø÷.:(תהלים éãá:עליהם שיבא ריק בהרבה
(Ë).äçåðî øù את רואים היו ידו על תקרובתא, רב 

תשורה: לו המביאים המלך פני

cec zcevn
(‡).Â˘Â·האויב חרפת שמענו  כי בושנו  הנה עד  הנה 

והם ה ' בית  מקדשי על זרים באו  כאשר פנינו כלימה וכסתה 
המקדש בית את החריבו כאשר ר"ל והדביר  וההיכל האולם 
מקדשו: הציל  לא ה' יכולת  מבלי ואמרו האויבים  חרפו

(·).È˙„˜ÙÂ:פסיליה על פורעניות להביא ÏÎ·Âאשגיח 
ארצה:‡¯ˆ‰. מקומות  ÏÏÁ.בכל  ˜‡È:הנשמה תצא בעת

(‚).‰ÏÚ˙ ÈÎמפני שם להשגב השמים  אל בבל תעלה אם 
כי לעצמה  תועיל לא  במרום  חזק  מבצר  תעשה  ואם האויב 
והוא נגדי עומד  מבצר  שום ואין השודדים לה  יבואו ממני
בהרבה במלחמה תתחזק אם לומר  והפלגה  מליצה ענין

לעצמה: תועיל לא מבבל :Ï··Ó.(„)תחבולות נשמע 
(‰).ÏÂ„‚ ÏÂ˜: מאד גדול היה  שאונם וקול עם  רבת בת היתה  ‚Ì‰ÈÏ.כי ÂÓ‰Âמה כלומר הומים, היו שגליהם  ומה  ר"ל 

ממנה: המקום יאבד זה כל  את קולם  נשמע  היה כן  רבים מים המיית וכמו כגלים  ובהתרוממות בגאוה Á˙˙‰(Â)שהמו
.Ì˙Â˙˘˜:קשתותם נשברה  כאילו  במלחמה  ולהתגבר לירות  יוכלו ‰'.לא  ˙ÂÏÂÓ‚ Ï‡ ÈÎולכן המעשה גמול  משלם הוא  ה' כי 

לעשות: שהרעה גמולה את  לבבל ויפלוÈ˙¯Î˘‰Â.(Ê)ישלם דעתם אבלבל ר"ל יקיצו  ולא עולם עד ישנו כי עד  אותם אשכר
יקומו: ˘ÂÓ.ולא ˙Â‡·ˆ ומטה :‰' מעלה בצבאות מושל שהוא  רחבה :‰¯Á·‰.(Á)המורה  אחת כל  ˙˙Ú¯Ú¯.אשר ¯Ú¯Ú

ותשחת: ÌÈÓÚ.תחרב ÂÚ‚ÈÂיצליחו לא  כי לריק  יהיה האויב מול במלחמה  שיגעו מה  ר"ל  ריק בהרבה יגעו בבבל  אשר העמים 
‡˘.מאומה : È„· עד ותאכל  האש את  לכבות  יוכלו  ולא עיפים  ויהיה  תכליתם יהיה  אש כי אש  בהרבה  יהיה  הלאומים יגיעות
ˆ„˜Â‰È.(Ë)אבדון : צדקיהו :‡˙ ÁÂÓ‰.עם לבו:˘¯ מסתרות  עמו לדבר מנוחתו בעת  המלך עם  שעמד  לומר , רצה 

(Ò).'ÂÎÂ ·Â˙ÎÈÂ:שכתב הספר בדבר לו שצוה  אמר ואח "ז ספר שכתב אמר ÙÒ¯.בתחלה Ï‡שכתב אחר  כי  סופו ע "ש  אמר
ספר: ··Ï.נעשה Ï‡ ÌÈ·Â˙Î‰: בבל על  פה בו:È‡¯Â˙.(Ò‡)הכתובים ותקרא בספר תראה „·¯˙.(Ò·)אז הלא‡˙‰ ר"ל 

מאמריך : לקיים בידך הלא כן ואם  ירמיה אמר בהמה:Ì„‡ÓÏ.מפיך בין  אדם  בין 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈ¯Ê:עכו "ם ואנחה‡È˜.(·)עמים  גניחה ענין 

חלל  באנוק  וכן  הנפש יציאת בעת כ"ו)שהיא :(יחזקאל
(‚).¯ˆ·˙:מבצר הרמים:ÌÂ¯Ó.מלשון ÊÚ‰.השמים

קולוÔ˙.(‰)חזקה: נתן וה ' וכן נשמע ב')ר"ל ˘‡ÔÂ.:(יואל
המייה : מרודך‰˙˙‰.(Â)ענין חת כמו שבירה כ')ענין :(לעיל

(Ê).È˙¯Î˘‰Â: שכרות È‚ÒÂ‰.מלשון ‰È˙ÂÁÙ:שררה מיני
.ÂˆÈ˜È: מהשינה הערה ˙˙Ú¯Ú¯.(Á)ענין  ¯Ú¯Úחורבן ענין 

ערו ערו כמו קל"ז)והשחתה והדלקה:Â˙ˆÈ.:(תהלים הצתה  מל '
.˜È¯ È„· האח יאמר  שופר בדי וכמו אש  בדי וכן ריק בהרבה

ל"ט) כתובה:ÙÒ¯.(Ò):(איוב מגילה נקרא  כן 

a wxt `xfr - miaezk

á-÷øô àøæòrÎ`q

àñàøwiå äMà éãòìbä élæøa úBðaî ç÷ì øLà élæøá éða õBwä éða äiáç éða íéðäkä éðaîe¦§¥Æ©´Ÿ£¦½§¥¬¢©−̈§¥´©®§¥´©§¦©À£¤´Â̈©¦§º©§¦©³©¦§¨¦Æ¦½̈©¦¨¥−
:íîL-ìòáñ:äpäkä-ïî eìàâéå eàöîð àìå íéNçéúnä íáúë eL÷a älàâñàúLøzä øîàiå ©§¨«¥À¤¦§¯§¨¨²©¦§©§¦−§´Ÿ¦§¨®©«§Ÿ£−¦©§ª¨«©³Ÿ¤©¦§Æ̈¨Æ

:íénúìe íéøeàì ïäk ãîò ãò íéLãwä Lãwî eìëàé-àì øLà íäìãñòaøà ãçàk ìäwä-ìk ¨¤½£¤¬ŸŸ§−¦´Ÿ¤©¢¨¦®©²£¬ŸŸ¥−§¦¬§ª¦«¨©¨−̈§¤¨®©§©´
ìL íétìà àBaø:íéML úBàî-LäñìL íéôìà úòáL älà íäéúäîàå íäéãáò ãálîúBàî L ¦½©§©−¦§Ÿ¥¬¦¦«¦Â§©©§¥¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¥½¤¦§©´£¨¦½§¬Ÿ¥−

ìL:íéúàî úBøøLîe íéøøLî íäìå äòáLå íéLåñìL úBàî òáL íäéñeñíäéãøt äMLå íéL §Ÿ¦´§¦§¨®§¨¤²§Ÿ§¦¬«§Ÿ§−¨¨«¦¥¤¾§©¬¥−§Ÿ¦´§¦¨®¦§¥¤¾
:äMîçå íéòaøà íéúàîæñìL úBàî òaøà íäélîbúBàî òáL íéôìà úLL íéøîç äMîçå íéL ¨©−¦©§¨¦¬©£¦¨«§©̧¥¤½©§©¬¥−§Ÿ¦´©£¦¨®£Ÿ¦¾¥´¤£¨¦½§©¬¥−

(ô) :íéøNòåçñBãéîòäì íéäìàä úéáì eácðúä íìLeøéa øLà äåäé úéáì íàBáa úBáàä éLàøîe §¤§¦«¥¨¥Æ¨«¨½§¾̈§¥¬§−̈£¤´¦¨¨®¦¦«§©§Æ§¥´¨«¡Ÿ¦½§©£¦−
:BðBëî-ìòèñúLîç íéðî óñëå (ñ) óìàå úåàaø LL íéðBîkøc áäæ äëàìnä øöBàì eðúð íçëk ©§«§ŸÀ̈¨§»§©´©§¨¨¼¨À̈©§§¦Æ¥¦´Ÿ¨¤½¤§¤¾¤¨¦−£¥´¤

(ñ) :äàî íéðäk úðúëå íéôìàòíéðéúpäå íéøòBMäå íéøøLîäå íòä-ïîe íiåìäå íéðäkä eáLiå £¨¦®§¨§¬ŸŸ£¦−¥¨«©¥§´©Ÿ£¦´§Â©§¦¦«¦¨º̈§©§Ÿ§¦¯§©£¦²§©§¦¦−
(ñ) :íäéøòa ìàøNé-ìëå íäéøòa§¨¥¤®§¨¦§¨¥−§¨¥¤«

i"yx
(‡Ò).ç÷ì øùà לקח הגלעדי ברזילי מבני אחד כל
íîù.אשה: ìò àø÷éå על ברזילי של שמו נקרא והיה

מבנותיו: לקחו שהם לפי כהנים äìà.(Ò·)שמם
ולא  כתב באותו להתיחס להם שהיה המתיחסים הללו

יחוסן: כתב ומגועלים åìàâéå.נמצא מגואלים שהיו
נמצא  שלא בעבור הכהנים שאר עם עוד יעבודו שלא

יחוסן: חכליה àúùøúä.(Ò‚)כתב בן נחמיה הוא
לו  שהתירו התרשתא שמו שנקרא רבותינו ואמרו
משקה  היה אשר על עכו"ם של נסך יין לשתות חכמים

íéùã÷ä.למלך: ùã÷î:כהנים כשאר ואשמות חטאות
.'åâå ïäë ãåîò ãò ימות עד לחבירו האומר כאדם

עמוד  עד לפתור יכול ואיני זה דבר יעלה לא המשיח
של  בפ"א שמצינו לפי שני בבית ותומים לאורים כהן

ותומים: מאורים חסר שני בית שהיה ìë(Ò„)יומא

.ãçàë ìä÷ä והלוים הכהנים עם ביחד כולם כשהיו
המנויים  ישראל ובני זה חשבון בהם היה והנתינים
נחסרו  אשר ואותם ובנימין יהודה שבט של הם למעלה
משאר  היו הם למעלה תמצאם שלא זה מחשבון
כאחד  הקהל כל עולם בסדר מפורש וכן השבטים
י"ג  אלף שלשים אלא אינן ובפרטן וגו' רבוא ארבע

השבטים: משאר שעלו אלא הם היכן ãáìî(Ò‰)אלף
.íäéúåäîàå íäéãáò:הקהל בכלל היו íäìåשלא

.íéúàî úåøøåùîå íéøøåùî בשמחה עולים שהיו לפי
כדי  ומשוררות למשוררים צריכים היו לא"י מבבל

שמחתם: ברוב בהם מטיילות היו åáãðúä.(ÁÒ)שיהו
הבית: לבניין וממונם:íçëë.(ËÒ)מתנדבין כחם כפי

.íéðåîëøã:זהב של מטבע íéðäë.שם úåðúëå לשרת
בהם:

cec zcevn
(‡Ò).ÌÈ‰Î‰ È·ÓÂ:'וגו חביה בני Á˜Ï.והם הוא‡˘¯

ברזלי מבנות  אחת  לקח  שאביהם  לומר ברזלי בני  על  חוזר
בני עליהם לומר ברזלי  שם  עליהם נקרא היה  ולזה לאשה 

האלה:‡Ï‰.(Ò·)ברזילי: מהם:Ì·˙Î.הכהנים כתוב דבר
.ÌÈ˘ÁÈ˙Ó‰:הדורות סדר  בו יסופר Â‡ˆÓ.אשר ‡ÏÂבספר

וזכורים: כתובים  אלה נמצאו לא  נמאסוÂÏ‡‚ÈÂ.היחוס ולכן
הכהונה: נאמר‰˙¯˘˙‡.(Ò‚)מן וכן חכליה בן נחמיה הוא

התרשתא נקרא לכן  נסך יין  לשתות חכמים לו והתירו  למלך משקה שהיה לפי וארז"ל  ח) (נחמיה התרשתא הוא  נחמיה  ויאמר
שתא: התר מורכבת מלה  ÂÏÎ‡È.והיא ‡Ï וקדשי‡˘¯ תרומה  היא  זו וארז"ל הקדשים  מקדש יאכלו לא  אשר  היא משפטם  ר"ל 

ÌÈÓÂ˙ÏÂ.המזבח : ÌÈ¯Â‡Ïבבית כי ותומים באורים אז  וישאלו המשיח  שיבוא  עד  וכאומר  כשרי' כהנים  הם אם  בהם לשאול 
בהם: לשאול ותומים  האורים  היו  לא  Á‡Î„.(Ò„)השני Ï‰˜‰ ÏÎהישראלים יחד  עבדיכולם בני והנתינים הלוים  והכהנים

Â‚Â'.שלמה: ‡Â·¯ Ú·¯‡ובנימין יהודה  מבני הישראלים כ "א  בפרטן חשב לא אבל  רבוא  שלשה למספר  אף יעלו לא ובפרטן
עולם: בסדר מפורש  וכן  הזה כחשבון היו השבטים  מיתר שעלו  מהם  עבדיהםÏÓ·„.(Ò‰)ועם מלבד  הוא הזה החשבון

וכו': אלפים  שבעת והיו הנזכרים אלה  של  Â¯¯Â˘ÓÂ˙.ואמהותיהם ÌÈ¯¯Â˘Óבשמחה עלו כי בדרך  לשורר  ונקבות זכרים
האבות:È˘‡¯ÓÂ.(ÁÒ)ובטיול : מראשי ‰'.מקצת  ˙È·Ï:הבית בנו לא עדיין כי  ה' בית  למקום  ‰‡ÌÈ‰Ï.ר"ל ˙È·Ïוחוזר
Â‚Â'.ומפרש : Â„ÈÓÚ‰Ï:ובסיסו כנו על  הבית להעמיד  עשרו:ÌÁÎÎ.(ËÒ)ר"ל  כח  כפי התנדב אחד  ‰Î‡ÏÓ‰.כל ¯ˆÂ‡Ï

הבנין : למלאכת  והכסף  הזהב שם  שאצרו המקום  ÌÈ‰Î.אל  ˙Â˙ÎÂ: העבודה בשעת הכהנים  אותם ‰ÌÚ.(Ú)שילבשו ÔÓÂ
ובנימין: יהודה גלו:·Ì‰È¯Ú.מבני שלא עד  נחלתם ערי  היו  Ï‡¯˘È.אשר  ÏÎÂ:השבטים מיתר העולים  הם 

oeiv zcevn
(·Ò).ÌÈ˘ÁÈ˙Ó‰מן הדורות סדר הודעת  הוא יחוס ענין

אביהם : ומי יצאו  ממי ונמאסÂÏ‡Â‚ÈÂ.המשפחות  טינוף  ענין
א ): (מלאכי מגואל  לחם אלפים:¯·Â‡.(Ò„)כמו  עשרת הוא

(ÂÒ).Ì‰È„¯Ù:והחמור הסוס מן  הבאים ÂÂÎÓ.(ÁÒ)הם
ובסיס: כן אצלם:„¯ÌÈÂÓÎ.(ËÒ)מל ' ידוע  מטבע שם 

.ÌÈÓ:ליטרא משקל שם



קפז `p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøéaqÎ`p

àð:ýåýé úéa éLc÷î-ìò íéøæ eàa ék eðéðt änìë äúqk ätøç eðòîL-ék eðLaáðíéîé-äpä ïëì µŸ§¦«¨©´§¤§½̈¦§¨¬§¦−̈¨¥®¦µ¨´¨¦½©«¦§§¥−¥¬§¨«¨¥º¦¥«¨¦³
:ììç ÷ðàé döøà-ìëáe äéìéñt-ìò ézã÷ôe ýåýé-íàð íéàaâðøváú éëå íéîMä ìáá äìòú-ék ¨¦Æ§ª§½̈¨©§¦−©§¦¤®¨§¨©§−̈¤¡¬Ÿ¨¨«¦«©£¤³¨¤Æ©¨©½¦§¦¬§©¥−

:ýåýé-íàð dì íéããL eàáé ézàî dfò íBøîãð:íécNk õøàî ìBãb øáLå ìáaî ä÷òæ ìB÷ §´ª¨®¥¦¦À¨¯ŸŸ§¦²−̈§ª§¨«¬§¨−̈¦¨¤®§¤¬¤¨−¥¤¬¤©§¦«
äð:íìB÷ ïBàL ïzð íéaø íéîk íäélâ eîäå ìBãb ìB÷ äpnî ãaàå ìáa-úà ýåýé ããL-ékåðàá ék ¦«Ÿ¥³§¨Æ¤¨¤½§¦©¬¦¤−¨´¨®§¨³©¥¤Æ§©´¦©¦½¦©¬§−¨«¦Á¨̧

:ílLé ílL ýåýé úBìîb ìà ék íúBúM÷ äúzç äéøBab eãkìðå ããBL ìáa-ìò äéìòæðézøkLäå ¨¤³¨©¨¤Æ¥½§¦§§Æ¦¤½¨¦§−̈©§¨®¦´¥¯§ª²§−̈©¥¬§©¥«§Â¦§©§¦
:BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð eöé÷é àìå íìBò-úðL eðLéå äéøBaâå äéðâñe äéúBçt äéîëçå äéøN̈¤̧¨©£¨¤¹¨©¤³¨§¨¤Æ¨Æ§¦¤½¨§¨§¬§©−̈§´Ÿ¨¦®§ª̧©¤½¤§¨¬§¨−§«

çðíénò eòâéå ezvé Làa íéäábä äéøòLe øòøòúz øòøò äáçøä ìáa úBîç úBàáö ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©º§¨´§¨ÀÂŸ¨¤³¨«§¨¨Æ©§¥´¦§©§½̈§¨¤¬¨©§Ÿ¦−¨¥´¦©®§¦«§¸©¦¯
:eôòéå Là-éãa íénàìe ÷éø-éãaèðäéñçî-ïa äiøð-ïá äéøN-úà àéápä eäéîøé | äeö-øLà øácä §¥¦²§ª¦¬§¥¥−§¥̈«©¨º̈£¤¦¨´¦§§¨´©¨¦À¤§¨¨´¤¥¦¨»¤©§¥¨¼

:äçeðî øN äéøNe Bëìîì úéòáøä úðLa ìáa äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà Bzëìañúà eäéîøé ázëiå §¤§º¤¦§¦¨³¤«¤§¨Æ¨¤½¦§©¬¨§¦¦−§¨§®§¨−̈©¬§¨«©¦§´Ÿ¦§§À̈¥¯
:ìáa-ìà íéáúkä älàä íéøácä-ìk úà ãçà øôñ-ìà ìáa-ìà àBáz-øLà äòøä-ìkàñøîàiå ¨¨¨¨²£¤¨¬¤¨¤−¤¥´¤¤¨®¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤©§ª¦−¤¨¤«©¬Ÿ¤

:älàä íéøácä-ìk úà úàø÷å úéàøå ìáá Eàák äéøN-ìà eäéîøéáñzøaã äzà ýåýé zøîàå ¦§§−̈¤§¨¨®§Ÿ£´¨¤½§«¨¦½¨§«¨½̈¨¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§¨©§À̈§¨Æ©¨̧¦©¹§¨
:äéäz íìBò úBîîL-ék äîäa-ãòå íãàîì áLBé Ba-úBéä ézìáì Búéøëäì äfä íB÷nä-ìà¤©¨³©¤Æ§©§¦½§¦§¦³¡«Æ¥½§¥¨−̈§©§¥¨®¦«¦§¬−̈¦«§¤«

i"yx
(‡).äôøç åðòîù éë ומחרפים אומרים כשדים שהיו

ביתו: את שהחרבנו רמה אלהינו יד לאמר אותנו
(·).ììç ÷ðàé בחץ האדם את כשהורגים חלל יצעק

האנקה: הוא הרומח כשמוציא גונח והוא ברומח או
(‚).øöáú éëå:חוזק מבצר íéããåùלשון åàåáé éúàî
.äì לה יבואו ממנה הגבוהים השמים מן מאתי

÷íìå.(‰)דים:השוד  ïåàù ïúð:צעקתם קול נשמע
(Á).øòøòúú היסוד עד ערו ערו לשון חפירה, לשון

קלז) éø÷.:(תהלים éãá:עליהם שיבא ריק בהרבה
(Ë).äçåðî øù את רואים היו ידו על תקרובתא, רב 

תשורה: לו המביאים המלך פני

cec zcevn
(‡).Â˘Â·האויב חרפת שמענו  כי בושנו  הנה עד  הנה 

והם ה ' בית  מקדשי על זרים באו  כאשר פנינו כלימה וכסתה 
המקדש בית את החריבו כאשר ר"ל והדביר  וההיכל האולם 
מקדשו: הציל  לא ה' יכולת  מבלי ואמרו האויבים  חרפו

(·).È˙„˜ÙÂ:פסיליה על פורעניות להביא ÏÎ·Âאשגיח 
ארצה:‡¯ˆ‰. מקומות  ÏÏÁ.בכל  ˜‡È:הנשמה תצא בעת

(‚).‰ÏÚ˙ ÈÎמפני שם להשגב השמים  אל בבל תעלה אם 
כי לעצמה  תועיל לא  במרום  חזק  מבצר  תעשה  ואם האויב 
והוא נגדי עומד  מבצר  שום ואין השודדים לה  יבואו ממני
בהרבה במלחמה תתחזק אם לומר  והפלגה  מליצה ענין

לעצמה: תועיל לא מבבל :Ï··Ó.(„)תחבולות נשמע 
(‰).ÏÂ„‚ ÏÂ˜: מאד גדול היה  שאונם וקול עם  רבת בת היתה  ‚Ì‰ÈÏ.כי ÂÓ‰Âמה כלומר הומים, היו שגליהם  ומה  ר"ל 

ממנה: המקום יאבד זה כל  את קולם  נשמע  היה כן  רבים מים המיית וכמו כגלים  ובהתרוממות בגאוה Á˙˙‰(Â)שהמו
.Ì˙Â˙˘˜:קשתותם נשברה  כאילו  במלחמה  ולהתגבר לירות  יוכלו ‰'.לא  ˙ÂÏÂÓ‚ Ï‡ ÈÎולכן המעשה גמול  משלם הוא  ה' כי 

לעשות: שהרעה גמולה את  לבבל ויפלוÈ˙¯Î˘‰Â.(Ê)ישלם דעתם אבלבל ר"ל יקיצו  ולא עולם עד ישנו כי עד  אותם אשכר
יקומו: ˘ÂÓ.ולא ˙Â‡·ˆ ומטה :‰' מעלה בצבאות מושל שהוא  רחבה :‰¯Á·‰.(Á)המורה  אחת כל  ˙˙Ú¯Ú¯.אשר ¯Ú¯Ú

ותשחת: ÌÈÓÚ.תחרב ÂÚ‚ÈÂיצליחו לא  כי לריק  יהיה האויב מול במלחמה  שיגעו מה  ר"ל  ריק בהרבה יגעו בבבל  אשר העמים 
‡˘.מאומה : È„· עד ותאכל  האש את  לכבות  יוכלו  ולא עיפים  ויהיה  תכליתם יהיה  אש כי אש  בהרבה  יהיה  הלאומים יגיעות
ˆ„˜Â‰È.(Ë)אבדון : צדקיהו :‡˙ ÁÂÓ‰.עם לבו:˘¯ מסתרות  עמו לדבר מנוחתו בעת  המלך עם  שעמד  לומר , רצה 

(Ò).'ÂÎÂ ·Â˙ÎÈÂ:שכתב הספר בדבר לו שצוה  אמר ואח "ז ספר שכתב אמר ÙÒ¯.בתחלה Ï‡שכתב אחר  כי  סופו ע "ש  אמר
ספר: ··Ï.נעשה Ï‡ ÌÈ·Â˙Î‰: בבל על  פה בו:È‡¯Â˙.(Ò‡)הכתובים ותקרא בספר תראה „·¯˙.(Ò·)אז הלא‡˙‰ ר"ל 

מאמריך : לקיים בידך הלא כן ואם  ירמיה אמר בהמה:Ì„‡ÓÏ.מפיך בין  אדם  בין 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈ¯Ê:עכו "ם ואנחה‡È˜.(·)עמים  גניחה ענין 

חלל  באנוק  וכן  הנפש יציאת בעת כ"ו)שהיא :(יחזקאל
(‚).¯ˆ·˙:מבצר הרמים:ÌÂ¯Ó.מלשון ÊÚ‰.השמים

קולוÔ˙.(‰)חזקה: נתן וה ' וכן נשמע ב')ר"ל ˘‡ÔÂ.:(יואל
המייה : מרודך‰˙˙‰.(Â)ענין חת כמו שבירה כ')ענין :(לעיל

(Ê).È˙¯Î˘‰Â: שכרות È‚ÒÂ‰.מלשון ‰È˙ÂÁÙ:שררה מיני
.ÂˆÈ˜È: מהשינה הערה ˙˙Ú¯Ú¯.(Á)ענין  ¯Ú¯Úחורבן ענין 

ערו ערו כמו קל"ז)והשחתה והדלקה:Â˙ˆÈ.:(תהלים הצתה  מל '
.˜È¯ È„· האח יאמר  שופר בדי וכמו אש  בדי וכן ריק בהרבה

ל"ט) כתובה:ÙÒ¯.(Ò):(איוב מגילה נקרא  כן 

a wxt `xfr - miaezk

á-÷øô àøæòrÎ`q

àñàøwiå äMà éãòìbä élæøa úBðaî ç÷ì øLà élæøá éða õBwä éða äiáç éða íéðäkä éðaîe¦§¥Æ©´Ÿ£¦½§¥¬¢©−̈§¥´©®§¥´©§¦©À£¤´Â̈©¦§º©§¦©³©¦§¨¦Æ¦½̈©¦¨¥−
:íîL-ìòáñ:äpäkä-ïî eìàâéå eàöîð àìå íéNçéúnä íáúë eL÷a älàâñàúLøzä øîàiå ©§¨«¥À¤¦§¯§¨¨²©¦§©§¦−§´Ÿ¦§¨®©«§Ÿ£−¦©§ª¨«©³Ÿ¤©¦§Æ̈¨Æ

:íénúìe íéøeàì ïäk ãîò ãò íéLãwä Lãwî eìëàé-àì øLà íäìãñòaøà ãçàk ìäwä-ìk ¨¤½£¤¬ŸŸ§−¦´Ÿ¤©¢¨¦®©²£¬ŸŸ¥−§¦¬§ª¦«¨©¨−̈§¤¨®©§©´
ìL íétìà àBaø:íéML úBàî-LäñìL íéôìà úòáL älà íäéúäîàå íäéãáò ãálîúBàî L ¦½©§©−¦§Ÿ¥¬¦¦«¦Â§©©§¥¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¥½¤¦§©´£¨¦½§¬Ÿ¥−

ìL:íéúàî úBøøLîe íéøøLî íäìå äòáLå íéLåñìL úBàî òáL íäéñeñíäéãøt äMLå íéL §Ÿ¦´§¦§¨®§¨¤²§Ÿ§¦¬«§Ÿ§−¨¨«¦¥¤¾§©¬¥−§Ÿ¦´§¦¨®¦§¥¤¾
:äMîçå íéòaøà íéúàîæñìL úBàî òaøà íäélîbúBàî òáL íéôìà úLL íéøîç äMîçå íéL ¨©−¦©§¨¦¬©£¦¨«§©̧¥¤½©§©¬¥−§Ÿ¦´©£¦¨®£Ÿ¦¾¥´¤£¨¦½§©¬¥−

(ô) :íéøNòåçñBãéîòäì íéäìàä úéáì eácðúä íìLeøéa øLà äåäé úéáì íàBáa úBáàä éLàøîe §¤§¦«¥¨¥Æ¨«¨½§¾̈§¥¬§−̈£¤´¦¨¨®¦¦«§©§Æ§¥´¨«¡Ÿ¦½§©£¦−
:BðBëî-ìòèñúLîç íéðî óñëå (ñ) óìàå úåàaø LL íéðBîkøc áäæ äëàìnä øöBàì eðúð íçëk ©§«§ŸÀ̈¨§»§©´©§¨¨¼¨À̈©§§¦Æ¥¦´Ÿ¨¤½¤§¤¾¤¨¦−£¥´¤

(ñ) :äàî íéðäk úðúëå íéôìàòíéðéúpäå íéøòBMäå íéøøLîäå íòä-ïîe íiåìäå íéðäkä eáLiå £¨¦®§¨§¬ŸŸ£¦−¥¨«©¥§´©Ÿ£¦´§Â©§¦¦«¦¨º̈§©§Ÿ§¦¯§©£¦²§©§¦¦−
(ñ) :íäéøòa ìàøNé-ìëå íäéøòa§¨¥¤®§¨¦§¨¥−§¨¥¤«

i"yx
(‡Ò).ç÷ì øùà לקח הגלעדי ברזילי מבני אחד כל
íîù.אשה: ìò àø÷éå על ברזילי של שמו נקרא והיה

מבנותיו: לקחו שהם לפי כהנים äìà.(Ò·)שמם
ולא  כתב באותו להתיחס להם שהיה המתיחסים הללו

יחוסן: כתב ומגועלים åìàâéå.נמצא מגואלים שהיו
נמצא  שלא בעבור הכהנים שאר עם עוד יעבודו שלא

יחוסן: חכליה àúùøúä.(Ò‚)כתב בן נחמיה הוא
לו  שהתירו התרשתא שמו שנקרא רבותינו ואמרו
משקה  היה אשר על עכו"ם של נסך יין לשתות חכמים

íéùã÷ä.למלך: ùã÷î:כהנים כשאר ואשמות חטאות
.'åâå ïäë ãåîò ãò ימות עד לחבירו האומר כאדם

עמוד  עד לפתור יכול ואיני זה דבר יעלה לא המשיח
של  בפ"א שמצינו לפי שני בבית ותומים לאורים כהן

ותומים: מאורים חסר שני בית שהיה ìë(Ò„)יומא

.ãçàë ìä÷ä והלוים הכהנים עם ביחד כולם כשהיו
המנויים  ישראל ובני זה חשבון בהם היה והנתינים
נחסרו  אשר ואותם ובנימין יהודה שבט של הם למעלה
משאר  היו הם למעלה תמצאם שלא זה מחשבון
כאחד  הקהל כל עולם בסדר מפורש וכן השבטים
י"ג  אלף שלשים אלא אינן ובפרטן וגו' רבוא ארבע

השבטים: משאר שעלו אלא הם היכן ãáìî(Ò‰)אלף
.íäéúåäîàå íäéãáò:הקהל בכלל היו íäìåשלא

.íéúàî úåøøåùîå íéøøåùî בשמחה עולים שהיו לפי
כדי  ומשוררות למשוררים צריכים היו לא"י מבבל

שמחתם: ברוב בהם מטיילות היו åáãðúä.(ÁÒ)שיהו
הבית: לבניין וממונם:íçëë.(ËÒ)מתנדבין כחם כפי

.íéðåîëøã:זהב של מטבע íéðäë.שם úåðúëå לשרת
בהם:

cec zcevn
(‡Ò).ÌÈ‰Î‰ È·ÓÂ:'וגו חביה בני Á˜Ï.והם הוא‡˘¯

ברזלי מבנות  אחת  לקח  שאביהם  לומר ברזלי בני  על  חוזר
בני עליהם לומר ברזלי  שם  עליהם נקרא היה  ולזה לאשה 

האלה:‡Ï‰.(Ò·)ברזילי: מהם:Ì·˙Î.הכהנים כתוב דבר
.ÌÈ˘ÁÈ˙Ó‰:הדורות סדר  בו יסופר Â‡ˆÓ.אשר ‡ÏÂבספר

וזכורים: כתובים  אלה נמצאו לא  נמאסוÂÏ‡‚ÈÂ.היחוס ולכן
הכהונה: נאמר‰˙¯˘˙‡.(Ò‚)מן וכן חכליה בן נחמיה הוא

התרשתא נקרא לכן  נסך יין  לשתות חכמים לו והתירו  למלך משקה שהיה לפי וארז"ל  ח) (נחמיה התרשתא הוא  נחמיה  ויאמר
שתא: התר מורכבת מלה  ÂÏÎ‡È.והיא ‡Ï וקדשי‡˘¯ תרומה  היא  זו וארז"ל הקדשים  מקדש יאכלו לא  אשר  היא משפטם  ר"ל 

ÌÈÓÂ˙ÏÂ.המזבח : ÌÈ¯Â‡Ïבבית כי ותומים באורים אז  וישאלו המשיח  שיבוא  עד  וכאומר  כשרי' כהנים  הם אם  בהם לשאול 
בהם: לשאול ותומים  האורים  היו  לא  Á‡Î„.(Ò„)השני Ï‰˜‰ ÏÎהישראלים יחד  עבדיכולם בני והנתינים הלוים  והכהנים

Â‚Â'.שלמה: ‡Â·¯ Ú·¯‡ובנימין יהודה  מבני הישראלים כ "א  בפרטן חשב לא אבל  רבוא  שלשה למספר  אף יעלו לא ובפרטן
עולם: בסדר מפורש  וכן  הזה כחשבון היו השבטים  מיתר שעלו  מהם  עבדיהםÏÓ·„.(Ò‰)ועם מלבד  הוא הזה החשבון

וכו': אלפים  שבעת והיו הנזכרים אלה  של  Â¯¯Â˘ÓÂ˙.ואמהותיהם ÌÈ¯¯Â˘Óבשמחה עלו כי בדרך  לשורר  ונקבות זכרים
האבות:È˘‡¯ÓÂ.(ÁÒ)ובטיול : מראשי ‰'.מקצת  ˙È·Ï:הבית בנו לא עדיין כי  ה' בית  למקום  ‰‡ÌÈ‰Ï.ר"ל ˙È·Ïוחוזר
Â‚Â'.ומפרש : Â„ÈÓÚ‰Ï:ובסיסו כנו על  הבית להעמיד  עשרו:ÌÁÎÎ.(ËÒ)ר"ל  כח  כפי התנדב אחד  ‰Î‡ÏÓ‰.כל ¯ˆÂ‡Ï

הבנין : למלאכת  והכסף  הזהב שם  שאצרו המקום  ÌÈ‰Î.אל  ˙Â˙ÎÂ: העבודה בשעת הכהנים  אותם ‰ÌÚ.(Ú)שילבשו ÔÓÂ
ובנימין: יהודה גלו:·Ì‰È¯Ú.מבני שלא עד  נחלתם ערי  היו  Ï‡¯˘È.אשר  ÏÎÂ:השבטים מיתר העולים  הם 

oeiv zcevn
(·Ò).ÌÈ˘ÁÈ˙Ó‰מן הדורות סדר הודעת  הוא יחוס ענין

אביהם : ומי יצאו  ממי ונמאסÂÏ‡Â‚ÈÂ.המשפחות  טינוף  ענין
א ): (מלאכי מגואל  לחם אלפים:¯·Â‡.(Ò„)כמו  עשרת הוא

(ÂÒ).Ì‰È„¯Ù:והחמור הסוס מן  הבאים ÂÂÎÓ.(ÁÒ)הם
ובסיס: כן אצלם:„¯ÌÈÂÓÎ.(ËÒ)מל ' ידוע  מטבע שם 

.ÌÈÓ:ליטרא משקל שם



aקפח dpyn iying wxt mirbp zkqn

‡Èíeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa,úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–èéìçäì Bæ éøä.eøîàL éðtî: ©¤¤©£¦§¦§¥¨§§¨©¤¤©£¦§¦¨§¥§¨£¥§©£¦¦§¥¤¨§
ïáì øòNì äîã÷ úøäa íà–àîè,úøäáì íã÷ ïáì øòN íàå–øBäè;÷ôñ íàå–àîè.òLBäé éaøåää÷. ¦©¤¤¨§¨§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¨©§©¤¤¨§¦¨¥¨¥§©¦§ª©¦¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡øBäè íéòâð ÷ôñ ìk,äfî õeç,øçà ãBòå.äæ äæéàå?døébñäå ñéøbk úøäa Ba äúéäL éî,òeáL óBña ¨§¥§¨¦¨¦¤§©¥§¥¤¤¦¤¨§¨©¤¤©§¦§¦§¦¨§¨©

òìqk àéä éøäå,àéä àéäL ÷ôñ,äézçz äàa úøçàL ÷ôñ–àîè. ©£¥¦©¤©¨¥¤¦¦¨¥¤©¤¤¨¨©§¤¨¨¥
·ïáì øòNa Bèéìçä,ïáì øòN Cìä,ïáì øòN øæçå;äéçîa ïëå,ïBéNôáe;älçza,áeòeáL óBñïBLàø,óBña ¤¡¦§¥¨¨¨¨©¥¨¨¨§¨©¥¨¨¨§¥§¦§¨§¦§©§¦¨§¨©¦§

`izexry izy dae qixb ivgk zxda clepe'åë.hilgdl ef ixdúøäáå úåøòù åúàã åàì ,úçà äøòù äáå åà úåøòù éúù äáå ïðúã àëéä ìë
:úåøòù åàá ë"çàå äîã÷ úøäáã àìà ,éããä éãäá.xedh zxdal mcew oal xry m`eáéúëã(â"é àø÷éå)äîøâù àéä úøäáä ,ïáì øòù äëôä àéäå

:ïáìì êôäéù øòùì.`nh wtq:àîè ,ïáì øòùì äîã÷ úøäá åà úøäáì íã÷ ïáì øòù íà ÷ôñ.ddw ryedi iaxe,øîåìë .åéðéù äðéä÷ú ïåùìî .ïðéñøâ
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè ÷ôñ øáñ åäéàã .àîè ÷ôñ øîåàä éøáãî úåä÷ åéðéù åéä

d`.dfn ueg .mirbp wtq lk:íã÷ ïáì øòù ÷ôñ äîã÷ úøäá ÷ôñã.rlqk `id ixd:òìñë äìåãâå äáçø úéùòð.`id `idy wtqèéìçäì äéåàøå
:äùô éøäù.dizgz d`a zxg`y wtq:äìçúá àîèî ïåéùô ïéàã ,øéâñäì äéåàøå äëìä äðåùàøäå.`nh:åèéìçîå

a.oal xry jld:åøåáòá èìçåäù.oal xry xfge:åéúçú øçà.oeiyta oke digna okeë"â àéäù äéçî åá äãìåðù àìà ,ïáì øòù øæç àìù åà

`xephxa yexit
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íeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa, לבן שער  כל בה אין  –äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÀÅÈÀÀÈ
אצלה, –úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäaיש לבנות; – ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÀÅÀÈ

הבהרת  אלא כאחד , השערות ושתי הבהרת נולדה שלא מפרשים,
שערות שתי  באו  כך  ואחר  הר "ב);קדמה שמדובר(הר "ש; מפרשים, ויש

כאחת באו  השערות ושתי שהבהרת בכגון אפילו ("תפארת כאן

èéìçäìישראל"), Bæ éøä קדמה כגריס שהבהרת לפי  לטומאה, – ÂÅÀÇÂÄ
השערות diipydלשתי zxdady it lr s` ,"l`xyi zx`tz" lra zrcle)

li`ed ,mixne` ep` mewn lkn ,cgia zexryd izy mr d`a qixb ivgk
diipyd zxdad mb i`cea ,zexryl dncw qixb ivgk dpey`xd zxdade

.(`nhidl zetxhvne ,zexryl dncw qixb ivgk, הללו הדינים כל וטעם
ïáì øòNì äîã÷ úøäa íà :eøîàL éðtî כגריס בהרת אם – ÄÀÅÆÈÀÄÇÆÆÈÀÈÀÅÈÈÈ

לבנות, שערות לשתי  הוא àîèקדמה הלבן השער זה שבכגון – ÈÅ
הכתוב את לעיל שהבאנו  כמו  טומאה, י):סימן יג, הפכה (ויקרא  "והיא

ללבן; השער  את הפכה שהבהרת לבן ", ÷íãשער  ïáì øòN íàåÀÄÅÈÈÈÈÇ
øBäè ,úøäáìכל ועל טומאה; סימן  הלבן  השער  אין כלומר – ÀÇÆÆÈ

הסגר  הנגע צריך  ישראל");פנים ôñ÷("תפארת  íàå בהרת אם – ÀÄÈÅ
קדם, לבן שער או  הולכים àîèקדמה שאין מבואר , במפרשים – ÈÅ

קדמה  שהבהרת יותר שמסתבר משום הגוף, של  טהרה חזקת אחר כאן 
הוא  שהנגע אלא שחורות, להיות דרכן שהשערות לפי  הלבן, לשער 

אם  לפיכך  הגוף, בחזקת ריעותא כאן ויש והואיל  ללבן, אותן  שהופך 
טמא שהאריכוספק, טוב" יום  ו "תוספות  הר"ש ועיין א; יט, נידה (תוספות

זה). התורה,בענין מן טמא שהוא למפרשים, נראה האמור , הטעם ולפי
שתולים  משום אלא טמא, שהוא חכמים, סוברים ספק מטעם לא שהרי 

שנתלבן  הוא הנגע מחמת הסתם ומן  שחור, להיות השער שדרך  במצוי,

ישראל"). "תפארת טוב"; יום  "תוספות  כותב:(עיין הרמב"ם "d`xiieאבל 
"wtqa ez`nehy il.( ט ב, צרעת  טומאת  ÷ää(הל ' òLBäé éaøå– ÀÇÄÀËÇÄÈ

סובר : הוא שכן  טמא, ספק האומר  מדברי  קהות שיניו  היו כלומר
טהור  הרמב "ם);ספק עפ"י מפרשים:(ברטנורא  בדברddiwויש דקדק –

וטיהר ב);הרבה קי, יבמות אסיפה (תוספות לשון שהוא מפרשים, ויש
,("minr zdwi ele" :igie 'ta aezkd oeylk) להסכים חכמים שאסף כלומר 

זה בכגון לטהר ישראל").עמו  ("תפארת 

שסיים  שלאחר  הגר "א), של פירושו (בעקבות כותב ישראל" "תפארת בעל 
שהואיל להשמיענו , בא וחכמים, עקיבא רבי של המחלוקות כל את התנא
הנגע  כל היה שכבר שמשמע לבן ", הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא וכתוב
לבן" הפך "ושערה כ ): שם, (שם גם וכתוב הלבן , השער  שנראה קודם
נמצאנו ללבן, הנגע שיהפכנה צריך לה הראוי שער כל  שמשמע ה"א, במפיק

השער כל  את שיהפוך  צריך  הנגע שכל  ארבע למדים, התנא נקט ולפיכך  ,

א) dxryבבות: dae qixb ivgk zxda dclep ,melk da oi`e qixb ivgk zxda
,zg`(ב להסגיר; אלא אינה השער, מקצת הבהרת כל שהפכה zxdaדהיינו 

,zg` dxry dae qixb ivgk zxda dclep ,zg` dxry dae qixb ivgk שהפכה והרי
כן פי  על  אף האחרת, שערה הפכה האחרת ומקצתה אחת שערה מקצתה

ג) להסגיר ; אלא ואינה כולה, את כולה הפכה כאילו נחשב זה zxdaאין
,zg` dxry dae qixb ivgk zxda dclep ,zexry izy dae qixb ivgk שהפכה

שערה  פנים כל על הפכה האחרת ומקצתה השער , כל את הבהרת מקצת
ד ) להסגיר ; אלא אינה כן פי על אף melk,אחת, da oi`e qixb ivgk zxda

,zexry izy dae qixb ivgk zxda dclep שהפכה באמת, להיות שצריך כפי  היינו 
הלכך  השער, כל את hilgdl.כולה ef ixd:התנא מסיים כך  exn`yועל iptn

תהיה  אופן  באיזה הללו, הבבות בכל לך לפרש הוצרכתי לפיכך כלומר וכו '
הראוי השער  לכל הבהרת כל שתקדים שצריך ידה, על שיוחלט הקדימה

לה.

àáåî àøîâá:(א פו, מציעא zxda(בבא m` :riwxc `zaizna ewlgp"
wtq ;xedh Ð zxdal mcew oal xry m`e ;`nh Ð oal xryl zncew ספק (ואם

הדין)? מהו  –:exn` ."`nh" :dxn` dlrn ly `ilntd lke ,"xedh" :xn` d"awd
ip` ,mirbpa cigi ip`" :ipngp xa dax xn`y ,ipngp xa dax gikei Ð ?gikei in
`ly meyn ,ea rbil zeend j`ln leki `le Ð eixg` gily egly ."zeld`a cigi
`ed miyxt ly oeibl xaq ,mipwd oia yrx mwe gex ayp jk jeza .ecenlzn eit wqt

– אחריו) zrya(הרודף .zekln cia xqn` `le zeend j`ln icia zen` :xn`
p xa dax jixy` :dxn`e lew za d`vi ."xedh ,xedh" :xn` ezxihtjteby ,ipng

."xedh"a jznyp d`vie xedh
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äfî õeç ,øBäè íéòâð ÷ôñ ìk,הקודם הפרק בסוף ששנינו – ÈÀÅÀÈÄÈÄÆ
סתמה  שמשנתנו  מפרשים, יש  קדם; לבן  שער ספק קדמה בהרת ספק

יהושע כרבי  שלא צרעת כאן טומאת הל' הרמב"ם  עפ"י משנה" ("כסף 

ט ); מפרשים:ב, dfnויש  ueg,תנאים מחלוקת בו שיש –øçà ãBòåÀÇÅ
טהור . שאינו  אחר, נגעים ספק ועוד  –Ba äúéäL éî ?äæ äæéàåÀÅÆÆÄÆÈÀÈ

døébñäå ñéøbk úøäa,לשבוע –òìqk àéä éøäå òeáL óBña ÇÆÆÇÀÄÀÄÀÄÈÀÈÇÇÂÅÄÇÆÇ
שנשתנתה  כלומר כסלע, גדולה והיא הכהן ראה השבוע ובסוף –

אחרת, כבהרת נראית והיא àéäמאד  àéäL ÷ôñ הבהרת אותה – ÈÅÆÄÄ
לטומאה, להחליטה וראויה הרבה, שפשתה אלא ôñÈÅ÷שהסגירה,

äézçz äàa úøçàL בהרת וזו  הלכה, הראשונה שהבהרת – ÆÇÆÆÈÈÇÀÆÈ
הסגר , וטעונה טמא.àîèחדשה, זה שספק לטומאה, מחליטה – ÈÅ

הרמב"ם, לדעת אף התורה מן טמא שבמשנתנו נגעים שבספק מפרשים יש
לטומאה כמוחזקת היא הרי  כגריס, בהרת בתחילתה והיתה (oiirשהואיל

.("dpexg` dpyn" ;"aeh mei zetqez"
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Bèéìçä,המנוגע את הכהן החליט –ïáì øòNaשתי מחמת – ÆÁÄÀÅÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iying wxt mirbp zkqn

éðL òeáL,øeètä øçàì–äúéäL Bîk àéä éøä.äéçîa Bèéìçä,äéçnä äëìäå,äéçnä äøæçå;ïëå ¨©¥¦§©©©§£¥¦§¤¨§¨¤¡¦§¦§¨§¨§¨©¦§¨§¨§¨©¦§¨§¥
ïáì øòNa,ïBéNôáe;älçza,ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–äúéäL Bîk àéä éøä. §¥¨¨¨§¦§©§¦¨§¨©¦§¨©¥¦§©©©§£¥¦§¤¨§¨

ïBéNôa Bèéìçä,ïBéNtä CìäïBéNtä øæçå;ïáì øòNa ïëå;òeáL óBñaïBLàø,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì ¤¡¦§¦§¨©©¦§§¨©©¦§§¥§¥¨¨¨§¨©¦§¨©¥¦§©©©§
–äúéäL úBîk àéä éøä. £¥¦§¤¨§¨
‚äãe÷t øòN–ìàììäî ïa àéá÷òànèî;íéîëçåïéøäèî.äãe÷t øòN àeä äæéà?úøäa Ba äúéäL éî §©§¨£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦¥¤§©§¨¦¤¨§¨©¤¤

ïáì øòN dáe,BîB÷îa ïáì øòNì äçépäå úøäaä äëìä,äøæçå–ìàììäî ïa àéá÷òànèî;íéîëçåïéøäèî. ¨¥¨¨¨¨§¨©©¤¤§¦¦¨§¥¨¨¨¦§§¨§¨£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦
øîàéaøàáé÷ò:øBäè àeäL äæa éðà äãBî.äæéàäãe÷t øòN àeä?ézL dáe ñéøbk úøäa Ba äúéäL éî ¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤¨¥¤§©§¨¦¤¨§¨©¤¤©§¦¨§¥

úBøòN,ñéøâ éöçk äpîéä Cìäå,úøäaä íB÷îa ïáì øòNì Bçépäå,øæçå.Bì eøîà:éøác úà eìhaL íLk §¨§¨©¥¤¨©£¦§¦§¦¦§¥¨¨¨¦§©©¤¤§¨©¨§§¥¤¦§¤¦§¥
àéá÷ò,éøác óàïéîi÷î ïðéà E. £©§¨©§¨¤¥¨§ª¨¦

:òâðä äùôù åà ,äàîåè ïîéñ.oey`x reay seqa dligzaóåñá ïéá ,ïåùàø òåáù óåñá ïéá ,ïäëä ìà àáåäùë äìéçúá äéä èìçääù ïéá ,øîåìë
øòù øæçå ïáì øòù åì êìä íà éðååâ éðä ìëá ,åèéìçäå ïáì øòù àá øåèôä øçàå åøèôå úåòåáù éðù åéðéòá ãîòù ïåâë øåèôä øçàì ïéá ,éðù òåáù

ïåéùô åà äéçî åà ,ïáì.dzidy zenk `id ixdúòùá äéäù ïîéñ åúåà äæ ïéàù ô"òà ,äàîåè ïîéñ åá ùéå ìéàåä ,äéäù åîë äàîåèá øàùð ,øîåìë
:èìçä.oal xrya oke oeiytd xfgeäèòéî äéçîäù ïåâë ,øåäè äéäéù íéîòô ,äéçîä úàáå ïåéùôä êìäùëù éôì ,äéçîá ïëå àëä éðú÷ àìã àä

:ñéøâëî òâðä
b.dcewt xry:äì äëìäå øùáä øåòá øòùä úà úøäáä äãé÷ôäù ,ïåã÷ô ïåùì.mixdhn minkgeàìå àéä åúëôäù ,äëôä àéäå áéúëã ,åäééîòèå

:äúøáç åúëôä.oiniiewn oi` jixac s`:íéîëçë äëìäå .øåäè éîð éàäã

`xephxa yexit

כך  ואחר  בנגע, שהיו לבנות ïáìשערות øòN Cìäשתי נעלמו – ÈÇÅÈÈÈ
שבנגע, הלבנות ïáìהשערות øòN øæçå שערות שתי  ובאו – ÀÈÇÅÈÈÈ

במקומן , ïBéNôáeאחרות ,äéçîa ïëå אלא לבן, שער  חזר  שלא – ÀÅÀÄÀÈÀÄÀ
הנגע; שפשה או מחיה, בנגע שהחליטו älçzaשנולדה בין  – ÇÀÄÈ
הכהן , אל  כשהובא בתחילה לבן ïBLàøבשער òeáL óBñáe– ÀÈÇÄ
או ראשון, שבוע בסוף שהחליטו  éðLובין òeáL óBñaשל – ÀÈÇÅÄ

או  øeètäהסגר , øçàì שבועות שני  בעיניו הנגע שעמד  כגון  – ÀÇÇÇÀ
האופנים  בכל  לטומאה; והחליטו לבן, שער נראה הפטור ולאחר  ופטרו,

שפשה  או מחיה שבאה או  לבן שער  וחזר  הלבן  השער הלך אם הללו,
äúéäLהנגע, Bîk àéä éøä,כבתחילה בטומאתה נשארת הבהרת – ÂÅÄÀÆÈÀÈ

על ואף החדש. הטומאה סימן  משום ולטמאו, לחזור צריך  הכהן ואין
והוחלטה  הואיל כאן , מקום מכל  בתחילה, מטמא אינו  שפשיון  פי 

הפשיון  ובא הלבן  השער הלך  אם לפיכך לבן , שער מתוך  הבהרת
כבתחילה טמאה הבהרת רבא ").במקומו, äéçîa("אליהו BèéìçäÆÁÄÀÄÀÈ

בבהרת, שהיתה חי  בשר מחיית מחמת –äéçnä äëìäå– ÀÈÀÈÇÄÀÈ
במקומה, הבהרת äéçnäשהתפשטה äøæçå מחיה שנולדה – ÀÈÀÈÇÄÀÈ

ïBéNôáeאחרת; ,ïáì øòNa ïëå המח חזרה שלא שבא – אלא יה ÀÅÀÅÈÈÈÀÄÀ
פשיון, או  לבן  בתחילה,älçzaשער במחיה שהחליטו בין  – ÇÀÄÈ

הכהן, אל  ïBLàøכשהובא òeáL óBña בסוף שהחליטו בין – ÀÈÇÄ
או  ראשון , éðLשבוע òeáL óBña או הסגר, של  –øeètä øçàì ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הללו האופנים בכל  –äúéäL Bîk àéä éøä נשארת הבהרת – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
ïBéNôaבטומאתה. Bèéìçäכך ואחר הנגע, שפשה משום –Cìä ÆÁÄÀÄÀÈÇ

ïáì øòNa ïëå ;ïBéNtä øæçå ïBéNtä הפשיון חזר  שלא – ÇÄÀÀÈÇÇÄÀÀÅÀÅÈÈÈ
לבן , שער בא ïBLàøאלא òeáL óBña בפשיון שהחליטו בין – ÀÈÇÄ
ראשון , שבוע éðLבסוף òeáL óBña שבוע בסוף שהחליטו  בין  – ÀÈÇÅÄ

בין  øeètäשני , øçàì,מטמא פשיון אין  בתחילה אבל –éøä ÀÇÇÇÀÂÅ
äúéäL úBîk àéä.שהיתה כמו טמאה נשארת הבהרת – ÄÀÆÈÀÈ

לפי הטעם, מבארים יש במחיה"? "וכן בסיפא המשנה נקטה לא ולמה
שהמחיה  כגון  טהורה, שהבהרת פעמים המחיה, ובאה הפשיון שכשהלך 

ב משנה הבא בפרק כמבואר  מכגריס, אותה oiireמיעטה ;`xephxa ;m"anx)
zx`tz" oiire ;enrh lr dywn la` ,y"xd mya xg` mrh `iany "aeh mei zetqez"

.(xg` mrh `iane ,ep`ady m"anxd mrh lr mb dywny ,"l`xyi
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äãe÷t øòN, במשנתנו לקמן כמפורש –ìàììäî ïa àéá÷ò ÀÇÀÈÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅ
ànèî,שער אותו משום הבהרת את –ïéøäèî íéîëçå– ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה. סימן אינו äúéäLשלדעתם éî ?äãe÷t øòN àeä äæéàÅÆÀÇÀÈÄÆÈÀÈ
,ïáì øòN dáe úøäa Baכך úøäaäואחר äëìä,שנתרפאה – ÇÆÆÈÅÈÈÈÈÀÈÇÇÆÆ

äøæçå ,BîB÷îa ïáì øòNì äçépäå שחזרה כלומר הבהרת, – ÀÄÄÈÀÅÈÈÈÄÀÀÈÀÈ
זה  שער  בתוכה; הלבן השער והרי  הראשונה, במקום שנייה בהרת

dcewt",נקרא xry"בעור הבהרת אותו  הפקידה כאילו  פיקדון, מלשון

שתחזור, עד ànèîהבשר  ìàììäî ïa àéá÷ò הבהרת את – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÀÇÅ
ואף לה; הוא טומאה שסימן  הפקודה, שער  מחמת פישחזרה על 

הפרק  בסוף ששנינו  כמו  טומאה, סימן אינו  לבהרת שקדם לבן  ששער 
שהוא  פקודה בשער  מהללאל  בן  עקביא סובר מקום מכל  הקודם,

הראשונה  בבהרת לבן  והפך  שהואיל לבהרת, שקדם פי על אף מטמא,
שחזרה לבהרת אף טומאה סימן הריהו טומאה, סימן  (הרמב"ם ;ונעשה

הר"ב); עומד,הראב"ד ; במקומו  הלבן  והשער  שהואיל הוא, הטעם או
שחזרה, והבהרת עדיין , נרפאה לא הראשונה שהבהרת לדבר , רגלים הרי

כלל  הלכה לא כאילו היא והרי  באה, הראשונה (ראב"ד );מחמת

ïéøäèî íéîëçåשהשער וכיון  היא, אחרת בהרת שלדעתם כלומר – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
לה. טומאה סימן אינו  זו , לבהרת קדם àáé÷ò:הלבן éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ

øBäè àeäL äæa éðà äãBî–.חכמים øòNכדעת àeä äæéà ÆÂÄÈÆÆÈÅÆÀÇ
äãe÷t? מהללאל בן  עקביא כדעת שמטמא, –úøäa Ba äúéäL éî ÀÈÄÆÈÀÈÇÆÆ

úBøòN ézL dáe ñéøbk–,לבנות,ñéøâ éöçk äpîéä Cìäå ÇÀÄÈÀÅÀÈÀÈÇÅÆÈÇÂÄÀÄ
øæçå ,úøäaä íB÷îa ïáì øòNì Bçépäå ושוב הגריס, כחצי  – ÀÄÄÀÅÈÈÈÄÀÇÇÆÆÀÈÇ

השנייה  הבהרת זה בכגון  בה, לבנות שערות ושתי כגריס בהרת כאן יש
אלא  כולה הבהרת הלכה ולא שהואיל  הפקודה, שער  מחמת טמאה

לפיכך הראשונה מקצתה, הבהרת היא שודאי  אומרים אנו  כשחזרה,
הלבן . לשער  הבהרת שקדמה והרי  Bìשחזרה, eøîà:עקיבא לרבי – ÈÀ

eìhaL íLk:גורסים ויש  חכמים; –zlhay myk― úà(הגר "א) ÀÅÆÄÀÆ
ïéîi÷î ïðéà Eéøác óà ,àéá÷ò éøác כזה פקודה שער  שאף – ÄÀÅÂÇÀÈÇÀÈÆÅÈÀËÈÄ

וכאילו  הוא, כלום לאו שנשאר גריס כחצי  שאותו  לפי  מטמא, אינו
דינה  גריס, כחצי  אלא הבהרת מן הלך שלא זה בכגון  אף ולכן  איננו ,

לבהרת  נחשבת זו  הרי הגריס, כחצי  וכשחזר כולה, הבהרת הלכה כאילו 
לה. טומאה סימן  אינן בהרת לאותה קדמו  השערות ששתי וכיון  אחרת,

izdw - zex`ean zeipyn



קפט a dpyn iying wxt mirbp zkqn

‡Èíeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa,úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäa äãìBð–èéìçäì Bæ éøä.eøîàL éðtî: ©¤¤©£¦§¦§¥¨§§¨©¤¤©£¦§¦¨§¥§¨£¥§©£¦¦§¥¤¨§
ïáì øòNì äîã÷ úøäa íà–àîè,úøäáì íã÷ ïáì øòN íàå–øBäè;÷ôñ íàå–àîè.òLBäé éaøåää÷. ¦©¤¤¨§¨§¥¨¨¨¨¥§¦¥¨¨¨¨©§©¤¤¨§¦¨¥¨¥§©¦§ª©¦¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡øBäè íéòâð ÷ôñ ìk,äfî õeç,øçà ãBòå.äæ äæéàå?døébñäå ñéøbk úøäa Ba äúéäL éî,òeáL óBña ¨§¥§¨¦¨¦¤§©¥§¥¤¤¦¤¨§¨©¤¤©§¦§¦§¦¨§¨©

òìqk àéä éøäå,àéä àéäL ÷ôñ,äézçz äàa úøçàL ÷ôñ–àîè. ©£¥¦©¤©¨¥¤¦¦¨¥¤©¤¤¨¨©§¤¨¨¥
·ïáì øòNa Bèéìçä,ïáì øòN Cìä,ïáì øòN øæçå;äéçîa ïëå,ïBéNôáe;älçza,áeòeáL óBñïBLàø,óBña ¤¡¦§¥¨¨¨¨©¥¨¨¨§¨©¥¨¨¨§¥§¦§¨§¦§©§¦¨§¨©¦§

`izexry izy dae qixb ivgk zxda clepe'åë.hilgdl ef ixdúøäáå úåøòù åúàã åàì ,úçà äøòù äáå åà úåøòù éúù äáå ïðúã àëéä ìë
:úåøòù åàá ë"çàå äîã÷ úøäáã àìà ,éããä éãäá.xedh zxdal mcew oal xry m`eáéúëã(â"é àø÷éå)äîøâù àéä úøäáä ,ïáì øòù äëôä àéäå

:ïáìì êôäéù øòùì.`nh wtq:àîè ,ïáì øòùì äîã÷ úøäá åà úøäáì íã÷ ïáì øòù íà ÷ôñ.ddw ryedi iaxe,øîåìë .åéðéù äðéä÷ú ïåùìî .ïðéñøâ
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè ÷ôñ øáñ åäéàã .àîè ÷ôñ øîåàä éøáãî úåä÷ åéðéù åéä

d`.dfn ueg .mirbp wtq lk:íã÷ ïáì øòù ÷ôñ äîã÷ úøäá ÷ôñã.rlqk `id ixd:òìñë äìåãâå äáçø úéùòð.`id `idy wtqèéìçäì äéåàøå
:äùô éøäù.dizgz d`a zxg`y wtq:äìçúá àîèî ïåéùô ïéàã ,øéâñäì äéåàøå äëìä äðåùàøäå.`nh:åèéìçîå

a.oal xry jld:åøåáòá èìçåäù.oal xry xfge:åéúçú øçà.oeiyta oke digna okeë"â àéäù äéçî åá äãìåðù àìà ,ïáì øòù øæç àìù åà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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íeìk da ïéàå ñéøâ éöçk úøäa, לבן שער  כל בה אין  –äãìBð ÇÆÆÇÂÄÀÄÀÅÈÀÀÈ
אצלה, –úBøòN ézL dáe ñéøâ éöçk úøäaיש לבנות; – ÇÆÆÇÂÄÀÄÈÀÅÀÈ

הבהרת  אלא כאחד , השערות ושתי הבהרת נולדה שלא מפרשים,
שערות שתי  באו  כך  ואחר  הר "ב);קדמה שמדובר(הר "ש; מפרשים, ויש

כאחת באו  השערות ושתי שהבהרת בכגון אפילו ("תפארת כאן

èéìçäìישראל"), Bæ éøä קדמה כגריס שהבהרת לפי  לטומאה, – ÂÅÀÇÂÄ
השערות diipydלשתי zxdady it lr s` ,"l`xyi zx`tz" lra zrcle)

li`ed ,mixne` ep` mewn lkn ,cgia zexryd izy mr d`a qixb ivgk
diipyd zxdad mb i`cea ,zexryl dncw qixb ivgk dpey`xd zxdade

.(`nhidl zetxhvne ,zexryl dncw qixb ivgk, הללו הדינים כל וטעם
ïáì øòNì äîã÷ úøäa íà :eøîàL éðtî כגריס בהרת אם – ÄÀÅÆÈÀÄÇÆÆÈÀÈÀÅÈÈÈ

לבנות, שערות לשתי  הוא àîèקדמה הלבן השער זה שבכגון – ÈÅ
הכתוב את לעיל שהבאנו  כמו  טומאה, י):סימן יג, הפכה (ויקרא  "והיא

ללבן; השער  את הפכה שהבהרת לבן ", ÷íãשער  ïáì øòN íàåÀÄÅÈÈÈÈÇ
øBäè ,úøäáìכל ועל טומאה; סימן  הלבן  השער  אין כלומר – ÀÇÆÆÈ

הסגר  הנגע צריך  ישראל");פנים ôñ÷("תפארת  íàå בהרת אם – ÀÄÈÅ
קדם, לבן שער או  הולכים àîèקדמה שאין מבואר , במפרשים – ÈÅ

קדמה  שהבהרת יותר שמסתבר משום הגוף, של  טהרה חזקת אחר כאן 
הוא  שהנגע אלא שחורות, להיות דרכן שהשערות לפי  הלבן, לשער 

אם  לפיכך  הגוף, בחזקת ריעותא כאן ויש והואיל  ללבן, אותן  שהופך 
טמא שהאריכוספק, טוב" יום  ו "תוספות  הר"ש ועיין א; יט, נידה (תוספות

זה). התורה,בענין מן טמא שהוא למפרשים, נראה האמור , הטעם ולפי
שתולים  משום אלא טמא, שהוא חכמים, סוברים ספק מטעם לא שהרי 

שנתלבן  הוא הנגע מחמת הסתם ומן  שחור, להיות השער שדרך  במצוי,

ישראל"). "תפארת טוב"; יום  "תוספות  כותב:(עיין הרמב"ם "d`xiieאבל 
"wtqa ez`nehy il.( ט ב, צרעת  טומאת  ÷ää(הל ' òLBäé éaøå– ÀÇÄÀËÇÄÈ

סובר : הוא שכן  טמא, ספק האומר  מדברי  קהות שיניו  היו כלומר
טהור  הרמב "ם);ספק עפ"י מפרשים:(ברטנורא  בדברddiwויש דקדק –

וטיהר ב);הרבה קי, יבמות אסיפה (תוספות לשון שהוא מפרשים, ויש
,("minr zdwi ele" :igie 'ta aezkd oeylk) להסכים חכמים שאסף כלומר 

זה בכגון לטהר ישראל").עמו  ("תפארת 

שסיים  שלאחר  הגר "א), של פירושו (בעקבות כותב ישראל" "תפארת בעל 
שהואיל להשמיענו , בא וחכמים, עקיבא רבי של המחלוקות כל את התנא
הנגע  כל היה שכבר שמשמע לבן ", הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא וכתוב
לבן" הפך "ושערה כ ): שם, (שם גם וכתוב הלבן , השער  שנראה קודם
נמצאנו ללבן, הנגע שיהפכנה צריך לה הראוי שער כל  שמשמע ה"א, במפיק

השער כל  את שיהפוך  צריך  הנגע שכל  ארבע למדים, התנא נקט ולפיכך  ,

א) dxryבבות: dae qixb ivgk zxda dclep ,melk da oi`e qixb ivgk zxda
,zg`(ב להסגיר; אלא אינה השער, מקצת הבהרת כל שהפכה zxdaדהיינו 

,zg` dxry dae qixb ivgk zxda dclep ,zg` dxry dae qixb ivgk שהפכה והרי
כן פי  על  אף האחרת, שערה הפכה האחרת ומקצתה אחת שערה מקצתה

ג) להסגיר ; אלא ואינה כולה, את כולה הפכה כאילו נחשב זה zxdaאין
,zg` dxry dae qixb ivgk zxda dclep ,zexry izy dae qixb ivgk שהפכה

שערה  פנים כל על הפכה האחרת ומקצתה השער , כל את הבהרת מקצת
ד ) להסגיר ; אלא אינה כן פי על אף melk,אחת, da oi`e qixb ivgk zxda

,zexry izy dae qixb ivgk zxda dclep שהפכה באמת, להיות שצריך כפי  היינו 
הלכך  השער, כל את hilgdl.כולה ef ixd:התנא מסיים כך  exn`yועל iptn

תהיה  אופן  באיזה הללו, הבבות בכל לך לפרש הוצרכתי לפיכך כלומר וכו '
הראוי השער  לכל הבהרת כל שתקדים שצריך ידה, על שיוחלט הקדימה

לה.

àáåî àøîâá:(א פו, מציעא zxda(בבא m` :riwxc `zaizna ewlgp"
wtq ;xedh Ð zxdal mcew oal xry m`e ;`nh Ð oal xryl zncew ספק (ואם

הדין)? מהו  –:exn` ."`nh" :dxn` dlrn ly `ilntd lke ,"xedh" :xn` d"awd
ip` ,mirbpa cigi ip`" :ipngp xa dax xn`y ,ipngp xa dax gikei Ð ?gikei in
`ly meyn ,ea rbil zeend j`ln leki `le Ð eixg` gily egly ."zeld`a cigi
`ed miyxt ly oeibl xaq ,mipwd oia yrx mwe gex ayp jk jeza .ecenlzn eit wqt

– אחריו) zrya(הרודף .zekln cia xqn` `le zeend j`ln icia zen` :xn`
p xa dax jixy` :dxn`e lew za d`vi ."xedh ,xedh" :xn` ezxihtjteby ,ipng

."xedh"a jznyp d`vie xedh

א ה נ ש מ ר ו א ב

äfî õeç ,øBäè íéòâð ÷ôñ ìk,הקודם הפרק בסוף ששנינו – ÈÀÅÀÈÄÈÄÆ
סתמה  שמשנתנו  מפרשים, יש  קדם; לבן  שער ספק קדמה בהרת ספק

יהושע כרבי  שלא צרעת כאן טומאת הל' הרמב"ם  עפ"י משנה" ("כסף 

ט ); מפרשים:ב, dfnויש  ueg,תנאים מחלוקת בו שיש –øçà ãBòåÀÇÅ
טהור . שאינו  אחר, נגעים ספק ועוד  –Ba äúéäL éî ?äæ äæéàåÀÅÆÆÄÆÈÀÈ

døébñäå ñéøbk úøäa,לשבוע –òìqk àéä éøäå òeáL óBña ÇÆÆÇÀÄÀÄÀÄÈÀÈÇÇÂÅÄÇÆÇ
שנשתנתה  כלומר כסלע, גדולה והיא הכהן ראה השבוע ובסוף –

אחרת, כבהרת נראית והיא àéäמאד  àéäL ÷ôñ הבהרת אותה – ÈÅÆÄÄ
לטומאה, להחליטה וראויה הרבה, שפשתה אלא ôñÈÅ÷שהסגירה,

äézçz äàa úøçàL בהרת וזו  הלכה, הראשונה שהבהרת – ÆÇÆÆÈÈÇÀÆÈ
הסגר , וטעונה טמא.àîèחדשה, זה שספק לטומאה, מחליטה – ÈÅ

הרמב"ם, לדעת אף התורה מן טמא שבמשנתנו נגעים שבספק מפרשים יש
לטומאה כמוחזקת היא הרי  כגריס, בהרת בתחילתה והיתה (oiirשהואיל

.("dpexg` dpyn" ;"aeh mei zetqez"

i p y m e i
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Bèéìçä,המנוגע את הכהן החליט –ïáì øòNaשתי מחמת – ÆÁÄÀÅÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðL òeáL,øeètä øçàì–äúéäL Bîk àéä éøä.äéçîa Bèéìçä,äéçnä äëìäå,äéçnä äøæçå;ïëå ¨©¥¦§©©©§£¥¦§¤¨§¨¤¡¦§¦§¨§¨§¨©¦§¨§¨§¨©¦§¨§¥
ïáì øòNa,ïBéNôáe;älçza,ïBLàø òeáL óBña,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–äúéäL Bîk àéä éøä. §¥¨¨¨§¦§©§¦¨§¨©¦§¨©¥¦§©©©§£¥¦§¤¨§¨

ïBéNôa Bèéìçä,ïBéNtä CìäïBéNtä øæçå;ïáì øòNa ïëå;òeáL óBñaïBLàø,éðL òeáL óBña,øeètä øçàì ¤¡¦§¦§¨©©¦§§¨©©¦§§¥§¥¨¨¨§¨©¦§¨©¥¦§©©©§
–äúéäL úBîk àéä éøä. £¥¦§¤¨§¨
‚äãe÷t øòN–ìàììäî ïa àéá÷òànèî;íéîëçåïéøäèî.äãe÷t øòN àeä äæéà?úøäa Ba äúéäL éî §©§¨£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦¥¤§©§¨¦¤¨§¨©¤¤

ïáì øòN dáe,BîB÷îa ïáì øòNì äçépäå úøäaä äëìä,äøæçå–ìàììäî ïa àéá÷òànèî;íéîëçåïéøäèî. ¨¥¨¨¨¨§¨©©¤¤§¦¦¨§¥¨¨¨¦§§¨§¨£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦
øîàéaøàáé÷ò:øBäè àeäL äæa éðà äãBî.äæéàäãe÷t øòN àeä?ézL dáe ñéøbk úøäa Ba äúéäL éî ¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤¨¥¤§©§¨¦¤¨§¨©¤¤©§¦¨§¥

úBøòN,ñéøâ éöçk äpîéä Cìäå,úøäaä íB÷îa ïáì øòNì Bçépäå,øæçå.Bì eøîà:éøác úà eìhaL íLk §¨§¨©¥¤¨©£¦§¦§¦¦§¥¨¨¨¦§©©¤¤§¨©¨§§¥¤¦§¤¦§¥
àéá÷ò,éøác óàïéîi÷î ïðéà E. £©§¨©§¨¤¥¨§ª¨¦

:òâðä äùôù åà ,äàîåè ïîéñ.oey`x reay seqa dligzaóåñá ïéá ,ïåùàø òåáù óåñá ïéá ,ïäëä ìà àáåäùë äìéçúá äéä èìçääù ïéá ,øîåìë
øòù øæçå ïáì øòù åì êìä íà éðååâ éðä ìëá ,åèéìçäå ïáì øòù àá øåèôä øçàå åøèôå úåòåáù éðù åéðéòá ãîòù ïåâë øåèôä øçàì ïéá ,éðù òåáù

ïåéùô åà äéçî åà ,ïáì.dzidy zenk `id ixdúòùá äéäù ïîéñ åúåà äæ ïéàù ô"òà ,äàîåè ïîéñ åá ùéå ìéàåä ,äéäù åîë äàîåèá øàùð ,øîåìë
:èìçä.oal xrya oke oeiytd xfgeäèòéî äéçîäù ïåâë ,øåäè äéäéù íéîòô ,äéçîä úàáå ïåéùôä êìäùëù éôì ,äéçîá ïëå àëä éðú÷ àìã àä

:ñéøâëî òâðä
b.dcewt xry:äì äëìäå øùáä øåòá øòùä úà úøäáä äãé÷ôäù ,ïåã÷ô ïåùì.mixdhn minkgeàìå àéä åúëôäù ,äëôä àéäå áéúëã ,åäééîòèå

:äúøáç åúëôä.oiniiewn oi` jixac s`:íéîëçë äëìäå .øåäè éîð éàäã

`xephxa yexit

כך  ואחר  בנגע, שהיו לבנות ïáìשערות øòN Cìäשתי נעלמו – ÈÇÅÈÈÈ
שבנגע, הלבנות ïáìהשערות øòN øæçå שערות שתי  ובאו – ÀÈÇÅÈÈÈ

במקומן , ïBéNôáeאחרות ,äéçîa ïëå אלא לבן, שער  חזר  שלא – ÀÅÀÄÀÈÀÄÀ
הנגע; שפשה או מחיה, בנגע שהחליטו älçzaשנולדה בין  – ÇÀÄÈ
הכהן , אל  כשהובא בתחילה לבן ïBLàøבשער òeáL óBñáe– ÀÈÇÄ
או ראשון, שבוע בסוף שהחליטו  éðLובין òeáL óBñaשל – ÀÈÇÅÄ

או  øeètäהסגר , øçàì שבועות שני  בעיניו הנגע שעמד  כגון  – ÀÇÇÇÀ
האופנים  בכל  לטומאה; והחליטו לבן, שער נראה הפטור ולאחר  ופטרו,

שפשה  או מחיה שבאה או  לבן שער  וחזר  הלבן  השער הלך אם הללו,
äúéäLהנגע, Bîk àéä éøä,כבתחילה בטומאתה נשארת הבהרת – ÂÅÄÀÆÈÀÈ

על ואף החדש. הטומאה סימן  משום ולטמאו, לחזור צריך  הכהן ואין
והוחלטה  הואיל כאן , מקום מכל  בתחילה, מטמא אינו  שפשיון  פי 

הפשיון  ובא הלבן  השער הלך  אם לפיכך לבן , שער מתוך  הבהרת
כבתחילה טמאה הבהרת רבא ").במקומו, äéçîa("אליהו BèéìçäÆÁÄÀÄÀÈ

בבהרת, שהיתה חי  בשר מחיית מחמת –äéçnä äëìäå– ÀÈÀÈÇÄÀÈ
במקומה, הבהרת äéçnäשהתפשטה äøæçå מחיה שנולדה – ÀÈÀÈÇÄÀÈ

ïBéNôáeאחרת; ,ïáì øòNa ïëå המח חזרה שלא שבא – אלא יה ÀÅÀÅÈÈÈÀÄÀ
פשיון, או  לבן  בתחילה,älçzaשער במחיה שהחליטו בין  – ÇÀÄÈ

הכהן, אל  ïBLàøכשהובא òeáL óBña בסוף שהחליטו בין – ÀÈÇÄ
או  ראשון , éðLשבוע òeáL óBña או הסגר, של  –øeètä øçàì ÀÈÇÅÄÀÇÇÇÀ

הללו האופנים בכל  –äúéäL Bîk àéä éøä נשארת הבהרת – ÂÅÄÀÆÈÀÈ
ïBéNôaבטומאתה. Bèéìçäכך ואחר הנגע, שפשה משום –Cìä ÆÁÄÀÄÀÈÇ

ïáì øòNa ïëå ;ïBéNtä øæçå ïBéNtä הפשיון חזר  שלא – ÇÄÀÀÈÇÇÄÀÀÅÀÅÈÈÈ
לבן , שער בא ïBLàøאלא òeáL óBña בפשיון שהחליטו בין – ÀÈÇÄ
ראשון , שבוע éðLבסוף òeáL óBña שבוע בסוף שהחליטו  בין  – ÀÈÇÅÄ

בין  øeètäשני , øçàì,מטמא פשיון אין  בתחילה אבל –éøä ÀÇÇÇÀÂÅ
äúéäL úBîk àéä.שהיתה כמו טמאה נשארת הבהרת – ÄÀÆÈÀÈ

לפי הטעם, מבארים יש במחיה"? "וכן בסיפא המשנה נקטה לא ולמה
שהמחיה  כגון  טהורה, שהבהרת פעמים המחיה, ובאה הפשיון שכשהלך 

ב משנה הבא בפרק כמבואר  מכגריס, אותה oiireמיעטה ;`xephxa ;m"anx)
zx`tz" oiire ;enrh lr dywn la` ,y"xd mya xg` mrh `iany "aeh mei zetqez"

.(xg` mrh `iane ,ep`ady m"anxd mrh lr mb dywny ,"l`xyi
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äãe÷t øòN, במשנתנו לקמן כמפורש –ìàììäî ïa àéá÷ò ÀÇÀÈÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅ
ànèî,שער אותו משום הבהרת את –ïéøäèî íéîëçå– ÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה. סימן אינו äúéäLשלדעתם éî ?äãe÷t øòN àeä äæéàÅÆÀÇÀÈÄÆÈÀÈ
,ïáì øòN dáe úøäa Baכך úøäaäואחר äëìä,שנתרפאה – ÇÆÆÈÅÈÈÈÈÀÈÇÇÆÆ

äøæçå ,BîB÷îa ïáì øòNì äçépäå שחזרה כלומר הבהרת, – ÀÄÄÈÀÅÈÈÈÄÀÀÈÀÈ
זה  שער  בתוכה; הלבן השער והרי  הראשונה, במקום שנייה בהרת

dcewt",נקרא xry"בעור הבהרת אותו  הפקידה כאילו  פיקדון, מלשון

שתחזור, עד ànèîהבשר  ìàììäî ïa àéá÷ò הבהרת את – ÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÀÇÅ
ואף לה; הוא טומאה שסימן  הפקודה, שער  מחמת פישחזרה על 

הפרק  בסוף ששנינו  כמו  טומאה, סימן אינו  לבהרת שקדם לבן  ששער 
שהוא  פקודה בשער  מהללאל  בן  עקביא סובר מקום מכל  הקודם,

הראשונה  בבהרת לבן  והפך  שהואיל לבהרת, שקדם פי על אף מטמא,
שחזרה לבהרת אף טומאה סימן הריהו טומאה, סימן  (הרמב"ם ;ונעשה

הר"ב); עומד,הראב"ד ; במקומו  הלבן  והשער  שהואיל הוא, הטעם או
שחזרה, והבהרת עדיין , נרפאה לא הראשונה שהבהרת לדבר , רגלים הרי

כלל  הלכה לא כאילו היא והרי  באה, הראשונה (ראב"ד );מחמת

ïéøäèî íéîëçåשהשער וכיון  היא, אחרת בהרת שלדעתם כלומר – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
לה. טומאה סימן אינו  זו , לבהרת קדם àáé÷ò:הלבן éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈ

øBäè àeäL äæa éðà äãBî–.חכמים øòNכדעת àeä äæéà ÆÂÄÈÆÆÈÅÆÀÇ
äãe÷t? מהללאל בן  עקביא כדעת שמטמא, –úøäa Ba äúéäL éî ÀÈÄÆÈÀÈÇÆÆ

úBøòN ézL dáe ñéøbk–,לבנות,ñéøâ éöçk äpîéä Cìäå ÇÀÄÈÀÅÀÈÀÈÇÅÆÈÇÂÄÀÄ
øæçå ,úøäaä íB÷îa ïáì øòNì Bçépäå ושוב הגריס, כחצי  – ÀÄÄÀÅÈÈÈÄÀÇÇÆÆÀÈÇ

השנייה  הבהרת זה בכגון  בה, לבנות שערות ושתי כגריס בהרת כאן יש
אלא  כולה הבהרת הלכה ולא שהואיל  הפקודה, שער  מחמת טמאה

לפיכך הראשונה מקצתה, הבהרת היא שודאי  אומרים אנו  כשחזרה,
הלבן . לשער  הבהרת שקדמה והרי  Bìשחזרה, eøîà:עקיבא לרבי – ÈÀ

eìhaL íLk:גורסים ויש  חכמים; –zlhay myk― úà(הגר "א) ÀÅÆÄÀÆ
ïéîi÷î ïðéà Eéøác óà ,àéá÷ò éøác כזה פקודה שער  שאף – ÄÀÅÂÇÀÈÇÀÈÆÅÈÀËÈÄ

וכאילו  הוא, כלום לאו שנשאר גריס כחצי  שאותו  לפי  מטמא, אינו
דינה  גריס, כחצי  אלא הבהרת מן הלך שלא זה בכגון  אף ולכן  איננו ,

לבהרת  נחשבת זו  הרי הגריס, כחצי  וכשחזר כולה, הבהרת הלכה כאילו 
לה. טומאה סימן  אינן בהרת לאותה קדמו  השערות ששתי וכיון  אחרת,

izdw - zex`ean zeipyn
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ãBòå òìqk äæáe ãBòå òìqk äæa–ïéàîè ïäéðL.òìqëå òìqk úBéäì eøæçL ét ìò óà–ïéàîè ïäéðL,ãò ¨¤©¤©¨¨¤©¤©¨§¥¤§¥¦©©¦¤¨§¦§©¤©§©¤©§¥¤§¥¦©
ñéøbk úBéäì eøæçiL.eøîàL àeä äæ:àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMî. ¤©§§¦§©§¦¤¤¨§¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥
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c.cg` yi`a oiaòãåé åðéàå ìéàåä éëä åìéôà ,åèéìçäì éåàø äéäå ,òìñë åéùëòå ñéøâë äúìçúù äúåà ,äúùôù úçà úøäá åá ùé êùôð äîã â"òà
áéúëã áåúëä úøæâî ,øåäè ,èéìçî òâð äæéà ìò(â"é àø÷éå)òâðä úà àîèî åðéàå ,àîèî àåä éàãåä òâðä úà ,åúåà ïäëä àîéèå øåòá äùôú äùô íàå

:÷ôñ åá ùéù.miyp` ipya oiaøéâñäì äæéà òãåé åðéàå ìéàåä ,èìçåî øçàäå ,ïåùàø òåáù óåñá úéðù íéîé úòáù øâñä ïåòè íäî ãçàù ô"òà
:áåúëä úøæâî íéøåäè íäéðù ,èéìçäì äæéàåwr 'xxne` `ai:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .'åë

d.oi`nh mdipy:äùô íäéðùáã.rlqk zeidl exfgy it lr s`áéúëã .íéàîè íäéðù ,äàîåèì å÷÷æåäå ìéàåä ,øåäè íäî ãçà àúùäã(íù)åøäéèå
:÷ôñä úà øäèî åðéàå øäèî àåä éàãåä úà ,ïäëä.qixbk zeidl exfgiy cr:íäéðùî êìä åèìçåä åøåáòáù ïåéñôäù ,íéøåäè íäéðù éàãå àúùäã

e`.qixbk .zxda ly dteb:ìåô éöç.iwlwd:íéìåãâ åáù ïéìåôå .íå÷î íù.raexnäøåö ìò åà ìåâò òâðä äéä íàå .úøäááù íöîåöî øåòéù åäæå
:øåäè ,åàì íàå ,àîè ,òáåøî é÷ì÷ä ñéøâë òâðä êåúá ñðëéù éãë åá ùé íà ,úøçà
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älçza íéòâð ÷ôñ ìk,טהור בחזקת עדיין כשהנגוע –øBäè ÈÀÅÀÈÄÇÀÄÈÈ
טהור, ספקו  –äàîhì ÷÷æð àHL ãò החליטו שלא זמן  כל – ÇÆÄÀÇÇËÀÈ
לטומאה. äàîhìהכהן  ÷÷æpMî,לטומאה הוחלט שכבר לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîè B÷ôñ. חזקתו על אותו  שמעמידים –eàaL íéðL ?ãöék ÀÅÈÅÅÇÀÇÄÆÈ

äæa òeáL óBña ;òìqk äæáe ,ñéøbk úøäa äæa ,ïäk ìöàÅÆÙÅÈÆÇÆÆÇÀÄÈÆÇÆÇÀÈÇÈÆ
äNt ïäî äæéàa òeãé ïéàå ,òìqk äæáe òìqk נגע איזה – ÇÆÇÈÆÇÆÇÀÅÈÇÀÅÆÅÆÈÈ

פשה, והוא כגריס בתחילה ãçàהיה Léàa ïéaשתי לו שהיו  – ÅÀÄÆÈ
שפשתה, היא מהן  איזו  ידוע ואין  פשתה, מהן ואחת ïéaÅבהרות,

íéLðà éðLa,כסלע בהרת ובאחר  כגריס בהרת מהם באחד  שהיה – ÄÀÅÂÈÄ
מהם  במי ידוע ואין  כסלע, בהרת מהם אחד בכל  היתה השבוע ובסוף

בהרת øBäèפשתה, בו  יש  נפשך  ממה הרי אחד  שבאיש פי  על אף – È
כסלע, היא ועכשיו  כגריס בתחילה שהיתה אותה היינו שפשתה, אחת
על יודע הכהן  ואין  הואיל מקום מכל  לטומאה, להחליטו ראוי והיה

שנאמר  הכתוב, מגזירת טהור הוא הרי  להחליטו, בא נגע (ויקרא איזה

כב): `eze",יג, odkd `nhe ,xera dytz dyt m`e": ודרשוeze`ודאי
(i`ced rbpd z`)הספק את מטמא ואינו מטמא, הר"ש ;הוא (רמב"ם ;

אחרונה"). "משנה  ועיין שאחדברטנורא ; פי על אף אנשים, בשני  וכן 
הואיל מקום מכל  להחליטו, ראוי והאחר שני, לשבוע הסגר טעון מהם

טהורים. שניהם להחליט, ואיזה להסגיר  מהם איזה יודע הכהן ואין
שאמרו: d`nehl.וזהו  wwfpy mcew xedh mirbp wtqàáé÷ò éaøÇÄÂÄÈ

àîè ,ãçà Léàa :øîBà;פשתה ודאי אחת בהרת שהרי  – ÅÀÄÆÈÈÅ
øBäè ,íéLðà éðLáeכל הספק.– משום טהור, dkldאחד oi`e ÄÀÅÂÈÄÈ

.`aiwr iaxk
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,ïäk ìöà eàaL íéðL ?ãöék ,àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMîÄÆÄÀÇÇËÀÈÀÅÈÅÅÇÀÇÄÆÈÅÆÙÅ
òìqk äæa ,òeáL óBña ;òìqk äæáe ñéøbk úøäa äæaÈÆÇÆÆÇÀÄÈÆÇÆÇÀÈÇÈÆÇÆÇ

ïéàîè ïäéðL ,ãBòå òìqk äæáe ãBòå פשתה בשניהם שהרי – ÈÈÆÇÆÇÈÀÅÆÀÅÄ
òìqëåהבהרת. òìqk úBéäì eøæçL ét ìò óàשהלך ונמצא – ÇÇÄÆÈÀÄÀÇÆÇÀÇÆÇ

מקום  מכל הוא, וטהור כסלע, בהרת בו  שהיתה הנגע מן  הפשיון 

לטומאה, והוחזקו ïéàîèהואיל  ïäéðLשנאמר מספק, (ויקרא – ÀÅÆÀÅÄ
כג): odkd",יג, exdhe" את מטהר  ואינו  מטהר , הוא הודאי  את ודרשו 

כהנים ),הספק ñéøbk(תורת  úBéäì eøæçiL ãòודאי זה שבכגון – ÇÆÇÀÀÄÀÇÀÄ
משניהם. הלך  והפשיון  הואיל  טהורים, eøîàL:שניהם àeä äæÆÆÈÀ

àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMî מעמידים לטומאה שהוחלט שכיון – ÄÆÄÀÇÇËÀÈÀÅÈÅ
חזקתו . על  אותו 

במשנתנו : ששנינו  oi`nh",בענין odipy ,rlqke rlqk zeidl exfgy it lr s`"
מברטנורא הרב כפי הטעם mipdk),בארנו  zxez it lr)"הכהן "וטהרו שנאמר :

הספק. את מטהר ואינו  מטהר , הוא הודאי את –
הרי הכי  שבלאו בפסוק, צורך  אין  שאמנם כותב, אחרונה" "משנה בעל  אבל 
בענין הכתוב וגילה הואיל אלא הוא, טומאה שבחזקת לטהרו , אין מספק
שהוחזק  פי  על אף שהרי חזקה, אחר הולכים שאין הקודמת במשנה ששנינו
צריך לפיכך לטומאה, נזקק לא ועדיין הואיל  הוא, טהור  מקום מכל  להסגר ,
מקום  בכל כמו  חזקה אחר  הולכים לטומאה שמשנזקק פסוק, כאן  להביא

pynd lr "dpexg` dpyn" oiir).(epzpyn lre zncewd d
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úøäa ìL dôeb נידונה להיות כדי  הבהרת, של  גדלה שיעור  – ÈÆÇÆÆ
é÷ìwäכנגע, ñéøâk מארץ שמוצאו  פול , חצי היינו הגריס, כגודל – ÄÀÄÇÄÀÄ

הקטנה שבאסיה כגריס òaøî(רח"א ),קיליקיה מפרשים: יש – ÀËÈ
באורנו  (עיין  ומרובעים גדולים היו הקילקין  הגריסים שכן מרובע,
ריבוע  היינו  גריס, של כריבוע מפרשים: ויש  ח); ה, מעשרות למשנה

הגריס כאורך  מצלעותיו  אחת "משנה שכל  ישראל"; "תפארת (הרא "ש,

בשטחו אחרונה "): יש אם אחרת, צורה לו  שהיתה או  עגול היה ואם

מרובע הקילקי כגריס בתוכו שייכנס ep`ady),כדי miyexitd itk) הריהו
טהור. לאו, ואם úBLãòטמא; òLz ñéøbä íB÷î כמקום – ÀÇÀÄÅÇÂÈ

מצריות. עדשים תשע בו ליתן  úBøòNשאפשר òaøà äLãò íB÷îÀÂÈÈÇÀÇÀÈ
שערות. שתי  על שערות שתי של  ריבוע –L ,eàöîðGLLLå íé ÄÀÀÀÄÀÅ

úBøòNעל שערות שש  היינו  ,(36 = 9 פעמים 4) הגריס מקום – ÀÈ
כזה: שערות, שש

e py mi pdk zxeza:
בשאת" חי  בשר  "ומחית
כל יכול  – י ) יג , (ויקרא
לומר תלמוד שהוא?
ומחית  לבן  "שער  (שם)
לבן שער מה חי"– בשר 
אף  שערות, שתי מקום

izdw - zex`ean zeipyn
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·äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,úøäaä äúáø–äàîè,äèòîúð–äøBäè;äéçnä äúáø–äàîè, ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨¨§¨©©¤¤§¥¨¦§©£¨§¨¨§¨©¦§¨§¥¨
äèòîúð–äøBäè. ¦§©£¨§¨

‚äLãòkî äúeçt äéçî dáe ñéøbk úøäa,úøäaä äúáø–äàîè,äèòîúð–äøBäè;äéçnä äúáø– ©¤¤©§¦¨¦§¨§¨¦¨£¨¨¨§¨©©¤¤§¥¨¦§©£¨§¨¨§¨©¦§¨
äàîè,äèòîúð–øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøäèî,dëBúì äNBt òâpä ïéàL. §¥¨¦§©£¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¤¥©¤©¤§¨
„äLãòkî äøúé äéçî dáe ñéøbkî äøúé úøäa,eèòîúpL Bà eaø–ïéàîè,øeòMkî eèòîúé àHL ãáìáe. ©¤¤§¥¨¦©§¦¨¦§¨§¥¨¦¨£¨¨©¤¦§©£§¥¦¦§©¤¦§©£¦©¦

a.zxdad dzax:õåçáî.d`nh:ïåéñô íåùî.dxedh dhrnzp:ñéøâë àëéìã.dignd dzax:úøäáä äñðëå.dxedhïðéòáã .úøöåáî äéçîä ïéàã
:äéçîì áéáñ ãö ìëî äùãòë úøäá

b.zxdad dzax:õåçáî.d`nh:øåòá äúùô éøäù.dxedh dhrnzp:äùãòë äéçîä äúéä åìéôàå.dignd dzax:äàîè ,äùãòë úéùòðå.dhrnzp
:äéìò úøäáä äúùôù.`nhn xi`n 'x:õåçáî åîë íéðôáî ïåéñô äéì áéùçã.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .ïåéñô áéùç àì íéðôáù ïåéùôã

c.xeriykn ehrnzi `ly:äùãòëî äéçîå ñéøâëî úøäá

`xephxa yexit

שערות שתי  מקום Ðמחיה raexn zexry izy lr zexry izy epiid).(הר"ש
שם, (שם לומר תלמוד  ומחיה? לבן שער בה שיהא עד  טמאה תהיה לא יכול

נושנת "צרעת לסייעהid`יא): אחר  דבר צריכה ואינה טמאה היא – "oiir)
.("dninz dxez" שלא לך  לומר  בשר "? ומחית לבן "שער נאמר למה כן אם

מצד לבן שער  יכול  ומחיה. לבן  שער לקבל  כדי בה שיהא עד טמאה תהיה
השאת. לתוך מבוצרת שתהא "בשאת", לומר: תלמוד  אחד ? מצד ומחיה אחד 
ומלמעלה  משמאלה, שערות שתי  ומקום מימינה, שערות שתי  מקום כיצד? הא

מרובע. ממנה ומלמטה zexryממנה, yye miyely e`vnp המחיה שיעור  (שהרי 
שיעור כן ואם צד, מכל  אותה שיקיף צריך  שערות שתי ושיעור  שערות, שתי 

שערות). שש על שערות שש הנגע iwliwdגודל qixbk zxda ly dteb `vnp
."raexn.כגריס ששיעורו  נגע, לכל  אב בנין  ומכאן 

,azek "dpexg` dpyn" lraמן הנגע שיעור  כהנים) (בתורת ולמדים שהואיל 
גם  השיעור  את משנתנו  נקטה לפיכך  חי", בשר  ומחית לבן  "שער  הפסוק
אינו לבן  ושער  מכעדשה פחותה אינה מחיה שכן  בשערות, וגם בעדשות

שערות משתי  `mixg).פחות minrh df lr `iany "l`xyi zx`tz" oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa כמו לטמא, כשיעורה היינו  – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ
שמדובר המפרשים, ברוב ומבואר הקודמת; במשנה הזכרנו  שכבר 

כגריס. היא שבה המחיה עם שהבהרת בכגון úøäaäכאן  äúáø– ÈÀÈÇÇÆÆ
חוץ, פשיוןäàîèלצד משום הר"ב);– לא (הרא "ש; אפילו  ואמנם ÀÅÈ

שבא  משום אלא המחיה, משום מתחילה היא טמאה הבהרת, רבתה

הבהרת" "רבתה כאן  גם נקט המחיה", "רבתה בסיפא לנקוט התנא

הרא"ש); טומאה (מהר "ם; סימן הוא שפשיון  להשמיענו, התנא שבא או 

טמאה  הבהרת נשארת המחיה, הלכה ואם הפושה, טמא בנגע אף
הפשיון  הבהרת,äèòîúð(הרא"ש).משום –äøBäè שאין משום – ÄÀÇÂÈÀÈ

כגריס; äéçnäבה äúáø,הבהרת בתוך –äàîè המפרשים רוב – ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈ
כאן : כגריס,,dxedhמגיהים אלא אינה המחיה עם והבהרת שהואיל 

הבהרת  שתהא צריך  שכן מבוצרת, אינה שוב המחיה משרבתה הרי
טהורה הבהרת לפיכך צד, מכל  המחיה סביב ר"ש ;כעדשה (רמב"ם;

אחרונה"). "משנה  ברטנורא ; משנתנו:רא "ש; גירסת מקיימים ,d`nhויש 
שהבהרת  בכגון במשנתנו שמדובר  לבאר , הם צריכים כך שמשום אלא

שבכגון  להשמיענו  המשנה ובאה כגריס, היא שבה המחיה בלא עצמה
אפילו  dignd,זה dzax מוקפת כלומר  מבוצרת, שנשארה זמן  כל 

ששנינו  מה ואמנם טמאה. הריהי צד, מכל עדשה כשיעור  בבהרת
שלא dxedh,(הבהרת),dhrnzpלעיל: עד כך כל  שנתמעטה היינו 

כגריס מחייתה עם בה ישראל").נשאר  "תפארת גירסתנו; לפי (הר "ש

äèòîúð,המחיה –äøBäèוכבר כעדשה, עוד  בה אין שהרי – ÄÀÇÂÈÀÈ
כעדשה. בשיעור אלא טומאה סימן  המחיה שאין לעיל הזכרנו

i y i n g m e i
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äLãòkî äúeçt äéçî dáe ñéøbk úøäa,מטמאה שאינה – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÀÈÄÈÂÈÈ

היא  טעונה הרי  כגריס בה ויש  שהואיל  הבהרת, את הכהן  והסגיר 
y"`xd);הסגר yexit ,dpynl epxe`a ileya oiir)úøäaä äúáø– ÈÀÈÇÇÆÆ

חוץ, בעור;äàîèלצד  פשתה הבהרת שהרי –äèòîúð,הבהרת – ÀÅÈÄÀÇÂÈ
äøBäè אגב אלא זו  בבא התנא נקט ולא מכגריס; נפחתה שהרי – ÀÈ

משנתנו  של סיפא משום או הקודמת, dignd);המשנה dhrnzp)äúáøÈÀÈ
äéçnä,כעדשה ונעשתה –äàîèאבל המחיה; מחמת הבהרת – ÇÄÀÈÀÅÈ

המחיה  שאין לפי  טהורה, הבהרת מכעדשה, ליותר  עד רבתה אם

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  ידיäèòîúðמבוצרת, על  המחיה, – ÄÀÇÂÈ
לתוכה, הבהרת ànèîשפשתה øéàî éaø שלדעת פשיון , משום – ÇÄÅÄÀÇÅ

טומאה, סימן חשוב פנים לצד  פשיון אף מאיר  íéøäèîרבי  íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה, סימן זה פשיון שאין כלומר  –dëBúì äNBt òâpä ïéàLÆÅÇÆÇÆÀÈ

חשוב  אינו  לפנים פשיון  אבל  בעור , לנגע חוץ אלא הבהרת, לתוך –
לטומאה. minkgk.פשיון dklde

המחיה, בלא כגריס בבהרת שיש בכגון  במשנתנו שמדובר  מפרש, הרא"ש
בתוספתא: שנו xibqi;שהרי :xne` xi`n iax ,dycrkn dzegt dign dae zxda

.el oiwwfp oi` :mixne` minkge מצטרפת מכעדשה פחותה שמחיה סובר, מאיר רבי 
המח  שאין סוברים, וחכמים יסגיר ; ולכן לכגריס, להשלימה הנגע יה עם

סימן שהיא כעדשה, בה יש כן  אם אלא לכגריס להשלימה לבהרת מצטרפת
הלכך בשר, עור כשאר אלא אינה מכעדשה פחותה המחיה אם אבל  טומאה,
לשנות  שייך לא כן ואם הסגר , טעונה אינה כגריס בבהרת אין  אם לחכמים
מכאן, אלא הסגר. לאחר אלא טומאה סימן פשיון  שאין הבהרת", "רבתה
שבמשנה  תתמה ואל  המחיה. בלא כגריס בבהרת שיש בכגון  כאן  שמדובר 

y"`xd)הקודמת zhiyl) המחיה אין  וכאן כגריס, הבהרת בכלל  היא המחיה
היא  שהרי לבהרת, טומאה סימן היא המחיה הקודמת במשנה שכן בכלל ,
אלא  המחיה אין במשנתנו  אבל  הבהרת, עם לכוללה ראוי  הלכך  כעדשה,
במשנתנו שדווקא הטעם, וזהו  בבהרת. כלולה אינה הלכך  בשר , עור כשאר
במשנה  ואילו  טמאה, שהבהרת וסובר המחיה, בנתמעטה מאיר  רבי  חולק
כגריס  בבהרת שאין  מדובר הקודמת ובמשנה שהואיל  חולק, אינו הקודמת
שהבהרת  סובר , מאיר רבי  אף המחיה נתמעטה אם לפיכך  המחיה, בצירוף אלא
הרי במשנתנו אבל בפשיון. מיטמא מכגריס פחות נגע שאין לפי  טהורה,
שאם  וסובר  מאיר רבי חולק הלכך  המחיה, בלא כגריס בבהרת שיש מדובר 
מחמת  טמאה היא הרי  במקומה, הבהרת שרבתה היינו המחיה, נתמעטה
שבארנו. כמו  פשיון , חשוב אינו  לפנים שפשיון  סוברים, חכמים ברם, פשיון .

,xi`n iax ly enrha azek `"xbde במחיה מדובר  הקודמת ובמשנה שהואיל
סימן נמצא המחיה, נתמעטה אם לפיכך  טומאה, סימן  שהיא כעדשה שהיא
ריפוי אלא פשיון , כאן אין  מאיר  רבי לדעת ואפילו  ונרפא, הולך הטומאה
שאינה  מכעדשה, פחותה במחיה בה שמדובר במשנתנו אבל  הטומאה. סימן
הבהרת  ריבוי  הרי  המחיה, שכשנתמעטה מאיר, רבי  סובר  כלל, טומאה סימן

פשיון חשוב l`xyi").לתוכה zx`tz" oiire ;"`ax edil`")

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bà eaø ,äLãòkî äøúé äéçî dáe ñéøbkî äøúé úøäaÇÆÆÀÅÈÄÇÀÄÈÄÀÈÀÅÈÄÈÂÈÈÇ
eèòîúpL או הבהרת שנתמעטה או המחיה, או הבהרת רבתה – ÆÄÀÇÂ

הבהרת,ïéàîèהמחיה, טמאה –áìáeøeòMkî eèòîúé àHL ã ÀÅÄÄÀÇÆÄÀÇÂÄÇÄ
מכעדשה; המחיה ולא מכגריס הבהרת תתמעט שלא –m"anxde

izdw - zex`ean zeipyn
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„älçza íéòâð ÷ôñ ìk–øBäè,äàîhì ÷÷æð àHL ãò.äàîhì ÷÷æpMî–àîè B÷ôñ.ãöék?eàaL íéðL ¨§¥§¨¦©§¦¨¨©¤¦§©©ª§¨¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥¥©§©¦¤¨
ïäk ìöà,ñéøbk úøäa äæa,òìqk äæáe;òìqk äæáe òìqk äæa òeáL óBña,äNt ïäî äæéàa òeãé ïéàå,ïéa ¥¤Ÿ¥¨¤©¤¤©§¦¨¤©¤©§¨©¨¤©¤©¨¤©¤©§¥¨©§¥¤¥¤¨¨¥

íéLðà éðLa ïéa ãçà Léàa–øBäè.àáé÷ò éaøøîBà:ãçà Léàa–àîè,íéLðà éðLáe–øBäè. §¦¤¨¥¦§¥£¨¦¨©¦£¦¨¥§¦¤¨¨¥¦§¥£¨¦¨
‰àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMî,ãöék?íéðLïäk ìöà eàaL,òìqk äæáe ñéøbk úøäa äæa;òeáL óBña, ¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥¥©§©¦¤¨¥¤Ÿ¥¨¤©¤¤©§¦¨¤©¤©§¨©

ãBòå òìqk äæáe ãBòå òìqk äæa–ïéàîè ïäéðL.òìqëå òìqk úBéäì eøæçL ét ìò óà–ïéàîè ïäéðL,ãò ¨¤©¤©¨¨¤©¤©¨§¥¤§¥¦©©¦¤¨§¦§©¤©§©¤©§¥¤§¥¦©
ñéøbk úBéäì eøæçiL.eøîàL àeä äæ:àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMî. ¤©§§¦§©§¦¤¤¨§¦¤¦§©©ª§¨§¥¨¥

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡úøäa ìL dôeb–òaøî é÷ìwä ñéøâk.úBLãò òLz ñéøbä íB÷î.úBøòN òaøà äLãò íB÷î.eàöîð, ¨¤©¤¤¦§¦©¦§¦§ª¨§©§¦¥©£¨§£¨¨©§©§¨¦§§

úBøòN LLå íéLGL. §¦§¥§¨

c.cg` yi`a oiaòãåé åðéàå ìéàåä éëä åìéôà ,åèéìçäì éåàø äéäå ,òìñë åéùëòå ñéøâë äúìçúù äúåà ,äúùôù úçà úøäá åá ùé êùôð äîã â"òà
áéúëã áåúëä úøæâî ,øåäè ,èéìçî òâð äæéà ìò(â"é àø÷éå)òâðä úà àîèî åðéàå ,àîèî àåä éàãåä òâðä úà ,åúåà ïäëä àîéèå øåòá äùôú äùô íàå

:÷ôñ åá ùéù.miyp` ipya oiaøéâñäì äæéà òãåé åðéàå ìéàåä ,èìçåî øçàäå ,ïåùàø òåáù óåñá úéðù íéîé úòáù øâñä ïåòè íäî ãçàù ô"òà
:áåúëä úøæâî íéøåäè íäéðù ,èéìçäì äæéàåwr 'xxne` `ai:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .'åë

d.oi`nh mdipy:äùô íäéðùáã.rlqk zeidl exfgy it lr s`áéúëã .íéàîè íäéðù ,äàîåèì å÷÷æåäå ìéàåä ,øåäè íäî ãçà àúùäã(íù)åøäéèå
:÷ôñä úà øäèî åðéàå øäèî àåä éàãåä úà ,ïäëä.qixbk zeidl exfgiy cr:íäéðùî êìä åèìçåä åøåáòáù ïåéñôäù ,íéøåäè íäéðù éàãå àúùäã

e`.qixbk .zxda ly dteb:ìåô éöç.iwlwd:íéìåãâ åáù ïéìåôå .íå÷î íù.raexnäøåö ìò åà ìåâò òâðä äéä íàå .úøäááù íöîåöî øåòéù åäæå
:øåäè ,åàì íàå ,àîè ,òáåøî é÷ì÷ä ñéøâë òâðä êåúá ñðëéù éãë åá ùé íà ,úøçà

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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älçza íéòâð ÷ôñ ìk,טהור בחזקת עדיין כשהנגוע –øBäè ÈÀÅÀÈÄÇÀÄÈÈ
טהור, ספקו  –äàîhì ÷÷æð àHL ãò החליטו שלא זמן  כל – ÇÆÄÀÇÇËÀÈ
לטומאה. äàîhìהכהן  ÷÷æpMî,לטומאה הוחלט שכבר לאחר – ÄÆÄÀÇÇËÀÈ
àîè B÷ôñ. חזקתו על אותו  שמעמידים –eàaL íéðL ?ãöék ÀÅÈÅÅÇÀÇÄÆÈ

äæa òeáL óBña ;òìqk äæáe ,ñéøbk úøäa äæa ,ïäk ìöàÅÆÙÅÈÆÇÆÆÇÀÄÈÆÇÆÇÀÈÇÈÆ
äNt ïäî äæéàa òeãé ïéàå ,òìqk äæáe òìqk נגע איזה – ÇÆÇÈÆÇÆÇÀÅÈÇÀÅÆÅÆÈÈ

פשה, והוא כגריס בתחילה ãçàהיה Léàa ïéaשתי לו שהיו  – ÅÀÄÆÈ
שפשתה, היא מהן  איזו  ידוע ואין  פשתה, מהן ואחת ïéaÅבהרות,

íéLðà éðLa,כסלע בהרת ובאחר  כגריס בהרת מהם באחד  שהיה – ÄÀÅÂÈÄ
מהם  במי ידוע ואין  כסלע, בהרת מהם אחד בכל  היתה השבוע ובסוף

בהרת øBäèפשתה, בו  יש  נפשך  ממה הרי אחד  שבאיש פי  על אף – È
כסלע, היא ועכשיו  כגריס בתחילה שהיתה אותה היינו שפשתה, אחת
על יודע הכהן  ואין  הואיל מקום מכל  לטומאה, להחליטו ראוי והיה

שנאמר  הכתוב, מגזירת טהור הוא הרי  להחליטו, בא נגע (ויקרא איזה

כב): `eze",יג, odkd `nhe ,xera dytz dyt m`e": ודרשוeze`ודאי
(i`ced rbpd z`)הספק את מטמא ואינו מטמא, הר"ש ;הוא (רמב"ם ;

אחרונה"). "משנה  ועיין שאחדברטנורא ; פי על אף אנשים, בשני  וכן 
הואיל מקום מכל  להחליטו, ראוי והאחר שני, לשבוע הסגר טעון מהם

טהורים. שניהם להחליט, ואיזה להסגיר  מהם איזה יודע הכהן ואין
שאמרו: d`nehl.וזהו  wwfpy mcew xedh mirbp wtqàáé÷ò éaøÇÄÂÄÈ

àîè ,ãçà Léàa :øîBà;פשתה ודאי אחת בהרת שהרי  – ÅÀÄÆÈÈÅ
øBäè ,íéLðà éðLáeכל הספק.– משום טהור, dkldאחד oi`e ÄÀÅÂÈÄÈ

.`aiwr iaxk

ה ה נ ש מ ר ו א ב

,ïäk ìöà eàaL íéðL ?ãöék ,àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMîÄÆÄÀÇÇËÀÈÀÅÈÅÅÇÀÇÄÆÈÅÆÙÅ
òìqk äæa ,òeáL óBña ;òìqk äæáe ñéøbk úøäa äæaÈÆÇÆÆÇÀÄÈÆÇÆÇÀÈÇÈÆÇÆÇ

ïéàîè ïäéðL ,ãBòå òìqk äæáe ãBòå פשתה בשניהם שהרי – ÈÈÆÇÆÇÈÀÅÆÀÅÄ
òìqëåהבהרת. òìqk úBéäì eøæçL ét ìò óàשהלך ונמצא – ÇÇÄÆÈÀÄÀÇÆÇÀÇÆÇ

מקום  מכל הוא, וטהור כסלע, בהרת בו  שהיתה הנגע מן  הפשיון 

לטומאה, והוחזקו ïéàîèהואיל  ïäéðLשנאמר מספק, (ויקרא – ÀÅÆÀÅÄ
כג): odkd",יג, exdhe" את מטהר  ואינו  מטהר , הוא הודאי  את ודרשו 

כהנים ),הספק ñéøbk(תורת  úBéäì eøæçiL ãòודאי זה שבכגון – ÇÆÇÀÀÄÀÇÀÄ
משניהם. הלך  והפשיון  הואיל  טהורים, eøîàL:שניהם àeä äæÆÆÈÀ

àîè B÷ôñ äàîhì ÷÷æpMî מעמידים לטומאה שהוחלט שכיון – ÄÆÄÀÇÇËÀÈÀÅÈÅ
חזקתו . על  אותו 

במשנתנו : ששנינו  oi`nh",בענין odipy ,rlqke rlqk zeidl exfgy it lr s`"
מברטנורא הרב כפי הטעם mipdk),בארנו  zxez it lr)"הכהן "וטהרו שנאמר :

הספק. את מטהר ואינו  מטהר , הוא הודאי את –
הרי הכי  שבלאו בפסוק, צורך  אין  שאמנם כותב, אחרונה" "משנה בעל  אבל 
בענין הכתוב וגילה הואיל אלא הוא, טומאה שבחזקת לטהרו , אין מספק
שהוחזק  פי  על אף שהרי חזקה, אחר הולכים שאין הקודמת במשנה ששנינו
צריך לפיכך לטומאה, נזקק לא ועדיין הואיל  הוא, טהור  מקום מכל  להסגר ,
מקום  בכל כמו  חזקה אחר  הולכים לטומאה שמשנזקק פסוק, כאן  להביא

pynd lr "dpexg` dpyn" oiir).(epzpyn lre zncewd d

i r i a x m e i
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úøäa ìL dôeb נידונה להיות כדי  הבהרת, של  גדלה שיעור  – ÈÆÇÆÆ
é÷ìwäכנגע, ñéøâk מארץ שמוצאו  פול , חצי היינו הגריס, כגודל – ÄÀÄÇÄÀÄ

הקטנה שבאסיה כגריס òaøî(רח"א ),קיליקיה מפרשים: יש – ÀËÈ
באורנו  (עיין  ומרובעים גדולים היו הקילקין  הגריסים שכן מרובע,
ריבוע  היינו  גריס, של כריבוע מפרשים: ויש  ח); ה, מעשרות למשנה

הגריס כאורך  מצלעותיו  אחת "משנה שכל  ישראל"; "תפארת (הרא "ש,

בשטחו אחרונה "): יש אם אחרת, צורה לו  שהיתה או  עגול היה ואם

מרובע הקילקי כגריס בתוכו שייכנס ep`ady),כדי miyexitd itk) הריהו
טהור. לאו, ואם úBLãòטמא; òLz ñéøbä íB÷î כמקום – ÀÇÀÄÅÇÂÈ

מצריות. עדשים תשע בו ליתן  úBøòNשאפשר òaøà äLãò íB÷îÀÂÈÈÇÀÇÀÈ
שערות. שתי  על שערות שתי של  ריבוע –L ,eàöîðGLLLå íé ÄÀÀÀÄÀÅ

úBøòNעל שערות שש  היינו  ,(36 = 9 פעמים 4) הגריס מקום – ÀÈ
כזה: שערות, שש

e py mi pdk zxeza:
בשאת" חי  בשר  "ומחית
כל יכול  – י ) יג , (ויקרא
לומר תלמוד שהוא?
ומחית  לבן  "שער  (שם)
לבן שער מה חי"– בשר 
אף  שערות, שתי מקום

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyy wxt mirbp zkqn

·äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,úøäaä äúáø–äàîè,äèòîúð–äøBäè;äéçnä äúáø–äàîè, ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨¨§¨©©¤¤§¥¨¦§©£¨§¨¨§¨©¦§¨§¥¨
äèòîúð–äøBäè. ¦§©£¨§¨

‚äLãòkî äúeçt äéçî dáe ñéøbk úøäa,úøäaä äúáø–äàîè,äèòîúð–äøBäè;äéçnä äúáø– ©¤¤©§¦¨¦§¨§¨¦¨£¨¨¨§¨©©¤¤§¥¨¦§©£¨§¨¨§¨©¦§¨
äàîè,äèòîúð–øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøäèî,dëBúì äNBt òâpä ïéàL. §¥¨¦§©£¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¤¥©¤©¤§¨
„äLãòkî äøúé äéçî dáe ñéøbkî äøúé úøäa,eèòîúpL Bà eaø–ïéàîè,øeòMkî eèòîúé àHL ãáìáe. ©¤¤§¥¨¦©§¦¨¦§¨§¥¨¦¨£¨¨©¤¦§©£§¥¦¦§©¤¦§©£¦©¦

a.zxdad dzax:õåçáî.d`nh:ïåéñô íåùî.dxedh dhrnzp:ñéøâë àëéìã.dignd dzax:úøäáä äñðëå.dxedhïðéòáã .úøöåáî äéçîä ïéàã
:äéçîì áéáñ ãö ìëî äùãòë úøäá

b.zxdad dzax:õåçáî.d`nh:øåòá äúùô éøäù.dxedh dhrnzp:äùãòë äéçîä äúéä åìéôàå.dignd dzax:äàîè ,äùãòë úéùòðå.dhrnzp
:äéìò úøäáä äúùôù.`nhn xi`n 'x:õåçáî åîë íéðôáî ïåéñô äéì áéùçã.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .ïåéñô áéùç àì íéðôáù ïåéùôã

c.xeriykn ehrnzi `ly:äùãòëî äéçîå ñéøâëî úøäá

`xephxa yexit

שערות שתי  מקום Ðמחיה raexn zexry izy lr zexry izy epiid).(הר"ש
שם, (שם לומר תלמוד  ומחיה? לבן שער בה שיהא עד  טמאה תהיה לא יכול

נושנת "צרעת לסייעהid`יא): אחר  דבר צריכה ואינה טמאה היא – "oiir)
.("dninz dxez" שלא לך  לומר  בשר "? ומחית לבן "שער נאמר למה כן אם

מצד לבן שער  יכול  ומחיה. לבן  שער לקבל  כדי בה שיהא עד טמאה תהיה
השאת. לתוך מבוצרת שתהא "בשאת", לומר: תלמוד  אחד ? מצד ומחיה אחד 
ומלמעלה  משמאלה, שערות שתי  ומקום מימינה, שערות שתי  מקום כיצד? הא

מרובע. ממנה ומלמטה zexryממנה, yye miyely e`vnp המחיה שיעור  (שהרי 
שיעור כן ואם צד, מכל  אותה שיקיף צריך  שערות שתי ושיעור  שערות, שתי 

שערות). שש על שערות שש הנגע iwliwdגודל qixbk zxda ly dteb `vnp
."raexn.כגריס ששיעורו  נגע, לכל  אב בנין  ומכאן 

,azek "dpexg` dpyn" lraמן הנגע שיעור  כהנים) (בתורת ולמדים שהואיל 
גם  השיעור  את משנתנו  נקטה לפיכך  חי", בשר  ומחית לבן  "שער  הפסוק
אינו לבן  ושער  מכעדשה פחותה אינה מחיה שכן  בשערות, וגם בעדשות

שערות משתי  `mixg).פחות minrh df lr `iany "l`xyi zx`tz" oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa כמו לטמא, כשיעורה היינו  – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ
שמדובר המפרשים, ברוב ומבואר הקודמת; במשנה הזכרנו  שכבר 

כגריס. היא שבה המחיה עם שהבהרת בכגון úøäaäכאן  äúáø– ÈÀÈÇÇÆÆ
חוץ, פשיוןäàîèלצד משום הר"ב);– לא (הרא "ש; אפילו  ואמנם ÀÅÈ

שבא  משום אלא המחיה, משום מתחילה היא טמאה הבהרת, רבתה

הבהרת" "רבתה כאן  גם נקט המחיה", "רבתה בסיפא לנקוט התנא

הרא"ש); טומאה (מהר "ם; סימן הוא שפשיון  להשמיענו, התנא שבא או 

טמאה  הבהרת נשארת המחיה, הלכה ואם הפושה, טמא בנגע אף
הפשיון  הבהרת,äèòîúð(הרא"ש).משום –äøBäè שאין משום – ÄÀÇÂÈÀÈ

כגריס; äéçnäבה äúáø,הבהרת בתוך –äàîè המפרשים רוב – ÈÀÈÇÄÀÈÀÅÈ
כאן : כגריס,,dxedhמגיהים אלא אינה המחיה עם והבהרת שהואיל 

הבהרת  שתהא צריך  שכן מבוצרת, אינה שוב המחיה משרבתה הרי
טהורה הבהרת לפיכך צד, מכל  המחיה סביב ר"ש ;כעדשה (רמב"ם;

אחרונה"). "משנה  ברטנורא ; משנתנו:רא "ש; גירסת מקיימים ,d`nhויש 
שהבהרת  בכגון במשנתנו שמדובר  לבאר , הם צריכים כך שמשום אלא

שבכגון  להשמיענו  המשנה ובאה כגריס, היא שבה המחיה בלא עצמה
אפילו  dignd,זה dzax מוקפת כלומר  מבוצרת, שנשארה זמן  כל 

ששנינו  מה ואמנם טמאה. הריהי צד, מכל עדשה כשיעור  בבהרת
שלא dxedh,(הבהרת),dhrnzpלעיל: עד כך כל  שנתמעטה היינו 

כגריס מחייתה עם בה ישראל").נשאר  "תפארת גירסתנו; לפי (הר "ש

äèòîúð,המחיה –äøBäèוכבר כעדשה, עוד  בה אין שהרי – ÄÀÇÂÈÀÈ
כעדשה. בשיעור אלא טומאה סימן  המחיה שאין לעיל הזכרנו

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòkî äúeçt äéçî dáe ñéøbk úøäa,מטמאה שאינה – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÀÈÄÈÂÈÈ

היא  טעונה הרי  כגריס בה ויש  שהואיל  הבהרת, את הכהן  והסגיר 
y"`xd);הסגר yexit ,dpynl epxe`a ileya oiir)úøäaä äúáø– ÈÀÈÇÇÆÆ

חוץ, בעור;äàîèלצד  פשתה הבהרת שהרי –äèòîúð,הבהרת – ÀÅÈÄÀÇÂÈ
äøBäè אגב אלא זו  בבא התנא נקט ולא מכגריס; נפחתה שהרי – ÀÈ

משנתנו  של סיפא משום או הקודמת, dignd);המשנה dhrnzp)äúáøÈÀÈ
äéçnä,כעדשה ונעשתה –äàîèאבל המחיה; מחמת הבהרת – ÇÄÀÈÀÅÈ

המחיה  שאין לפי  טהורה, הבהרת מכעדשה, ליותר  עד רבתה אם

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  ידיäèòîúðמבוצרת, על  המחיה, – ÄÀÇÂÈ
לתוכה, הבהרת ànèîשפשתה øéàî éaø שלדעת פשיון , משום – ÇÄÅÄÀÇÅ

טומאה, סימן חשוב פנים לצד  פשיון אף מאיר  íéøäèîרבי  íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה, סימן זה פשיון שאין כלומר  –dëBúì äNBt òâpä ïéàLÆÅÇÆÇÆÀÈ

חשוב  אינו  לפנים פשיון  אבל  בעור , לנגע חוץ אלא הבהרת, לתוך –
לטומאה. minkgk.פשיון dklde

המחיה, בלא כגריס בבהרת שיש בכגון  במשנתנו שמדובר  מפרש, הרא"ש
בתוספתא: שנו xibqi;שהרי :xne` xi`n iax ,dycrkn dzegt dign dae zxda

.el oiwwfp oi` :mixne` minkge מצטרפת מכעדשה פחותה שמחיה סובר, מאיר רבי 
המח  שאין סוברים, וחכמים יסגיר ; ולכן לכגריס, להשלימה הנגע יה עם

סימן שהיא כעדשה, בה יש כן  אם אלא לכגריס להשלימה לבהרת מצטרפת
הלכך בשר, עור כשאר אלא אינה מכעדשה פחותה המחיה אם אבל  טומאה,
לשנות  שייך לא כן ואם הסגר , טעונה אינה כגריס בבהרת אין  אם לחכמים
מכאן, אלא הסגר. לאחר אלא טומאה סימן פשיון  שאין הבהרת", "רבתה
שבמשנה  תתמה ואל  המחיה. בלא כגריס בבהרת שיש בכגון  כאן  שמדובר 

y"`xd)הקודמת zhiyl) המחיה אין  וכאן כגריס, הבהרת בכלל  היא המחיה
היא  שהרי לבהרת, טומאה סימן היא המחיה הקודמת במשנה שכן בכלל ,
אלא  המחיה אין במשנתנו  אבל  הבהרת, עם לכוללה ראוי  הלכך  כעדשה,
במשנתנו שדווקא הטעם, וזהו  בבהרת. כלולה אינה הלכך  בשר , עור כשאר
במשנה  ואילו  טמאה, שהבהרת וסובר המחיה, בנתמעטה מאיר  רבי  חולק
כגריס  בבהרת שאין  מדובר הקודמת ובמשנה שהואיל  חולק, אינו הקודמת
שהבהרת  סובר , מאיר רבי  אף המחיה נתמעטה אם לפיכך  המחיה, בצירוף אלא
הרי במשנתנו אבל בפשיון. מיטמא מכגריס פחות נגע שאין לפי  טהורה,
שאם  וסובר  מאיר רבי חולק הלכך  המחיה, בלא כגריס בבהרת שיש מדובר 
מחמת  טמאה היא הרי  במקומה, הבהרת שרבתה היינו המחיה, נתמעטה
שבארנו. כמו  פשיון , חשוב אינו  לפנים שפשיון  סוברים, חכמים ברם, פשיון .

,xi`n iax ly enrha azek `"xbde במחיה מדובר  הקודמת ובמשנה שהואיל
סימן נמצא המחיה, נתמעטה אם לפיכך  טומאה, סימן  שהיא כעדשה שהיא
ריפוי אלא פשיון , כאן אין  מאיר  רבי לדעת ואפילו  ונרפא, הולך הטומאה
שאינה  מכעדשה, פחותה במחיה בה שמדובר במשנתנו אבל  הטומאה. סימן
הבהרת  ריבוי  הרי  המחיה, שכשנתמעטה מאיר, רבי  סובר  כלל, טומאה סימן

פשיון חשוב l`xyi").לתוכה zx`tz" oiire ;"`ax edil`")

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bà eaø ,äLãòkî äøúé äéçî dáe ñéøbkî äøúé úøäaÇÆÆÀÅÈÄÇÀÄÈÄÀÈÀÅÈÄÈÂÈÈÇ
eèòîúpL או הבהרת שנתמעטה או המחיה, או הבהרת רבתה – ÆÄÀÇÂ

הבהרת,ïéàîèהמחיה, טמאה –áìáeøeòMkî eèòîúé àHL ã ÀÅÄÄÀÇÆÄÀÇÂÄÇÄ
מכעדשה; המחיה ולא מכגריס הבהרת תתמעט שלא –m"anxde

izdw - zex`ean zeipyn
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‰dzôwî äLãòk äéçîe ñéøbk úøäa,úøäa äéçnì õeçå–øébñäì úéîéðtä,èéìçäì äðBöéçäå.øîàéaø ©¤¤©§¦¦§¨¨£¨¨©©§¨§©¦§¨©¤¤©§¦¦§©§¦§©¦¨§©£¦¨©©¦
éñBé:äðBöéçì äàîè ïîéñ äéçnä ïéà,dëBúì úøäaäL.dì äëìäå äèòîúð–ìàéìîb ïaøøîBà:íéðôaî íà ¥¥©¦§¨¦©ª§¨©¦¨¤©©¤¤§¨¦§©£¨§¨§¨¨©¨©§¦¥¥¦¦¦§¦

äìk àéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ,äøBäè äðBöéçäå;õeçaî íàå–äøBäè äðBöéçä,øébñäì úéîéðtäå.éaø ¦¨¨¦©¦§©§¦¦§©¦¨§¨§¦¦©©¦¨§¨§©§¦¦§©§¦©¦
àáé÷òøîBà:äøBäè Ck ïéáe Ck ïéa. £¦¨¥¥¨¥¨§¨

ÂøîàïBòîL éaø:éúîéà?úàáeî äLãòk àéäL ïîæa.äLãòkî äøúé äúéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ øúBnä, ¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¦¨£¨¨¥¨§¨§¥¨¦¨£¨¨©¨¦©¦§©§¦¦
äàîè äðBöéçäå.äLãòkî úBçt ÷äa äéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ,äðBöéçì ïBéNt ïîéñ ïéàå. §©¦¨§¥¨¨¨Ÿ©¨¦¨£¨¨¦©¦§©§¦¦§¥¦©¦§©¦¨

d.qixbk zxdaéúù ïàë ùé éøäå ,áéáñî ñéøâë úøäá úô÷î éç øùá åúåàì õåçå ,áéáñî äúåà úô÷î äùãòë áçåøá éç øùá ìù äòåöøå òáåøî
:áéáñ ïäéðéá ú÷ñôî äéçîå äðåöéç úçàå úéîéðô úçà úåøäá.xibqdl ziniptd:äòöîàá äéçî äì ïéàã.hilgdl dpevigdeúéîéðôì úô÷îä äéçîã

:äòöîàá úøöåáî àéä éøäù ,äðåöéçì äàîåè ïîéñ.dkeza zxdadyòâð ,úøöåáî ïðéòáã ,äðåöéçì äàîåè ïîéñ äáåùç äðéà äëåúì úøäáäù éôì
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .òâðå äéçîå òâðå äéçîå òâð ïàë ùé àëäå ,[äéçîä êåúá øçà øáã ÷ñôä éìá] òöîàá äéçîå ïàëî òâðå ïàëî.dignd dhrnzp

:äéìò úøäáä äúùôù.dl dklde:äìåë äì äëìäù åà.dzlk `id miptan m`ñéë úéîéðôä úøäáù:äéçîä äú.ziniptl oeiyt oniq,äèéìçîå
:õåçáî äúùô éøäù.dxedh dpevigde:äùãòëî äèòîúð åà äúéçî äëìäù.uegan m`:äéçîä äúñéë äðåöéçä úøäáäù.dxedh dpevigd

:äëåúì äùåô òâðä ïéàù àëéì ïåéùôå ,äëìä åà äúéçî äèòîúðù.xibqdl ziniptde:åéðéòá ãîò òâðäù.jk oiae jk oiaäúìë ïéá íéðôáî äúìë ïéá
:õåçáî.xedh'øë äëìäå .ïåéùô åðéà äðåöéçä úøäáä êåúáù äéçîì úéîéðôä äúùôùë êë ,ïåéùô åðéà äëåúáù äéçîì äðåöéçä äúùô íàù íùëù
:àáé÷ò

e.izni`äéçîäù ,úàáåî äùãòë àéäù ïîæá éìéî éðä ,äøåäè äðåöéçäù ìéòì ïøîàã ,äéçîä ìò äðåöéçä åà úéîéðôä äúùôùë äøåäè äðåöéçä
äùãòëî äøéúé äéçîä äúéä íà ìáà .øúåé àìå úåçô àì úîöîåöî äùãòë.d`nh dpevigde ziniptl oeiqt oniq xzendúéîéðôä äúùô íà øîåìë

äéçî íåùî èéìçäì äðåöéçä íå÷î ìëî ,øúåî åúåà ìò äðåöéçä äúùô íàå .äéçî íåùî äðåöéçå ïåéñô íåùî úéîéðô .èéìçäì ïäéúù ,øúåî åúåà ìò
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øéâñäì úéîéðôäå.dycrkn zegt wdea did:÷äåáì úô÷î äðåöéçäå ,úéîéðôì êåîñ.ziniptl oeiyt oniqúéîéðôä äúùô íà

.åëåúì äùåô òâðä ïéàù ,äðåöéçì ïåéñô ïîéñ åðéà ,÷äåáä úà äúñéëå äúùô äðåöéçä íàå .õåçáî äúùô éøäù ,èéìçäì úéîéðôä ,÷äåáä úà äúñéëå

`xephxa yexit

:siqenשתי צמיחת מכדי בפחות הבהרת לסוף המחיה תקרב ולא

שערות.

i y y m e i
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úøäa äéçnì õeçå ,dzôwî äLãòk äéçîe ñéøbk úøäaÇÆÆÇÀÄÄÀÈÈÂÈÈÇÇÀÈÀÇÄÀÈÇÆÆ
אחת – בהרות, שתי  כאן  והרי

המחיה, ידי על המוקפת פנימית,

המחיה,ואחת את המקפת חיצונה,
כל והמחיה החיצונה והבהרת

כזה: כעדשה, רוחבה אחת
øébñäì úéîéðtä הבהרת – ÇÀÄÄÀÇÀÄ

שאין  לפי להסגר, דינה הפנימית
באמצעה, äðBöéçäåÀÇÄÈמחיה

èéìçäì שהמחיה לטומאה, להחליטה דינה החיצונה והבהרת – ÀÇÂÄ
א), ג, (לעיל שנינו  וכבר באמצעה; והמחיה הואיל  לה, טומאה סימן 

האחרת. של דינה כך ואחר האחת של  דינה הכהן פוסק זה שבכגון 
äðBöéçì äàîè ïîéñ äéçnä ïéà :éñBé éaø øîà לבהרת – ÈÇÇÄÅÅÇÄÀÈÄÇËÀÈÇÄÈ

dëBúìהחיצונה, úøäaäL,המחיה בתוך  היא הפנימית שהבהרת – ÆÇÇÆÆÀÈ
נמצא  טומאה; סימן המחיה אין זה ובכגון מקפתה, המחיה שהרי 

שתיהן . להסגיר  אלא להחליט, כאן שאין  יוסי  רבי dkldלדעת oi`e
.iqei iaxkäèòîúð,המחיה –dì äëìäå,כולה לה שהלכה או  – ÄÀÇÂÈÀÈÀÈÈ

äìk àéä íéðôaî íà :øîBà ìàéìîb ïaø,כלתה המחיה – ÇÈÇÀÄÅÅÄÄÄÀÄÄÈÈ
לתוכה, פשתה הפנימית úéîéðtìשהבהרת ïBéNt ïîéñ והיא – ÄÇÄÀÇÀÄÄ

מבחוץ, פשתה שהרי äøBäèטמאה, äðBöéçäå שנתמעטה לפי  – ÀÇÄÈÀÈ
לגמרי ; לה הלכה או מכעדשה õeçaîמחייתה íàå,המחיה כלתה – ÀÄÄÇ

המחיה, על  פשתה החיצונה äøBäèשהבהרת äðBöéçä שנתמעטה – ÇÄÈÀÈ
חשוב  אינו לפנים שהוא והפשיון לה, הלכה או מכעדשה מחייתה

øébñäìפשיון , úéîéðtäå.בעינה עמדה שהרי  שני, לשבוע –éaø ÀÇÀÄÄÀÇÀÄÇÄ
Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà àáé÷ò ובין מבפנים המחיה כלתה בין – ÂÄÈÅÅÈÅÈ

מבחוץ, סימן äøBäèכלתה הפשיון אין  כלומר הפנימית, גם – ÀÈ

פשיון , אינו  המחיה לתוך החיצונה פשתה שאם שכשם לה, טומאה

חשובה  עצמה שהמחיה לפי  פשיון, אינו  לתוכה הפנימית כשפשתה כך
ראשון , שבוע בסוף הוא אם הלכך  הנגע, לתוך  פושה הנגע ואין  בהרת,

שעמד נגע כדין להסגיר , הפנימית מבפנים, המחיה כשכלתה אף
ממנה  והלך הואיל טהורה, והחיצונה שני; הסגר טעון שהוא בעיניו ,

טהורה הפנימית אף שני , שבוע בסוף הוא ואם טומאה; ("תפארת סימן

aiwr`.ישראל"). iaxk dklde
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éúîéà :ïBòîL éaø øîà המחיה כלתה שבין עקיבא, רבי אמר  – ÈÇÇÄÄÀÅÈÇ
לחיצונה  לא טומאה סימן  הפשיון  אין מבחוץ, כלתה ובין מבפנים

לפנימית? úàáeîולא äLãòk àéäL ïîæa היא שהמחיה – ÄÀÇÆÄÈÂÈÈÅ
מצומצמת zpeekn),כעדשה epiid "z`aen").מכעדשה יותר  בה שאין 

äúéä– המחיה –ïBéNt ïîéñ øúBnä ,äLãòkî äøúé ÈÀÈÀÅÈÄÈÂÈÈÇÈÄÇÄÀ
úéîéðtì עליו שפשתה ידי על נתמעט כעדשה על  המֹותר  אם – ÇÀÄÄ

טומאה  סימן זה פשיון  הרי  כעדשה, מחיה ונשתיירה הפנימית, הבהרת

והרי הבשר , כעור  אלא כבהרת חשוב אינו המחיה שמותר  לפנימית,
הבשר  לעור  אלא הנגע לתוך פשתה לא הפנימית (הרא"ש );שהבהרת

äàîè äðBöéçäå משום זה, בכגון  טמאה החיצונה והבהרת – ÀÇÄÈÀÅÈ
נתמעט  המותר  ואם הקודמת. במשנה קמא תנא כדעת כעדשה, מחייתה
טמאה  החיצונה מקום מכל החיצונה, הבהרת עליו שפשתה ידי על 

להסגיר  והפנימית המחיה; zncewd).משום dpynd ly `yixa enk)
äLãòkî úBçt ÷äa äéä לפנימית החיצונה הבהרת בין  אם – ÈÈÙÇÈÄÈÂÈÈ

המראות  מארבעה למטה הוא שלובנו כהה, לבן  כתם היינו  בוהק, היה
מכעדשה, פחות רחבו  והיה נגעים, úéîéðtìשל ïBéNt ïîéñ– ÄÇÄÀÇÀÄÄ

הרי מבחוץ, ופשתה הואיל  הבוהק, לתוך  הפנימית הבהרת פשתה אם
פושה  הנגע שאין  הסובר עקיבא לרבי אפילו פשיון, משום טמאה היא

לתוך אלא נגע לתוך  הפנימית הבהרת פשתה שלא לפי הנגע, לתוך 
מכל מכעדשה, פחות שהוא פי על  ואף הבשר , כעור שדינו הבוהק,

שהוא  בכל  מטמא ופשיון לחיצונה, הפנימית בין  הפסק הריהו  מקום

ישראל"), äðBöéçì("תפארת  ïBéNt ïîéñ ïéàå הבהרת אם אבל – ÀÅÄÇÄÀÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíãàa ïéøáà éLàø òaøàå íéøNò,ïðéàLäéçî íeMî ïéànhî:íéìâøå íéãé úBòaöà éLàø,íéðæà éLàøå, ¤§¦§©§©¨¥¥¨¦¨¨¨¤¥¨¦©§¦¦¦§¨¨¥¤§§¨©¦§©§©¦§¨¥¨§©¦
íèçä Làøå,äiåbä Làøå,íéccä éLàøåäMàaL.äãeäé éaøøîBà:Léà ìL óà.øæòéìà éaøøîBà:óà §Ÿ©Ÿ¤§Ÿ©§¦¨§¨¥©©¦¤¨¦¨©¦§¨¥©¤¦©¦¡¦¤¤¥©

äéçî íeMî ïéànhî ïðéà ïéìecìcäå úBìaiä. ©©¨§©¦§¦¥¨¦©§¦¦¦§¨
Áúøäáa ïéànhî ïðéàL íãàa úBîB÷î elà:ïéòä CBz,ïæàä CBz,íèçä CBz,ätä CBz,ïéèîwä,ïéèîwäå ¥§¨¨¨¤¥¨¦©§¦§©¤¤¨©¦¨Ÿ¤©Ÿ¤©¤©§¨¦§©§¨¦

øàevaL,ãcä úçz,éçMä úéáe,ìâøä ók,ïøtväå,Làøä,ï÷fäå,ïéãøBnä çãwäå äåënäå ïéçMä–ïéànhî ïðéà ¤©©¨©©©©¥©¤¦©¨¤¤§©¦Ÿ¤¨Ÿ§©¨¨©§¦§©¦§¨§©¤©©§¦¥¨¦©§¦

,äéçî ïàë ïéà äùãòëî úåçô ìáà .úåàøîä ìëá äàîèî äéçî ì"éé÷ã ,äéçî íåùî àîèî äéä äùãòë äéä íàã ,äùãòëî úåçô ÷äåá è÷ðã éàäå
ïéàã:äùãòëî äúåçô äéçî
f.dign meyn oi`nhin opi`yúåòáöà éùàøá åà íèåçä ùàøá ñéøâë ùéùëå ,ãçàë äìåë äéçîä íò òâðä úà äàøéù ïðéòá ,ïäëä åäàøå áéúëã

:ãçàë åìåë úåàøéì ìåëé åðéàå êìéàå êìéà òôåù àåä.mipf` iy`x:ùéàáù ïéãã éùàø äðîù äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïéãã éùàø ïëå .ãçàë íéáùçð
.diebd y`xe:äîàä ãéâ àåä.zelai[úìáé åà õåøç åà] ïåùì(á"ë àø÷éå):æ"òìá ù"åøåô ..oileclceøùá ,ïéìåúìúå éñøâã úéàå .ìãìãðå ùøéôù øùá

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äåáâ ìú åîë äùòðù
g.zxdaa oi`nhin opi`y:äúãìåúå úøäá äúãìåúå úàù ,íéòâð úåàøî òáøàá.ofe`d jez oird jezáåúëäå ,øùá øåòë íéáåùç ïðéà åìà ìëù

øîåà(â"é íù):åøùá øåòá äéäå.oihnwd:óåâä øàùáù.x`evay oihnwdeïéèî÷ àîéú àìã .ïä óåâä øàù ìù ïéèî÷ àùéøã ïéèî÷ã ééåìâì àôéñ àðú
:éðéøçàë éæçúî àìã à÷åã øàåöã.ccd zgz:àîèî åðéà äòù äúåàá äàøð åðéàù äî ,äðá úà ä÷éðîë úéàøðùë.igyd ziae:íéúéæ ÷ñåîë äàøðùë

.lbxd sk:äàøðä øùá øåò ïðéà åìà ìëã .ìâøä ìù [úéøåøò÷ä] úçúù äî.oxetvde:øùá øåò àáéùç àì.owfde y`xdáéúëã ,úøäáá ïéàîèéî ïðéà
(íù):ãáìá ïé÷úð úàîåè àìà äàîåè ï÷æìå ùàøì ïéà ,àåä ï÷æä åà ùàøä úòøö àåä ÷úð.micxend gcwde deknde oigydàìå äôé åàôøúð àìù
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שאין  לה, טומאה סימן הפשיון  אין הבוהק, לתוך  פשתה החיצונה
פשיון . חשוב לפנים פשיון 

המשנה שנקטה dycrkn",מה zegt wdea".שונים פירושים כך  על  נאמרו 
שכן מחיה, משום מטמא היה כעדשה היה הבוהק שאילו כותב, הרמב"ם
מברטנורא. הרב גם מפרש וכן המראות. בכל  מטמאה שמחיה היא, ההלכה

בעל שמראהואבל שכל ראיות, ומביא זה, על הרבה מקשה טוב" יום "תוספות
שכוונת  הר"ש, כפירוש לו  נראה מכאן  מחיה. משום מטמא אינו כבוהק
ובאה  כעדשה; פחות בוהק היה הפנימית לבהרת המחיה שבין היא, המשנה

זה הרי  בהרת, נעשתה המחיה במקום שאם ללמדנו, ziniptl,המשנה oeiyt oniq
מפסיק  שהבוהק פי על  אף פשיון , משום טמאה הפנימית שהבהרת כלומר
לפשיון; הפסק חשוב אינו  מכעדשה פחות הוא והבוהק שהואיל  למחיה, בינה

dpevigl,אבל  oeiyt oniq df oi`.במשנה שבארנו  כמו לתוכו , פושה הנגע שאין 
מבארים: dycrknויש zegt dign e` wdea ea did ו "משנה רבא" "אליהו  (עיין

אחרונה").
והר "ב הרמב"ם דרך  נקטנו בביאורנו oeylואמנם zernynn mb d`xpy itk)

,(dpynd,לחיצונה הפנימית הבהרת בין מפסיק היה מכעדשה פחות שבוהק
המשנה שנקטה מה dycrkn"אבל  zegt wdea"," ישראל "תפארת לפי בארנו 

מכל מכעדשה, פחות שהבוהק פי  על  שאף רבותא, להשמיענו  באה שהיא
הבשר. עור כשאר  ודינו  הבהרות, שתי בין הפסק חשוב הריהו  מקום

y c e w z a y
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íeMî ïéànhî ïðéàL ,íãàa ïéøáà éLàø òaøàå íéøNòÆÀÄÀÇÀÇÈÅÅÈÄÈÈÈÆÅÈÄÇÀÄÄ
äéçî שם המחיה אין  בתוכו , ומחיה נגע, מהם באחד היה שאם – ÄÀÈ

שנאמר  טומאה, ג):סימן יג, צריך(ויקרא  אותו ", וטמא הכהן  "וראהו

מחיה  עם נגע וכשיש כאחד , כולו  המחיה עם הנגע את הכהן  שיראה
יכול הכהן ואין ולכאן, לכאן משופע הריהו  האברים, מראשי באחד 

טמא; אינו  הלכך כאחד , כולו  את iy`xלראות rax`e mixyr md el`e
:mixa`díéìâøå íéãé úBòaöà éLàø,עשרים הן  –éLàøå ÈÅÆÀÈÈÇÄÀÇÀÇÄÀÈÅ
íéðæà כאן נחשבות האזניים ושתי  סביב; האוזן  שפת כל  היינו  – ÈÀÇÄ

שוות, והן הואיל äiåbäכאחת, Làøå ,íèçä Làøåראש – ÀÙÇÙÆÀÙÇÀÄÈ
שבאיש, äMàaLהגיד íéccä éLàøå כאן נחשבות הן שאף – ÀÈÅÇÇÄÆÈÄÈ

וארבע. עשרים הרי  Léàכאחת, ìL óà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÆÄ
קמא  תנא ברם, איברים; ראשי  כשאר דינם איש  של הדדים ראשי אף

שיפוע. זה אין  כך , כל  בולטים אינם איש  ושל שהואיל  éaøÇÄסובר,
ïéìecìcäå úBìaiä óà :øîBà øæòéìàבראש היא המחיה אם – ÁÄÆÆÅÇÇÇÈÀÇÄÀÄ

בו , תלוי  והוא האדם מן שנתלש המדולדל, בשר  בראש או  ïðéàÅÈיבלת
äéçî íeMî ïéànhî.איברים בראשי  לעיל  שבארנו מהטעם – ÄÇÀÄÄÄÀÈ

ודלדולים  יבלות וכן כגריס, ורחב עבה איבריו  מראשי  שאחד אדם ברם,
מחיה משום מיטמאים הם הרי  כגריס, רחבים (תוספתא ).שהם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úøäáa ïéànhî ïðéàL íãàa úBîB÷î elàשבעור בנגע – ÅÀÈÈÈÆÅÈÄÇÀÄÀÇÆÆ
אומר  והכתוב בשר", "עור שאינם מהם ב):הבשר; יג, "dide(ויקרא

exya xera,"zrxv rbpl הסתרים כבית ונחשבים שמכוסים ומהם

שנאמר בנגעים, מטמא יב):שאינו שם , odkd"(שם  ipir d`xn lkl"–
הסתרים לבית כהנים ):פרט CBz(תורת  ,ïæàä CBz ,ïéòä CBzÈÇÄÈÙÆ
ätä CBz ,íèçäלפי הפה, כתוך  נידון  שפתיים אודם ואף – ÇÙÆÇÆ

שא  נראהשבזמן  אינו פיו  את סוגר  יום דם "תוספות  עיין (תוספתא ;

שמן,ïéèîwäטוב"), באדם כגון  שבגוף, –øàevaL ïéèîwäå ÇÀÈÄÀÇÀÈÄÆÇÇÈ
אדם בכל טוב"),– יום  ב"תוספות מובא  ãcä(מהר "ם, úçz מה – ÇÇÇÇ

מניקה שהאשה בשעה שם נראה c),שאינו ,a lirl epipyy enk)úéáeÅ
éçMä שמוסק כמי  זרועותיו שמרים בשעה שם נראה שאינו  מה – ÇÆÄ

ד ), ב, (לעיל ìâøäזיתים ókהואיל הסתרים, כבית חשובה שהיא – ÇÈÆÆ
עליה ישראל").ודורכים "תפארת  שעורה (ברטנורא ; לפי  מבארים, ויש

בשר " "עור חשוב ואינו  בכללïøtväå(הרא"ש),קשה שאינה – ÀÇÄÙÆ
בשר", ï÷fäå"עור  ,Làøäשנאמר בבהרת, מיטמאים אינם (ויקרא – ÈÙÀÇÈÈ

ל): ולזקן יג, לראש אין – הוא" הזקן או הראש צרעת הוא, "נתק
בלבד  נתקים טומאת כהנים),אלא בהם (תורת מטמא נתק שרק היינו 

הגוף; שבכל  טומאה סימני שאר çãwäåולא äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇ
ïéãøBnä; נרפאו ולא עורם נקרם שלא –,mix`an miyxtnd aexכי ÇÀÄ

"oigy",מאליה הבאה העור  דלקת העורdekn"e"היינו ליקוי היינו 

באש, כוויה ידי  על באבן gcw"e"שבא מכה מחמת שבא שחין  היינו
מחמת  אלא ממש  אש  מחמת באה שלא מכווה או  וכדומה, בעץ או

ולמדים  רותחים, מים או  גחלת או רמץ ידי על  כגון  האש, תולדות
שנאמר  "שחין" תיבת יח -יט ):מריבוי  שם , בו (שם יהיה כי "ובשר 

במקום והיה ונרפא. שחין תיבת oigyd"בעורו מריבוי וכן  וכו ',
שנאמר  כד):"מכוה", שם, אש,(שם  מכות בעורו יהיה כי  בשר  "או

מחית בשחין dekndוהיתה והרי  ומכוה, כשחין  דינו  הקדח שאף וכו ', "
יח):נאמר  שם , txpezxda`"(שם  e` dpal z`y oigyd mewna dide ,

,"zncnc` dpalנאמר כד ):ובמכוה שם, zxda(שם deknd zign dzide"
,"dpal e` zncnc` dpal אינם קצת נרפאו שלא זמן  שכל ומכאן

כותב  הרמב"ם אבל לקדח. הדין  והוא נגעים, מראות משום מיטמאים
למשנתנו): בעץ oigy(בפירושו או  באבן  שיוכה, מה בכל הכאה היא

izdw - zex`ean zeipyn
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‰dzôwî äLãòk äéçîe ñéøbk úøäa,úøäa äéçnì õeçå–øébñäì úéîéðtä,èéìçäì äðBöéçäå.øîàéaø ©¤¤©§¦¦§¨¨£¨¨©©§¨§©¦§¨©¤¤©§¦¦§©§¦§©¦¨§©£¦¨©©¦
éñBé:äðBöéçì äàîè ïîéñ äéçnä ïéà,dëBúì úøäaäL.dì äëìäå äèòîúð–ìàéìîb ïaøøîBà:íéðôaî íà ¥¥©¦§¨¦©ª§¨©¦¨¤©©¤¤§¨¦§©£¨§¨§¨¨©¨©§¦¥¥¦¦¦§¦

äìk àéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ,äøBäè äðBöéçäå;õeçaî íàå–äøBäè äðBöéçä,øébñäì úéîéðtäå.éaø ¦¨¨¦©¦§©§¦¦§©¦¨§¨§¦¦©©¦¨§¨§©§¦¦§©§¦©¦
àáé÷òøîBà:äøBäè Ck ïéáe Ck ïéa. £¦¨¥¥¨¥¨§¨

ÂøîàïBòîL éaø:éúîéà?úàáeî äLãòk àéäL ïîæa.äLãòkî äøúé äúéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ øúBnä, ¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¦¨£¨¨¥¨§¨§¥¨¦¨£¨¨©¨¦©¦§©§¦¦
äàîè äðBöéçäå.äLãòkî úBçt ÷äa äéä–úéîéðtì ïBéNt ïîéñ,äðBöéçì ïBéNt ïîéñ ïéàå. §©¦¨§¥¨¨¨Ÿ©¨¦¨£¨¨¦©¦§©§¦¦§¥¦©¦§©¦¨

d.qixbk zxdaéúù ïàë ùé éøäå ,áéáñî ñéøâë úøäá úô÷î éç øùá åúåàì õåçå ,áéáñî äúåà úô÷î äùãòë áçåøá éç øùá ìù äòåöøå òáåøî
:áéáñ ïäéðéá ú÷ñôî äéçîå äðåöéç úçàå úéîéðô úçà úåøäá.xibqdl ziniptd:äòöîàá äéçî äì ïéàã.hilgdl dpevigdeúéîéðôì úô÷îä äéçîã

:äòöîàá úøöåáî àéä éøäù ,äðåöéçì äàîåè ïîéñ.dkeza zxdadyòâð ,úøöåáî ïðéòáã ,äðåöéçì äàîåè ïîéñ äáåùç äðéà äëåúì úøäáäù éôì
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .òâðå äéçîå òâðå äéçîå òâð ïàë ùé àëäå ,[äéçîä êåúá øçà øáã ÷ñôä éìá] òöîàá äéçîå ïàëî òâðå ïàëî.dignd dhrnzp

:äéìò úøäáä äúùôù.dl dklde:äìåë äì äëìäù åà.dzlk `id miptan m`ñéë úéîéðôä úøäáù:äéçîä äú.ziniptl oeiyt oniq,äèéìçîå
:õåçáî äúùô éøäù.dxedh dpevigde:äùãòëî äèòîúð åà äúéçî äëìäù.uegan m`:äéçîä äúñéë äðåöéçä úøäáäù.dxedh dpevigd

:äëåúì äùåô òâðä ïéàù àëéì ïåéùôå ,äëìä åà äúéçî äèòîúðù.xibqdl ziniptde:åéðéòá ãîò òâðäù.jk oiae jk oiaäúìë ïéá íéðôáî äúìë ïéá
:õåçáî.xedh'øë äëìäå .ïåéùô åðéà äðåöéçä úøäáä êåúáù äéçîì úéîéðôä äúùôùë êë ,ïåéùô åðéà äëåúáù äéçîì äðåöéçä äúùô íàù íùëù
:àáé÷ò

e.izni`äéçîäù ,úàáåî äùãòë àéäù ïîæá éìéî éðä ,äøåäè äðåöéçäù ìéòì ïøîàã ,äéçîä ìò äðåöéçä åà úéîéðôä äúùôùë äøåäè äðåöéçä
äùãòëî äøéúé äéçîä äúéä íà ìáà .øúåé àìå úåçô àì úîöîåöî äùãòë.d`nh dpevigde ziniptl oeiqt oniq xzendúéîéðôä äúùô íà øîåìë

äéçî íåùî èéìçäì äðåöéçä íå÷î ìëî ,øúåî åúåà ìò äðåöéçä äúùô íàå .äéçî íåùî äðåöéçå ïåéñô íåùî úéîéðô .èéìçäì ïäéúù ,øúåî åúåà ìò
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øéâñäì úéîéðôäå.dycrkn zegt wdea did:÷äåáì úô÷î äðåöéçäå ,úéîéðôì êåîñ.ziniptl oeiyt oniqúéîéðôä äúùô íà

.åëåúì äùåô òâðä ïéàù ,äðåöéçì ïåéñô ïîéñ åðéà ,÷äåáä úà äúñéëå äúùô äðåöéçä íàå .õåçáî äúùô éøäù ,èéìçäì úéîéðôä ,÷äåáä úà äúñéëå

`xephxa yexit

:siqenשתי צמיחת מכדי בפחות הבהרת לסוף המחיה תקרב ולא

שערות.

i y y m e i
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úøäa äéçnì õeçå ,dzôwî äLãòk äéçîe ñéøbk úøäaÇÆÆÇÀÄÄÀÈÈÂÈÈÇÇÀÈÀÇÄÀÈÇÆÆ
אחת – בהרות, שתי  כאן  והרי

המחיה, ידי על המוקפת פנימית,

המחיה,ואחת את המקפת חיצונה,
כל והמחיה החיצונה והבהרת

כזה: כעדשה, רוחבה אחת
øébñäì úéîéðtä הבהרת – ÇÀÄÄÀÇÀÄ

שאין  לפי להסגר, דינה הפנימית
באמצעה, äðBöéçäåÀÇÄÈמחיה

èéìçäì שהמחיה לטומאה, להחליטה דינה החיצונה והבהרת – ÀÇÂÄ
א), ג, (לעיל שנינו  וכבר באמצעה; והמחיה הואיל  לה, טומאה סימן 

האחרת. של דינה כך ואחר האחת של  דינה הכהן פוסק זה שבכגון 
äðBöéçì äàîè ïîéñ äéçnä ïéà :éñBé éaø øîà לבהרת – ÈÇÇÄÅÅÇÄÀÈÄÇËÀÈÇÄÈ

dëBúìהחיצונה, úøäaäL,המחיה בתוך  היא הפנימית שהבהרת – ÆÇÇÆÆÀÈ
נמצא  טומאה; סימן המחיה אין זה ובכגון מקפתה, המחיה שהרי 

שתיהן . להסגיר  אלא להחליט, כאן שאין  יוסי  רבי dkldלדעת oi`e
.iqei iaxkäèòîúð,המחיה –dì äëìäå,כולה לה שהלכה או  – ÄÀÇÂÈÀÈÀÈÈ

äìk àéä íéðôaî íà :øîBà ìàéìîb ïaø,כלתה המחיה – ÇÈÇÀÄÅÅÄÄÄÀÄÄÈÈ
לתוכה, פשתה הפנימית úéîéðtìשהבהרת ïBéNt ïîéñ והיא – ÄÇÄÀÇÀÄÄ

מבחוץ, פשתה שהרי äøBäèטמאה, äðBöéçäå שנתמעטה לפי  – ÀÇÄÈÀÈ
לגמרי ; לה הלכה או מכעדשה õeçaîמחייתה íàå,המחיה כלתה – ÀÄÄÇ

המחיה, על  פשתה החיצונה äøBäèשהבהרת äðBöéçä שנתמעטה – ÇÄÈÀÈ
חשוב  אינו לפנים שהוא והפשיון לה, הלכה או מכעדשה מחייתה

øébñäìפשיון , úéîéðtäå.בעינה עמדה שהרי  שני, לשבוע –éaø ÀÇÀÄÄÀÇÀÄÇÄ
Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà àáé÷ò ובין מבפנים המחיה כלתה בין – ÂÄÈÅÅÈÅÈ

מבחוץ, סימן äøBäèכלתה הפשיון אין  כלומר הפנימית, גם – ÀÈ

פשיון , אינו  המחיה לתוך החיצונה פשתה שאם שכשם לה, טומאה

חשובה  עצמה שהמחיה לפי  פשיון, אינו  לתוכה הפנימית כשפשתה כך
ראשון , שבוע בסוף הוא אם הלכך  הנגע, לתוך  פושה הנגע ואין  בהרת,

שעמד נגע כדין להסגיר , הפנימית מבפנים, המחיה כשכלתה אף
ממנה  והלך הואיל טהורה, והחיצונה שני; הסגר טעון שהוא בעיניו ,

טהורה הפנימית אף שני , שבוע בסוף הוא ואם טומאה; ("תפארת סימן

aiwr`.ישראל"). iaxk dklde
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éúîéà :ïBòîL éaø øîà המחיה כלתה שבין עקיבא, רבי אמר  – ÈÇÇÄÄÀÅÈÇ
לחיצונה  לא טומאה סימן  הפשיון  אין מבחוץ, כלתה ובין מבפנים

לפנימית? úàáeîולא äLãòk àéäL ïîæa היא שהמחיה – ÄÀÇÆÄÈÂÈÈÅ
מצומצמת zpeekn),כעדשה epiid "z`aen").מכעדשה יותר  בה שאין 

äúéä– המחיה –ïBéNt ïîéñ øúBnä ,äLãòkî äøúé ÈÀÈÀÅÈÄÈÂÈÈÇÈÄÇÄÀ
úéîéðtì עליו שפשתה ידי על נתמעט כעדשה על  המֹותר  אם – ÇÀÄÄ

טומאה  סימן זה פשיון  הרי  כעדשה, מחיה ונשתיירה הפנימית, הבהרת

והרי הבשר , כעור  אלא כבהרת חשוב אינו המחיה שמותר  לפנימית,
הבשר  לעור  אלא הנגע לתוך פשתה לא הפנימית (הרא"ש );שהבהרת

äàîè äðBöéçäå משום זה, בכגון  טמאה החיצונה והבהרת – ÀÇÄÈÀÅÈ
נתמעט  המותר  ואם הקודמת. במשנה קמא תנא כדעת כעדשה, מחייתה
טמאה  החיצונה מקום מכל החיצונה, הבהרת עליו שפשתה ידי על 

להסגיר  והפנימית המחיה; zncewd).משום dpynd ly `yixa enk)
äLãòkî úBçt ÷äa äéä לפנימית החיצונה הבהרת בין  אם – ÈÈÙÇÈÄÈÂÈÈ

המראות  מארבעה למטה הוא שלובנו כהה, לבן  כתם היינו  בוהק, היה
מכעדשה, פחות רחבו  והיה נגעים, úéîéðtìשל ïBéNt ïîéñ– ÄÇÄÀÇÀÄÄ

הרי מבחוץ, ופשתה הואיל  הבוהק, לתוך  הפנימית הבהרת פשתה אם
פושה  הנגע שאין  הסובר עקיבא לרבי אפילו פשיון, משום טמאה היא

לתוך אלא נגע לתוך  הפנימית הבהרת פשתה שלא לפי הנגע, לתוך 
מכל מכעדשה, פחות שהוא פי על  ואף הבשר , כעור שדינו הבוהק,

שהוא  בכל  מטמא ופשיון לחיצונה, הפנימית בין  הפסק הריהו  מקום

ישראל"), äðBöéçì("תפארת  ïBéNt ïîéñ ïéàå הבהרת אם אבל – ÀÅÄÇÄÀÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíãàa ïéøáà éLàø òaøàå íéøNò,ïðéàLäéçî íeMî ïéànhî:íéìâøå íéãé úBòaöà éLàø,íéðæà éLàøå, ¤§¦§©§©¨¥¥¨¦¨¨¨¤¥¨¦©§¦¦¦§¨¨¥¤§§¨©¦§©§©¦§¨¥¨§©¦
íèçä Làøå,äiåbä Làøå,íéccä éLàøåäMàaL.äãeäé éaøøîBà:Léà ìL óà.øæòéìà éaøøîBà:óà §Ÿ©Ÿ¤§Ÿ©§¦¨§¨¥©©¦¤¨¦¨©¦§¨¥©¤¦©¦¡¦¤¤¥©

äéçî íeMî ïéànhî ïðéà ïéìecìcäå úBìaiä. ©©¨§©¦§¦¥¨¦©§¦¦¦§¨
Áúøäáa ïéànhî ïðéàL íãàa úBîB÷î elà:ïéòä CBz,ïæàä CBz,íèçä CBz,ätä CBz,ïéèîwä,ïéèîwäå ¥§¨¨¨¤¥¨¦©§¦§©¤¤¨©¦¨Ÿ¤©Ÿ¤©¤©§¨¦§©§¨¦

øàevaL,ãcä úçz,éçMä úéáe,ìâøä ók,ïøtväå,Làøä,ï÷fäå,ïéãøBnä çãwäå äåënäå ïéçMä–ïéànhî ïðéà ¤©©¨©©©©¥©¤¦©¨¤¤§©¦Ÿ¤¨Ÿ§©¨¨©§¦§©¦§¨§©¤©©§¦¥¨¦©§¦

,äéçî ïàë ïéà äùãòëî úåçô ìáà .úåàøîä ìëá äàîèî äéçî ì"éé÷ã ,äéçî íåùî àîèî äéä äùãòë äéä íàã ,äùãòëî úåçô ÷äåá è÷ðã éàäå
ïéàã:äùãòëî äúåçô äéçî
f.dign meyn oi`nhin opi`yúåòáöà éùàøá åà íèåçä ùàøá ñéøâë ùéùëå ,ãçàë äìåë äéçîä íò òâðä úà äàøéù ïðéòá ,ïäëä åäàøå áéúëã

:ãçàë åìåë úåàøéì ìåëé åðéàå êìéàå êìéà òôåù àåä.mipf` iy`x:ùéàáù ïéãã éùàø äðîù äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïéãã éùàø ïëå .ãçàë íéáùçð
.diebd y`xe:äîàä ãéâ àåä.zelai[úìáé åà õåøç åà] ïåùì(á"ë àø÷éå):æ"òìá ù"åøåô ..oileclceøùá ,ïéìåúìúå éñøâã úéàå .ìãìãðå ùøéôù øùá

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äåáâ ìú åîë äùòðù
g.zxdaa oi`nhin opi`y:äúãìåúå úøäá äúãìåúå úàù ,íéòâð úåàøî òáøàá.ofe`d jez oird jezáåúëäå ,øùá øåòë íéáåùç ïðéà åìà ìëù

øîåà(â"é íù):åøùá øåòá äéäå.oihnwd:óåâä øàùáù.x`evay oihnwdeïéèî÷ àîéú àìã .ïä óåâä øàù ìù ïéèî÷ àùéøã ïéèî÷ã ééåìâì àôéñ àðú
:éðéøçàë éæçúî àìã à÷åã øàåöã.ccd zgz:àîèî åðéà äòù äúåàá äàøð åðéàù äî ,äðá úà ä÷éðîë úéàøðùë.igyd ziae:íéúéæ ÷ñåîë äàøðùë

.lbxd sk:äàøðä øùá øåò ïðéà åìà ìëã .ìâøä ìù [úéøåøò÷ä] úçúù äî.oxetvde:øùá øåò àáéùç àì.owfde y`xdáéúëã ,úøäáá ïéàîèéî ïðéà
(íù):ãáìá ïé÷úð úàîåè àìà äàîåè ï÷æìå ùàøì ïéà ,àåä ï÷æä åà ùàøä úòøö àåä ÷úð.micxend gcwde deknde oigydàìå äôé åàôøúð àìù

`xephxa yexit

שאין  לה, טומאה סימן הפשיון  אין הבוהק, לתוך  פשתה החיצונה
פשיון . חשוב לפנים פשיון 

המשנה שנקטה dycrkn",מה zegt wdea".שונים פירושים כך  על  נאמרו 
שכן מחיה, משום מטמא היה כעדשה היה הבוהק שאילו כותב, הרמב"ם
מברטנורא. הרב גם מפרש וכן המראות. בכל  מטמאה שמחיה היא, ההלכה

בעל שמראהואבל שכל ראיות, ומביא זה, על הרבה מקשה טוב" יום "תוספות
שכוונת  הר"ש, כפירוש לו  נראה מכאן  מחיה. משום מטמא אינו כבוהק
ובאה  כעדשה; פחות בוהק היה הפנימית לבהרת המחיה שבין היא, המשנה

זה הרי  בהרת, נעשתה המחיה במקום שאם ללמדנו, ziniptl,המשנה oeiyt oniq
מפסיק  שהבוהק פי על  אף פשיון , משום טמאה הפנימית שהבהרת כלומר
לפשיון; הפסק חשוב אינו  מכעדשה פחות הוא והבוהק שהואיל  למחיה, בינה

dpevigl,אבל  oeiyt oniq df oi`.במשנה שבארנו  כמו לתוכו , פושה הנגע שאין 
מבארים: dycrknויש zegt dign e` wdea ea did ו "משנה רבא" "אליהו  (עיין

אחרונה").
והר "ב הרמב"ם דרך  נקטנו בביאורנו oeylואמנם zernynn mb d`xpy itk)

,(dpynd,לחיצונה הפנימית הבהרת בין מפסיק היה מכעדשה פחות שבוהק
המשנה שנקטה מה dycrkn"אבל  zegt wdea"," ישראל "תפארת לפי בארנו 

מכל מכעדשה, פחות שהבוהק פי  על  שאף רבותא, להשמיענו  באה שהיא
הבשר. עור כשאר  ודינו  הבהרות, שתי בין הפסק חשוב הריהו  מקום

y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íeMî ïéànhî ïðéàL ,íãàa ïéøáà éLàø òaøàå íéøNòÆÀÄÀÇÀÇÈÅÅÈÄÈÈÈÆÅÈÄÇÀÄÄ
äéçî שם המחיה אין  בתוכו , ומחיה נגע, מהם באחד היה שאם – ÄÀÈ

שנאמר  טומאה, ג):סימן יג, צריך(ויקרא  אותו ", וטמא הכהן  "וראהו

מחיה  עם נגע וכשיש כאחד , כולו  המחיה עם הנגע את הכהן  שיראה
יכול הכהן ואין ולכאן, לכאן משופע הריהו  האברים, מראשי באחד 

טמא; אינו  הלכך כאחד , כולו  את iy`xלראות rax`e mixyr md el`e
:mixa`díéìâøå íéãé úBòaöà éLàø,עשרים הן  –éLàøå ÈÅÆÀÈÈÇÄÀÇÀÇÄÀÈÅ
íéðæà כאן נחשבות האזניים ושתי  סביב; האוזן  שפת כל  היינו  – ÈÀÇÄ

שוות, והן הואיל äiåbäכאחת, Làøå ,íèçä Làøåראש – ÀÙÇÙÆÀÙÇÀÄÈ
שבאיש, äMàaLהגיד íéccä éLàøå כאן נחשבות הן שאף – ÀÈÅÇÇÄÆÈÄÈ

וארבע. עשרים הרי  Léàכאחת, ìL óà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÆÄ
קמא  תנא ברם, איברים; ראשי  כשאר דינם איש  של הדדים ראשי אף

שיפוע. זה אין  כך , כל  בולטים אינם איש  ושל שהואיל  éaøÇÄסובר,
ïéìecìcäå úBìaiä óà :øîBà øæòéìàבראש היא המחיה אם – ÁÄÆÆÅÇÇÇÈÀÇÄÀÄ

בו , תלוי  והוא האדם מן שנתלש המדולדל, בשר  בראש או  ïðéàÅÈיבלת
äéçî íeMî ïéànhî.איברים בראשי  לעיל  שבארנו מהטעם – ÄÇÀÄÄÄÀÈ

ודלדולים  יבלות וכן כגריס, ורחב עבה איבריו  מראשי  שאחד אדם ברם,
מחיה משום מיטמאים הם הרי  כגריס, רחבים (תוספתא ).שהם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úøäáa ïéànhî ïðéàL íãàa úBîB÷î elàשבעור בנגע – ÅÀÈÈÈÆÅÈÄÇÀÄÀÇÆÆ
אומר  והכתוב בשר", "עור שאינם מהם ב):הבשר; יג, "dide(ויקרא

exya xera,"zrxv rbpl הסתרים כבית ונחשבים שמכוסים ומהם

שנאמר בנגעים, מטמא יב):שאינו שם , odkd"(שם  ipir d`xn lkl"–
הסתרים לבית כהנים ):פרט CBz(תורת  ,ïæàä CBz ,ïéòä CBzÈÇÄÈÙÆ
ätä CBz ,íèçäלפי הפה, כתוך  נידון  שפתיים אודם ואף – ÇÙÆÇÆ

שא  נראהשבזמן  אינו פיו  את סוגר  יום דם "תוספות  עיין (תוספתא ;

שמן,ïéèîwäטוב"), באדם כגון  שבגוף, –øàevaL ïéèîwäå ÇÀÈÄÀÇÀÈÄÆÇÇÈ
אדם בכל טוב"),– יום  ב"תוספות מובא  ãcä(מהר "ם, úçz מה – ÇÇÇÇ

מניקה שהאשה בשעה שם נראה c),שאינו ,a lirl epipyy enk)úéáeÅ
éçMä שמוסק כמי  זרועותיו שמרים בשעה שם נראה שאינו  מה – ÇÆÄ

ד ), ב, (לעיל ìâøäזיתים ókהואיל הסתרים, כבית חשובה שהיא – ÇÈÆÆ
עליה ישראל").ודורכים "תפארת  שעורה (ברטנורא ; לפי  מבארים, ויש

בשר " "עור חשוב ואינו  בכללïøtväå(הרא"ש),קשה שאינה – ÀÇÄÙÆ
בשר", ï÷fäå"עור  ,Làøäשנאמר בבהרת, מיטמאים אינם (ויקרא – ÈÙÀÇÈÈ

ל): ולזקן יג, לראש אין – הוא" הזקן או הראש צרעת הוא, "נתק
בלבד  נתקים טומאת כהנים),אלא בהם (תורת מטמא נתק שרק היינו 

הגוף; שבכל  טומאה סימני שאר çãwäåולא äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇ
ïéãøBnä; נרפאו ולא עורם נקרם שלא –,mix`an miyxtnd aexכי ÇÀÄ

"oigy",מאליה הבאה העור  דלקת העורdekn"e"היינו ליקוי היינו 

באש, כוויה ידי  על באבן gcw"e"שבא מכה מחמת שבא שחין  היינו
מחמת  אלא ממש  אש  מחמת באה שלא מכווה או  וכדומה, בעץ או

ולמדים  רותחים, מים או  גחלת או רמץ ידי על  כגון  האש, תולדות
שנאמר  "שחין" תיבת יח -יט ):מריבוי  שם , בו (שם יהיה כי "ובשר 

במקום והיה ונרפא. שחין תיבת oigyd"בעורו מריבוי וכן  וכו ',
שנאמר  כד):"מכוה", שם, אש,(שם  מכות בעורו יהיה כי  בשר  "או

מחית בשחין dekndוהיתה והרי  ומכוה, כשחין  דינו  הקדח שאף וכו ', "
יח):נאמר  שם , txpezxda`"(שם  e` dpal z`y oigyd mewna dide ,

,"zncnc` dpalנאמר כד ):ובמכוה שם, zxda(שם deknd zign dzide"
,"dpal e` zncnc` dpal אינם קצת נרפאו שלא זמן  שכל ומכאן

כותב  הרמב"ם אבל לקדח. הדין  והוא נגעים, מראות משום מיטמאים
למשנתנו): בעץ oigy(בפירושו או  באבן  שיוכה, מה בכל הכאה היא

izdw - zex`ean zeipyn
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íéòâpa,íéòâpa íéôøèöî ïðéàå,ïëBúì äNBt òâpä ïéàå,éçî íeMî ïéànhî ïðéàåä,CôBää úà ïéákòî ïðéàå ©§¨¦§¥¨¦§¨§¦©§¨¦§¥©¤©¤§¨§¥¨¦©§¦¦¦§¨§¥¨§©§¦¤©¥
ïáì Blk.eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,äåënäå ïéçMäúáøö eNòðå çãwäå–íéòâpa ïéànhî elà éøä,ïðéàå ª¨¨¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤£¥¥¦©§¦©§¨¦§¥¨

íéòâpa ïéôøèöî,ïëBúì äNBt òâpä ïéàå,äéçî íeMî ïéànhî ïðéàå,ïáì Blk CôBää úà ïéákòî ìáà.Làøä ¦§¨§¦©§¨¦§¥©¤©¤§¨§¥¨¦©§¦¦¦§¨£¨§©§¦¤©¥ª¨¨¨Ÿ
øòN eìòä àHL ãò ï÷fäå,ï÷faLå LàøaL ïéìecìcäå–øNaä øBòk íéðBcð. §©¨¨©¤¤¡¥¨§©¦§¦¤¨Ÿ§¤©¨¨¦¦§©¨¨

:íåùä úôéì÷ë íäìù øåòä íø÷ð.rbp meyn oi`nhin oi`áéúë ïéçùáã(íù)áéúë éîð äåëîáå ,àôøðå ïéçù(íù):äåëîä úéçî äúéäå.gcwàåä
õîø ïåâë ,ùàä úåãìåú úîçî àìà åîöò ùàä úîçî äàá àìù éîð äåëîå ,ãéñ åà úôâ åà õò åà ïáà úëî úîçî ïåâë ,øçà øáã úîçî àáù ïéçù
:òâð íåùî àîèî åðéà ,íåùä úôéì÷ë íåø÷ äìòä àìå àôøúð àìù éîð ãøåîä çã÷å .íéñîä ùà çåã÷ë ïåùì .çã÷ ïééåø÷ åìà ìë ,íç úéñôâå íç

.micxendåøùá øø ïåùì .ï"éùéø éðùá ,íéøøåî éñøâã úéàå .íãøîá íéãîåò ïééãòù øîåìë ,íéãøåî ïééåø÷ íåø÷ åìòä àìù åàôøúð àìù ïîæ ìë(å"è íù):
.mirbpa mitxhvn oi`e:ñéøâëì ïéôøèöî ïéà ,åììä úåîå÷îä ïî úçàá ñéøâ éöçå åøùá øåòá òâð ñéøâ éöç äéä íà.okezl dyet rbpd oi`eïåéëã

:ïåéùôá éîð åàîèéî àì íåàá åàîèéî àìã.dign meyn oi`nhin opi`eïéàîèéî ïéà ,éç øùá ïéèî÷á åà åìâø óëá åà åùàøá ùéå åìåëá çøô íàã
:äéçî íåùî àîèéî åðéà ,òâðä êåúá øöåáî åììä úåîå÷îä ïî ãçà äéä íà ,éîð éà .äéçî íåùîtedd z` miakrn mpi`e.oal elek jäçøô íà

áéúëã ,ïéáëòî ïéà ,åììä úåîå÷îä ïî ãçàî õåç åìåëá úòøöä(â"é àø÷éå)ïéàù åìàì èøô ,òâð åá úåéäì éåàøä øåò ,òâðä øåò ìë úà úòøöä äúñëå
:òâð íåùî ïéàîèéî.egxwpe owfde y`xd xfgíø÷å åàôøúðù ,úáøö åùòðù çã÷äå äåëîäå ïéçùä ïëå .øùá øåòë äùòðå ïäá äéäù øòùä çø÷ðù

:íåùä úôéì÷ë øåò íäéìò.mirbpa oi`nhin el` ixd:íéòâðá ïéàîèéî éîð ,ïéèî÷ä åèùôúð éðúîì éöî éåäã ä"äå .úåàøî òáøàáoitxhvn oi`e
.mirbpaï÷æá ÷úð ñéøâ éöç éîð éà ,ùàøá ÷úð ñéøâ éöç åì àá íàã .ïéôøèöî ïéà ,ùàøäå øùáä øåò åà ,ï÷æäå øùáä øåò ïëå .ïéôøèöî ïéà ï÷æå ùàø

:ñéøâëì ïéôøèöî ïéà ,äåëî ñéøâ éöçå ïéçù ñéøâ éöç ïëå .ïéôøèöî ïéà ,øùá øåòá òâð ñéøâ éöçå.okezl dyet rbpd oi`eäùåô ïéà øùá øåò ìù òâð
:øùá øåòë éáéùç àìã ,äåëîá àìå ïéçùá àìå ï÷æä ÷úðá àìå .ùàøä ÷úðá àì.dign meyn oi`nhin oi`eïéçùå ,ïåéñôå áåäö øòùá ïéàîèéî íé÷úðã

:ïåéñôå ïáì øòùá äåëîå.oal elek jtedd z` oiakrn la`ïéçùä åà ,ïäá úòøöä äçøô àìù åçø÷ðù ï÷æä åà ùàøä øàùðå åìëá úòøöä äçøô íàù
:åìåëá çøôéù ãò àîè ,úáøö åùòðù çã÷äå äåëîäå.xry elrd `ly owfde y`xdøùá øåòë íéðåãéð ,åùàø øéòùä àì åà åð÷æ çîö àìã ïè÷ ïåâë

çéøôä úà íéáëòîå ,øùá øåòë íéðåãéð ,øòù åäá úéìã ï÷æáå ùàøáù ïéìåãìãä ïëå .úøäáá àîèéì:ñéøâëì ïéôøèöîå ,ïëåúì äùåô òâðäå ,ä

`xephxa yexit

זה; וזולת בברזל באש,dekneאו  שנתחמם בדבר  או באש  הכאה היא
וכדומיהם; חם בברזל או  באבן  מליחה gcweכגון  ההווה נגע הוא

ויקצרוהו "; העור ינקבו אשר  והיציאות כמורסות בגוף, בלהבה נשרפה
íéòâpa ïéànhî ïðéà מיטמאים אינם לעיל שנימנו אלו  כל – ÅÈÄÇÀÄÇÀÈÄ

בבהרת; היינו הבשר, שבעור íéòâpaבנגעים íéôøèöî ïðéàå– ÀÅÈÄÀÈÀÄÇÀÈÄ
שבאחד הנגע אין  גריס, כשיעור היה לא הבשר  שבעור  בנגע אם

מצטרף  הללו  לכגריס;המקומות ïëBúìלהשלימו  äNBt òâpä ïéàåÀÅÇÆÇÆÀÈ
חשוב  אינו  הללו, המקומות אחד לתוך פשה הבשר שבעור  הנגע אם –

לטמאו; äéçîפשיון  íeMî ïéànhî ïðéàå מן אחד אם – ÀÅÈÄÇÀÄÄÄÀÈ
מחיה; משום מטמא אינו הנגע, באמצע הללו  ïðéàåÀÅÈהמקומות

ïáì Blk CôBää úà ïéákòîהעור בכל הצרעת פרחה אם – ÀÇÀÄÆÇÅËÈÈ
שנאמר  טהרתו, את מעכב אינו הללו, המקומות מאחד  שם ,חוץ (שם

נגע,יב): בו להיות הראוי  עור – הנגע" עור  כל את הצרעת "וכסתה

נגע. משום מיטמאים שאינם לאלו eçø÷ðåפרט ï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ
בעור כנגע דינו שם המתהווה הנגע זה שבכגון  שבהם, השערות –

לבן; בשער  שם מטמא שאינו  אלא xfgהבשר, m` okeïéçMäÇÀÄ
úáøö eNòðå çãwäå äåënäå עליהם ועלה קצת, שנרפאו – ÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ

הבשר , עור כשאר שדינם íéòâpaקרום, ïéànhî elà éøä– ÂÅÅÄÇÀÄÇÀÈÄ
הבשר, עור  íéòâpaבנגעי ïéôøèöî ïðéàå גריס כחצי  יש שאם – ÀÅÈÄÀÈÀÄÇÀÈÄ

גריס  כחצי  יש  אם וכן  בעור, גריס וכחצי שנקרחו  בזקן  או  בראש
לטומאה. מצטרפים הם אין בעור, גריס וכחצי המכוה או  השחין  בצרבת

כמו  גריס, לכשיעור  מצטרפים אינם ומכוה שחין  או  וזקן ראש  ואף
במסכתנו; להלן  ïëBúìשיבואר äNBt òâpä ïéàå נגע שאם – ÀÅÇÆÇÆÀÈ

השחין  לתוך או  הזקן  נתק לתוך  או  הראש נתק לתוך  פשה שבעור 

פשיון ; חשוב זה אין  המכוה, äéçîאו  íeMî ïéànhî ïðéàå– ÀÅÈÄÇÀÄÄÄÀÈ
בשער אלא מיטמאים אינם שנתקים בהם, טומאה סימן  המחיה אין 

ובפשיון לבן בשער  – ומכוה ושחין ובפשיון , ברטנורא ),צהוב (הרא "ש;

מחיה  חשוב אינו  הנגע, באמצע מהם אחד שאם כדלעיל, מפרשים ויש 

ïáì(רמב"ם ); Blk CôBää úà ïéákòî ìáà פרחה שאם – ÂÈÀÇÀÄÆÇÅËÈÈ
מצרבת  חוץ או  שנקרחו הזקן  מן  או הראש מן חוץ בכולו הצרעת

טהור. אינו  המכוה, או øòNהשחין  eìòä àHL ãò ï÷fäå LàøäÈÙÀÇÈÈÇÆÆÁÅÈ
הראש שער  לו  אין  שעדיין תינוק כגון  שערות, עליהם שצמחו קודם –

הזקן, שער לו אין  שעדיין נער  או  LàøaLוהזקן  ïéìecìcäåÀÇÄÀÄÆÈÙ
ï÷faLåויש שער ; בו שאין  בזקן , או  בראש  המדולדל  בשר – ÀÆÇÈÈ

או  לראש סמוך בצואר או בפנים לפעמים שיש שער  ריבוי מפרשים:
øNaä(מהר"ם ),לזקן øBòk íéðBcð,בנגעים שמיטמאים דבר, לכל  – ÄÄÀÇÈÈ

כולו  ההופך  את ומעכבים לתוכם, פושה והנגע לכגריס, ומצטרפים
לבן .

izdw - zex`ean zeipyn

ייהפכו כל העניינים  ויום-טוב, הנה  ונהפוך הוא לשמחה  נאמר,  כולו  וסיום דחודש אדר, אשר על כל החודש  נמצאים אנו בחותם 
המונעים מעבודת השם יתברך לאורה שמחה וששון ויקר וגם כפשוטו של מקרא.

ממכתב כ"א אדר, תש"כ



קצה g dpyn iyy wxt mirbp zkqn

íéòâpa,íéòâpa íéôøèöî ïðéàå,ïëBúì äNBt òâpä ïéàå,éçî íeMî ïéànhî ïðéàåä,CôBää úà ïéákòî ïðéàå ©§¨¦§¥¨¦§¨§¦©§¨¦§¥©¤©¤§¨§¥¨¦©§¦¦¦§¨§¥¨§©§¦¤©¥
ïáì Blk.eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,äåënäå ïéçMäúáøö eNòðå çãwäå–íéòâpa ïéànhî elà éøä,ïðéàå ª¨¨¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤£¥¥¦©§¦©§¨¦§¥¨

íéòâpa ïéôøèöî,ïëBúì äNBt òâpä ïéàå,äéçî íeMî ïéànhî ïðéàå,ïáì Blk CôBää úà ïéákòî ìáà.Làøä ¦§¨§¦©§¨¦§¥©¤©¤§¨§¥¨¦©§¦¦¦§¨£¨§©§¦¤©¥ª¨¨¨Ÿ
øòN eìòä àHL ãò ï÷fäå,ï÷faLå LàøaL ïéìecìcäå–øNaä øBòk íéðBcð. §©¨¨©¤¤¡¥¨§©¦§¦¤¨Ÿ§¤©¨¨¦¦§©¨¨

:íåùä úôéì÷ë íäìù øåòä íø÷ð.rbp meyn oi`nhin oi`áéúë ïéçùáã(íù)áéúë éîð äåëîáå ,àôøðå ïéçù(íù):äåëîä úéçî äúéäå.gcwàåä
õîø ïåâë ,ùàä úåãìåú úîçî àìà åîöò ùàä úîçî äàá àìù éîð äåëîå ,ãéñ åà úôâ åà õò åà ïáà úëî úîçî ïåâë ,øçà øáã úîçî àáù ïéçù
:òâð íåùî àîèî åðéà ,íåùä úôéì÷ë íåø÷ äìòä àìå àôøúð àìù éîð ãøåîä çã÷å .íéñîä ùà çåã÷ë ïåùì .çã÷ ïééåø÷ åìà ìë ,íç úéñôâå íç

.micxendåøùá øø ïåùì .ï"éùéø éðùá ,íéøøåî éñøâã úéàå .íãøîá íéãîåò ïééãòù øîåìë ,íéãøåî ïééåø÷ íåø÷ åìòä àìù åàôøúð àìù ïîæ ìë(å"è íù):
.mirbpa mitxhvn oi`e:ñéøâëì ïéôøèöî ïéà ,åììä úåîå÷îä ïî úçàá ñéøâ éöçå åøùá øåòá òâð ñéøâ éöç äéä íà.okezl dyet rbpd oi`eïåéëã

:ïåéùôá éîð åàîèéî àì íåàá åàîèéî àìã.dign meyn oi`nhin opi`eïéàîèéî ïéà ,éç øùá ïéèî÷á åà åìâø óëá åà åùàøá ùéå åìåëá çøô íàã
:äéçî íåùî àîèéî åðéà ,òâðä êåúá øöåáî åììä úåîå÷îä ïî ãçà äéä íà ,éîð éà .äéçî íåùîtedd z` miakrn mpi`e.oal elek jäçøô íà

áéúëã ,ïéáëòî ïéà ,åììä úåîå÷îä ïî ãçàî õåç åìåëá úòøöä(â"é àø÷éå)ïéàù åìàì èøô ,òâð åá úåéäì éåàøä øåò ,òâðä øåò ìë úà úòøöä äúñëå
:òâð íåùî ïéàîèéî.egxwpe owfde y`xd xfgíø÷å åàôøúðù ,úáøö åùòðù çã÷äå äåëîäå ïéçùä ïëå .øùá øåòë äùòðå ïäá äéäù øòùä çø÷ðù

:íåùä úôéì÷ë øåò íäéìò.mirbpa oi`nhin el` ixd:íéòâðá ïéàîèéî éîð ,ïéèî÷ä åèùôúð éðúîì éöî éåäã ä"äå .úåàøî òáøàáoitxhvn oi`e
.mirbpaï÷æá ÷úð ñéøâ éöç éîð éà ,ùàøá ÷úð ñéøâ éöç åì àá íàã .ïéôøèöî ïéà ,ùàøäå øùáä øåò åà ,ï÷æäå øùáä øåò ïëå .ïéôøèöî ïéà ï÷æå ùàø

:ñéøâëì ïéôøèöî ïéà ,äåëî ñéøâ éöçå ïéçù ñéøâ éöç ïëå .ïéôøèöî ïéà ,øùá øåòá òâð ñéøâ éöçå.okezl dyet rbpd oi`eäùåô ïéà øùá øåò ìù òâð
:øùá øåòë éáéùç àìã ,äåëîá àìå ïéçùá àìå ï÷æä ÷úðá àìå .ùàøä ÷úðá àì.dign meyn oi`nhin oi`eïéçùå ,ïåéñôå áåäö øòùá ïéàîèéî íé÷úðã

:ïåéñôå ïáì øòùá äåëîå.oal elek jtedd z` oiakrn la`ïéçùä åà ,ïäá úòøöä äçøô àìù åçø÷ðù ï÷æä åà ùàøä øàùðå åìëá úòøöä äçøô íàù
:åìåëá çøôéù ãò àîè ,úáøö åùòðù çã÷äå äåëîäå.xry elrd `ly owfde y`xdøùá øåòë íéðåãéð ,åùàø øéòùä àì åà åð÷æ çîö àìã ïè÷ ïåâë

çéøôä úà íéáëòîå ,øùá øåòë íéðåãéð ,øòù åäá úéìã ï÷æáå ùàøáù ïéìåãìãä ïëå .úøäáá àîèéì:ñéøâëì ïéôøèöîå ,ïëåúì äùåô òâðäå ,ä

`xephxa yexit

זה; וזולת בברזל באש,dekneאו  שנתחמם בדבר  או באש  הכאה היא
וכדומיהם; חם בברזל או  באבן  מליחה gcweכגון  ההווה נגע הוא

ויקצרוהו "; העור ינקבו אשר  והיציאות כמורסות בגוף, בלהבה נשרפה
íéòâpa ïéànhî ïðéà מיטמאים אינם לעיל שנימנו אלו  כל – ÅÈÄÇÀÄÇÀÈÄ

בבהרת; היינו הבשר, שבעור íéòâpaבנגעים íéôøèöî ïðéàå– ÀÅÈÄÀÈÀÄÇÀÈÄ
שבאחד הנגע אין  גריס, כשיעור היה לא הבשר  שבעור  בנגע אם

מצטרף  הללו  לכגריס;המקומות ïëBúìלהשלימו  äNBt òâpä ïéàåÀÅÇÆÇÆÀÈ
חשוב  אינו  הללו, המקומות אחד לתוך פשה הבשר שבעור  הנגע אם –

לטמאו; äéçîפשיון  íeMî ïéànhî ïðéàå מן אחד אם – ÀÅÈÄÇÀÄÄÄÀÈ
מחיה; משום מטמא אינו הנגע, באמצע הללו  ïðéàåÀÅÈהמקומות

ïáì Blk CôBää úà ïéákòîהעור בכל הצרעת פרחה אם – ÀÇÀÄÆÇÅËÈÈ
שנאמר  טהרתו, את מעכב אינו הללו, המקומות מאחד  שם ,חוץ (שם

נגע,יב): בו להיות הראוי  עור – הנגע" עור  כל את הצרעת "וכסתה

נגע. משום מיטמאים שאינם לאלו eçø÷ðåפרט ï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ
בעור כנגע דינו שם המתהווה הנגע זה שבכגון  שבהם, השערות –

לבן; בשער  שם מטמא שאינו  אלא xfgהבשר, m` okeïéçMäÇÀÄ
úáøö eNòðå çãwäå äåënäå עליהם ועלה קצת, שנרפאו – ÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ

הבשר , עור כשאר שדינם íéòâpaקרום, ïéànhî elà éøä– ÂÅÅÄÇÀÄÇÀÈÄ
הבשר, עור  íéòâpaבנגעי ïéôøèöî ïðéàå גריס כחצי  יש שאם – ÀÅÈÄÀÈÀÄÇÀÈÄ

גריס  כחצי  יש  אם וכן  בעור, גריס וכחצי שנקרחו  בזקן  או  בראש
לטומאה. מצטרפים הם אין בעור, גריס וכחצי המכוה או  השחין  בצרבת

כמו  גריס, לכשיעור  מצטרפים אינם ומכוה שחין  או  וזקן ראש  ואף
במסכתנו; להלן  ïëBúìשיבואר äNBt òâpä ïéàå נגע שאם – ÀÅÇÆÇÆÀÈ

השחין  לתוך או  הזקן  נתק לתוך  או  הראש נתק לתוך  פשה שבעור 

פשיון ; חשוב זה אין  המכוה, äéçîאו  íeMî ïéànhî ïðéàå– ÀÅÈÄÇÀÄÄÄÀÈ
בשער אלא מיטמאים אינם שנתקים בהם, טומאה סימן  המחיה אין 

ובפשיון לבן בשער  – ומכוה ושחין ובפשיון , ברטנורא ),צהוב (הרא "ש;

מחיה  חשוב אינו  הנגע, באמצע מהם אחד שאם כדלעיל, מפרשים ויש 

ïáì(רמב"ם ); Blk CôBää úà ïéákòî ìáà פרחה שאם – ÂÈÀÇÀÄÆÇÅËÈÈ
מצרבת  חוץ או  שנקרחו הזקן  מן  או הראש מן חוץ בכולו הצרעת

טהור. אינו  המכוה, או øòNהשחין  eìòä àHL ãò ï÷fäå LàøäÈÙÀÇÈÈÇÆÆÁÅÈ
הראש שער  לו  אין  שעדיין תינוק כגון  שערות, עליהם שצמחו קודם –

הזקן, שער לו אין  שעדיין נער  או  LàøaLוהזקן  ïéìecìcäåÀÇÄÀÄÆÈÙ
ï÷faLåויש שער ; בו שאין  בזקן , או  בראש  המדולדל  בשר – ÀÆÇÈÈ

או  לראש סמוך בצואר או בפנים לפעמים שיש שער  ריבוי מפרשים:
øNaä(מהר"ם ),לזקן øBòk íéðBcð,בנגעים שמיטמאים דבר, לכל  – ÄÄÀÇÈÈ

כולו  ההופך  את ומעכבים לתוכם, פושה והנגע לכגריס, ומצטרפים
לבן .

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו נאמרדף שאחריו: הפסוקים ג)ביאור כג øac(שם éì ìàøNé éäìà øîà'¨©¡Ÿ¥¦§¨¥¦¦¤

,'íéäìà úàøé ìLBî ÷écö íãàa ìLBî ìàøNé øeö לברר ÷øîà.ויש éàî ¦§¨¥¥¨¨¨©¦¥¦§©¡Ÿ¦©¨¨©
øîà' ,øîà÷ éëä eäaà éaø øîà,דוד,ìàøNé øeö øac éì ìàøNé éäìà ¨©©¦©¨¨¦¨¨©¨©¡Ÿ¥¦§¨¥¦¦¤¦§¨¥

הם  íãàa,ודבריו ìLBî éðà אך,éa ìLBî éî הå äøæb øæBb éðàL ,÷écö הוא £¦¥¨¨¨¦¥¦©¦¤£¦¥§¥¨§
.dìháî§©§¨

נאמר פרק: אותו בהמשך נוסף פסוק ח)ביאור כג øLà(שם íéøabä úBîL älà'¥¤§©¦Ÿ¦£¤
'åâå úáMa áLé ãåãì לברר ויש éëäּתחּכמני' eäaà éaø øîà .øîà÷ éàî §¨¦Ÿ¥©¤¤ְְִַֹ©¨¨©¨©©¦©¨¨¦

,ãåc ìL åéúBøeáb úBîL älàå ,øîà÷' הראשונה úáMa',הגבורה áLBé ¨¨©§¥¤§§¨¤¨¦¥©¤¤
àlàש  úBúñëe íéøk éab ìò áLBé äéä àì ,äáéLia áLBé äéäL äòLa§¨¨¤¨¨¥©§¦¨Ÿ¨¨¥©©¥¨¦§¨¤¨

,ò÷ø÷ éab ìò משוםéðúî äåä ,íéi÷ éøéàiä àøéò déaø äåäc änk ìëc ©©¥©§©§¨©¨©£¨©¥¦¨©¨¦¦©¨£¨©§¥
eäì תלמודו שונה היה -,úBúñëe íéøk éab ìò ïðaøì ישב ולכן ממנו למד ודוד §§©¨¨©©¥¨¦§¨

ו  הקרקע. על ממנו déLôðנמוך çð éë,היאירי עירא ïðaøì,של ãåc éðúî äåä ¦¨©§¥£¨©§¥¨¦§©¨¨
áéúé äåäå יושב והיה -déì eøîà ,ò÷ø÷ éab ìò,רבנןíéøkà øî áéúéì ©£¨¨¦©©¥©§©¨§¥¥¦©©¨¦

,úBúñëe וdéìò ìéa÷ àì גבורה כמותם. הקרקע על בענוה ישב אלא דבריהם, §¨Ÿ©¦£¥
דוד  של áøנוספת øîà ,'éðBîkçz',זאת àeäלבאר Ceøa LBãwä Bì øîà ©§§¦¨©©¨©©¨¨

Eîöòלדוד, zìtLäå ìéàBä,הקרקע על äøæbללמד øæBb éðàL ,éðBîk àäz ¦§¦§©§¨©§§§¥¨¦¤£¦¥§¥¨
dìháî äzàå נוספת גבורה אדם. בני ומחשבות גזרות מבטל שאני 'Làøכשם §©¨§©§¨Ÿ

'íéLéìMä, זה שבשכר ìכלומר Làø àäzìL,úBáà úL נוספת גבורה הבא. לעולם לפניהם éðöòä',שתלך Bðéãò àeä' ©¨¦¦§¥Ÿ¦§¤¨£¦¨¤§¦
ש  לדרוש, Bîöòדוד äéäLkיש ïcòî äéä ,äøBza ÷ñBòå áLBé הקרקע על ויושב יחד ורגליו כשידיו עצמו כופף -,úòìBúk §¤¨¨¥§¥©¨¨¨§©¥©§§©©

å אילוõòk Bîöò äL÷î äéä äîçìnì àöBiL äòLa נוספת וגבורה בגבורה. íòôaומזדקף ììç úBàî äðîL ìò' §§¨¨¤¥©¦§¨¨¨¨©§¤©§§¥©§Ÿ¤¥¨¨§©©
,'úçà כלומרíéúàî ìò çpàúî äéäå ,úçà íòôa ììç úBàî äðBîL ìétîe õç ÷øBæ äéäL שלא נוספים חללים ¤¨¤¨¨¥¥©¦§¤¥¨¨§©©©©§¨¨¦§©¥©©¨©¦

ל)áéúëcהפיל, לב óìà'(דברים ãçà ócøé äëéà' כך ועל איש, אלף ויפיל ירדוף שאחד שיתכן ÷ìBומבואר úa äúöé ¦§¦¥¨¦§Ÿ¤¨¤¤¨§¨©
'ézçä äiøeà øáãa ÷ø' äøîàå(ה טו א' להפיל ,(מלכים ממנו מנעו במלחמה, אוריה הריגת גרימת של החטא שמפני כלומר §¨§¨©¦§©¦¨©¦¦

איש. מאתים עוד

שסרח: חכם תלמיד נידוי בענין מעשה ומביאה נידוי, לענין חוזרת déðòîBLהגמרא eðñ eåäc ïðaøî àáøeö àeää שהיו - ©§¨¥©¨¨§¨¨§¨¥
רעות. שמועות עליו ãéáòéìיוצאים éëéä ,äãeäé áø øîà,אותו נדון כיצד -ìdéúnL הרי אותו, ננדה אם -déì éëéøö ¨©©§¨¥¦¦£¦§©§¥§¦¥¥

ïðaø,ממנו יתרחקו ובנידויו ממנו, תורה ללמוד ìתלמידיו àìdéúnL אותו ננדה לא ואם -àiîLc àîL ìéçzéî à÷- ©¨¨Ÿ§©§¥¨¦©¦§¨¦§©¨
מהם  ללמוד ויבואו חכמים תלמידי נוהגים שכך שיראו שמים, שם déì.יתחלל øîà יהודה éãéîרב ,äðç øa øa äaøì ¨©¥§©¨©©¨¨¦¦

àäa Cì òéîL.בזה הלכה דבר שמעת האם -déì øîà,חנה בר בר áéúëcרבה éàî ,ïðçBé éaø øîà éëä ב (מלאכי §¦©¨§¨¨©¥¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦
àeä'ז) úBàáö 'ä Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäë éúôN ék', תורה המלמד הכהן את הכתוב כינה ¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©§¨

ש  לדרוש ה'', ä''מלאך Càìîì áøä äîBc íà,לתלמידים שמורה מה ומקיים טובים, ובמעשים åétî,בטהרה äøBz eLwáé ¦¤¨©§©§©§©§¨¦¦
,åétî äøBz eLwáé ìà åàì íàå ללמוד אין אכן שהרי ממנו, ילמדו שלא אף לנדותו יש וממילא הרעים, ממעשיו ילמדו שמא §¦¨©§©§¨¦¦

זאת  וכששמע äãeäé.[-נידהו]dézîLממנו. áø ©§¥©§¨
המעשה: ìçéàהמשך óBñìL[חלה-]ì ïðaø eúà ,äãeäé áødéa éìeiL,[לבקרו-]eäééãäa énð eäéà àúàå ובא - §¦§©©§¨¨©¨¨§©¥¥§¨¨¦©¦©£©§

המנודה. החכם גם dééæçעמם ãk כשראהו -äãeäé áø חכם déì[-צחק].ééçCלאותו øîà,החכםéizñî àìdézîLc C ©©§¥©§¨¨¥¨©¥Ÿ¦§©¨§©§¥
שנידית  דייך לא וכי -àøáb àeääì,[אותי]ééç énð éëeçà àlàéa C.עלי צוחק הנך עוד -déì øîà,יהודה åàìרב §©©§¨¤¨©¥©¦¨¥¦¨©¥¨

àðëéiçî Cãéãa,צוחק אני עליך לא -àlà משוםéàzòc àçéãa àîìò àeääì àðéìæà éëc הבא לעולם שכשאלך - §¦¨§©¥§¨¤¨§¦©§¦¨§©¨§¨§¦¨©§©
כיון  שמח, déìאהיה éôéðç àì Cúååk àøáâì eléôàc.השם חילול במקום החנפתי לא כמותך חשוב לאדם אף - ©£¦§©§¨§¨¨Ÿ£¦¦¥
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כשישנם עניינים שבדרך הטבע הם בלתי-רצויים – אין לבני-ישראל להתיירא מהם.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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.f,úBMeã÷ ézL øîBà ,dpéî òîLezeperhd zeevn izy xnelk §©¦¨¥§¥§
,dlcade oefnd zkxa oebk ,qek,ãçà ñBk ìòqek `l` el oi` m` ©¤¨

lirl `xnba x`ean ,zeqek ipy el yi xy`ky s` ,cg`(:aw)

.cg` qek lr zeyecw izy xnel oi`y
.g,dpéî òîLek ef `ziixa zhiyyéaøc àaélàå àéä éànL úéa §©¦¨¥©©¦§©¦¨§©¦

äãeäélr jk xg`e dligz xpd lr mikxan i`ny zialy x`iay §¨
.xpd lr jk xg`e minyad lr dligz lld ziale minyad

:`ziixad on zecnlpd zekld ray `l` dpen epi` iy` axáø©
,øîà éMàipyy meyn ,zekld ray `l` `ziixad on cenll oi` ©¦¨©

mipicdéøö äëøa ìL ñBëå ,Bîât Bîòèàéä àúléî àãç ,øeòéL C §¨§¨§¤§¨¨¨¦¦£¨¦§¨¦
,md cg` xac -Bîât Bîòè àîòè éàî ,øîà÷ éëäåmrhd edn - §¨¦¨¨©©©£¨§¨§¨

,oefnd zkxal ie`x epi` aeye enbt dlcad ly qekl enrh m`y
lican epi` cg` qek `l` el oi`yky `ziixaa x`ean ok lry
lkei `l aeye epnn merhl gxkeiy oeik lk`iy mcew qekd lr
jxal ick dcerqd xg`l egipn `l` oefnd zkxa eilr jxal

,qekd eze` lr licadle oefnd zkxaéøö äëøa ìL ñBëc íeMîC ¦§¤§¨¨¨¦
,øeòéLqekd did m` ok` .xeriyd on xqgp qekd on mrhy oeike ¦

mbtp qekd oi` ,ziriax xeriyn xqgp `l eznirhae ,lecb
dkxa ly qek'y `l` `ziixad on cenll oi`y `vnp .ef dnirha

.'xeriy jixv
:mebt oiid dyrp ote` dfi`a zepey zerc d`ian `xnbdá÷òé éaø©¦©£Ÿ

àîéât àaöçà ãéô÷ éãéà øa,mebt oii ly ck lr s` citwd - ©¦¦¨¦©©§¨§¦¨
oiid lr jxan did `l aey oii ly ckn mc` dzy m`y xnelk

.ckayàîéât àñkà ãéô÷ àLéL øa éãéà áøm` `weec citwd - ©¦¦©¦¨¨¦©¨¨§¦¨
zy.citwd `l ckd on dzy m` la` ,envr qekd on mc` døî©

àzîéât àúéáçà eléôà ãéô÷ éMà áø øadzy elit` citwd - ©©©¦¨¦£¦©£¦¨§¦§¨
.ziagay oiid lr jxan did `l aey oii ly ziagn mc`

yeciwd zaeg z` `xwnd on zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
:meiae dlila,ïðaø eðzaezka xn`p(g k zeny)úaMä íBé úà øBëæ' ¨©¨¨¨¤©©¨

,'BLc÷ì,jk `xwnd z` yexcl yie.'ïéiä ìò eäøëBæ'yiy ,xnelk §©§§¥©©©¦
.[oii ly qek lr dkxa zxkfda zayd z` ycwléì ïéàoiicre - ¥¦

yeciwd zaeg z` rcei ip` oi`,íBia àlàweqta xn`p ixdy ¤¨©
yeciw j` ,'mei z` xekf'ïépî äìéla.cenll yiøBëæ' øîBì ãeîìz ©©§¨¦©¦©§©¨
,BLc÷ì úaMä íBé úàyeciw z` zeaxl yi 'eycwl' zaizne ¤©©¨§©§

.ezqipka zayd mei ycwzny onfa `edy ,dlild
`ziixaa epipy :zeiyew izy jk lr dywn `xnbd.'ïépî äìéla'©©§¨¦©¦

yeciw lr aezkd xwir z` yexcl yiy xacd heyty ,xnelk
.dlila s` yeciw aeig yiy micnel okidn xxal yiy `l` ,meid

,denzl yi jk lre,äaøcàixd(Léã÷) àeä äìéla àLec÷ øwéò ©§©¨¦©¦¨©©§¨¨¦
cenll yi 'eycwl' zaizn oky ,`id dlila yeciw zevn xwir -

éLecé÷ì éòa àîBé úlçz Léã÷ éëcmeid ycwzn day drydy - §¦¨¦§¦©¨¨¥§¦¥
.qekd lr ycwl die`xd `id ezqipka

eúå`ziixaa epipyy dn lr ,zeywdl yi cere -,ïépî äìéla' §©©§¨¦©¦
,'íBé úà øBëæ øîBì ãeîìzd ixdyäìélà øcäéî àpzxg` xfgn - ©§©¨¤©¨¦©©©©§¨

,dlild yeciw z` zeaxl dyxcàîîéc àø÷ déì áéñð à÷å- §¨¨¦¥§¨¦¨¨
.meid yeciwa wqerd `xwn jk lr `ian `ed cvike

:`xnbd zvxznøîà÷ éëäxn`p ,`ziixad ixaca qexbl yi jk - ¨¦¨¨©
aezka,'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ'zeidl jixvy jkn cenll yie ¨¤©©¨§©§

Búñéðëa ïéiä ìò eäøëBæ.dlild yeciwa epiidc ,zayd zqipka - §¥©©©¦¦§¦¨
oiicreéì ïéàyeciw oic rcei ip` oi` -,ïépî íBia ,äìéla àlà ¥¦¤¨©©§¨©¦©¦

,'úaMä íBé úà øBëæ' øîBì ãeîìzz` mb 'mei' zaizn zeaxl yie ©§©¨¤©©¨
.dlild yeciwk xwir epi`y s` ,meid yeciw

:meid yeciw zkxa gqep z` zxxan `xnbdCøáî éàî íBiaefi` - ©©§¨¥
.meid yeciwa mikxan dkxa.'ïôbä éøt àøBa' ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥§¦©¨¤

` oi` ,xnelk`xea' mikxan `l` ,llk yeciwd lr dkxa mixne
.mizeye oii qek lr 'otbd ixt

:df oipra dyrn `xnbd d`ianòì÷éà éMà áø[oncfp-]ìxir ©©¦¦§©¨
déì eøîà ,àæBçî,zayd meia xird ipa el exn` -øî ïì Léc÷éì §¨¨§¥¦©¥¨©
axd epl ycwi -'äaø àLecé÷'.lecb yeciw -déì eáäel epzp - ¦¨©¨©¥

.dilr ycwl oii qekøáñ,iy` ax ayg -eäéð éàî`id dn - ¨©©¦
mdl ycw`y mzpeekøîà ,'äaø àLecé÷',envrléãkîixd -ìk ¦¨©¨¨©¦§¦¨

ïlek úBëøaäoiid lr yeciw lyàLéøa éøîà 'ïôbä éøt àøBa'- ©§¨¨¥§¦©¨¤¨§¦§¥¨
jkitle ,'otbd ixt `xea' zkxaa od zegzetøîàzkxa qekd lr ¨©

déa ãébàå ,'ïôbä éøt àøBa'xdni m` ze`xl ick ,da jix`de - ¥§¦©¨¤§©¦¥
md oi`y oiai jkae ,zezyl envr oikdl miaeqnd on cg`

ok`e .df yeciwa dkxa cer mikxandééæçiy` ax d`x -àeääì ©§¥§©
àáñ,cg` owfl -éúLå ïéçâcdzidy qekn zezyl stekzdy - ¨¨§¨¦§¨¥

.eiptldéLôpà éø÷`xwnd z` envr lr iy` ax `xw -a zldw) ¨¥©©§¥
(ci.'BLàøa åéðéò íëçä'¤¨¨¥¨§Ÿ

:zay i`vena licad `ly in oic zx`an `xnbdéaø éða éøîà̈§¦§¥©¦
úaMä ìëa CìBäå ìécáî úaL éàöBîa ìécáä àlL éî ,àéiç¦¨¦¤Ÿ¦§¦§¨¥©¨©§¦§¥§¨©©¨

[reayd-].Blek
:`xnbd zxxanänk ãòå.licadl cer ozip mei dfi` cr -øîà §©©¨¨©

ãò ,àøéæ éaømei.úaMa éòéáø,iyilye ipy oey`x inia ,epiidc ©¦¥¨©§¦¦©©¨
mixxbp jli`e iriax mein la` ,dxary zayd xg` mipecip mdy
z` mda milydl xyt` i` aeye ,d`ad zayd xg` minid

.dxary zayd zlcad
àä ék,xg` oipr iabl df oic epivny enke -áéúéc[ayiy-]éaø ¦¨§¨¦©¦

dén÷ àøéæ[iptl-]dì éøîàå ,éqà áøcayiy mixne` yie -éqà áø ¥¨©¥§©©¦§¨§¦¨©©¦
øîà÷å áéúéå ,ïðçBé éaøc dén÷,df oic xn`e iq` ax ayie -ïéðòì ©¥§©¦¨¨§¨¦§¨¨©§¦§©

oicàúìúe éøz àúaLa àãç ,ïéèébmei oke ,reaya oey`x mei - ¦¦£¨§©§¨§¥§¨¨
,iyilye ipyàúaL øúajkitle ,dxary zayd xg` mikynp - ¨©©§¨

fef miiz`n il ipzzy zpn lr jhib df ixd' ezy`l mc` xn` m`
la` ,zyxebn ef ixd iyily mei seq cr el dpzp m` ,'zayd xg`

eli`e .zyxebn dpi` jli`e iriax mein el dpzp m`àLîçå òaøà©§©§©§¨
àîBé éìòîe,iyiye iyinge iriax mei -àúaL én÷xg` mikynp - ©£¥¨©¥©§¨

zpn lr' ezy`l mc` xn` m` jkitle .`eal dcizrd zayd
e` iying e` iriax meia mze` dpzpe ,'zayd mcew il ipzzy

.zyxebn ef ixd iyiy
àì ìáà ,éãéà øa á÷òé áø øîàjxanøeàä ìò,epiidc .y`d lr - ¨©©©£Ÿ©¦¦£¨Ÿ©¨

oi` mewn lkn ,iriax meil cr dlcadd z` milydl ozipy s`
,cala zay i`vena `l` 'y`d ixe`n `xea' zkxa jxal

.ef dkxa jxan epi` okn xg`ly minia licande
:dcerql mici zlihp oia yeciwa wiqtnd oic zxxan `xnbdàøî ¨©

,áø øîà àðBøa áø©§¨¨©©
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ezny in` cenr ew sc ± iyily wxtmigqt
]äãåäé éáøã àáéìàå.minya jk xg`e xe`n :xn`c Ðïåòè äëøá ìù ñåëã íåùî

øåòéù.[enbt `l enrh xeriykn ith dia ded i` la` Ðãéô÷dlcade yeciwl Ð

.oiid zkxa eilr jxan ,mebt qekn zezyl `a m` la` ,oefnd zkxaeåùã÷ìÐ

dryn :rnyn.meid ycwznyíåéá àìà éì ïéà`yecw xwir !daxc` :jixt onwl Ð

.ezyecw `id ezqipkc ,`ed dlilaàùåãé÷
àáø`yeciw dil ixw ikd`e ,otbd ixt `xea Ð

.dl ixn` iyeciw edlek`c daxäéá ãéâàåÐ

.ea jix`dúáùá éòéáø ãòiriaxn la` Ð

oldle.aygzn `ad zay iab Ðïéèéâ ïéðòìÐ

il ipzzy zpn lr jhib df ixd :dl xn`

zayd mcew :xn`y e` ,zayd xg` fef miz`n

.il ipzzøåàä ìò àì ìáàjxia `l m` Ð

zay i`vena y`d ixe`n `xeaepi` aey Ð

.jxan
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òîùå.(a,aw) lirl xn`ck el oi`yae Ð cg` qek lr zeyecw izy xne` dpin

íåùî,jenqac i`xen`` bilt `l iy` ax Ð xeriy jixv dkxa ly qekc

.xn`w dpin rnyinl `kil `dnc `l` ,enbt enrh xity dil zi`e

ãéô÷el oi` m`e ,`wec dlgzkl citwc :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð `nibt `qk`

mebt `l`Ðji` ok m` :dnize .eilr ycwi

`citw meyn dlcad mcew lek`l exizd

jenql xi`n oa l`eny epiax ie`x ,edin ?dnibtc

.wgcd zrya eilr

åäøëåæ:oiid lr aizk dxikfc Ð oiid lr

dxikfp" ,(ci ryed) "oepal oiik exkf"

,yeciw epiid dxikf i`de (` xiy) "oiin jicec

dltza `l` qekd lr epivn `l "elekie"c

`l` qekd lr owzip `le ,(a,hiw) zaya xn`ck

elekie xnel oilibxy dne .ezia ipae eipa `ivedl

ltzd xg`mx lewa dÐaeh mei meyn epiid

"epzxga dz`" oilltzny zaya zeidl lgy

lka xnel inp epwze ,dltza "elekie" xne` oi`e

d`xpe .zayl zay oia wlgl `ly zezay

in"a xn`c `de .`id `zknq` oiid lr yeciwc

meid yeciwa zeaiig miyp :(a,k zekxa) "ezny

dxez xacÐlr la` ,meid yeciw `wec epiid

xifp yixa rnynck opaxcn `l` `ied `l oiid

devn oii xeq`l "xifi xkye oiin" :xn`wc ,(a,b)

,dlcade `yeciw edip i`n jixte ,zeyxd oiikÐ

`xw jixhvi`c ,`ed ipiq xdn cnere rayen

dzy`y dreay :`ax xn`c `d ik ,`l` ?xqinl

xifp ipixd xn`e xfgeÐzexifpc `xw jixhvi`

:cere .`ed cnere rayeny it lr s` eilr lg

`d la` ,dxez xac oiid lr yeciwc xninl epivn

.opaxcn edf merhiy jixv jxand xn`c

äåädyly" wxtac :xn`z m`e Ð izye oigb

oiaeqnd oi`" opixn` (`,fn zekxa) "elk`y

:xnel yie ?"jxand merhiy cr merhl oi`yx

opixn`ck lek`l jixvy "`ivend"a `wec epiidc

`l :(a,hk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta

lke` ok m` `l` oigxe`l dqext mc` qexti

.jxand merhiy cr oizndl jixv jkld ,odnr

jxandl zezyl daeg oi`y yeciw la`Ðoi`

'x xn` ,zekxac inlyexia edine .oizndl jixv

merhiy cr merhl oixeq` oiaeqn :ax mya `a`

it lr s` oizey :xne` iel oa ryedi 'x ,jxand

eda` 'x xn`c dn :ibilt `le .dzy `lyÐ

ryedi 'x xn`c dn ,cg` qekl oiwewf olek eidyk

Ðoi` m` :inp rnyne .ecia eqek cg` lkl yiyk

mixg` zeqekl dkxa qekn jty elit` ,ecia eqekÐ,jxand merhiy cr merhl mdl oi`

qek cg` lkl yiyk la`Ðoi`y gikedl yi o`kne .izye oigb ded jkle oizndl jixv oi`

inibtc `kid edine ,zeqek x`yl dkxa ly qekn jetyl jixvÐx`yl epnn jetyl jixv

wxta opixn`ck ,`akrn `l dizyc ab lr s` ,mebt epi`y qekn mlek ezyiy ick zeqek

exkk cg` lkl yi m` ,inlyexin gikedl yi "`ivend"a mbe .(a,n oiaexir) "oiaxrn lka"

Ðinp opixn`e ,(`,n zekxa) jexa leh :xn`c `de .elyn cg` lk lke`e oizndl jixv oi`

wlgny dn `l` oilke` oi`y rnync ,dti oira rvaiy ick rvea ziad lra :(`,en my)

mdlÐf`c dpyn mgl mdl oi`y oebke ,zaya :inp i` .cg` lk iptl xkk oi`ya ixiin

.ezrivan lek`l oikixv
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ãçà ñåë ìò úåùåã÷ éúù íéøîåà äðéî òîùå
.`kd ik cg` qek `l` dil zilc `kid Ð

) lirl xn`c ab lr s`mixne` oi` :(a,aw

dil zilc `kid ,cg` qek lr zeyecw izy
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"BLc÷ì úaMä¯,íBia àlà éì ïéà .ïéiä ìò eäøëåæ ©©¨§©§Ÿ§¥©©©¦¥¦¤¨©

ïépî äìéla¯úaMä íBé úà øBëæ" :øîBì ãeîìz ©©§¨¦©¦©§©¨¤©©¨
äìéla àMeã÷ øwéò ,äaøcà ?ïépî äìéla ."BLc÷ì§©§©©§¨¦©¦©§©¨¦©§¨©©§¨

Léc÷ éëc ,Léc÷ àeä¯!éLecé÷ì éòa àîBé úlçz ¨¥§¦©¥§¦©¨¨¥§¦¥
ïépî äìéla :eúå¯àpz "íBé úà øBëæ" :øîBì ãeîìz §©©§¨¦©¦©§©¨¤©¨

:øîà÷ éëä !àîîéc àø÷ déì áéñð à÷å äìélà øãäéî¦£©©©§¨§¨¨¥¥§¨¦¨¨¨¦¨¨©
"BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ"¯ïéiä ìò eäøëåæ ¨¤©©¨§©§Ÿ§¥©©©¦
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éøt àøBa" øîà ,àLéøa éøîà "ïôbä éøt àøBa" ïlek¨¥§¦©¨¤¨§¦§¥¨£©¥§¦
éø÷ .éúLå ïéçâc àáñ àeääì dééæç .déa ãébàå "ïôbä©¨¤§©¥¥©§¥§©¨¨§¨¥§¨¥¨¥
:àéiç éaø éða éøîà ."BLàøa åéðéò íëçä" :déLôpà©©§¥¤¨¨¥¨§Ÿ¨§¦§¥©¦¦¨

ìécáä àlL éîúaL éàöBîa¯ìëa CìBäå ìécáî ¦¤Ÿ¦§¦§¨¥©¨©§¦§¥§¨
éòéáø ãò :àøéæ éaø øîà ?änk ãòå .Blek úaMä©©¨§©©¨¨©©¦¥¨©§¦¦
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ïéðòì :øîà÷å áéúéå ,ïðçBé éaøc dén÷ éñà áø dì̈©©¦©¥§©¦¨¨¦¥§¨¨©§¦§©
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קצח
ezny ina cenr ew sc ± iyily wxtmigqt

ùã÷é àì åéãé ìèðirae ,zrcd gqidk iede ,dlik`l dlihp oia wiqtn `yeciwc Ð

.`yeciw xza izixg` dlihpàúôéø äéì àáéáçã,`ztix` ycwn arx didy Ð

.`yeciwc `ndp lik`e iyn `xwirn `l` ,izixg` dlihp ira `l `nl`àáéáçã
àøîç äéì.`nv didy Ðíòè.dlild lk ycwn epi` aey ,lk` m` ÐéìúùéàÐ

.dinxi axäøîàåäúéáã äéìaxl iq` axc Ð

.iq`éëä ãéáò àì øî àäå:iq` ax xn`c Ð

.lican epi` mrhäéáøë`ped axc .axk Ð

.dizzrny xn` ded axc dinyn
ìë
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8

ìèåðägqid meyn :mxnr axc xcqae xi`n oa l`eny epiax yxit Ð ycwi `l eici

eici mc` lhep :(a,ew oileg) "xyad lk" wxta xn`w diteb ax `dc :dywe .zrcd

oebk `in igiky `lc `kid `l` ipdn `l i`pzc :xnel yie !meid lk mdilr dpzne zixgy

jenqa el yie `in igikyc `kid la` ,mixg` mixacl jixve el yi e` jenqa min el oi`y

Ðxn` ,xn`wc mzd rnynck ,i`pz lirei `l

oez` oebk :zeaxrc `zwt ipa edpdl `ax edl

epz`e `xtvn ekiici eyn ,`in ekl igiky `lc

wgcd zrya ixn`c `ki` .`nei ilek ediilr

wgcd zrya `ly s` ixn`c `ki`e ,axc `bilte

igiky `la ixii` inp axc rnyn ,axc epiide

,`in ekl igiky `lc oez` oebk :xn`wck ,`in

lhp :yxtn opgl` 'x axde .axc epiide xn`weÐ

ixdc zexitl eici lhepk ifginc meyn ycwi `l

.gexd iqbn dfïéðîéæ`pni`w ded oi`ibq

ied `l yeciwc wiqn `zyd Ð 'ek axc dinw

"mixac el`" wxtac :xn`z m`e .zrcd gqid

qekd z` oibfen :lld zia ixn` (`,`p zekxa)

meyn `nrh yxtne ,micil oilhep jk xg`e

ied qekd zbifn ike ,dcerq mici zlihpl skzc

ip`yc :xnel yie ?yeciwn zrcd gqid ith

xqgi `ly wecwc jixve oinga `idy dbifn

.yeciwn [zrcd] gqid ith iede xizei `lye

yegl yie lega ixii` mzdc :yxit mz epiaxe

`le mixac x`ya weqriy dbifn mcew lehi m`y

lk`ie jexr oglydy xg` xacl biltiy yegl oi` zaya la` ,dizrc` e`le xzl`l lk`i

.cinùã÷î,oii mewna ztd lr ycwn didy :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð `ztix`

`l i`ce ztd lr yeciwc :mz epiaxl dywe .wqtd yeciw ied `le dlgz lhep did ok m`e

dkxa oia wqtd ied `lc ixezl liab enk iede "`ivend" xg`l `ed yeciwdy ,wqtd ied

,`ivend mcew `edy ,oiid lr ycwna la` .wqtd ied `l dlihp oiprlc oky lke ,dlik`l

`ztix` ycwl ezrc did minrtc :eyexit ayiil yi edine !dlik`l dlihp oia wqtd didi

.dlihp dze` lr jneq dide `xng` ycwn dede jlnp did minrtl jk xg`e lhep dide

xnin`cn ,ztd lr oilican oi`c onwl rnyn `dc :xi`n oa l`eny epiaxl zeywdl oi`e

lirl opixn`ck dlcadn xeng yeciwc ztd lr oiycwn oi`c oky lk ok m`e ,zeeh za

opiycwn `lc `ed iyeciw dpin xeaq :opixn` onwle ,dlcadl `le yeciwl zraewc (`,dw)

opilcan ileca` `dÐzay zcerq cerql devny oeikc :`nrh `ki`c ,`iyw dpi`cÐ

oi` dlcad la` ,ztd lr yeciw jiiyxac lka jiiyc oiid lr `wec `l` zt lv` dpipr

:eyexit ikd `kde ,llk ztd lr oiycwn oi`c mz epiaxl d`xp mewn lkn .dxiye d`ced

ycwi `l eici lhepdÐopiyiige dcerq mewna `ly yeciw yi axl dil `xiaqc meyn

,`ztix` ycwne `ztix dil `aiagc oipnif 'ek wgvi ax dil xn` .uegl jlie bilti `ny

`le yeciw mcew eici cin lhep dide `ztix cin lek`l zrc lr `xng` ycwn ded :xnelk

`ly `xng` ycwn ded `xng dil `aiagc oipnife ,lirl ziyixtck qekd zbifnl inc

oi` xaqc o`ne .dcerq mewna `ly yeciw yic dil `xiaqc ,dcerq epiidc ,`ztix mewna

dcerq mewna `l` yeciwÐinlyexiae .gqid ied `lc ,ycwne eici lhepc oky lk

oii `la oilican cnlp mdipy ixacn :`xirf 'x xn`c ,ztd lr oiycwn oi`c mz epiax yexitk rnyn ,oiid lr jxan jk xg`e meid lr jxan lld ziae i`ny ziac `zbelt iab zekxac

oii oi`y mewn onz oibidp :oea iaxa iqei iax xn` ,oii `la oiycwn oi`eoiycwn oi`y rnyn ,"zayd meie l`xyi ycwn"a mzege ray oirn zg` dkxa xne`e daizd iptl cxei xeav gily

oiycwn m` oeir jixve .ztd lrmyk ax xn`wcn ,rcze .dpicn xng epi`ya inwe`l `ki` `xkiy` iyecwl dxq`c oizrny dleke .oilicany enk dpicn xng iedc `kid xkyd lr

xng epi`yk `l` ihernl iz` `lc `nwe`l `ki` ,iz`ady inlyexic `idd oke ,oii `la oiycwn oi` :xn`c ,inp onwle .oilicanc `hiyt dpicn xngae ,oilican oi` jk oiycwn oi`y

oi` i` la` ,xkyd lr f"dpwi eyriy zayd xg`y aeh meia xity iz` dpicn xng iedc `kid xkyd lr oiycwn i`e .dpicnÐycwl xne`y xi`n oa l`eny epiaxle .xkyd lr oiycwn

ztd lr oilican oi`c ab lr s` :yi mxnr axc xcqa edine ?xkyd lr ivge ztd lr f"dpwi ivg eyri ji` :dniz ,ztd lrÐ,xwir yeciwc oeik oilican zay i`vena lgy aeh meia

ztd lr oiycwne ,f"dpwi opiwqtckÐdperhc dlcad elit` `dc ,dpicn xng iedc `kid xkyd lr oikxanc d`xp oefnd zkxa qeke .yeciwd mr ztd lr licane dl dlith dlcad dyrp

oilican `nlr ilekl qekÐ:yexit ,dkxa ly qek `ad mixne` oi` :oizrnya opixn`c ,cere .qek dperh dpi`c zxaeqy (`,ap zekxa) "mixac el`"a `ziixa `ki`c oefnd zkxa oky lk

ilin ipde ,oiid lr `l` ,oefnd zkxa jxalÐdielir dizcerq raw la` ,dielir dizcerq raw `lcÐoky lke ,oefnd zkxa eilr oikxany eilr ezcerq raw m`c :rnyn ,da ol zil

yi j` .ztd lr inp oiycwn oi` mz epiaxle ,ztd lr `le dpicn xng `ed m` xkyd lr oilican :`zlinc `pwqn .mixtqd on ewgen xi`n oa l`eny epiax edin .dpicn xng `ed m`

.xkyd lr oiycwn m` wtzqdlíòèe`vi oii ici s` lirl izyxitc i`nl :xn`z m`e .dlik` mcew xgnl cr :yexit Ð ycwn epi`Ðaey ycwi ji` ok m` ,zqpkd ziaa dzyyk

.dkxa ly qekn `l` enrh `ly oeik 'mrh' ixwin `lc :xnel yie ?eziaaéìúùéàdlwz `ian `ed jexa yecwd oi` miwicv ly oznda `zyd :miywny dn Ð icin mirheÐyi

.(`,f oihib) yxetn xg` mewnae .zeywdl jiiy oi` dxeq` drydy `l` xzen lk`ndy `kdc :xneläé÷áùded axc dinyn `ped axc ,ax :qxhpewa yxit Ð dil `xiaq diaxk

,`ped ax ly ecinlz dinxi axc (`,en) oiyecwc ipy wxta [xn`ck] `ped axk "diaxk" :d`xp `l` .diax `le diaxk rnyn oeylde !ax ly ecinlz inp iq` axc :dnize ,dizzrny xn`

mixtq aexa opiqxb zekxaa .xn dil xn`w `le ,zlca in :dil xn`wc ,(a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta ded axc xag cinlz `a` xa dinxi axc ab lr s`e .cinlz ixac oi`xp :xn`wc

.dinxi iax oiyecwae dinxi ax
xn`
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í"áùø
ùã÷é àì åéãé ìèð`ede ,ycwi xg` `l` Ð

o`k oi`c .dizye drinya ezaeg ici `vi

,jxan epi` envr `edy xg`n zrcd gqid

ick eici lhp m` ycwi `l envr `ed la`

yeciwc .yeciw iptlc dlihp jnq lr lk`iy

zrcd gqidk iede ,dlik`l dlihp oia wiqtn

skzc .`yeciw xza izixg` dlihp irae

mici zlihpl`l yeciw liayae .dcerq Ð

iqbn df ixd zexitl eici lhepdc ,dlihp ira

iptly dlihpc :ol rnyn `w `de .gexd

jkitl .el dler dpi` yeciwdlgz ycwi

`l eici lhepdc oky lke .eici lhep jk xg`e

dcerq mewnac yeciw elit` `dc ,licai

,zrcd gqid `kilc xninl `ki`e ,`ed

"ycwi `l lhp" :xn`wc `de .yeciw iptlc dlihp lr jenql leki oi` ikd elit`

,ipnif ixz mici zlihp opira `lc meyn epiid ,"eici lhepe xfege ycwn" :xn` `le

.el ycwi exiag la` `ed ycwi `l jkld .dlhal dkxa ediipin `cgcàáéáçã
àúôéø äéì`l `nl` ,`ztix` ycwn arx didy Ðira`l` izixg` dlihp

aiyg `l dlihp xg`ly yeciw ,`nl` .yeciwc `ndp lik`e dici iyn `xwirn

inc .`zklid oke .zrcd gqidxg` olhile xefgl jixv oi` yeciw mcew eici lhpy

axl dil xcdn `w `lcn ,`xng` ycwnl `ztix` ycwn oia opax ebilt` `le ,yeciw

zkqna lld ziak ,micil oilhep jk xg`e oibfen dlgzkl edine ,icin l`eny xa wgvi

) zekxa(a,`pepi`e "`ivend" jxane "elekie" xne`e ztd lr oiycwny opirny axcne .

qekd lr `l` dpi` dlcad la` yeciw `wece ,ok ixg` ycwiy cr qexti `l mb ,lke`

) opixn`ck ,oii lymyexiyrd :(`,blmewna oii qek el oi`y ine .qekd lr deraw Ð

.mxnr ax xeciqa .dltz zlcada el ice ,ztd lr licai l` oii zezyl oilibxyíòè
lk` m` Ð.dcerq mcew xgnl `l` ,dlild lk ycwi `l Ðìéãáî íòè øîåà éðàÐ

.jk lk xingdl oi` dlcada ,ycwn epi` mrh :`pin` yeciw iablc ab lr s`eéìúùà
.dinxi ax Ðåäúéáã äéì äøîà.iq` axc Ðãéáò àì øî àäåéëä:iq` ax xn`c Ð

.lican epi` mrhäéì øîà.iq` ax Ðäéì àøéáñ äéáøë äé÷áùaxk dil `xiaqc Ð

.i"yx yxit jke ,xne` did axc dinyn `ped axe
ìë
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ìàeîL øa ÷çöé áø eäì øîà .Lc÷é àì åéãé ìèBpä©¥¨¨Ÿ§©¥£©§©¦§¨©§¥
eäðéðçëL áøc déLôð çð àì ézkà :àúøî øa©¨§¨©©¦¨¨©§¥§©§©§¦§

ì,áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñ ïéðîæ !déúúòîL ¦§©£¨¥¦§¦©¦¦£¨¨¥§¨©¥§©
àzôéø déìò àáéáçc ïéðîéæ¯ïéðîéæ !àzôéøà Lc÷î ¦§¦©£¦¨£¥¦§¨§©¥©¦§¨¦§¦

àøîç déì àáéáçc¯àðeä áø øîà .àøîçà Lc÷î ©£¦¨¥©§¨§©¥©©§¨¨©©¨
íòè :áø øîà¯øa àðç áø dépéî àòa .Lc÷î Bðéà ¨©©¨©¥§©¥§¨¦¥©¨¨©

éðà ,déì øîà ?ìécáiL eäî íòè :àðeä áøî àðpéç¦¨¨¥©¨¨©©¤©§¦¨©¥£¦
.ìécáî Bðéà íòè :øîà éñà áøå ,ìécáî íòè :øîBà¥¨©©§¦§©©¦¨©¨©¥©§¦
éìzLéà ,éñà áø éáì òì÷éà àaà øa äéîøé áø©¦§§¨©©¨¦§©§¥©©¦¦§§¥
déì äøîà .ìécáàå àñk déì eáä .écéî íéòèe§¥¦¥¨¥¨¨§©§¥£©¨¥
,dé÷áL :dì øîà !éëä ãéáò àì øî àäå :eäúéác§¥§§¨¨¨¨¥¨¦£©¨§©¥
:ìàeîL øîà óñBé áø øîà .déì àøéáñ déaøk§©¥§¦¨¥¨©©¥¨©§¥
øîà äaøå .ìécáî Bðéà íòè ;Lc÷î Bðéà íòè̈©¥§©¥¨©¥©§¦§©¨¨©
.ìécáî íòèå ,Lc÷î íòè :ìàeîL øîà ïîçð áø©©§¨¨©§¥¨©§©¥§¨©©§¦
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc migqt(oey`x meil)

åéãé ìèBpä,yeciw mcew dcerqlLc÷é àì,dlihpd xg` oiid lr ©¥¨¨Ÿ§©¥
.zrcd gqidk df ixde ,dlik`l dlihp oia wiqtn yeciwde xg`n

.dizye drinya ezaeg ici `vi `ede ,ycwi xg` mc` `l`ïëå] ¥¥§¥
.[Lã÷é àì åéãé ìèð ,áø øîà äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¨©©¨©¨¨Ÿ§©¥

àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø eäì øîàxa `c` axle `pexa axl ¨©§©¦§¨©§¥©©§¨
,dad`ì eäðéðçëL áøc déLôð çð àì ézkàdéúzòîL`l oiicr - ©©¦Ÿ¨©§¥§©§©§¦§¦§©§§¥

.epl cnily zekldd z` epgky xake mlerd on ax xhtpïéðîæ¦§¦
áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ïéàébñiptl cner iziid zeax minrt ixd - ©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©

c ze`xl izgkepe ,yeciwd zrya axàzôéø déìò àáéáçc ïéðîéæ¦§¦©£¦¨£¥¦§¨
àzôéøà Lc÷î,arx didyk ,el daiag ztd dzidy minrty - §©¥©¦§¨

,dilr ycwn didçà Lc÷î àøîç déì àáéáçc ïéðîéæàøî- ¦§¦©£¦¨¥©§¨§©¥©©§¨
xg`ne .eilr yciwe ,`nv didyk ,el aiag oiid didy minrte
lehil xzeny jkn gikedl yi ,ztd lr ycwn did minrtly
,dlik`l dlihp oia zrcd gqid jka oi`e ,yeciw mcew mici

.dligz eici lehil jixv gxkda ztd lr ycwnd ixdy
:dlcad e` yeciw mcew mrehd ly epic z` zx`an `xnbdøîà̈©

,áø øîà àðeä áøy mc`íòè,dlild yeciw mcew lk`n xac ©¨¨©©¨©
aey ,dbbyae hren xac wx mrh m` elit`Lc÷î Bðéàeze`a ¥§©¥

.dcerq mcew xgnl wx `l` ,dlild

dépéî àòa[l`y-],àðeä áøî àððéç øa àpç áøy mc`íòèxac §¨¦¥©¦¨©¦§¨¥©¨¨©
,dlcad mcew zay i`vena lk`nìécáiL eäî.okn xg`l ©¤©§¦

déì øîà,`ped axøîBà éðàm` s`yíòèzeidl `ed i`yx ¨©¥£¦¥¨©
ìécáî,yeciwa enk dlcada xingdl jixv oi`e ,okn xg`låeli` ©§¦§

,øîà éqà áøm`yíòèaey dlcad mcew.ìécáî Bðéà ©©¦¨©¨©¥©§¦
:df oipra dyrn `xnbd d`ianòì÷éà àaà øa äéîøé áø[oncfp-] ©¦§§¨©©¨¦§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  פורים קטן, ה'תשי"א

ברוקלין

 אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

כולל חב"ד רמבעה"ן, אשר יסדו הוד כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובססו 

בנשיאות  שמשו  אשר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הקדושים  רבותינו  כ"ק  הוד  ואחריו  נפש,  במסירות 

הכולל חב"ד בכל דור ודור התאמצו ביותר בהחזקתו וקיומו - נמצא בשנים האחרונות במצב קשה.

וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר, בין שאר דברי קדשו, בקריאתו האחרונה, בעלמא דין, למען הכולל, 

י"ט יום קודם הסתלקותו:

"כל אחד ואחד מאנ"ש עליו החובה לזכור בכל עת ובכל שעה כי מצות צדקת הרמבעה"ן שאנו 

מצווים עלי' מפי כ"ק רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, היא חובת גברא של כל איש ואשה, 

רבוה"ק  כ"ק  מפי  מיועדות  הקדש..  ברכות  ואף  לדורות,  וקבועה  זמן  ובכל  מקום  בכל  נוהגת  והיא 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל מחזיקי הצדקה המקודשת הזאת, קבועה וקיימת לנצח".

בטח חרותים דברי קודש אלו על לבות אנ"ש שי', ולא באתי בזה אלא לזרז למזורזים ולהעדפה 

להעלות בקודש, אשר אלו שמאיזה סיבה שתהי', אין עדיין בביתם שופר רמבעה"ן כולל חב"ד, יזדרזו 

להביאו ולקבעו בביתם. וכל מחזיקי שופרות הרמבעה"ן כולל חב"ד וגבאי הכולל, חבריו עושיו ומעשיו, 

כל אחד ואחת מהם, יוסיף אומץ בעזרתו לכולל חב"ד, בכדי שיוכל הכולל למלא תעודתו ותפקידיו 

מתאים לדרישת השעה.

מאליפות  ברכות  מעושי'  ואחת  אחד  לכל  להמשיך  עליונים  חסדים  לעורר  זו  צדקה  וגדולה 

להתברך הם ובני ביתם שיחיו, בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת טוב גשמי ורוחני,

מ. שניאורסאהן
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רב
ezny ina cenr fw sc ± iyily wxtmigqt

äðè÷ äçðîì êåîñ àîìéã åà) "cinz" wxta ,xge`n `edyk zery ryza Ðlirl

.(`,hpäöî íåùîå.de`z `edyk dl qpkiy Ðêìîä ñôéøâàryz cr lke` did `l Ð

.zeryäéúåáø åðééä äðè÷ äçðîì êåîñ àîìùá úøîà éà`l oiicrc ab lr s`c Ð

dixeqi` onfe ,lk``l ikd elit` ,ryz xg`l cr ziriyz drya `hn `l izk`

`xeqi` onf cr dil jiync meyn ,lk`i

.lk`i `le dprziúøîà éà àìàdgpnn Ð

qtixb`c dizeax i`n ,xeq` jli`e dlecb?
jli`e zery yyn dixeqi` onf lg xak `de

xeq`c xninl `kixve?meyn eh`c ,dinza

lkinl ixype `xeqi` carinl ira lk` `lc

ryz zlgzn?ìáàleahl mc` leki Ð

`nibxz ipin lek`lehwpc i`de .zexit Ð

.leaih ici lr mlk`ny itl "liahn"é÷øéáÐ

oi`y itl dlrnle dgpnd on wxi lke` did

.riayníéòî éðáádcerqa weqre li`ed Ð

ynyd jxcy dn mirn ipaa lek`l `ed leki

dgpnd on ok zeyrl `ed i`yx ,lek`l

i` dil xrvn oda weqr `ede li`edc ,dlrnle

.dil erayn `l lik` i`e ,lik` `líëì åøéð
øéðmz`y xaca egxhz migxeh mz`yk Ð

,epnn zepdil oilekiynyedcerqa wqery df

dpdp epi` ,m` migahnd ziae.dil xrvn Ð
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éúàådyrie lek`l xdni `ly ick xeq` gqt dyriy xg` elit`e Ð gqtn irepni`l

.ie`xk `ly gqtàîìéãopixn`ck ,dlik` dpi`e Ð dqb dlik` lkinl iz`

mixetkd meia dqb dlik` lke`d :(a,t) `neic `xza wxtaÐxifpa opixn`c :dywe .xeht

idp ?dil zixw ryx :jixte ."ma elyki miryete" dqb dlik` elk`y df gqt iab (`,bk)

!ciar `w `din gqt ,xgaend on devn ciar `lc

zg` :dqb dlik` ipeeb ixzc ,mz epiax xne`e

lek`ln dvw eytpyÐmeia xeht dze` lre

,lek`l de`zn epi`y dqb dlik` yie ,mixetkd

rayd lr lk`p gqtc `de .mrh da yi j`Ð

oi`c :xnel yi cere .zvw lek`l de`zny epiid

it lr s` gqt zevn miiwy oeik ryx ezexwl el

`l migqt zlik`c ,dlik` zevn miiw `ly

hwpc xi`n oa l`eny epiax yxity dne .`akrn

gqt `kilc dfd onfa elit` `kiiyc meyn dvn

Ð,gqt meyn `nrh ied elit`c ,`xidp `l

zyy ax iab jenqa gkenck dfd onfa xeq`

xg` yexite .`ziprza `nei ilek aizi dedc

ied zhren dlik`ac dvn hwpc yxity ,xwir

dlik`.qbåìéôàyxit Ð jlnd qtixb`

i`penyg ipane xyk jln :xi`n oa l`eny epiax

ribdyk opixn` (`,`n) dheqac ,wc `le .did

eipir eblf "jln jilr miyz jig` axwn"l

.zernc

äéäùyi Ð zery ryza lek`l libx

,zery ylya cenrl mikln jxcy itl :miyxtn

ziyy drya lek`l mkg cinlzk bdpzn dide

xninl dil ded ok m`c :d`xp oi`e .enew ixg`

.mkg cinlzl zery yyk qtixb`l zery ryz

éðéî:xi`n oa l`eny epiax yxit Ð `nibxz

opixn`c ,`xidp `le .mgl `la xyae zexit

ipin eiptl e`iad :"oikxan cvik"c `ztqeza

"zepefn ipin `xea" jxan `nibxz.mipin zyng lr `l` "zepefn ipin `xea" oikxan oi`e

`nibxz ipin i`n ,`ni` zirai`e :ipync `iepiy cg `ki` (a,hr) `neic `xza wxta edine

Ð.ixtåøéðdrixfd zlawn dyixgd ici lrc :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð xip mkl

Ðinc `le ,edpip ilin ixz drixfe dyixg edin .dvn lk`i `nibxz zlik` ici lr inp ikd

l`xyi aeyz m`" :(c dinxi) aizkc df oiprk ,`ed lyn weqtd dfy d`xpe .zelik` izyl

mivewy exiqzy xg`l :yexit ,'ebe "jivewy xiqz m` aeyz il` 'd m`pÐ,il` eaeyz f`

ipnn mzy`iizpe mknr mivewyy onf lkeÐ...'d xn` dk ik" ,aeyl elkez `lmkl exip

dkeza mivewdy onf lk "mivew l` erxfz l`e xipÐinp ikde ,melk dzrixf zlren dpi`

y`izpe llk lk` `lyk la` ,xzei jynp eal zvw lk`yk xacl xkf iziinÐeal oi`

.zngl oa` wxefk iede dlik` xg` jynp
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í"áùø
äðè÷ äçðîì êåîñ àîìéã åàxnba epiide Ð

onf ied dvgne zery ryznc ,zery ryz

,xge`n `edyk dpyd lk ly cinz zaxwdc

axrc ,`kil gqtn irepni` meyn `zydc

gqtde dvgne dpenya axw cinzd did gqtd

jenq lek`l `a m` jkitl ,cin eixg`dgpnl

.gqtd hgyp xake dryz xnba epiidc ,dphw

gqt meync inp idpe .dqb dlik` dplk`i `ly dvn meyn `l` yegl o`k oi`e

`din dqb dlik` ,raeyd lr lk`p `edc ab lr s`c ,dqb dlik`l yginl `ki`

) zenaia dil opiaygc `ed wifn miycwae ,dlik` dpi`mgl iablc meyn `l` ,(`,n

e` :xn`w ikde xn`w `zeax ,inp i` .dvn hwp zhren dlik`a ,dqb dlik` `ied

`le eziiyrl yginl `kilc ,gqt `kilc onfa elit`e dphw dgpnl jenq `nlic

.opiyiig dqb dlik` iedil `lc `ki` `din dvn zlik` meyn ,ezlik`lñôéøâà
êìîä.ryz dry cr lke` did `le ,i`penyg iklnn did xyk jln Ðäéúåáø

ñôéøâàãoiicrc ab lr s`c ,"qtixb` elit`" :`ziixaa ipzwc `zeax epiid ,xnelk Ð

ikd elit` ,dryz xg`l cr ziriyz drya izk` `hn `l `xeqi` onfe ,lk` `l

.lk`i `le dprzie xeqi` onf cr dil jiync meyn lk`i `lúøîà éà àìàÐ

yyn dixeqi` onf xak `hn `d "qtixb` elit`" i`n ,xeq` dlrnle dlecb dgpnn

xeq`c xninl dkixve ,jli`e dvgne zery?`xeqi` carinl ira lk` `lc meyn eh`c ,dinza?.dil qxb `l onwl xninl opirackàä ñôéøâàã äéúåáø éàî óåñ óåñ
äéøåñéà ïãéò äéì àèîicen `kd ,xzida lek`l ligzdy xg`n wiqtdl `ly xn`e ,`wxit yixa gqtd axr zwqtda biltc iqei iax elit`c .ezcerq xenbiy mcew Ð

.xiq`e inc exeqi` onf xg` lek`l ligznke dixeqi` onf jeza ezcerq xnby zery ryza lke` did ok zrcl `xwirnc ,xeq`cïãéãì òáøàë ñôéøâàã òùú àîéúã åäî
éîãonf `hn `l izk`e li`ed jklde ,meia zery rax`a oilke`y epizenk `ed mb ,oea`izl dvn `ed mb lk`ie ,inc ocicl zery rax`k zery ryza lek`l cenlc oeikc Ð

ded `le ,llk `zeax `kil "dlecb dgpnl jenq" opipz ded i` la` .lek`l xeq`c ol rnyn `w ,ryz xg`l ezcerq jynzy it lr s` ,ziriyz zlgza lek`l ixyip `xeqi`

`nlic meyn `nrhc oeikc "elit`" ipzinl jiiyez`jkld ,inc ocicl ziriaxk qtixb`l ziriyz `nizc edn :ikd xninl `kil ,dvnc dqb dlik` meyn `le ,gqtn irepni`l

.opz dphw dgpnc dpin opirnyìëåàå ìáèî.dlrnle dgpnd on Ðàîéâøú.leaih ici lr mlk`n lky "lahn" hwpc `de .mgl `la xyae zexit Ðà÷øéáon wxi lke` did Ð

lek`le jiyndl ick gqtd axr m` ik ok bdep did `le [wxi] lke` did jkitle ,xzei oea`izl dvn lk`e ,lkinl `ail xxbnc ipira d`xpe ,riayn epi`y itl dlrnle dgpnd

) "oilez" wxta zay zkqna opixn`ck ,dlilaia xa :`cqg ax xn` (a,nw`gqtc `nei ilrna `xng izy ied `ax :jenqa inp xn`cke ,'ek `ail ixxbnc meyn `wxi lekil `l ax

xixbpc ikid ik`nibxz ipin oebk ,elld mixace ,diaillzewxie) zekxaa inp gkenck ,lek`l ald z` oikiynnz` xxbl ztd zlik` mcew zxtxt lek`l oilibx eidy (`,an

.ztl mcew zxtxtc `nl` ,ztd z` xht `l zxtxtd lr zxtxtd z` xht ztd lr jxia :opzck ,aldéëä éîð àéðújiyndl ick gqtd axr `nibxz ipin oilke`c Ð

.ald z`íéòî éðáá ìéáèî ùîùägqte dvn elk`iy ick ,gqtd lr cgi oiiepnd oigxe`d iptl mdn ozep mbe ,aeh mei zcerql zehgypd zenda ly mirn ipaa ,xnelk Ð

.'ek lk`i `l dgpnl jenq gqt axr :`ipz dpin lirlc ,dlrnle dgpnd on elit`e .migqtc `ztqeza i`w gqtd axrae ,oea`izløáãì äéàø ïéàù éô ìò óàådlik`c Ð

s` .drixfd zlawn dpi` dyexg dpi` m`e ,drixfd z` lawl ick rwxwd z` oiyxegy `nbec `iapd epl d`xd "xip mkl exip" :aizkc ,zvw yi xacl xkf ,dlik` zkyen

dnly epiaxe .dxwire ef dhiy ipira d`xp jk .oea`izl ok ixg` dcerq ly lk`nd lawie ,oze` oiaigxne .mirn ipa migzet mc`d z` oiriayn oi`y mixac lke`d mc`

miirn ipa :ok dyxit ipiwfixrvn oda weqre li`edc ,dlrnle dgpnd on ok zeyrl `ed i`yx lek`l ynyd jxcy dn ,miirn ipa lek`l `ed leki dcerqa weqre li`ed Ð

.dil irayn `l lik` i`e lik` `l i` diløéð íëì åøéð,epnn zepdil elkezy egxhz migxeh mz`yk Ðynyexrvn dpdp epi` m` migahnd ziaa e` dcerqa weqry df

.ynn ea oi`e xg` oeyl yi cer .`xidp `le ,dil
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àîìéc ävî íeMîe ,ïðz äpè÷ äçðîì Ceîñ̈§¦§¨§©¨§©¦©¨¦§¨
,àðéáø øîà .äqb äìéëà ävîì dìëéîì éúà̈¥§¥§¨§©¨£¦¨©¨¨©¨¦¨
ìéâø àeäL Cìnä ñtéøâà eléôà :òîL àz̈§©£¦©§¦©©¤¤¤¨¦

úBòL òLúa ìBëàì¯ìëàé àì íBiä BúBà ¤¡§¥©¨©ŸŸ©
äçðîì Ceîñ àîìLa zøîà éà .CLçzL ãò©¤¤§©¦¨§©§¦§¨¨¨§¦§¨

ïðz äpè÷¯éà àlà ,ñtéøâàc déúeáø eðééä §©¨§©©§§¥§©§¦©¤¨¦
ïðz äìBãb äçðîì Ceîñ zøîà¯déúeáø éàî ¨§©§¨§¦§¨§¨§©©§¥

Ceîñ àlà !àøwéòî déìò øeqéà ìç ?ñtéøâàc§©§¦©¨¦£¥¥¦¨¨¤¨¨
ïðz äpè÷ äçðîì¯déúeáø éàî ,óBñ óBñ §¦§¨§©¨§©©§¥

!àøeqéà ïîæ déì àéèî àä ?ñtéøâàceäî §©§¦©¨¨§¨¥§©¦¨©
ïãéc úBòL òaøàk ñtéøâàì úBòL òLz :àîéúc§¥¨¥©¨§©§¦©§©§©¨¦©
ìéaèî ìáà :éñBé éaø øîà .ïì òîLî à÷ ,éîc̈¥¨©§©¨¨©©¦¥£¨©§¦
àéðz .é÷øéa ìéaèî ÷çöé éaø .àîébøú éðéîa àeä§¦¥©§¦¨©¦¦§¨©§¦§©§¥©§¨
éðôì ïðúBðå ïééòî éðáa ìéaèî LnMä :éëä éîð©¦¨¦©©¨©§¦¦§¥¥©¦§§¨¦§¥

øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .íéçøåàä¯,øácì øëæ ¨Ÿ§¦§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨
àáø ."íéöB÷ ìà eòøæz ìàå øéð íëì eøéð" :øîàpL¤¤¡©¦¨¤¦§©¦§§¤¦¨¨
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øéøb øøâéî àøîçc dì àðéîà àðî :àáø¯:ïðúc ¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¦§©¨¥¦§©
ïéá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc migqt(ipy meil)

àçñt ãaòéîlî éòeðîéàì éúàå`eaie -.gqt zeyrln rpnidlBà §¨¥§¦§¥¦§¤§©¦§¨
àîìéc`ny e` -ì CeîñonfíeMîe ,ïðz äpè÷ äçðîzlik`,ävî ¦§¨¨§¦§¨§©¨§©¦©¨

dgpn onfl jenq ezcerq mc` rawi m`y minkg eyygy itl
dphwävnì dìëéîì éúà àîìécdvnd z` lek`l `eai `ny - ¦§¨¨¥§¥§¨©©¨

,äqb äìéëàlkei `ly cr ,gqt axra daxd lk`iy ,epiidc £¦¨©¨
my dilr oi` efk dlik`e ,iyewa `l` axra dvnd z` lek`l

.dvn zlik` zevn miiwn epi`y `vnpe ,['dlik`'¦§©
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz ,àðéáø øîà`ea - ¨©©¦¨¨§©

:`ziixaa epipy .wtqd heytl di`x rnye,Cìnä ñôéøâà eléôà£¦©§¦©©¤¤
ìBëàì ìéâø àeäLmeia dpey`x dcerqúBòL òLúadrya - ¤¨¦¤¡§¥©¨

mewn lkn ,meid ly ziriyzíBiä BúBàgqt axr lyìëàé àì ©ŸŸ©
dcerq.CLçzL ãò©¤¤§©

:wtqd z` jkn heytl yi cvik `piax x`aneàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` ,md mix`ean `ziixad ixac -äpè÷ äçðîì Ceîñ̈§¦§¨§©¨

ïðzgqt axra dcerq reawl xeqi`dy ,xnelk ,dpyna epipy - §©
c ,ziriyz dry seqn wx `edñôéøâàc déúeáø eðééä`ed dfy - ©§§¥§©§¦©

bdep didy it lr s`y ,qtixb` iabl `ziixad dhwpy yecigd
,xeqi`d onf mcew ,ziriyzd dryd zligza ezcerq ligzdl
jynp didie xg`n ,gqt axra lek`l el xeq` mewn lkn
.dlik` xeqi` eilr legi f`e ,ziriyzd dryd xg` ezcerqa

úøîà éà àlà,xn`z m` la` -ïðz äìBãb äçðîì Ceîñepipy - ¤¨¦¨§©¨§¦§¨§¨§©
seqn xak ligzn gqt axra dlik` xeqi` onfy ,xnelk ,dpyna

,ok m` ,ziyiy dryñôéøâàc déúeáø éàîyecigd `ed dn - ©§¥§©§¦©
ixd ,dlik`a xq`p `ed s`y ,qtixb` iabl `ziixad dhwpyìç̈

àø÷éòî déìò øeqéàdry seqn dlik` xeqi` eilr lg xak - ¦£¥¥¦¨¨
xeq` ziriyz drya ezcerq onf ribday xacd heyte ,ziyiy
el xizdl epiid mixeaq dzr cr lk` `ly meyn ike ,lek`l el

.gqt axra dlik` xeqi`
:`xnbd dywnàlày ,jkn gikedl jzpeek dn - i`nCeîñ ¤¨¨

ïðz äpè÷ äçðîìdlik`d dxq`p `ly ,xnelk ,dpyna epipy - §¦§¨§©¨§©
,ziriyz dry seqn `l` gqt axradéúeáø éàî óBñ óBñ©§¥

ñôéøâàcxn`py yecigd `ed dn denzl yi oiicr mewn lkn - §©§¦©
drya ezcerq ligzdl el xeq`y ,qtixb` iabl `ziixaa

,ziriyzàøeqéà ïîæ déì àéèî àä.xeqi`d onf eil` ribn ixd - ¨¨§¨¥§©¦¨
,xeqi`d onf mcew ezcerq z` ligzn `edy it lr s`y ,xnelk

s` ezcerqa jiyndl ezrce xg`n mewn lknxeqi`d onfa
.dcerqd ligzdl el xeq`y xacd heyt

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xn`z `ny -ñôéøâàì úBòL òLz ©§¥¨¥©¨§©§¦©

éîc ïãéc úBòL òaøàkdrya qtixb` zlik` z` zencl yiy - §©§©¨¦¨¨¥
mi`yx ep`y myk ,epiidc ,ziriax drya eply dlik`l ziriyz
lka epizelibx itk ,meid ly ziriax drya gqt axra lek`l
jk ,axra oea`izl dvn lk`p `l ok zngny miyyeg oi`e ,mei
,mei lka ezelibx itk ,ziriyz drya lek`l i`yx qtixb` `di

,oea`izl axra lek`l mei lka epnn rpen df oi` ixdyòîLî à÷̈©§©
ïì`l` ,ok oicd oi`y eprinydl `ziixad dkxved jkitl - ¨

.jygzy cr gqt axra lek`l i`yx epi` qtixb` elit`
:gqt axra dlik`a mixzend mixac zyxtn `xnbdéaø øîà̈©©¦

,[éñà] (éñåé)ztd lr ezcerq reawl i`yx mc` oi`y it lr s` ©¦
,dgpnl jenq gqt axraàeä ìéaèî ìáà[leaih ici lr lke`-] £¨§©¥

,àîébøz éðéîazexit d`lde dgpnd on lek`l `ed i`yx ,xnelk §¦¥©§¦¨
.mgl `la xyae

é÷øéa ìéaèî ÷çöé éaøitl ,d`lde dgpnd on zewxi lke` did - ©¦¦§¨§©¥§©§¥
lk`nd ze`z mixxeb `l` ,miriayn mpi`y.

éëä énð àéðzon lek`l mc`l xzeny ,`ziixaa ok epipy ok`e - ©§¨©¦¨¦
,axrd zcerql ald jeynl ick ,`nibxz ipin dlrnle dgpnd

ïééòî éðáa ìéaèî LnMädgpnd on gqt axra lek`l i`yx - ©©¨§©¥¦§¥¥©¦
,aeh mei zcerq jxevl ehgypy zenda ly ,miirn ipa dlrnle

ïðúBðåmdn ozep s`e -íéçøBàä éðôìick ,gqtd lr enr miiepnd §§¨¦§¥¨§¦
.oea`izl gqte dvn axra elk`iyäéàø ïéàL ét ìò óàådxenb §©©¦¤¥§¨¨

,øácìyi mewn lkn ,ztqep dlik`l oea`iz d`ian dlik`yøëæ ©¨¨¥¤
øácì,di`x zvw -øîàpL(b c dinxi)ìà eòøæz ìàå øéð íëì eøéð' ©¨¨¤¤¡©¦¨¤¦§©¦§§¤

'íéöB÷`ly ick ,miyxeyd zindl dligz dnc`d z` eyxig - ¦
,df `xwnn `nbec `iadl yie .mivew lr okn xg`l erxfz
okn xg`l lawl dnc`d lkezy ick zkxvp dyixgdy myky
jk ,rxfd zlawn dpi` dyexg rwxwd oi` m`e ,drixfd z`
miirnd zgiztl znxeb miriayn mpi`y mixac zlik`
dcerqd ilk`n z` okn xg`l mc`d lawn ok ici lre ,mzagxde

.oea`izl
:gqt axra `ax ly ezbdpd d`ian `xnbdàøîç éúL äåä àáø̈¨£¨¨¥©§¨

àçñéôc àîBé éìòî élek,gqt axr ly meid lka oii dzey did - ¥©£¥¨§¦§¨
déaéìì déøøâéðc éëéä ékoea`z z` xexbz oiid ziizyy ick - ¦¥¦§¦§§¥§¦¥

,eailàì éôè ävî ìeëéðcàúøBxzei dvnd z` lk`i ok ici lre - §¥©¨§¥§§¨
.oea`iza

dì àðéîà àðî ,àáø øîà,df xac xnel izcnl oipn -àøîçc ¨©¨¨§¨£¦¨¨§©§¨
øéøb øøâéî,oea`izd z` zxxeb oii ly [daexn] dizyy -ïðúc- ¦§¨¨¦¦§©
epipy jky(:fiw onwl),
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר א', ה'תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון שכותב  ניט אן" אבל  זיך  רבנו הזקן, אשר "מיט אן עצה שלאגט מען  ...מספרים בשם 

לי ע"ד מצבו ורצונו שיהי' ביכולתו להעתיק מושבו לעבר הים, הנה, לדעתי, מתאים יותר ובהרבה, 

להשתדל ע"ד אחת המדינות בדרום אמריקא, מאשר אודות ארצות הברית, כפי הידיעות המתקבלות 

- שם בקל יותר להסתדר, כי רוב המהגרים באים לכאן, ומי שאין שאלת חינוך ב"ב שלו עומדת אצלו 

על הפרק, סרה עי"ז המניעה העיקרית להתיישבות שם.

אחתום באיחול בריאות הנכונה והסתדרות טובה בגו"ר,

הדו"ש ומברכו.



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migqt(iyily meil)

eìlä úBñBkä ïéae` ,zeqek rax` ly ipy qekl oey`x qek oia - ¥©©¨
,iyilyl ipy oiaäöø íàmc`ìúBzLoii cer,äzLéla`ïéaqek ¦¨¨¦§¦§¤¥

,äzLé àì éòéáøì éLéìL.zeqekd lr siqenk d`xp `edy itl §¦¦¨§¦¦Ÿ¦§¤
dpi` oii ziizyy dpynd on gikedl yi cvik `ax x`ane

.lk`nd zee`z zxxeb `l` ,driaynãéòñ ãòñî úøîà éàå- §¦¨§©¦§¨¨¦
ok m` ,driayn oii ziizyy xn`z m`eäzLé éànài`yx recn - ©©¦§¤

,zepey`xd zeqekd oia zezyl `edäìéëà ävnì ìéëà à÷ àä̈¨¨¦©©¨£¦¨
äqbxg`l lk`ie ,oiid ziizyn xzeia rayiy yegl yi ixd - ©¨

`l` dlke`l lkei `ly ,epiidc ,'dqb dlik`'a dvnd z` okn
.devnd miiwn epi`y `vnpe ,iyewaøéøb øøâî dpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨¦§¨¨¦

dpi`e dlik`d zee`z zxxeb oii ziizyy jkn cenll yi gxkda
.driayn

:gqt axra zyy ax ly ezbdpd d`ian `xnbdäåä úLL áø©¥¤£¨
àçñôc àîBé éìòî ìk àúéðòúa áéúélka ziprza ayei did - ¨¦§©£¦¨¨©£¥¨§¦§¨

.gqt axr ly meid
:`xnbd zxxanàîéðc ,xacd mrha xnel yi m`d -øáñ à÷- ¥¨¨¨©

xaeqyïðz äìBãb äçðîì Ceîñ ,úLL áø,epiidc ,epzpyna epipy - ©¥¤¨§¦§¨§¨§©
,ziriay dry zligzn `ed gqt axra dcerq zriaw xeqi`y

àeä àçñt íeMîeeyygy ,gqt oaxw meyn `ed xeqi`d mrhe - ¦¦§¨
minkgCLîéî àîìéc,ezcerqa mc` jyni `ny -éòeðîéàì éúàå ¦§¨¦§¨§¨¥§¦§¥

àeä àçñét ãaòîlî,gqtd zeyrln rpnidl `eaie -ék dì øáñå ¦§¤§©¦§¨§¨©¨¦
àäef `xnin enk zyy ax xaeqe -éaø øîà àéòLBà éaø øîàc ¨§¨©©¦©§¨¨©©¦

a àøéúa ïa äéä øéLëî ,øæòìàoaxwúéøçL BèçML çñt[xweaa-] ¤§¨¨©§¦¨¨¤§¥¨§¤©¤§¨©£¦
øNò äòaøàaoqipaìBîL.gqt myl -àeä àçñt ïîæ àøôvîe- §©§¨¨¨¨¦§¦©§¨§©¦§¨

mei ly xwead on ligzn gqtd zaxwd onfy ,ok m` `vnpe
,oqipa xyr drax`àçñôì éæç àîBé éleëcie`x mei eze` lky - §¥¨£¦§¦§¨

meyn ,gqtd zaxwdløáñcaezkd zpeeky `xiza oa(e ai zeny) §¨©
l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe''íéaøòä ïéa,`id jkïéameiq §¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦¥

d,ìBîúàc áøòdrax` mei ly xgyd cenr dlriyn epiidc ¤¤§¤§
cre ,xyràðcéàäc áøòì,xnelk .df mei ly dngd zriwy cr - §¤¤§©¦§¨

`ed gqtd zaxwd onf xwiry it lr s`y `id `xiza oa zrc
,xweadn eaixwdl ozip carica mewn lkn ,meid zevg xg`
`ly bdp jkitle ,ef dhiyk xaeq zyy axy `xnbd dxaqe
gqt axra dlik`d xeqi` ezhiyl oky ,meid lk jyna lek`l
ick ,lek`l xeq` aixwdl xzeny onf lky ,daxwdd onfa ielz

.aixwdln rpni `ly
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` -àìx`al gxkd oi` - ¨§¦Ÿ

`l` ,zyy ax zhiya jkäåä ñéðzñéàc úLL áø éðàLdpey - ¨¦©¥¤§¦§§¦£¨
,wpetne bpern mc` didy zyy ax iabl xacdàøôöa íéòè éàc§¦¨¦§©§¨

éãéî,lk`n xac dfi` xweaa mreh did eli`y -äåä àì àúøBàì ¦¦§§¨Ÿ£¨
àìëéî déì épäîjxved jkitle ,axra oea`izl lke` did `l - §©¥¥¥§¨

dvn axra lk`iy ick ,elek xyr drax` meia dlik`n rpnidl
.oea`izl

:dpyna epipy.áñiL ãò ìëàé àì ìàøNéaL éðò eléôàå`xnbd ©£¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
:gqt lila aqdl jixv mixac eli`a zx`an,øîzéàzlik`a ¦§©

zifkävîgqt lilaéøö[äaéñä Coeik ,oixeg ipak l`ny cv lr ©¨¨¦£¦¨
d zlik`ae .mixvn zle`bl xkf `idyéøö ïéà øBøî,äaéñä Coeik ¨¥¨¦£¦¨

.oixeg ipak dfa bdpzdl oi`e ,zecarl xkf `idy
ziizya :zeqek rax`a daiqd aeig yi izn zx`an `xnbdïéé©¦

,ongp ax mya zereny izy exn`p zeqek rax` lyøîzéà¦§©
ïîçð áøc déîMîyéøöïîçð áøc déîMî øîzéàå ,äaéñä Cyïéà ¦§¥§©©§¨¨¦£¦¨§¦§©¦§¥§©©§¨¥

éøö.äaéñä C:`xnbd zx`aneéâéìt àìå`l zerenyd izy - ¨¦£¦¨§Ÿ§¦¦
,ewlgpéàn÷ éñk ézøúa àäizya zwqer zerenyd zg` - ¨§©§¥¨¥©¨¥

,zepey`xd zeqekdéàøúa éñk ézøúa àäzwqer zxg`de - ¨§©§¥¨¥©§¨¥

.zepexg`d zeqekd izya
:`xnbd dtiqenàñéb éàäì dì éøîàå àñéb éàäì dì éøîàyi - ¨§¦¨§©¦¨§¨§¦¨§©¦¨

,df cvl zepexg`l zepey`xd zeqekd oia weligd z` exn`y
:dixac z` `xnbd zx`ane .df cvl edexn`y yieéàäì dì éøîà̈§¦¨§©

éàn÷ éñk éøz ,àñébzxin` lr epwzpy zepey`xd zeqekd izy - ¦¨§¥¨¥©¨¥
,dcbddäaéñä eòameyn ,mda aqdl jixv -à÷c àeä àzLäc ¨£¦¨§©§¨§¨

úeøéç dì àìçúîzle`ba miweqry ,zexigd dligzn mday ± ©§£¨¨¥
la` ,zexig jxc aqdl mi`zn f`e ,mixvnéàøúa éñk éøzizy - §¥¨¥©§¨¥

zepexg`d zeqekdeòa àìmda,äaéñäzxin` xg` epwzp ixdy Ÿ¨£¦¨
e ,dcbddäåä äåäc éàîzrke ,mixvn zle`b z` extiq xak - ©©£¨£¨

.aqdl jxev oi` xakàñéb éàäì dì éøîàå,jtidl exn`y yie - §¨§¦¨§©¦¨
éàøúa éñk éøz äaøcàdcbdd zxin` xg` epwzpy,äaéñä eòa ©§©¨§¥¨¥©§¨¥¨£¦¨

ac meynúeøéç àéåä à÷c àzòL àéääzry xak `idy - ©¦©§¨§¨¨§¨¥
zxin`a dle`bl ribde cearyd lr xtql miiqy ,zexigd

la` ,dcbddéàn÷ éñk éøz,dcbdd zxin` zryayeòa àì §¥¨¥©¨¥Ÿ¨
,äaéñämeynézkàc[oiicry-]øîà÷ 'eðééä íéãáò'oiicre ,dcbda £¦¨§©©¦£¨¦¨¦¨¨©

:`xnbd dwiqn .dle`bd lr xtql ribd `léëä øîzéàc àzLä©§¨§¦§©¨¦
éëä øîzéàådaiqdd aeigy oey`xd oeyla xn`py dzr - §¦§©¨¦

zeqeka daiqdd aeigy ipyd oeylae ,zepey`xd zeqeka
,zepexg`déãéàå éãéàzeqek rax`d lk -äaéñä eòa.wtqn ¦¦§¦¦¨£¦¨

:aqdl oi` cvik zx`an `xnbdïc÷øteipte eixeg` lr akeyd - §©§¨
,dlrn itlk,äaéñä déîL àìoke .zexig jxc df oi`yúaéñä Ÿ§¥£¦¨£¦©

[cv lr dhen-],äaéñä dîL àì ,ïéîé,epinia lek`l jixv ixdy ¨¦Ÿ§¨£¦¨
.oini cia lek`l leki epi` epinil dhenykeàlà ,ãBò àìåyiy §Ÿ¤¨

yygànLepinil dhen `diykèLååì äð÷ íéc÷éraekd gzti - ¤¨©§¦¨¤§¤¤
,lk`nd ea qpkie ,dpwd lry.äðkñ éãéì àáéå§¨Ÿ¦¥©¨¨

:daiqda aiig in zx`an `xnbdäMàzlke`dàì dìòa ìöà ¦¨¥¤©£¨Ÿ
àéòa[dkixv dpi`-],äaéñä.dilr ezni`e dlral dtetky iptn ¨£¨£¦¨

,àéä äáeLç äMà íàå,dilr citwn dlra oi`yëéøö.äaéñä ä §¦¦¨£¨¦§¦¨£¦¨
ïalke`d,äaéñä éòa ,åéáà ìöà.eia`l jk lk setk epi`y meyn ¥¥¤¨¦¨¥£¦¨

:eax lv` aqin cinlz m`d zx`an `xnbdãéîìz ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§¦
lke`d,éàî ,Baø ìöà:`xnbd zhyet .`l e` aqdl jixv m`d ¥¤©©

òîL àz,wtqd z` heytl di`xéa ïðéåä ék ,ééaà [øîàã] (øîà) ¨§©§¨©©©¥¦£¦©¥
øî,xcqd lila [epiax didy] dax lv` epiidyk -ékøéaà ïðéâæ ©§¦©©¦§¥

éããäcxg`le .exiag ikxa lr ezaiqda oryp did cg` lk - ©£¨¥
,dax zxihtïðéúà ék[ep`ayk-],óñBé áø éáìdpnzp `edy ¦£¦©§¥©¥

,dax xg` daiyid y`xlïì øîà,sqei axeúëéøö àìmkpi` - ¨©¨Ÿ§¦¦
y meyn ,aqdl mikixv,íéîL àøBîk Caø àøBîze`xdl oi`y ¨©¨§¨¨©¦

.aqdl xeqi` mkl yi oky oeike ,eax ipta y`x zelwe zexig
:`xnbd dywnìkä íò ,éáéúéîl aeig yiíãàzeidláñéîlila ¥¦¥¦©Ÿ¨¨¥¥

,xcqd.Baø ìöà ãéîìz eléôàåcinlz oi`y sqei ax xn` recne ©£¦©§¦¥¤©
:`xnbd zvxzn .eax ipta aqinàéää àéðz ékepipyy dn - ¦©§¨©¦

xaecn ,eax lv` aqin cinlzy `ziixaaéøbðc àéìeLa- §§¨§©¨¥
.'jax `xen' oic elv` oi`y ,zepne` ecnlnd xbp ly cinlza

:aqdl jixv yny m`d zx`an `xnbdLnL ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¨
,dxeag iptl e` ziad lra iptl ynynd,éàî.aqdl jixv m`d ©

:`xnbd zhyetòîL àz,wtqd z` heytl di`xéaø øîàc ¨§©§¨©©¦
àöé ,áñéî àeäLk ävî úéfk ìëàL LnMä ,éåì ïa òLBäé.daeg ici §ª©¤¥¦©©¨¤¨©©©¦©¨§¤¥¥¨¨

m` `weec ,wiicl yieïéà ,áñéîm` la` ,`vi -áñéî àì,llk ¥¥¦Ÿ¥¥
àì.`vidpéî òîLynyyéòa[jixv-].äaéñä:`xnbd dwiqn Ÿ§©¦¨¨¥£¦¨
k`odpéî òîL.daiqd jixv ynydy §©¦¨

:xcqd lil zeklda iel oa ryedi iaxn ztqep `xninéaø øîàå§¨©©¦
a úBáéiç íéLð ,éåì ïa òLBäéziizyeìlä úBñBk äòaøàlila §ª©¤¥¦¨¦©¨¦©§¨¨©¨
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.`zxe`l oea`izláñéù ãòcv lr daiqd Ð

.l`nyäáéñä äëéøö äöî`edy oixeg ipak Ð

.dle`bl xkfäáéñä êéøö ïéà øåøî`edy Ð

.zecarl xkfíéã÷é àîù,i`w ocwxt` Ð

raek ietiy eixeg`l dgey ex`evy jezny

,dlrnl ltwzne gztp dpwd it z` mzeqd

ekezl qpkp lk`nde dlrnl hyet dpwde

.wpgpeéããäã éëøéáà ïðéâæ äåälk oipryp Ð

.exiag ikxa lr cg`éøâðã àéìåùáecinlz Ð
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כאשר חסר אצלו בהעניין דנקי כפיים ובר לבב, אינו יכול להיות בהר הוי', ובמילא נופל הוא מהר הוי'.
ממאמר פורים תשי"ז
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:xn` (`,`p my) "elk`y dyly" wxtac :dywe

.ig jixve ,dkxa ly qeka exn`p mixac dxyr
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befn cg` ipzwc `de .cg` lkl ziriax raex olek oia ig oii beld ziriax ipzwÐicy `l

`l` ixiin `l `ziixa mewn lkn la` ,befn ezezyl leki cg` xnelk `l` ,befn ziriaxa

qek zbifna edlekl ibqc dywnd xeaq did ji` :dyw j` .drax` lkl ziriax ibqc iga

xi`n oa l`eny epiaxe !dti qek `edy dkxa ly qek zeqek drax` ipda `ki` `de ?dti

`xeriy cg ici`e ici` :iqxbc mixtqk d`xp jkl ?ipzw `nzq `ziixa `ld :dywd inp

mr ziriax `diy ick cg` lkl ig oii beld ziriax raex edf dti qek zbifn ickc ,`ed

opikxvnc xeaq did dligzne .dbifnd mr ziriax `kxvnc `ziixa ixiin inp ikde .dbifnd

xzal la` ,`ziixac ziriax` `le i`w diizy` befne cg`e cg` lkl beld ziriaxd ig oii

:ixaqc (a,er zay) "`ivend" yixc `axke ongp axk `ibeq jde .ziriax` xity i`w ipyc

.beld ziriax lr cenrie epbfniy ick ig oii beld ziriax raex ea `diy jixv dkxa ly qek

dbifn ici lre ,ziriax raex epiidc dti qekd zbifnk iedc mzd opz oii z`ved xeriye

jixt iia`c .ziriaxa oiwynd lk x`ye `tiq ipzwc ,oiwynd lk xeriyk ziriax lr cenri

iia`lc :yxtl d`xpe .oitxhvne cka min :cere ,min iwlg ipy befnae opzc :`cg ,mzd dlr

o`k cr :iia` xn`wc `zrny `idda mzd rnyn oke ,zay z`vedl dnily ziriax jixv

yxetny enk `xidp `l mzdc i"yx yxite 'ek ziriax ira zifkc `kd ozp iax xn`w `l

dkxa ly qekc xaqe ,myÐcka min la` ,befn oia ig oia oii ziriax iraÐ.mitxhvn `lìà`aa) "zexit xkend"ae ,mec` oii zeaiygl `xw i`d iziin `kd Ð mc`zi ik oii `xz

.yxetn mye `zerixbl dl iziinc mzd xi`n oa l`eny epiax yxit (`,fv `xza
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í"áùø
ñðä åúåàá åéä ïä óàùdheq zkqna xn`c Ð

),xecd eze`a eidy zeipwcv miyp xkya :(a,`i

meyn ,ikd xn` dlibn `xwn iab oke .el`bp

zkqna dkepg iab oke .ded xzq` ici lrc

) zay.ield epixen oeyl (`,bkäãåäé áø øîà
ïäá àäéù êéøö åììä úåñåë òáøà ìàåîù øîà
ly dti qek zbifn oda `diy ick cg` lka Ð

epbfniy ick bel ziriax raex exeriy .dkxa

lr ixc `lc `xng lkc ,bel ziriax lr cenrie

cgopiyxtn ikd .`ed `xng e`l ,`in zlz Ð

) "oii `ivend"a zay zkqna dl`zyde .(`,fr

raexe ,dti qek zbifnc jzrc `wlq `w

qek .`ed `xeriy cg e`l ,ziriaxdtiqek Ð

exn`p mixac dxyrc meyn oefnd zkxa ly

zekxa zkqna `zi`ck 'ek dkxa ly qeka

).(`,`péç ïàúùxivaac ,bel ziriax ea yiy oebke .`vi ,mina obfn `ly Ð

opira ig inp ikd ,lkd oia ziriax opira befnc ikid ikc ,`ed melk e`l ziriaxn

.ziriaxúçà úáá`le .dnly epiax yxit jk ,cg` qek jeza ozrax` dxir Ð

epi` ziriax i`dc ,cg` qek `l` aiyg `l cg` ilka daxd dzey elit`c ,`xidp

d`xpe .cg` qek aeyg cg` qeka ziriaxn ith la` ,ziriaxn zegt ihernl `l`

.oitevx o`zy `l` ,epizpyn xcq lr `ly zg` zaa :eyexit ikdc ilïäî ä÷ùä
.onwl yxtnck ,elek dzy `ly ,qeke qek lkn Ðàöé ïéé éãédrax` dzyy Ð

.zeqekàöé àì úåøéç éãéoiia `l` zeaiyg oi`y ,dnily devn ef oi` ,xnelk Ð

cg lr excc odly zepiia ilin ipde ,befnira `l eply zepii la` ,`in zlz Ð

.dbifnàöé ïéé éãé) onwl `ipzck aeh mei zgny meyn Ð"jbga zgnye" :(`,hw

egnyn dna.oiia Ðàöé àì úåñåë äòáøà éãé ìáàoey`x qek oiaeyg oleke Ð

.xcqd lr zeqek dyly cer `iadl jixve .xzei `leúéòéáø éãë ïäá àäéù êéøö
.bel ziriax ick cg`e cg` lka ,xnelk Ðéç ãçàziriaxn xivac ,ziriax jixv Ð

) "dzyi xy` dwyn lk"n ol `wtpck ,diizy `aiyg `l.(`i `xwieâåæî ãçàådidy Ð

.ziriax edlek oia iedc ,min oirax dylye oii ziriax raex eaïùé ãçàåea oi`y Ð

dyrpy ,jk lk oii mrh.oii mrh ea oi` ycg ,inp i` .ylgïéé íòè åá àäéù êéøöÐ

.oyie ycg ihernläàøîå.mec` `diy Ðúéòéáø éãë úäéî éðú÷cg`e cg` lkl Ð

`lcn ,od mixeriy ipyc jzrc `wlqe ,cg`e cg` lkl dti qek zbifn ick zxn` z`e

ici` :mixtqa aezky enk opiqxb ikd .`ziixad oeylk "ziriax ick" l`eny xn`w

l`eny oeyly xnel ,`id `vexiz .ziriax epiid .dti qek zbifn ick `xeriy cg ici`e

ick ,oii ziriax raex epiid ,l`eny xn`wc dti qek zbifn icke .od cg` `ziixad oeyle

) "oii `ivend"a xn`ck .ziriax lr cenrie epbfniyzay,ipira dhiy zi`xp jk (a,er

oia ziriax xn`w l`enyc jzrc `wlq `wc `xnbd dywn jky :yxit epiaxe .xwire

cg` lkl xn`w inp l`enyc :`xnbd uxize ,cg`e cg` lkl xn`w `ziixae ,olek

oiac inp iyextl `ki`e ,oda `diy jixv :ipzw `nzq `ziixa `lde :il `iywe .cg`e

.xn`w olekïéé àøú ìàd`xn inp oiic llkn .mc`zi ik ,ea libx zeidl cengz l` Ð

.ea xkzydl `ly dilr xdfnck ,ira inp `nrhe ,iraúå÷åðéúä ãçàåmd mby Ð

.el`bpúå÷åðéúì ùé úìòåú äî éëå.zevnd on oixeht `ld Ð
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meynïä óàL[miypd-]ñpä BúBàa eéäqpdy ,mixvn z`ivi ly ¤©¥¨§©¥
.oci lr dyrp

:zeqek rax` oipra mitqep mipic d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
éøö eìlä úBñBk äòaøà ,ìàeîL øîàïäa àäiL Ccg` lka-] ¨©§¥©§¨¨©¨¨¦¤§¥¨¤

xeriy [mdnäôé ñBk úâéæî éãkraex `edy ,oefnd zkxa ly §¥§¦©¨¤
exeriy didi mina [epaxri-] epbfniy xg`y ,ig oii beld ziriax

.oefnd zkxal qek xeriy `edy ,beld ziriaxïàúLrax` z`-] §¨¨
oiin [zeqekd,éç,min zbifn ilaàöém` oke .ezaeg iciúáa ïàúL ©¨¨§¨¨§©

úçàxcqd it lr el creind onfa qek lk dzy `le ,zetivxa - ©©
,oldl zeipyna epyy.àöém` okeïäî ä÷Lä[qek lkn-]åéðáì ¨¨¦§¨¥¤§¨¨

,Búéá éðáìå`xnbd x`azy itke envra elek z` dzy `le §¦§¥¥
,jenqa.àöé̈¨

:l`eny ixac z` zx`an `xnbd,àáø øîà ,àöé éç ïàúL§¨¨©¨¨¨©¨¨
y `id dpeekdïéé éãé[zeqek rax` ziizy-],àöéla`éãézevn §¥©¦¨¨§¥

,àöé àì úeøéçoi`y ,zenilya devn meiw df oi`y xnelk ¥Ÿ¨¨
.befn oiia `l` zeaiyg

l`eny xn`y dneúçà úáa ïàúL,`vi,øîà áø`id dpeekd §¨¨§©©©©¨©
yïéé éãé[aeh mei zgny zaeg ici-]éãé ,àöézevn zaegäòaøà §¥©¦¨¨§¥©§¨¨

,[àöé àì úBñBkyly cer zezyl jixve ,zg` qekk aygp `l` Ÿ¨¨
.xcqd lr zeqek

l`eny xn`y dneøîà ,àöé Búéá éðáìå åéðáì ïäî ä÷Läïîçð áø ¦§¨¥¤§¨¨§¦§¥¥¨¨¨©©©§¨
àeäå ,÷çöé øa`weecàñëc àaeø ézLàc,qekd aex z` dzyy - ©¦§¨§§¦§¥¨§¨¨

.`vi `l ,qek aex dzy `l m` la` ,ezia ipal dwyd x`yd z`e
qek zbifn ick oda `diy jixvy l`eny ixac lr dywn `xnbd

:dti,éáéúéî,`ziixaa epipyeìlä úBñBk äòaøàzezyl epwizy ¥¦¥©§¨¨©¨
,gqt lilaéøöéãk ïäa àäiL Cxeriyúéòéáø,qek lkaéç ãçà ¨¦¤§¥¨¤§¥§¦¦¤¨©
âeæî ãçàåoke ,befn `ed m` oiae ig oiid m` oia -ãçàå Lãç ãçà §¤¨¨¤¨¨¨§¤¨

ïLém` oiae ,jk lk wfg eay oiid mrh oi`y ycg oiid m` oia - ¨¨
.ziriax `diy jixv ote` lka ,gaeyn `edy oyi `edäãeäé éaø©¦§¨

éøö ,øîBàíòè Ba àäiL Cmrh ea oi`y ycg oii `le ,xkynd oii ¥¨¦¤§¥©©
,oiiåea `diy jixv okïéé äàøî:`xnbd zwiicn .mec` `edy §©§¥©¦

úäéî éðz÷mda `diy jixvy ,`ziixaa epipy mewn lkn -éãk ¨¨¥¦©§¥
úøîà zàå ,úéòéáøzbifn ick `diy,äôé ñBk`xnbd dpiade §¦¦§©§¨§©¨¤

:`xnbd zvxzn .mixeriy ipy mdyéãéàå éãéà ,éøîàick-] ¨§¦¦¦§¦¦
[dti qek zbifn icke ziriaxñåë úâéæî éãë éàî) ,àeä àøeòéL ãç©¦¨

] (úéòéáø åäìåë åäì éåäã ãçå ãç ìëì øîà÷ã äôéeñBk úâéæî éãk§¥§¦©
äôédylya ebfenyky ,oii ziriax raex dpeekd l`eny xn`y ¨¤

e ,ziriax `di min miwlgúéòéáø eðéiä`ziixaa dxen`d.[ ©§§¦¦
,lirl `ziixaa epipyéøö øîBà äãeäé éaøäàøîe íòè Ba àäiL C ©¦§¨¥¨¦¤§¥©©©§¤

:oii d`xne mrh jixvy oipn zx`an `xnbd .oiiéàî ,àáø øîà̈©¨¨©
äãeäé éaøc àîòè.oii d`xne mrh jixvyáéúëc(`l bk ilyn)ìà' ©£¨§©¦§¨¦§¦©

,'ícàúé ék ïéé àøz`edy oiia libx zeidl cengz l` ,xnelk ¥¤©¦¦¦§©¨
,mec` zeidl jixv oiiy gkene .gaeyne cngp `ede mec` d`xna

.oii mrh ea didiy jixvy gken ea xkzyi `ly xidfny dnne
íéLð ãçàå íéLðà ãçà ,eìlä úBñBk äòaøàa ïéáéiç ìkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©Ÿ©¨¦§©§¨¨©¨¤¨£¨¦§¤¨¨¦

,úB÷Bðéz ãçàåmd mby.mixvnn el`bpäî éëå ,äãeäé éaø øîà §¤¨¦¨©©¦§¨§¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר א', ה'תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה

כו' מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי את הפ"נ ששלח בעד עצמו, בעד זוגתו תחי' בעד... וב"ב יחיו, וקראתים ביום 

על  רחמים  להבא,  יעורר  וגם  הוא  מעורר  ובטח  שלו,  הציון  על  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא 

המקושרים אליו בכלל, ועל כבוד זוגתו והנ"ל, יחיו כולם בטוב, בפרט להמצטרך להם, והשי"ת ימלא 

ברכות צדיק על מילואן, כי גדולים צדיקים כו' יותר מבחייהן.

ויוכל לבשרני טובות מהטבת בריאות כהנ"ל.

כן מטובו להודיע ממצב מר... ביהדות ושמירת המצות.

ידוע פתגם הבעש"ט, אשר לפעמים נשמה יורדת למטה לשבעים שמונים שנה בשביל לעשות 

טובה לאחד או לאחת מבנ"י בגשמיות או ברוחניות.

אבל פשיטא שאין להסתפק בעשיית טובה פעם אחת או שתים כו' אלא, כמורגל בלשון רז"ל 

אפילו מאה פעמים )עיין חולין פ"ז, א': הכא כתיב מיעוטא(,

ואם עוזר להנ"ל בבריאות, פרנסה וכו' בטח מתענין גם כן במצבם ברוחניות ועוזר להם ככל 

האפשרי בזה.

וכלשון הכתוב בפרשת השבוע: ונשא אהרן )ומעשה אבות סימן לבנים( את משפט בנ"י על לבו 

לפני הוי' תמיד.

בברכה ופ"ש כל חבורתו תחי',

מ. שניאורסאהן
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iptl mifeb`e zeilwd z` mdl zzl minicwny iepiy e`xi

e ,dcerqdeðLé àlxcqd lilaeìàLéåd`iane .dpzyp dn Ÿ¦§§¦§£
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zewepizd cin zevnd miwlqn -íéçñt éìéìa,hrn elk`y xg` §¥¥§¨¦
ìéáLad elk`i `lyúB÷Bðézick ,etiirzie mzriay ickàlL ¦§¦¦¤Ÿ

,eðLé.miyer ep`y miiepiyd z` e`xiyk zeiyewd z` el`yie ¦§
:zewepizd zpy oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeøîà ,àéðz©§¨¨§
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,Løãnäribd' micnell yxcnd ziaa xn` `l mlern ,xnelk ©¦§¨

,mdizal ekliy ick 'cenrl onfdíBé áøòå íéçñt éáøòî õeç¥©§¥§¨¦§¤¤
.íéøetkä,jk xn` el` mipnfay mrhdeíéçñt éáøòaxn` ©¦¦§©§¥§¨¦

,mdizal ekliyìéáLad epyiy e`xiyúB÷Bðéz,gqt axraéãk ¦§¦¦§¥
eðLé àlL.xcqd lilaeaíéøetkä íBé áøò,mdizal ekliy xn` ¤Ÿ¦§¤¤©¦¦

,[íäéða úà eìéëàiL éãkenk ,mixetikd mei axra lek`l devny §¥¤©£¦¤§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר א', תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

קבלתי הודעתו אשר, ת"ל, סוף סוף קבלו רשיון הכניסה למארוקו, ובודאי יתדברו עתה ע"ד 

פרטי נסיעתם עם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי, ויהי רצון 

שיהי' הכל בעתו ובזמנו היותר מתאים למילואי תפקידינו במארוקו, להעלות שם נר תמיד, נר מצוה 

שיאיר באור תורת החסידות על צד היותר טוב.

ברישא  ועכובים,  מניעות  והסתרים  )אף שיש העלמות  לזה הוא להעריך אותו מערב  והדרך 

חשוכא, ובמילא יהי'( ועד בקר )והדר נהורא, עיין תו"א סד"ה ואתה תצוה(.

בברכת הצלחה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו יחיו,

מ. שניאורסאהן
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úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîàenexa elek dlgz edwlg ,d`q mirax` oiwifgn Ð

wlg lkl `vnze ,miwlg xyr dyyl mwlg ,migth xyr dpeny oda yi ,zen` yly

ivge oi`q izy od dnk .d`q mirax`a xyr dyyn cg` wifgne ,rav` ivge gth wlge

d`q?od zerav` iyneg dnk .rav` ivge gth?gthd .yneg ivge mipye mixyr

,ivge oiyneg ipy rav` ivg ,miyneg mixyr

dyngl ivge miyneg mipye mixyr welg

miwlgoiyneg drax` wlg lka `vnz Ð

dyngl d`q ivge oi`q izy welg ,ivge

miwlg`vnp ,d`q ivg wlg lka `vnz Ð

,d`q ivg wifgn yneg ivge oiyneg rax`c

ivg wifgn yneg ivge oiyneg drax` cere

oiyneg drax` cere] ,d`qwifgn yneg ivge

dyly mexa dn` lr dn` lk `vnp ,[d`q ivg

ivge d`q wifgn ,yneg ivge oiyneg xyr

`vnz ,oibell d`q ivge d`q aeyg .d`q

cvik .oibel dyye miyly?d`q ivge d`qÐ

drax` awde ,d`ql miaw dyy ,oiaw dryz

lr dn` ilka oibel dyye miyly ixd ,oibel

.yneg ivge miyneg xyr dyly mexa dn`

dn`d `vnz ,migthl agexe jxe`a ilkd welg

,gth lr gtha migth dyye miyly dn` lr

ekxe`l epwlgzyke ,migth dyy dn`dy

dyy ea `vnz ,gth zeagx ody zerevxa

dkx`e gth dagx zg`e zg` lk ,zerevx

gtha ,migth dyye miyly zerevx yya `vnz ,yyl dkx`l drevx lk welg .dyy

`vnp ,oibel dyye miyly wifgne .gth lrxyr dyly mexa gth lr gth `edy ilk

rax` lr zerav` rax` welg .zerav` rax` gthe bel wifgn ,yneg ivge miyneg

lk `vnp mirav` lr mirav` ,ziriax lk `vnp ,drax`l axre izy zerav`

aeyg .beld ziriax wifgn ,yneg ivge miyneg xyr dyly mexa mirav` lr mirav`

,ivge miyneg xyr dylymirav` oda `vnze.rav` ynege rav` ivgeíé÷øô ìù
äåä.mipyl eagx wextl oilekiy Ð÷ãäéî é÷åãä êúòã à÷ìñ éàãwextl oileki oi`y Ð

.eagxäéì éìáèî éöî éëéäÐ.dn` lr dn` `edy ilka ,dn` eagxe li`edéøú
.zebef Ðåéëøö íãà äùòé àìå.yinyz Ðïåæîä úëøá ìù ñåë`edy Ð

.(iriax)óøèöî ïéà äòøì`ede zeqek ipy dzy m` oebk ,sxhvn `nlra la` Ð

.iriax `ede yly dzy m` oebk sxhvn oi` drxle ,iyily
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rax`e mixyrn cg` `edy daeba x`ypdÐ,hren xaca xzi inlyexid xeriy x`yi

mirav` lr mirav` raxl lkeiy zelebra ixii` inlyexiac :yxtn cere .wc `l `xnegle

`lebir ebn `reaix :xn`ck ,ith `zliz iedc ,mkeznÐreaix ly `blt :yexit .`blt

ivge oiyneg xyr dyly mdy daebn yily xiqzyke ,iniptdÐoiyneg dryz ex`yi

,zezy xqg hwp mzde .yneg xqg mirav` mdy

.`xnegl wc `l inlyexide ,inlyexid itk hwp

"zereyi qek reaixl" :(my) hiitd cqic `deÐ

ziriax eze`y xn`w `l` ,raexn `edy `l

dle`b cbpk epwzipy gqt ly zeqek rax`l oken

.dreyie

äîàdn` eicba mr wifgn mc` Ð dn` lr

.dn` mc` ly enewn :oiaexira opixn`ck ,dn`a

rnyn (`,`w `xza `aa) oikekc `zrnyae

seb `nl` ,oex`d iptec mr dn` wifgn jekc

dn` opirac dewnae .dn` wifgn oi` mc`dÐ

.etebl oiwacp oi`c eizerexf mr geixa qpkiy ick

íåøámc` znewc ab lr s`e Ð zen` yly

oikeka jixvn jkle ,y`xd `la zen` yly

,y`xd liaya zen` rax`dewna oitcd iaere

dlrnl mind oiler laehykc ,zen` ylya ibq

ok `l m`c .zen` ylyn deab ilkdyk ixiineÐ

.xeriyd xqgie dhnl mind elti qpkiyk

yly aiygc dlibnc (iriyz wxt ipy) mebxzae

cg` lkl zen`Ð.eid y`x irehw

àúîà:dil iywiz ,aizi `zn`a `zn` i` elit` :xn`z m`e Ð aizi ikid `zn`a

yie ?dn` lr dn` iedc dewna eznew ivge dn`e ekx` mizn` oglyd liahdl leki j`id

yxit oke .oglyd mr oixaegn eid `l milbxde ,ivge dn` eznew dzid milbxd mry :xnel

.dnexz zyxta i"yxíéálr s`e !od oiae`y `lde :jixt inlyexiae Ð dnly dyry

`ln lhlhin oi`c ,d`neh lawn epi` yaia mixek ody gla d`q mirax` wifgny ilkc ab

dai`y oiprl .owixeÐmilk gipnd iab (a,fh zay) "xac dxyr dpeny"a xn`ck .`ed ilk

oi`c ab lr s` d`neh lawne zyegp ly did dnly dyry mi :cere .'ek xepivd zgz

didy mixeeyd ilbx eidya xztiz :ipyne ,wyl ywzi` ur ilk `wecc .owixe `ln lhlhin

oenx `ivenk hwpc `de .odizgzy oiirnl oixaegn eide ,oenx `ivenk miaewp eilr cnerÐ

miay mind xiykdl la` ,d`neh lawi `ly ilk zxezn mixeeyd lhal epiidÐibq

ody lcbne daiz dciya oiliahne :(d dpyn) ze`ewnc iyy wxta opzck .cepd zxtetyk

mixeeydy itl oenx `ivenk o`k jixvc :yxit l`igi 'x axd ixene .cepd zxtetyk oiaewp

e`eaiy jixve `aeh iwgxnc oeik ,ilk l` ilkn wxedk dil dede ,oiirnl mid oia oiwiqtn

.`ztqezn di`x `iade rtya min myäòáøàoi` :opipz onz inlyexi Ð zeqek

:opgei 'x xn` .egiayny iptn xizn dcedi 'x ,ehirnn `edy iptn dnexz ly oii milyan

`l la` ,lyeand lr lyean epi`y oii oinxez ipzwc :yexit .dcedi iaxc dizhiy `tlgin

,ehirnny iptn dnexz ly oii oilyan oi` :ipze silgn jkle .lyean epi`y lr lyeand on

.silgn `le mzd dilr bilt xfrl` iaxe .egiayny iptn ,oixizn minkge .dcedi iax ixac

eilr oikxane eilr oiycwne lyeana zeqek rax` oi`vei ,ok m`e .opaxke opgei iaxk dklde

."otbd ixt `xea"àáøditeb `axc ab lr s` Ð drxl sxhvn oi` dkxa ly qek xn`

zebef meyn mda oi` drax`e sxhvn `l drxl "jxnyie" :onwl xn`wÐepiax uxiz

.yginl `ki` mitykl la` oiwifnn `wec epiidc :xi`n oa l`eny
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í"áùø
úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà åðééäã,mc`d ea leahiy min `ln ilkd `diy jixv Ð

cvik .dxez ly ziriaxl opitli dpine ,d`q mirax` epiidc minkg exriye?edwlg

mwlge ,migth xyr dpeny epiidc ,zen` yly dewn ly enex ,enexl elek dlgzn

lr dn` agexa ,daeb rav` ivge gth wlge wlg lka ,`vnze miwlg xyr dyyl

ivge gth .d`q ivge oi`q ipy epiidc ,d`q mirax`a xyr dyyn cg` wifgne .dn`

od zerav` iyneg dnk rav`?mixyr zerav` rax`n .yneg ivge mipye mixyr

dyngl ,ivge oiyneg mipye mixyr ipdl mwlg ,ivge oiyneg ipy rav` ivgne ,oiyneg

ody ,miwlg ipy odn jlyd .ivge oiyneg drax` wlge wlg lka `vnze ,miwlg

ilkd mex ly ,ivge oiyneg xyr dyly ody ,miwlg dyly jcia akre ,oiyneg dryz

miwlg ipy ilkd mex zhrin xy`ke ,rav` ynege rav` ivge mirav` mex epiidc

d`q ody miwlg dylyd akre miwlg ipyd jlyd ,oi`vg dyng epiidc ,ivge oi`q ipy d`q mirax`n epicia ex`ypy oiwynd z` hirnz ok ,miwlg dyly ex`ype dyngn

ivge d`qde ,gth lr gth ly zekizg miylye dyy ea yi ,dn` lr dn` eagxl edwlg .ivge d`q wifgn rav` ynege rav` ivge rav` mexa raexn dn` ly ilk `vnp ,ivge

rax` ea `vnze ,axre izy eagexl edwlg .zeiriax rax` epiidc ,bel wifgn ,rav` ynege rav` ivge mirav` mexa gth lr gth ly ilk `vnp ,oibel dyye miyly mdl yi

xvw oeyl .dvgne dvia epiidc .ziriax wifgn ,rav` ynege rav` ivge mirav` mexa mirav` lr mirav` ly ilk `vnp .zeiriax rax` cbpk ,mirav` lr mirav` minrt

llk opiqxb `l `awc `yexit ,zeiriax rax` epiidc ,mivia dyy bel ,oibel rax` aw ,oiaw dyy d`q ,oi`q dyly dti` :dkxal wicv xkf eax xwi xa awri iaxn epiax rnyy

`ed yexite ,iy` ax xn` crzekldnody zerevxa ekxe`l epwlgzyke ,migth dyy dn`dy .gth lr gtha ,migth dyye miyly da yi dn` lr dn` ,i`cedi ax ly zelecb

dyyl oke .gth lr gth minrt dyy da `vnz .dyyl dkx`l drevx lk wlg jk xg`e ,migth dyy dkx`e gth dagx zg`e zg` lk [zerevx] yy ea `vnz [gth] zeagx

xd zerevx.migth dyye miyly iùã÷î ìù ïçìåù) dia aizke ,dyn dyry adf ly ogley Ðzenydk."eznew ivge dn`e eagx dn`e ekx` mizn`" :(äåä íé÷øô ìùÐ

oilekiywxtl.owxtl oilekie dti oixaegn opi` oglyd ilbx oke ,mipyl eagex÷ãäéî é÷åãä êúòã à÷ìñ éàãoileki oi`y Ðwxtl.eagxäéì ìéáèî éöî éëéäli`ed Ðeagxe

) `nei xcqa `zi`ck ,dxfra my did dewnc ,dn` lr dn` `edy ilka dn`dagx dzide ,e`nhpy zxy ilk oiliahn day dxfray mind zn`a ,inp i` .(`,`l

) opzck ,dn` z`xwp jk my lre ,dn`d`neh lawn oglyd :dewn iab dizlnl iy` ax xn`cn ,awri epiax oeyl oey`x oeyle .dn`a oiaxrzn el`e el` :(a,gp `nei

) "ycewa xneg"a opixn`ck.`nh `edy llkn "xedhd oglyd" aizkc i`n :yiwl yix xn`c ,(a,ek dbibgäøäè äå÷î íéùîçå äàî ÷éæçîyxtn oiaexir zkqna Ð

.ol `pnéð÷úî éîopiyiig `din mityk oiprl ,ixza `l` zebef meyn ea oi` drax`c onwl xn`c o`nl elit`c .dpkq icil eda iz`c ,zebef ody zeqek rax` Ð

.oizrnya onwléøú.drax`l oicd `ede zebef Ðåéëøö.yinyz Ðïåæîä úëøá ìù ñåë øîà àáøm` dpkql zebef milydl sxhvn epi` drxl iyily `edy Ð

.sxhvn epi` drxl "jxnyie" :onwl opixn` `peeb i`d ike .eixg` iriax dzey
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ìL íeøa änà ìò änàíéîëç eøòéLå .úBnà L ©¨©©¨§¨©§¦££¨¦
,éLà áø øîà .äàñ íéòaøà äå÷î éî øeòéL¦¥¦§¤©§¨¦§¨¨©©©¦
ìL Lc÷î ìL ïçìeL :àðpéç øa ïéáø éì øîà̈©¦¨¦©¦¨¨§¨¤¦§¨¤
÷ãäéî äåä é÷åcä Cúòc à÷ìñ éàc .äåä íé÷øt§¨¦£¨§¦¨§¨©£¨©Ÿ¥£¨¦£©

¯?déìaèî éëéä àúnàa àúnà?àéLe÷ éàî ©§¨§©§¨¥¦©§§¥©§¨
éaø éðúc ?déì ìéaèî äåä äîìL äNòL íia àîìéc¦§¨©¨¤¨¨§ŸŸ£¨©§¦¥§¨¥©¦
äå÷î íéMîçå äàî ÷éæçî äîìL äNòL íé :àéiç¦¨¨¤¨¨§ŸŸ©£¦§¨©£¦¦¦§¥
ïðaø éðwúî éëéä ".äòaøàî Bì eúçôé àìå" .äøäè̈¢¨§Ÿ¦§£¥©§¨¨¥¦§©§¦©¨©
íãà ìëàé àì :àéðúäå ?äðkñ éãéì da éúàc éãéî¦¥§¨¥¨¦¥©¨¨§¨©§¨ŸŸ©¨¨
åéëøö äNòé àìå ,éøz çp÷é àìå ,éøz äzLé àìå ,éøz§¥§Ÿ¦§¤§¥§Ÿ§©¥©§¥§Ÿ©£¤§¨¨

"íéøenL ìéì" :àø÷ øîà ,ïîçð áø øîà !éøz¯ìéì §¥¨©©©§¨¨©§¨¥¦¦¥
äëøa ìL ñBk :øîà àáø .ïé÷éfnä ïî àáe øneLîä©§¨¨¦©©¦¦¨¨¨©¤§¨¨
:øîà àðéáø .äòøì óøèöî Bðéàå ,äáBèì óøèöî¦§¨¥§¨§¥¦§¨¥§¨¨¨¦¨¨©
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc migqt(iriax meil)

jxe`ìò änàagexänà,raexníeøa[daeba-]ìLe ,úBnà Litl ©¨©©¨§¨Ÿ©
dfíéîëç eøòéLyäå÷î éî øeòéL`ed,äàñ íéòaøàzenk efy ¦££¨¦¦¥¦§¤©§¨¦§¨

.yly mexa dn` lr dn`a zqpkpd mind
lr miirav` `ed ziriax xeriyy `vei df xeriy it lre
.oldlcke ,rav` ynege rav` ivge miirav` daeba miirav`
dyy `id dn` lky] migth xyr dpeny yi zen` yly daeba
,miwlg xyr dyyl migthd xyr dpeny z` wlgp m`e ,[migth
[zerav` rax` `ed gthy] rav` ivg cere gth wlg lka lawp
dyyl d`q mirax`d z` wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa
gth daeby `vnp .d`q ivge mizy wlg lka lawp ,miwlg xyr
d`q ivge mizy wifgn dn` lr dn` agexa rav` ivg cere

.[` xeiv]
[zerav` ivge rax` mdy] rav` ivge gthd z` aygp dzr

iyingalawp ,[miwlg dyngl rav` lk wlgp epiidc] rav`d ze
mwlgpe .rav` yneg ivg cere zerav` iyneg mizye mixyr
gwip .zerav` iyneg ivge rax` wlg lka lawp ,miwlg dyngl
yly lawp ,[zerav` iyneg ivge rax` ly] miwlg dyly mdn
cere zerav` ivge mizy mdy ,zerav` iyneg ivge dxyr
z` qgid eze`a wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa ,rav` yneg
lawp wlg lka ,miwlg dyngl mwlgp epiidc ,d`q ivge mizyd
`vnp .dvgne d`q epiidc miwlg dyly mdn gwipe ,d`q ivg
,dn` lr dn` agexa rav` yneg cere zerav` ivge mizyy

.[a xeiv] dvgne d`q wifgn
,zerevx yyl dn` wlgp epiidc ,eagexl dewnd z` wlgp dzr
,miwlg dyyl drevx lk wlgp .dn` lr gth drevx lka lawp
eze`a wlgp eiykr .gth lr gth ly miwlg dyye miyly lawp
lky .bel lawp ,miwlg dyye miylyl ivge d`qd z` qgid
`ed aw lke ,miaw dryz md ivge d`qe ,miaw dyy `id d`q
`vnp .mibel yye miyly md miaw dryz ok m`e ,mibel drax`
ivge miirav` daeba gth lr gthy `vnp .bel `ed wlg lky

.[b xeiv] bel wifgn rav` yneg cere
lka lawp ,miraexn miwlg drax`l gth lr gth lk wlgp dzr
.[zerav` rax` `ed gthy] zerav` izy lr zerav` izy wlg
ziriax lawpe ,miwlg drax`l beld z` wlgp qgid eze`a oke
cere ivge miirav` daeba miirav` lr miirav`y `vnp .beld

.[c xeiv] beld ziriax wifgn rav` yneg
ycwnd zia ly oglyd z` eliahd cvik zx`an `xnbd

:`nhpykìL ïçìeL ,àððéç øa ïéáø éì øîà ,éMà áø øîàzia ¨©©©¦¨©¦¨¦©¦§¨§¨¤

dLc÷î,miptd mgl eilr gpen didyäåä íé÷øt ìLieyr did - ¦§¨¤§¨¦£¨
.mipyl eagx z` wxtl mileki eide ,miwlg dnknà÷ìñ éàc§¦¨§¨

÷cäéî äåä é÷ecä Czòc`le xaegn didy jzrca dler m`y - ©§¨©¥£¨¦§¨
izy dzid ogleyd zcin ixd ,dyw ok m` ,ewxtl mileki eid

ogleyd `nhi m`e ,agex dn` lr jxe` zen`mileki eidi `l
,eagexl eze` qipki m` s`y ,dewna eliahdlàúnàa àúnà©§¨§©§¨

déìaèî éëéäellgy dewnl dn` lceba ilk qipkdl xyt` ji` - ¥¦©§§¥
xzei zvw lecb dewnd llg didiy jixv ixd ,mevnva dn`
wxtzn did ogleydy gxkda `l` .ekezl qpkpd ilkdn
:di`xd z` `xnbd dgec .cxtpa wlg lk miliahn eide ,eagexl

e ,ogleyd z` wxtl mileki eid `ly xnel xyt`àéLe÷ éàî- ©§¨
,edeliahd ji` eywdy dneàîìéc`l` ,dewna eliahn did `l ¦§¨

äîìL äNòL íéaycwnd ziaa jlnddéì ìéaèî äåädid - §¨¤¨¨§ŸŸ£¨©§¦¥
.eliahnäîìL äNòL íé ,àéiç éaø éðúcdid ycwnd ziaa÷éæçî §¨¥©¦¦¨¨¤¨¨§ŸŸ©£¦

xeriya min,äøäè äå÷î íéMîçå äàîliahdl xyt` did mye ¥¨©£¦¦¦§¤¨¢¨
.ewxtl ila ogleyd z`

:dpyna epipyBì eúçôé àìå[iprl-]äòaøàîzeqek.oii ly §Ÿ¦§£¥©§¨¨
.zeqek rax`a zebefl minkg eyyg `l recn zx`an `xnbd

e ,zebef md zeqek rax` ixd :`xnbd dywnéãéî ïðaø éðwúî éëéä¥¦§©§¦©¨¨¦¦
äðkñ éãéì da éúàc`al xyt`y dpwz minkg mipwzn cvik - §¨¥¨¦¥©¨¨

.dpkq icil jknàéðúäå,`ziixaaíãà ìëàé àìcg` lk`nnéøz §¨©§¨ŸŸ©¨¨§¥
,mifeb` ipy e` mivia izy oebk ,mizy -åokéøz äzLé àìizy - §Ÿ¦§¤§¥

,zeqekçp÷é àìå`qkd ziaa envréøz,minrtåéëøö äNòé àìå §Ÿ§©©§¥§Ÿ©£¤§¨¨
[ezhin ynyi-]éøzzeqek rax` minkg epwiz recne .minrt §¥

.zebefl eyyg `le gqt lila
:`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîà,miwifnn yeygl oi` df dlila ¨©©©§¨

càø÷ øîàgqt lil lr(an ai zeny)íéøenL ìéì''ebe 'dl `Ed ¨©§¨¥¦¦©
dpeekde ,'mzxcl l`xUi ipA lkl mixOWïî àáe øneLîä ìéì ¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨¥©§¨¨¦

,ïé÷éfnäeyyg `l okle ,zebefn df dlila ewfpiy yyg oi`e ©©¦¦
.zeqek rax` ezyiy owzl minkg

:sqep uexizäëøa ìL ñBk ,øîà àáø`edy [oefnd zkxa ly-] ¨¨¨©¤§¨¨
,iyilyd qekdäáBèì óøèöîmipey`xd zeqekd izyl sxhvn - ¦§¨¥§¨

,zebef icin m`ivedläòøì óøèöî Bðéàåiriax qek dzey m` - §¥¦§¨¥§¨¨
yly wx dzy eli`ke ,zebefl sxhvn iyilyd qekd oi` eixg`

.zeqek
:sqep uexizéñk äòaøà ,øîà àðéáø[zeqek-]ïðaø eðéwzlila ©¦¨¨©©§¨¨¨¥©¦©¨¨

gqt,úeøéç Cøc`l` ,zg` devn md oi` mle`ãçå ãç ìklk - ¤¤¥¨©§©
qeke qek
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ר, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, שבשבוע העבר היתה צ"ל אספה בנוגע לעניני כת"ר, ובטח אם יהיו בשורות 

משמחות בזה, יודיעני ג"כ, ואשמח גם אני.

בברכה שתקויים בעגלא דידן קריאת שבת זה כי תשא את ראש בני ישראל, בשנת תישא, כי 

יש אם למקרא ונקרא מלא )מפרשי רש"י ס"פ שלח, ועייג"כ תוד"ה לא מנחות לט, א. לקו"ת פ' בהר 

ד"ה את שבתותי ספ"א. וכלשון זח"ג רכז, א: ואי חסר יו"ד הא חירק באתרי'(.

ובברכת שבתא טבא.



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migqt(iying meil)

dLôð étàa äåöî[dnvr ipta-],àeämitxhvn zeqekd oi`e ¦§¨§©¥©§¨
.zebef yyg dfa oi`e ,[cg` oipnl

:lirl `ziixaa epipy.éøz åéëøö äNòé àì:`xnbd dywnéànà Ÿ©£¤§¨¨§¥©©
,ezee`z dlha dpey`xd ez`ia xnbyk ixd ,zebef o`k yi

dzreàeä Cìîð:`xnbd zvxzn .ztqep mrt ynyl,ééaà øîà ¦§¨¨©©©¥
`ziixade ,zebef oi` dipy mrt eikxv ziiyra ok`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©

å éøz ìëàé àì`lå .éøz äzLé,mizy dzy e` lk` m`àì ŸŸ©§¥§¦§¤§¥§Ÿ
úçà íòt eléôà åéëøö äNòéyyg yiy ,daexn onf cràîìéc ©£¤§¨¨£¦©©©©¦§¨

òøzéîe Léìçzngn elfn rxie ,yinyz zngn dlgi `ny - ¨¦¦§©
.zebefd

:zebef oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdäúBL ¨©¨¨¤
íéìôk,zebef -BLàøa Bîclr lhen envrl mxby ezzin oer - ¦§©¦¨§Ÿ
.ey`xéúîéà ,äãeäé áø øîà,zebef zezyl oi`äàø àlL ïîæa ¨©©§¨¥¨©¦§©¤Ÿ¨¨

÷eMä éðt,qekl qek oiaìáàm`÷eMä éðt äàøqek xg` §¥©£¨¨¨§¥©
,dpey`xBãéa úeLøä.qek cer zezyldéì àðéæç ,éMà áø øîà ¨§§¨¨©©©¦£¦¨¥

[eizi`x-]c éáéa øa àéððç áøìe ,ok bdpéæçå ÷éôð äåä àñk ìkà §©£©§¨©¥¨§©¨¨¨£¨¨¦§¨¥
à÷eL étà.weyd ipt d`exe `vei did qek lk xg` - ©¥¨

:`xnbd zx`anïøîà àìå,wfpiy yyg yiyàlàezrcykúàöì §Ÿ£¨¨¤¨¨¥
Cøcì,eziizy e` ezlik` xg`ìáàx`yp m`àì ,Búéáajixv ©¤¤£¨§¥Ÿ

.yeyglå ,àøéæ éaø øîàjled m`,éîc Cøcì úàöìk ,ïLéìel yie ¨©©¦¥¨§¦Ÿ§¨¥©¤¤¨¥
.zebefn yeyglCøcì úàöìk ,àqkä úéáì úàöìå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥©¦¥§¨¥©¤¤

,éîc.yeygl el yie ¨¥
:`xnbd dywnåikàì Búéáa,yeygl jixvàáø àäåeziizyaéðî §§¥Ÿ§¨¨¨¨¥

éøeLk,zg` dxew lr lkzqd dpey`xd qeka ,zexew dpen did - §¥
xtqn rcil ,d`ld oke ,dipy dxew lr lkzqd dipyd qekae

.weyl `vei did `lyk s` dyr jke .zebefn xdfdle zeqekdåok §
àñk ãç éúL ék ééaà,zg` qek dzyyk -éøz dénéà déì èéwðî ©©¥¦¨¥©¨¨§©¦¥¦¥§¥

äéãé éøúa éñk,dici izya zeqek izy cer zfge` en` dzid - ¨¥¦§¥¨¤¨
.zebef dzyie gkyi `ly ick ,zeqek yly md cgieåokïîçð áø §©©§¨

àñk ãç déònL déì èéwðî ,éñk éøz éúL äåä ék ,÷çöé øa- ©¦§¨¦£¨¨¥§¥¨¥§©¦¥©¨¥©¨¨
dzyyke ,zg` qek eyny wifgd zeqek izy dzyyk,àñk ãç©¨¨

déì èéwðîeyny wifgd ±.déãé éøúa éñk éøzmi`ex el` lkne §©¦¥§¥¨¥¦§¥§¥
oi` mlerl :`xnbd zvxzn .zebefn eyyg jxcl e`vi `ly s`y

y meyn eyyg el` mi`xen`e ,eziaa `edyk yygáeLç íãà̈¨¨
,éðàLs` yeygl jixve ,ewifdl ick mytp mixqen miwifndy ¨¦

.eziaa
:zebefl yeygl yi zeqek dnk cr zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

,úBâeæ íeMî íäa ïéà úBñBk äøNò ,àleòmr dpnp epi`y meyn ¨£¨¨¥¨¤¦
zg` mrt epiidc ,envr ipta xtqn `ed `l` ,mincewd mixtqnd

:`xnbd zx`an .dxyrdéîòèì àleò,ezhiyl jled -øîàc ¨§©§¥§¨©
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àleò,`ziixaa jk epipyy exn`y yie - ¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

úBñBk äøNòoiiíéîëç eðwézmila`d zewydléàå .ìáàä úéáa £¨¨¦§£¨¦§¥¨¥¤§¦
Czòc à÷ìñy jzrca dlri m`e ±íeMî ïäa Lé úBñBk äøNò ¨§¨©§¨£¨¨¥¨¤¦
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,zebefl sxhvz ef qeke zebef mcew dzy `l m`y mexbie ,zebefn
oeik ,zebef dzy m` s` ,dzyi `lyk la` .miwifnd ezi` ecitwi
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,enilydl sxhvn lwd utnd oi` ,utn cg` gth el xaegne
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oiprl mitxhvn dcerqd jezaye dcerqd iptly dizy m`d
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אם רצונו לתפוס מקום, ומקום מכובד, רצונו בפרנסה, ושתהיה הפרנסה באופן של כבוד, שיתנו לו ד' אמות משלו ויתייחסו אליו כמן 
בן-אדם – הרי-זה על-ידי-זה שיתנהג באופן ש"דתיהם שונות מכל עם".

משיחת פורים ה'תשכ"ט
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,íénä ïî õeçoin ,mixwa ming e` minga mixw min bfn m` s`y ¦©©¦
.befn oiil mitxhvn mpi`e ,dbifn df oi`e md cg`,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
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xn`y dn :mixacd zrax` exn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd
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,jka dpkqàðéøçà àkøéc àkéìc àlàzxg` jxc cyl oi`y - ¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,ewifn okle ,ekxc z` ciqtne eleaba `a df eiykry ,da zkll
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ey xn`y dníéì÷ã éðL ïéa øáBòä,eytpa aiigznïøîà àìyiy ¨¥¥§¥§¨¦Ÿ£¨¨
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àøáb [àeääk] (àåääå) .ïðéLééçmc` eze`k -cmin lr xar ¨§¦©§©©§¨§
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(hi bk my).

:el` mixaca zepkqd z` zx`an `xnbdeäì àòvîc éøz éa éðä̈¥¥§¥§©©¨§
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weqtd yexit(c bk my)ék òø àøéà àì úåîìö àéâa Cìà ék íb'©¦¥¥§¥©§¨¤Ÿ¦¨¨¦
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íéîî õåçdid m`e ,`id `bifn `l `inc ,ixixwa ininge ininga ixixw oebk ,mibefn Ð

.el zetxhvn el` oi` ,oii dlgza dzeyïøîà àìå.befn oiil oitxhvn oi` oibefn min Ð

íéøáã äòáøà.drx gex meyn olek Ðúåîà òáøà éåä àìã àìà`geex wiay `lc Ð

lwc oia xearl [`ciyl].dil `wfn ikd meyn ,lzeklàðéøçà àëøéã àëéìã àìàÐ

`a df eiykrc ,ea jldl dleki `ciy `dzy

.dil `wfn ikd`e dkxc ciqtde dleabaàìå
ïøîà,xira `l` mind lr dxey drx gexc Ð

`pyil .odilr dxeye oil`ey od xv mewnd

igiky `lc dcya `l` .ediilr ixyc :`pixg`
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.Ceøa òãé àìc øîa déa àð÷éãa ,ïðaøî àáøeö ék øîc déøãeñ :éëä eøLîàúà ©§¨¦¨¥§¨¦§¨¥©¨©¨¥§¨¥§¨§¨¨©¨£¨

òîL .éãéL ïézéLc àòéî÷ dì áúk ,äåä éãéL ïézéL àzãøæc òãéc ïðaøî àeää©¥©¨©§¨©¦§©§¨¦¦¥¥£¨¨©¨¨¥¨§¦¦¥¥¨©
ãçå àøäéè énwî ãç ,eåä éaè÷ éøz ,éøéøî áè÷ .àëäî eëééðî ept :eøîà à÷c§¨¨§©¨©§¥¨¨¤¤§¦¦§¥¦§¥¨©¦©¥¦£¨§©

àøäéè énwîc .àøäéè øúaî¯déa øãäå ,àkîëc àck éa éæçéîe ,BîL éøéøî áè÷ ¦¨©¦£¨§¦©¥¦£¨¤¤§¦¦§¦£¦¥©¨§©§¨©£©¥
àøäéè øúác .àLça¯déa øãäå ,àféòc àðø÷ éa éæçéîe ,BîM "íéøäö ãeLé áè÷" ©£¨§¨©¦£¨¤¤¨¨¢©¦§¦£¦¥©§¨§¦¨©£©¥

òLBäé áøc déøa àðeä áøå déðéîéî àtt áø ìéæàå ,ìéæàå ìé÷L äåä ééaà .àéôðk§©§¨©©¥£¨¨¥§¨¥§¨¥©©¨¦¦¥§©¨§¥§©§ª©
àtt áøì àøãäà ,déìàîNc détàì éúà à÷c éøéøî áè÷ àeääì dééæç .déìàîOî¦§¨¥©§¥§©¤¤§¦¦§¨¨¥§©¥¦§¨¥£©§¨§©©¨
àðL éàî àðà :àtt áø déì øîà .déðéîéì òLBäé áøc déøa àðeä áøìe ,déìàîNì¦§¨¥§©¨§¥§©§ª©¦¦¥£©¥©©¨£¨©§¨

déa øñúéL ãò æenúa ãçî .Cì úîéé÷ àzòL zà :déì øîà ?éì LLç àìc¯ §Ÿ¨©¦£©¥©§©§¨¨§©¨¥©§©©¦§©¥
Cìéàå ïàkî ;éçéëL éàcå¯àáöçc éleèa éçkzLîe .éçéëL àì ÷ôñ éçéëL ÷ôñ ©©§¦¦¦¨§¥¨¨¥§¦¦¨¥¨§¦¦¦§©§¦§¥§©¨¨

.àqkä úéác éleèa øwéòå ,àãéîøb éåä àìc àéðôe àøôöc éleèáe ,àãéîøb áöç àìc§¨¨¥©§¦¨§¥§©§¨©§¨§¨¨¥©§¦¨§¦¨§¥§¥©¦¥
ïîe ,Láé déLéø ÷éøñc ïî :àøBäðì àðBaøà áéäé éléî úìz éðä :óñBé áø øîà̈©©¥¨¥§¨¦¥¨¥©§¨¦§¨©§¨¥¥¥¨¥©

éè éúLcéè óàúéáa éàìz .àòøk déðúéiîcà éðñî íéiñc ïîe ,ó¯,àúeiðòì éL÷ §¨¥¦¦©§©¥§¨¥©§©§§¥©§¨§©§¥¨¨¥©£¦¨
àúìéñ àìz :éLðéà éøîàãk¯àøNéa ìáà ,àzôéø àlà ïøîà àìå .déðåæî àìz ¦§¨§¦¡¨¥§¨¦§¨§¨§Ÿ¥§¨£©©¤¨¦§¨£¨¦§¨

éøååëå¯àúéáa àøBLð .àúeiðòì éL÷ àúéáa éøàt .àéä déçøBà ,da ïì úéì¯ §©§¥¥¨¨§¥¦¨¥§¥¨¨¥©£¦¨§¨§¥¨
úéòéáø éìéìáe úBúaL éìéìa .àúeiðòì éL÷¯ãé÷ð éðBæîc àøñéà .déåléò ïé÷éfî eøL ¨¥©£¦¨§¥¥©¨§¥¥§¦¦¨©¦¦¦¨¥¦¨¨¦§¥¨¦

àaöçc àîetà àòö .déîL ìáð àúeiðòc àøñéà ,déîL¯éúLc ïàî .àúeiðòì éL÷ §¥¦¨¨©£¦¨¨¨§¥¨¨©¨§©§¨¨¥©£¦¨©§¨¥
éòöa àiî¯déãé éLî àìå éìçz ìéëàc ;éz÷Bøáì éL÷¯.ïéîBé ïéúìz ãéçôî ©¨§¨¥¨¥¦§©¦§¨¥©§¥§¨¨¥§¥¦§¦§¨¦¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc migqt(iyiy meil)

:lwc ici lry wfid ipte` dnk zx`an `xnbdéðtîc ïàî éàä©©§¦§¦
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr eikxv dyerd -déãéãì déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥§¦¥

àbìt çeø.weziyd ileg eze` zfge` -déLéø éìöîc ïàî éàäå ©©§¨§©©§©§¥¥¥
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr ey`x dhnd -çeø déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥©

àãøö.y`xd ivg a`k eze` fge` -àì÷écà éòñôc ïàî éàä- §¨¨©©§¨§¦©¦§¨
,lwc iab lr blcne rqetdìè÷éî éà,lwcd uvwp m` -ìéè÷- ¦¦§©¨¦

e ,yi`d bxdpø÷òéà éà,lwcd xwrp -úééîe ø÷òéîyi`d xwrp - ¦¦£©¦£©¨¦
,zn e` bxdp yi`dy epxn`y dn :`xnbd zx`an .zneéléî éðä̈¥¦¥

déåléò déòøk çpî àìcblic `l` ,lwcd lr elbx gipd `ly - §Ÿ©©©§¥¦¨¥
,eilrnìáàm`déåléò déòøk çpî,eilr jxceda ïì úéì.yyg £¨©©©§¥¦¨¥¥¨¨

:mda dxey drx gexy lv ipin dnk zx`an `xnbdéìeè äMîç£¦¨¥
éåä,mda dxey drx gexy md lv ipin dying -àì÷éãc àìeè ¨¥¨§¦§¨

àãéçée ,icigi lwc ly lv -c àìeèiexwd oli`àìeè ,àcðë §¦¨¨§©§¨¨
àçøôce ,slv ly -àzãøæc àìeèicxfer ur ly -.oéøîàc àkéà §¨§¨¨¦§©§¨¦¨§¨§¦

àaøàc àìeè óà,dpitq ly -àzáøòc àìeèå.daxr ur ly - ©¨§©§¨§¨©£©§¨
ìk ,àúléîc àììkoli`déôðò Léôðc,miaexn eitpry -éL÷ §¨¨§¦§¨¨§¨¦¦§¥¨¥

déìeè.okeqne dyw eliv -åokìëoli`déåìéñ éL÷cevry - ¥§¨§¨¥¦§¥
,dywî øáì ,déìeè éL÷iexwd oli`,àLî eøkcéL÷c áb ìò óà ¨¥¥§©¦§¨¨©©©§¨¥

déåìéñ[dyw evry-]déìeè éL÷ àì,mrhde .dyw eliv oi` - ¦§¥Ÿ¨¥¥
døáì àãéL dì äøîàc,dpal dciyd dxn`y -éLôð éçøétC- §¨§¨¨¦¨¦§¨¦§¦©§¨

jnvr z` gixazìéè÷e Ceáàì ìéè÷c àeä eäéàc ,àLî eøkî¦§¨¨§¦¦§¦©£§¦
déãéãìoi`y `vnp .jze` mb bexdie ,jia` z` bxd `edy - §¦¥

:df oipra dbdpd `xnbd d`ian .eliva mi`vnp micydáø øîà̈©©
àðäk áøì àðéæç ,éMà`pdk ax z` izi`x -éìeè eälekî Léøôc ©¦£¦¨§©©£¨§¨¦¦§¥

yxty -.mdizgz ddy `le ,lv ipin lkn
:mipey zenewna miievnd micyd zeny z` zx`an `xnbd

miievnd micydéçøt éa,slv ura -éçeømicyde .mny ¥¦§¥¥
cmiievnàzãøæ éá,oicxfer ura -àãéLmicyde .mnycmiievn §¥§©§¨¦¨§

éøbéà éá,zebbd lr -étLéø:`xnbd zx`an .mnyà÷ôð éàîì ¥¦¨¥¦§¥§©¨§¨
dpéî,mzeny z` rcpy jkn `vi oipr dfi` ±ìzaizkàòéî÷ ¦¨§§¦¨

.igex mya eazki slv ur zgz wefip m` oebk ,mzenya
cyd :slvd zgzy cydn xdfdl cvik zx`an `xnbdcievnéá §¥

éçøt`id ,slv ura -.íéðéò dì ïéàL äiøa:`xnbd zx`anéàîì ¦§¥§¦¨¤¥¨¥©¦§©
dpéî à÷ôðxyt`y zrcl ,`l e` mipir dl yi m`dì éæefâì- ¨§¨¦¨§©¥¨

.eixg` ztcex dpi` mipir dl oi`y oeiky ,diptn gexal
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàãç àðîéæzg` mrt -ìéæà äåä ¦§¨£¨£¨¨¦

ééeðôàì ïðaøî àaøeözgzn zeptzdl mkg cinlz jld -éáì §¨¥©¨¨§¦§¥§¥
tòîL ,éçømkg cinlzdàúà à÷cgexd `ay -dì éfâå ,déåléò ¦§¥¨©§¨£¨¦¨¥§©¦¨

,diptn gxae -àì÷éãì dé÷aç àìæà ékeixg` gexd dkldyk - ¦©§¨©§¥§¦§¨
,lwcd xwira dlwzpàì÷éc çååölwcd yai -àéä äò÷ôe- ¨©¦§¨¨§¨¦

.dxaype drwap gexde
:oicxferd zgzy micyd lr zx`an `xnbdàzãøæ éác àçøt- ¦§¨§¥§©§¨

,oicxferd zgzy micydéãéLdtiqen .lirl x`eank ,mny ¦¥
:`xnbdàúîì äëéîñc àzãøæ àä,xirl jenqd oicxfer ur -àì ¨§©§¨¦§¦¨§¨¨Ÿ

éãéL ïézéMî àúçt:`xnbd zx`an .micy miyiyn zegt ea oi` - ¨£¨¦¦¦¦¥
äpéî à÷ôð éàîì,my yi micy dnkàòéî÷ dì ázëéîìaezkl - §©¨§¨¦¨§¦§©¨§¦¨

.my yiy micyd xtqn itl rinw
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúîc àL÷ øa àeääxhey - ©©¨¨§¨¨

xirdéà÷å ìéæàcl cnre jldy -éaboli`îñ äåäc àzãøæéC §¨¦§¨¥©¥§©§¨©£¨¨¦
ïkzñéàå éãéL ïézéL déa eìò ,àúîì,micy miyiy eilr elr - §¨¨£¥¦¦¦¥§¦§©©

.okzqdeïðaøî àeääì àúàminkgd cg` iptl `a -òãé àìc £¨§©¥©¨¨§Ÿ¨©
àéä éãéL ïézéLc àzãøæce ,micy miyiy da yiy ±dì áúk ¦§©§¨§¦¦¦¥¦¨©¨

mkg cinlzdàãéL àãçì òéî÷xg`l .edwifi `ly cg` cyl ± ¨¦©©£¨¦¨
oknòîLxheyddéåeâa àbðéç eìúcjeza legn micyd elzy - ¨©§¨¦§¨§©¥

,oli`déëä eøLî à÷å,jk mixy mde ±àaøeö ék øîc déøãeñ §¨§¨¨¦¨¥§©¦§¨
ïðaøîla` ,mkg cinlz ly xceql dnec dfd oec`d ly xceqd ± ¥©¨¨

Ceøa òãé àìc øîa déa àð÷éãajxal rcei epi`y ep`vne epwca ± ¨¦§¨¥§©§Ÿ¨©¨
.[dx`tza l`xyi xher zkxa xceqd lrïðaøî àeää àúà`a - £¨©¥©¨¨

minkgd cg`äåä éãéL ïézéL àzãøæc òãécuray rciy - §¨©¦§©§¨¦¦¦¥£¨
e ,micy miyiy yi oicxfer.éãéL ïézéLc àòéî÷ dì áúkeà÷c òîL ¨©¨§¦¨§¦¦¦¥¨©§¨

eøîà,dfl df micydàëäî eëééðî ept.o`kn mkilk e`ived - ¨§©¨©§¥¨¨
weqta xn`p :ahw `xwpd cyd lr dpc `xnbd(ck al mixac)áè÷'¤¤

.'éøéøî:`xnbd zx`anzeåä éáè÷ éømi`xwpd micy ipy yi - §¦¦§¥¦§¥£
,ahwãç`aàøäéè énwî,mixdvd iptl -ãçå`aàøäéè øúaî ©¦©¥¦£¨§©¦¨©¦£¨

cyd .mixdvd xg` -éa éæçéîe ,BîL 'éøéøî áè÷' àøäéè énwîc§¦©¥¦£¨¤¤§¦¦§¦£¥¥
àëîëc àck,gzek ly ck jeza d`xpe -àLça déa øãäåxfege - ©¨§©§¨§¨©¥©£¨

cyde .dxicw ly skk ekeza aaeqneãeLé áè÷' àøäéè øúác§¨©¦£¨¤¤¨
,BîL 'íéøäömildza xen`d(e `v),àféòc àðø÷ éa éæçéîed`xpe - ¨¢©¦§¦£¥¥©§¨§¦¨

,frd ipxwaàéôðk déa øãäå.dtp enk my aaeqne xfege ± §¨©¥§¨§¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdìéæàå ìé÷L äåä ééaàjled did - ©©¥£¨¨¦§¨¦

,jxcaî àtt áø ìéæàåcvî òLBäé áøc déøa àðeä áøå ,déðéîécv §¨¦©¨¨¦§¦¥§©¨§¥§©§ª©¦
,déìàîOjxcd rvn`adééæçiia` d`x -à÷c éøéøî áè÷ àeääì §¨¥©§¥§©¤¤§¦¦§¨

déìàîNc détàì éúà,l`ny cva mz`xwl `ay -àøcäà ¨¥§©¥¦§¨¥©§§¨
[xiard-]òLBäé áøc déøa àðeä áøìe ,déìàîNì àtt áøì§©¨¨¦§¨¥§©¨§¥§©§ª©

éì LLç àìc àðL éàî àðà ,àtt áø déì øîà .déðéîéìrecn - ¦¦¥¨©¥©¨¨£¨©§¨§Ÿ¨©¦
.epnn wfpi ip`y yyeg jpi`déì øîà,`tt axl iia`àzòL zà ¨©¥©§©§¨

Cì úîéé÷`le ,aeh lfn jl yie xiyr dz`y ,jl zcner dryd - ¨§©¨
.wfpz

:ixixn ahw ievn izn zx`an `xnbdæenúa ãçîycg y`xn - ¥©§©
fenzdéa øñzéL ãò,fenza f"h cr -éçéëL éàcå.ixixn ahwd ©¦§©¥©©§¦¦

Cìéàå ïàkî,fenza f"h xg`n -.éçéëL àì ÷ôñ éçéëL ÷ôñ ¦¨§¥©¨¥§¦¦¨¥Ÿ§¦¦
éçkzLîe[miievne-]àãéîøb áöç àìc àaöçc éìeèaayr lva - ¦§©§¦§¥§©§¨§Ÿ¨©©§¦¨

,dn` lcb `ly avgdåmiievn okéåä àìc àéðôe àøôöc éìeèá §§¥§©§¨©§¨§Ÿ¨¥
àãéîøb,dn` mda oi`y axrde xwead lva -åaøwéòmiievn ©§¦¨§¦¨

.àqkä úéác éìeèa§¥§¥©¦¥
:oexeir icil mi`iand mixac dylyéléî úìz éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥§¨¦¥

el` mixac dyly -àøBäðì àðBaøà áéäé.oexeir icil mi`ian - ¨¦©§¨¦§¨
,md el`eLéø ÷éøñc ïîLáé déeizexryyk ey`x wxqnd - ©§¨¦¥¥¨¥

,zeyaiéè éúLc ïîeéè óó,ziagdn shthnd oiin dzeyd ±ïîe ©§¨¥¦¦©
àòøk äéðúééîcà éðñî íééñcinn zegl eilbxyk eilrpn lrepd - §¨¦§¨¥©§¨¦§¥©§¨

.dvigxd
:zeipr icil mi`iand mixacàúéáa éàìzxie`a ezit dlezd - §¨¥§¥¨

,cg` lq jezaàúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw -éLðéà éøîàãk ¨¦©£¦¨¦§¨§¦¦§¥
,xnel miyp` milibxy enk -àzìéñ àìzzte lq dlezd - §¨¦§¨

,ekezadéðBæî àìz:`xnbd zx`an .eizepefn wigxn -ïøîà àìå §¨§¥§Ÿ£¨¨
,zeiprl dywyàlàdlezykàzôéø,mgl -ìáàdlez m` ¤¨¦§¨£¨

éøååëå àøNéa,mibc e` xya -da ïì úéìc meyn ,yygdéçøBà ¦§¨§©§¥¥¨¨§¥
àéäy -.mzelzl jxcd ¦

àúéáa éøàt,ziaa oqxen ±àúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw - ¨¥§¥¨¨¦©£¦¨
okeàøåLð[mgl ly mixexit-].àúeiðòì éL÷ ,àúéáaeéìéìa ¦§¨¨§¥¨¨¦©£¦¨§¥¥

úéòéáø éìéìáe úBúaLmbdéåléò ïé÷éfî eøLlr miwifn mixey ± ©¨§¥¥§¦¦¨©¦¦¦¨¥
.mixexitd

:zeiprl mxeb mixexit jilynd recn zx`an `xnbdàøqéà¦¨¨
éðBæîc,zepefnd lr dpennd xyd -,déîL ãé÷ðokle ,zeiwp oeyln ¦§¥§¦§¥

e .lbxa miqxcpe miklyen mixexit eidiy dvex epi`àøqéà¦¨¨
àúeiðòc,zeiprd lr dpennd xyd ±,déîL ìáð,jelkil oeyln ©£¦¨¨¨§¥

.zta oeiwp bdpn mibdep oi`y ziaa qpkpe
gipndàòö[dxrw-]àaöçc àîetà,ckd it lr ±.àúeiðòì éL÷ ¨¨©¨§©§¨¨¥©£¦¨

:mdn xdfdl yiy mitqep mixacéòöa àiî éúLc ïàîin - ©§¨¥©¨§¨¥
,dxrwdn min dzeyyéú÷eøáì éL÷.mipir oeilkl ±éìçz ìéëàc ¨¥¦§§¦§¨¦©£¥

miilgy lke`d ±déãé éLî àìå,eici ugex `le -ïéúìz ãéçôî §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¦
ïéîBé.recn rcei epi`e mei miyely cgtn ± ¦
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בחיי בני ישראל בכלל ובנוגע לארץ-ישראל בפרט, ראה ראינו שנתקיימו דווקא עניינים שנראו כהזיות, בלי יסוד בדרך הטבע, או מצד 
חשבונות, בשכל אנושי.

ממכתב ה' אדר שני, ה'תשכ"ב



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc migqt(ycew zay meil)

øëBñîcmiitzkdn mc fiwnd -déãé éLî àìå,eici ugx `le - ¦§©§Ÿ¨¥§¥
ãéçôîcgt efge` -dééæî ìé÷Lc .éîBé äòáLeizexry lhepd - §©¥¦§¨¥§¨¦©§¥

éîBé àúìz ãéçôî ,déãé éLî àìå.mini dyly -déøôeè ìé÷Lc- §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¨¥§¨¦§¥
eipxtv lhepdå .àîBé ãç ãéçôî ,déãé éLî àìå,micgtnd el` lk §Ÿ¨¥§¥§©¥©¨§

ãéçôî à÷ éàî òãé àì.cgtn `ed recn rcei epi` - Ÿ¨©©¨§©¥
:`xnbd dtiqenàéñeàà àãécil ezty lr eci zzl libxd - §¨©§¨

,eixigpàãçôì àbøcgex cgt eilr dlriy jxce mleq `ed - ©§¨§©£¨
.drxàúetà àãé,egvn lr eci ozepd -ì àbøcàzðéLmleq `ed - §¨©¨©§¨§¦§¨

.mcxdl jxce
:drx gex oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaïéìëBà ¨¨¨¦

ïé÷Lîemi`vnpdeléôà ,ähnä úçzmd m`,ìæøa éìëa ïéteçî ©§¦©©©¦¨£¦§¦¦§¦©§¤
.ïäéìò äøBL äòø çeø©¨¨¨£¥¤

:zezay ilile zeiriax ilila min ziizyïðaø eðz,`ziixaaàì ¨©¨¨Ÿ
íéî íãà äzLéxp ilaíàå ,úBúaL éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì ¦§¤¨¨©¦Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥©¨§¦
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

דורשים מיהודי להתנהג כפי ש"איש יהודי" צריך להתנהג, ועד שגם הגוי דורש זאת ממנו, ולולי זאת, הרי זה אצלו עניין של היפך 
החיים.
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déåléò déãé çpî ìáà déåléò déãé çpî àìc àlà ïøîà àìå .da ïì¯àöz ìà .da ïì úéì ¨¨§¨£©©¤¨§¨©©§¥¦¨¥£¨©©§¥¦¨¥¥¨¨©¥¥
äìéla éãéçé¯éðtî ,úBúaL éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì äìéla éãéçé àöé àì :àéðúc §¦¦©©§¨§©§¨Ÿ¥¥§¦¦©©§¨Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥©¨¦§¥

eåä àøwéòî .Bîöò éðôa ìaçì úeLø Bì Lé ãçàå ãçà ìëå ,ïéàöBé äìaç éëàìî ìL àBaø äøNò äðBîLe àéä ,úìçî úa úøâàL¤¨§©©©£©¦§¤¤§¥¦¤©§£¥©¨¨§¦§¨¤¨§¤¨¥§§©¥¦§¥©§¥¦¨¨¨
BúøBúáe àðéðça eøäfä òé÷øa Cìò ïæøëîc åàì éà :déì äøîà .àñBc ïa àðéðç éaøa äòât àãç àðîæ .àîBé élek éçéëL¯ézðkñ.C §¦¦¥¨¦§¨£¨¨§¨§©¦£¦¨¤¨£©©¥¦¨§©§§¨£¨¨¨¦©¦¨£©£¦¨§¨©¦§¦

òé÷øa àðáéLç éà :dì øîà¯éìò éðà øæBbpéî àúeèîa :déì äøîà .íìBòì áeMéia éøåáòz àlL C.àzøet àçååø éì ÷áL ,C £©¨¦£¦§¨¨¨¦©¥£¦¨©¦¤Ÿ©£Ÿ¦©¦§¨£©©¥§¨¨¦¨§©¦©§¨§¨
éðîçða eøäfä òé÷øa Cìò éæøëîc åàì éà :déì äøîà .ééaàa déa äòât àðîæ àãç ,eúå .úBiòéáø éìéìå úBúaL éìéì dì ÷áL§©¨¥¥©¨§¥¥§¦¦§£¨¦§¨¨§¨¥§©©¥£©©¥¦¨§©§§¦£¨¨¨¦©¦¨£§©£¨¦

BúøBúáe¯ézðkñ äåäòé÷øa àðáéLç éà :dì øîà .C¯éðä :éøîà !äøáòc ïðéæç à÷ àä .íìBòì áeMéia éøåáòz àlL éëééìò éðøæBb §¨£¨©¦§¦£©¨¦£¦§¨¨¨¦©§©¦£©§¦¤Ÿ©£Ÿ¦©¦§¨¨¨¨¥©§¨§¨¨§¦¨¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migqt(ycew zay meil)

úBòaöà ìk ïéàL[yinyz xa`-],úBåLipyd yinyz oi`y oeike ¤¥¨¤§¨¨
zeyrl dvxz m` .c .eze` `pyz oey`xd enk dl gepóeâå äåöî¦§¨§

,ìBãb,dpnn xkzyz mbe devn dyrzy epiidc(àìå) úBøét ìëBà ¨¥¥
øëN [Bìå]lk`zy zpn lr ,deld ly rwxw lr jizern delz - §¨¨

zexitd zlik` liayay ,xnelk ,`ziikpa rwxwd zexit z`
geix jl didi jkae ,yceg lka hren mekq d`eldd mekqn dwpz
dvxz m` .d .zerndn dpdp deldy d`eldd ly devn mbe ,lecb

zeyrlå äåöîjl didi devnd ici lr,øBäè óeâdidzäMà àNBð ¦§¨§¨¥¦¨
,dxiar xedxdn xedh jteb didi df ici lre,íéða Bìåjka miiwze §¨¦

.diaxe dixt zevn
`xnbd d`ian ,`aiwr iax dxedy ze`xed lirl e`iady ab`

:iax dxedy ze`xed,åéða úà LBãwä eðéaø äeö íéøác äòaøà.` ©§¨¨§¨¦¦¨©¥©¨¤¨¨
a øeãz ìà`xwpd mewneåä éðöéìc íeMî ,áéöðëLxird ipay ± ©¨§¤§§¦¦§¥¨¥¨

,mipvil myàúeðöéìa Cì eëLîe.a .zepvill jze` exxbie ±ìàå ¨§¨§¥¨¨§©
.úénøà úhî ìò áLz:dpeekd `xnbd zx`aneàìc ,éøîàc àkéà ¥¥©¦©£©¦¦¨§¨§¦§Ÿ

éðâéz[jzhn lr akyz l`-]òîL úiø÷ àìajky ,dhind lry ¦§¥§Ÿ§¦©§©
.mi`nx`d bdpnàzøBib áñðéz àìc ,éøîàc àkéàå`yz l` ± §¦¨§¨§¦§Ÿ¦§©¦§¨

enk ,clzy mipad lr miiebd dixedn myex x`yiy oeik ,zxeib
exn`y(.cv oixcdpq).dit`a d`nx` ifaz `l ixc dxyr cr `xeib

,éøîàc àkéàåly dhin lr ayz `lyíeMîe ,Lnî úéànøà §¦¨§¨§¦£©¨¦©¨¦
,àtt áøc äNòîzeabl `ayke ,sqk el zaiig zi`nx` dzidy ©£¤§©¨¨

dxn` dlv` qpkpyke ,dhind lr ezgipde dpa z` dwpg ,eaeg
el dxn` d`ayke ,ayie ,jizern `ia`y cr dhind lr ay el

.b .dpicndn gxae ,ipa z` dzzndEîöò çéøáz ìàåxhtdlïî §©©§¦©©§§¦
,ñënä,oicd on xeht dz`y ote`a s`Cì eçkLî àîìécile` ± ©¤¤¦§¨©§§¨

,jze` e`vnipî éì÷LåCì úéàc ìk Cyiy dn lk jnn egwie ± §¨§¦¦¨¨§¦¨
.c .qknd mekqn xzei ,jläìBòL äòLa øBMä éðôa ãBîòz ìàå§©©£¦§¥©§¨¨¤¤

,åéðø÷ ïéa ãwøî ïèOäL éðtî ,íâàä ïîmxebe qb eail f`y xnelk ¦¨£©¦§¥¤©¨¨§©¥¥©§¨
:`xnbd zx`ane .gebpl el,ìàeîL éaø øîà`l iax deivy dn ¨©©¦§¥

epiid ,mb`d on dleryk xeyd ipta cenrl,øBçL øBLa§¨
,wfpd zaixw lr dxen zexgydy,ïñéð éîBéáedfd onfay §¥¦¨

.gebpl el mxebe qb eal mze` d`exyke ,miler mignvd
:xeyn dwgxdd xeriy edn `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©

ïé÷éçøî ,àéòLBà[miwgxzn-]íz øBMî,mc` gbp `lyíéMîç ©§¨©§¦¦¦¨£¦¦
,änàeãòeî øBMîmiwgxzn ,minrt yly gbpyåéðéò àìîkcr - ©¨¦¨¦§Ÿ¥¨

.ed`ex epi` aeyy mewn
zx`any ztqep `ziixa:dwgxdd xeriy z` `nfebaàðz̈¨

,øéàî éaøc déîMîyk elit`àìewéãa àøBz Léøxeyd y`x - ¦§¥§©¦¥¦¥¨§¦¨
,ezlik`a cexhe epnn lke`y lqd jeza `vnpàøbéàì ÷ñ- ©§¦¨¨

,bbl dlrzCzezî àbøc éãLeick ,jizgzn mleqd jilyze - §¥©§¨¦¨
.jixg` dlri `l xeydy

àøBúc àäæéð ,áø øîà,eilrn egixadl xeya mixreby dxrbd ± ¨©©¦§¨§¨
`id ,dk`ln dyriy ick e`,äéøàc àäæéð .ïä ïä`idàäæéð .äæ äæ ¥¥¦§¨§©§¥¤¤¦§¨

,àìîâc`idàaøàc àäæéð .àc àcz` fxfl ,dpitqd zxrb ± §©§¨¨¨¦§¨§©§¨
`id ,xdpl dkiledle laga dkyenl miptqdàééä éðìéä[xdn-] ¦§¦¥¨

.àéìeä ÷eléäå àìéä¦¨§¦§¨
:zrxv icil mi`iand mixac d`ian `xnbd,øBò ,ééaà øîàe,âc ¨©©©¥¨

,ñBëåeøçà øáãì ïéL÷ ïlek ,íéðáì íépëå ,íéöéáe ,ïénç.zrxvl - §©¦¥¦§¦¦§¨¦¨¨¦§¨¨©¥
:`xnbd zx`aneBò,øepiidàìöc àëLnà éðâc ïàîlr oyid - ©§¨¥©¦§¨¦§¨

.eceair xnbpy mcew xer,âcenyy bc lke`d epiidéîBéa àèeaéL ¨¦¨§¥
,ñBk .ïñéðn lke`d epiidàðñøäc àñk éøeiLmipbehn mibc - ¦¨¦¥¨¨§©§¨¨

.exiag lk`y gnwa opnya,ïénçepiideøcLî éîénçc éîénç ©¦©¦¥§©¦¥§©§
déåléò.c`n ming min exya lr jetyl libxd -,íéöéaepiidïàî ¦¨¥¥¦©

íétéìwà Cøãîc.mivia zetilw lr jxecd ±,íéðáì íépékepiid §¦§¨©§¦¦¦¦§¨¦
déLeáì øåeçîc ïàî,mipik mda yiy eicba qaknd -øéèð àìå ©¦§©©§¥§Ÿ¨¦

dì Leáì øãäå éîBé àéðîz déìoiznny `la myaele xfege - ¥§©§¨¥©£©¨¨
,mzqiakn mini dpenyðä ïééøaíépék Cmipik mi`ixane mixfeg ± ¨§¨¨¨¦¦

,zeig mda yie el`øçà øáãì ïéL÷å.zrxvl - §¨¦§¨¨©¥
:mdn xdfidl yiy dpkq ipiipr cerdéa úéàc àúéa ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥¨§¦¥

àøðeL,lezg ea yiy zia -éðñî àìa Léðéà da ìeòéð àì`l - §¨Ÿ¥¨¦¦§Ÿ§¨¥
.milrpn `la mc` ea qpkiàéåéçì ìéè÷ àøðeLc íeMî ,àîòè éàî©©£¨¦§§¨¨¦§¦§¨

déì ìéëàå,elke`e ziaay ygpd z` bxed lezgdy -déa úéàå §¨¦¥§¦¥
éðéè÷ éîøb àéåéça,zephw zenvr ygpa yie ±àîøb dì áéúé éàå §¦§¨©§¥§¦¥§¦¨¦¨©§¨

déòøkà àéåéçc,elbx lr ygpd mvr ayi m`e -÷éôð àì`l - §¦§¨©©§¥Ÿ¨¦
,epnn `vidéì ïkzñàå.okzqie -éøîàc àkéà,`tt ax xn`y §¦§©¥¥¦¨§¨§¦

àøðeL déa úéìc àúéa,lezg ea oi`y zia -Léðéà déa ìeòéð àì ¥¨§¥¥§¨Ÿ¥¥¦¦
àøëäa.jyega mc` ea qpki `l ±éøkéî àîìéc ,àîòè éàîdéa C §©§¨©©£¨¦§¨¦§¦¥

àéåç,ygp ea jxki ile` -òãé àìå,dkiygd zngn jka.ïkzñîe ¦§¨§Ÿ¨©¦§©¥
ìL(ïîéñ ù"÷î) ,éaø úà éñBé éaøa ìàòîLé éaø äeö íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥¤©¦¦¨
.`Eîöòa íeî Nòz ìà:`xnbd zx`an .jnvrl wfp mexbz l` - ©©©§©§§

àéä éàî,dpeekd wfp dfi` lr -àúìz éãäa àðéc Cì éåäéz àì- ©¦Ÿ¤¡¥¨¦¨©£¥§¨¨
c ilra dyly mr dxez oicl jlz l`d`pyd zngny oeik ,mipi

exn`ie ,jcbp `ipepw eyri mdnr zwlgpyðéc ìòa éåä ãçcéøúe C §©¨¥©©¦¨§¥
éãäñ,ezaehl eciri mixg`d mipyde oic lra `ed mdn cg`y - ¨£¥

.a .mdipia sqkd z` ewlgieç÷nä ìò ãBîòz ìàådz` eli`k §©©£©©¤©
,ezepwl dvex,íéîc Eì ïéàL äòLaoeik ,l`xyi xkend m` §¨¨¤¥§¨¦

,utgd z` zepwl e`eai `l mixg`y cqtd el mxeb dz`y
.b .dxxga jtdnd iprk jpice ezepwl dvex dz`y eaygiy

,äðBLàøä äìéì dì ÷÷fz ìà ,äìáè EzLàx`eaiy mrhdn ¦§§¨§¨©¦¨¥¨©§¨¨¦¨
.jenqa,àúééøBàc äcðáe ,áø øîàlr miypd elawy mcew xnelk ¨©©§¦¨§©§¨

`l` ,dliah mcew miiwp mini dray mc lk lr ayil onvr
lk dz`x m` s`e ,mini dray dzii`x zligz mein dpiznn
dcp oick dlral zxzene ipiny lila zlaeh mini drayd

e ,`ziixe`cïéòî ÷æçeäå ìéàBämcdçeútyi ,iriayd meia ¦§§©©§¨¨©
yeyglàîìécoiicräáéæ äëLî,yinyz zrya mc d`xz `ide ¦§¨¨§¨¦¨

.oey`xd dlila ynyi `l okle
ìL,éaø úà äãeäé éaøa éñBé éaø äeö íéøác äL.`àöz ìàjxcl §Ÿ¨§¨¦¦¨©¦¥§©¦§¨¤©¦©¥¥

.äìéla éãéçé.a.íBøò øpä éðôa ãBîòz ìàå`xnbd x`az jenqae §¦¦©©§¨§©©£¦§¥©¥¨
.b .el` ze`eev izy,Lãç õçøîì ñðkz ìàåreci `l oiicry oeik §©¦¨¥§¤§¨¨¨

e ,witqn miwfg dtvixd zexew m`úçtz ànLdtvixd zxew ¤¨¦¨¥
,dvigxd inn ektypy min `ln llg yi dizgze ,jizgzn

:`xnbd zx`an .dkezl letizeänk ãòycg ugxn zia aygp ©©¨
.ekezl qpkdl yyg yieøNò íéðL ãò ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©§¥¨¨

.LãçŸ¤
:iqei iax ly dipyd d`eevd z` zx`an `xnbdéðôa ãBîòz ìàå§©©£¦§¥

ätëð éåä ,íBøò øpä éðôa ãîBòä ,àéðúc ,íBøò øpäilega dleg - ©¥¨§©§¨¨¥¦§¥©¥¨¨¥¦§¤
.ux`l ezngn ltepyíéða Bì ïééåä ,øpä øBàì Búhî LnLîäå§©§©¥¦¨§©¥¨§¨¨¦

ïétëð.ef dlgna elgi eipa - ¦§¦
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdähî ìò Búhî LnLîä ,ïðaø eðz̈©¨¨©§©¥¦¨©¦¨

.ätëð ÷Bðéz BúBà ,äéìò ïLé ÷BðézL:`xnbd zx`anïøîà àìå ¤¦¨¥¨¤¨¦¦§¤§Ÿ£¨¨
,dtkp wepiz eze`yàzL øa éåä àìc àlà,dpy oa epi` oiicry - ¤¨§Ÿ¨¥©©¨

da ïì úéì ,àzL øa éåä ìáà.yyg oi` ±ïøîà àìåoan zegta £¨¨¥©©¨¥¨¨§Ÿ£¨¨
,dtkp didiy dpydéòøk éãäì éðâc àlàcvl akey wepizdy - ¤¨§¨¥©£¥©§¥

,ynynd ilbxdéLéø éãäì éðb ìáà,ey`x cvl akey m` -úéì £¨¨¥©£¥¥¥¥
å .da ïìokdéåléò déãé çpî àìc àlà ïøîà àìz` gipn epi`y - ¨¨§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©§¥¦¨¥

,wepizd lr eci.da ïì úéì ,déåléò déãé çpî ìáà£¨©©§¥¦¨¥¥¨¨
:iqei iax ly dpey`xd d`eevd z` zx`an `xnbdéãéçé àöz ìà©¥¥§¦¦

éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì äìéla éãéçé àöé àì ,àéðúc ,äìéla©©§¨§©§¨Ÿ¥¥§¦¦©©§¨Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥
àéä ,úìçî úa úøbàL éðtî ,úBúaL,z`veiàBaø äøNò äðBîLe ©¨¦§¥¤¦§©©©£©¦§¤¤§¥¦

ïéàöBé äìaç éëàìî ìL,dnirìaçì úeLø Bì Lé ãçàå ãçà ìëå ¤©§£¥©¨¨§¦§¨¤¨§¤¨¤§§©¥
.Bîöò éðôa¦§¥©§

:el` zelila `weec miwifn mdy jkl `iad dn zx`an `xnbd
àøwéòîdligza -àîBé élek éçéëL eåädlag ik`ln eid - ¥¦¨¨£§¦¦¥¨

,reayd zeni lka miievnàãç àðîæzg` mrt -äòât[dybt-] ¦§¨£¨¨§¨
zxb`äøîà ,àñBc ïa àðéðç éaøadéì,`pipg iaxl zxb`åàì éà §©¦£¦¨¤¨¨§¨¥¦¨

Cìò ïæøëîcjilr efixkdy -eøäfä òé÷øarebtlnàðéðçameyn §©§§¨£¨¨¨¦©¦¨£§£¦¨
,miaehd eiyrnårebtln exdfd okézðkñ ,BúøBúáCiziid - §§¨©©§¦

.jze` zpkqndì øîà,`pipg iaxàðáéLç éàaeyg ip` m` - ¨©¨¦£¦§¨
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c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àëúBèBéãä éøèL[`qwúBðBaLçå úBðkLîe økîîe çwîe úBáBç éøèL eðéäc ,[aqwàöBik ìëå , ¦§¥¤§§©§¦§¥¦¨¦§¨©§¨§¤§§¨©¥
íäá[cqwÎbqwúaLa íúBø÷ì øeñà ¯ úaLa úBNòì íéøeñàä íéöôçî[dqw."Eöôç àBönî" íeMî ¨¤¥£¨¦¨£¦©£§©¨¨¦§¨§©¨¦¦§¤§§

øeñà äàéø÷ àìa íäa ïiòì elôàå[eqw. ©£¦§©¥¨¤§Ÿ§¦¨¨

dkld ixe`ia
úåèåéãä éøèù [àñ÷ אדם כל בידי שנכתבים שטרות -

דורשת  אינה וכתיבתם המדינה) בלשון (בדרךֿכלל
.197מומחיות 

úåðåáùçå [áñ÷- זמנם עבר שכבר חשבונות גם -
הדיוטות" "שטרי משום בקריאה והוא 198אסורים ,

אחרים  של ושטרות לחשבונות .199הדין
íäá àöåéë [âñ÷ בשבת לעיין או לקרוא אסור -

ועסקים  כלכלה מסחר, של חדשות אך 200בעיתוני ,
אם  גם וכיוצאֿבזה תורה דברי בעלון לעיין מותר
האסורים  דברים על פרסומות או ידיעות בו משולבות

.201בשבת 
íäá àöåéë [ãñ÷ מחירים הצעת שלטי נכללים: בזה -

או  חנות, של הראווה בחלון המוצגת סחורה של
מכירות  הנסיעות,202בקטלוג זמני לוח מחירונים, ,

בישול  הוראות עבודה, הצעות ומכירה, קניה הצעות
.203וכדומה 

úáùá íúåø÷ì [äñ÷ ב"שטרי לקרוא אסור -
בהם, הכתוב היתר לדבר בשבת נזקק אם גם הדיוטות"
כתובת  לדעת כדי בחשבוניתֿמס לעיין אין ולדוגמה:

שם  המופיעה .204כלשהי
øåñà äàéø÷ àìá [åñ÷ נתבאר כה סעיף להלן אבל -

- הרהור אסור, - "דיבור מצד בזה שהקילו שיש
להקל. כסניף דעתם על וסומכים מותר",

zetqede mipeiv
אך 197) הדיוטות" "שטרי המושג ומקור פירוש זהו

ממונו  צורך בו שיש כתב כל נכלל הדיוטות" שטרי ב"גזירת
(ראה  מומחה ידי על נכתבים אם גם כה), סעיף (כדלהלן
בלשון  נכתבו ואפילו וכיו"ב) גט לעניין כח סעיף להלן
יתבארו  הבאים ובסעיפים ל), סעיף להלן (ראה הקודש

זו. בגזירה נוספים גדרים
לא 198) אם גם נאסרה הדיוטות שטרי שקריאת משמע

לשטרות  שיש (משום זו בקריאה אסור לדבר עצמו מזמין
"חפציך  מגזירת בשונה עניין), בכל "חפציך" של גדר אלו
שם  וראה ס"א, שו סי' (דלעיל בשבת" לבקשם אסורים
לבדה  בהליכה איסור) (ולא משמעות כל שאין ט) הערה

אסור. לדבר עצמו שיזמין בלא
אינו 199) הקריאה איסור הקודמת בהערה המבואר פי על

מאיסור  בשונה ועסקיו, לחפציו הקשר או התועלת מצד
(כדלעיל  בעלמא דברים בסיפור נאסר שלא דבר" "ודבר
כג. סעיף להלן ראה מצוה של חשבונות ולעניין א), סעיף

בקריאה 200) ונאסרו "חפציך" לגדר נכנסים אלו עיתונים
הערה  להלן שהובא השלחן קצות (ע"פ בעלמא להנאה גם

חדשות. עיתון קריאת דין נתבאר ל סעיף על ולהלן רא).
את 201) הביא מג ס"ק בדה"ש קז סי' השלחן בקצות

בעולם  המתרחשות חדשות קריאת האוסר יעב"ץ" ה"שאלת
ליזהר  אפשר שאי ומתן ממשא ידיעות בו שיש בעיתון
כה  סעיף להלן ומהמבואר השאר. ולא קצתו רק לקרות
החשש  אף על תוכנה, את יודע שאינו באגרת עיון להתיר
האסורים, דברים בה ימצא אם גם בקריאתו שימשיך הסביר
מחשש  המותר בדבר עיון על מדעתנו לגזור שאין מכלֿשכן
בקריאת  ובפרט ממנו) נפרד (אך לו הסמוך דבר שיקרא

כג. סעיף וכדלהלן שמים חפצי שהם תורה דברי

אפילו  עיון להתיר סברא כח) (ס"ק השלחן רביד ס' וראה
עם  העמוד באותו נמצאות אם עצמן ומתן" "משא בידיעות
בדבר  שקורא ניכר שכשלא בשבת בקריאה המותרים דברים

בשדהו. למטייל דומה אינו האסור
משה  אגרות שו"ת ראה אלו; בעיתונים מוקצה איסור ולגבי

מאיסו  יודעים שלא שאלו כב סי' ח"ה בהם או"ח הקריאה ר
שלא  המקפידים ומאידך מוקצה, משום להם אסורים אינם  -
הם  הרי מותרת) קריאתם אם (אף עיתונים כלל לקרוא

עבורם. מוקצה
בכתובות 202) בעיון (או המחיר בקריאת האיסור

או  קטלוג בקריאת אך המוצר), להשיג ניתן בהם המקומות
שמצוי  כפי מחיר בה מופיע לא כלל אם (ובפרט פרסומת
להקל  מקום יש חדשים) מוצרים או ספרים של בפרסומות
לעניין  מהגרשז"א רג הערה להלן מהמבואר במכלֿשכן

בישול. מתכוני
לקנות 203) בדעתו שאין ואף מוֿמח, סעיפים פכ"ט שש"כ

קכד: הערה שם שש"כ וראה קצח, הערה כדלעיל אסור -
ולא  הואיל דיתכן זצ"ל, אויערבך מהגרש"ז ושמעתי
האש, על קדירה להעמיד ואיך אש להבעיר איך מלמדים
טוב, טעם לו שיהא התבשיל את להטעים איך מלמדים רק
אם  האסורים, דברים מלמדים ולא וידיעות, חכמה זוהי אולי

עכ"ד. טעים, יותר יהא שהתבשיל איך רק מלמדים
לחלק 204) מצינו ולא הדיוטות" "שטרי כולו השטר דין

בעיון  (עכ"פ בזה להקל אפשר מצוה לצורך ואולי בזה,
דברים  בקריאת אפילו להקל מקום יש שהרי בלבד)
סעיף  על כדלהלן עכ"פ המג"א (לשיטת עצמם האסורים

כג).
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dkld ixe`ia
êöôç àåöîî [æñ÷ והוא) בשבת בספר לקרוא אסור -

אפילו  - תלמידים של ומבחנים עבודות לקריאת הדין
הגהה  הצריכות טעויות למצוא כדי קודש) במקצועות

להגהה 205ותיקון  וגם לקריאה גם כוונתו אם אך ,206,
מותר  - למחרת יגיהה טעות ימצא .207שאם

במה  בשבת לעיין מותר הלכות, חידושי כותב הוא ואם
למחר  לכתוב .208שיצטרך

åîöò ãöî [çñ÷ עצמו מצד מותר בשבת הטיול -
שכוונ  בו ניכר שעיון כשלא הדין והוא לאיסור, תו

נעשה  שכשהטיול אלא עצמו, מצד מותר כלשהו בכתב
במציאת  שמהרהר לכולם שניכר בכך נאסר בשדה

בשבת  האסורים בשטרי 209חפצים למעיין הדין והוא ,
עצמו) מצד (המותר ההרהור מצטרף שאז הדיוטות

בשבת  אסורה שנעשית .210לקריאה

zetqede mipeiv
ספר 205) להגיה הרוצה שאלת תרצ: סי' ח"ב רדב"ז שו"ת

הגהה  הצריך מקום שיכיר כדי בשבת בו לקרות מותר אם
דחיישי' ולאו אסור זה דבר תשובה, למחר. אותו לתקן
לקרות  מתכוין כשהוא ובשלמא בשבת..., לכתוב אתי דלמא
בצפורן  הטעות לרשום הפוסקים התירו בספר טעות ומצא
ודמיא  אסור להגיה לכתחילה לקרות אבל למחר לתקנו כדי
מה  לראות כדי שדותיו לפקוד לאדם אסור דאמרינן להא
התחום  סוף עד בשבת להלך לאדם אסור וכן צריכין הם
ממצוא  נאמר בזה כיוצא ועל חפציו לעשות קרוב שיהא כדי
אסור, ודאי להגיה מכוון שהוא כיון נמי הכא וגו' חפצך
מותר  שהוא מסתברא ולהגיה לקרות מכוין הוא אם אבל

גמורה. מלאכה כאן שאין כיון
להעיר 206) אך דלעיל, הרדב"ז בשו"ת מפורש כן

החומר  מהכנת חלק שהם בהם (שניכר הגהה בעלי שהמעיין
הדיוטות  לשטרי שדומה משום יותר להחמיר יש לדפוס)
הערה  לעיל (ראה שדהו בתוך מהמהלך יותר בהם שהחמירו
נעשית  זו הגהה שהרי דחול לעובדין לחוש יש וכן קצח),

ומבחנים  עבודות בדיקת ולגבי ההדפסה, מתהליך יש כחלק
שטרי  או דחול עובדין משום בהם שאין יותר, להקל
ולא  בהם לקריאה באמת תהיה שכוונתו צריך אך הדיוטות,
לאחר  ציונים לכתוב שרוצה ניכר סוכ"ס כי הציון לנתינת רק
על  להלן ראה חול, בעניני העוסקים מבחנים (ולגבי השבת,

לא). סעיף
להראות 207) או נייר להניח הדף, קצה לקמט ורשאי

רשאי  אם יתבאר שמ סי' (ולהלן למחרת שיזכור כדי לרעהו
ובשו"ת  שמצא), הטעות במקום הדף על בציפורן לחרוט
שמעיין  במי לחוש כתב קס"ה סי' ח"ב תשובה התעוררות
ופוחת  ומגיה להדפוס ליתן שרוצה יד בכתבי השבוע כל
ללמוד  רק להגיה שלא בהם בשבת לעיין מותר אם ומוסיף,
בטרדת  שיטעה לחוש יש אם חדו"ת בה ולראות מתוכה
בארגז  הכתיבה כלי מצניע לא דאם לחלק וכתב ויגיה. העיון
שזה  מי מכ"ש בזה ורגיל דשכיח כיון שאסור פשיטא סגור

לחוש  יש לתקנם כדי יד בכתבי להגיה ועסקו תמיד מסחרו
אותו  וסוגר בארגז הכתיבה כלי מצניע אם אבל יטעה, שמא
לבוא  בנקל יוכל לא כי להתיר יש המפתח ומצניע במפתח
יזכור  בנתיים הכתיבה כלי ויקח המפתח שיקח ועד  לכתוב
דדוקא  פלוג לא משום לאסור שייך ולא וכו' שבת שהוא
הכל  אסרו פלוג לא משום גזירה וגזרו חכמים שאסרו מה
צריך  אחד כל רק בפירוש חכמים גזרו לא בנדו"ד אבל

שרי. ליזהר
השערי 208) כתב כח: הערה בדה"ש קז סי' השלחן קצות

כדי  בשבת בספר לקרות שאסור הרדב"ז בשם תשובה
זה  על וכתב למחר, אותו להגיה הגהה הצריך מקום להכיר
אם  הדין דהוא אפשר זה ולפי וז"ל: צ סי' שבת במנחת
כותב  הוא אם או שאלה איזה בכתב למחר להשיב צריך
למחר  לכתוב שיצטרך במה בשבת ומעיין הלכות חידושי
משינה  שכן כל הוא זה דבר ולכאורה דאסור, כן גם אפשר
פשוט  ונראה עכ"ל, בחול לכתוב שיוכל כדי הוא אם שאסור
לשם  לומד הוא הרי ההלכה לברר כדי שהמעיין דשרי
אליבא  שמעתתא לאסוקי העיון כל תכלית שזה לימוד
שצריך  מקום להכיר בספר לקורא כלל דמי ולא דהלכתא,
שהביאו  דבריו בסוף עצמו הרדב"ז למש"כ ודמי הגהה,
טעות  ימצא ואם לקרות מכוין אם אבל וז"ל הנ"ל השע"ת
ללמוד, כוונתו עיקר הרי נמי והכי עכ"ל מותר למחר יגיה
לחדש  אסור בספר תורתו חידושי לכתוב שמכוין מי ואטו

משינה, שבת' 'המנחת שעשה ה"כלֿשכן" וגם אינו בשבת,
הכנה  רק אצלו הוא שבת צורך לאו השינה דהתם כלל, מובן
שבת  צורך עצמו העיון בשבת, בהלכה המעיין אבל לחול,
בהם  לעסוק כדי אלא לישראל שבתות ניתנו ולא הוא

דשרי. ופשיטא בתורה,
למעשה 209) הצטרף עצמו) מצד (המותר שההרהור היינו

הטיול.
"הרהור 210) אומרים לא למעשה המצטרף בהרהור

ט. הערה שו סי' על לעיל ראה מותר",
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מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סעיפים: ס"ג ובו אסורים

·È דהיינו שלו בקב יוצא רגליו שנקטעו הקיטע אין
ראש  לשום מעט בו וחוקק רגל של דפוס כמין שעושה
עכ"פ  שהרי בו להלך כדי זה קב עושה ואין בתוכו שוקו
שיתבאר  כמו במקלו לצאת לו ומותר למקלו הוא צריך
בשביל  הוא זה קב עשיית אלא הילוכו צורך והוא הואיל
שאינו  כיון לפיכך רגל. נכה אלא רגל כחסר נראה יהא שלא

בו. לצאת ואסור משוי) הוא (הרי הילוכו צורך

ולצאת  ללבשו מותר מלבוש תורת עליו שיש דבר שכל (ואף
אחר  לצורך אלא הליכתו לצורך ללובשו צריך שאינו אף בו
בו  יצא לא למה שלו מנעל שהוא זה קב הדין הוא וא"כ
יראה  שלא בו להתחפש אלא הליכתו צורך שאינו אע"פ
והוא  הואיל כלל מנעל תורת עליו אין זה שקב לפי רגל חסר
בסי' שיתבאר כמו עור של אלא מנעל נקרא ואין עץ של

תרי"ד.

כמו  עליו מנעל תורת יש שאז עור מחופה זה קב אם ואף
בו  שאין שכיון הקיטע בו יצא לא ואעפ"כ שם שיתבאר
ויביאנו  וישכח ממנו ישמט שמא חוששין שוקו ראש אלא
ג"כ  ממנו עודף הקב את החופה עור כן אם אלא בידו
שוקו  על זה עודף ללבוש שיוכל בענין הקב מן למעלה

ממנו). להשמט יוכל שלא עליו שם ולקשור

(ואפילו  עץ של במנעל לצאת לו מותר קיטע שאינו מי אבל
חוששין  אין בו נכנסת שהרגל שכיון כלל עור מחופה אינו
בחוזק  להדקו יכול שאינו אע"פ רגלו) מעל ישמט שמא

שמותר  שכן וכל רגלו המחופים סביב מנעלים במיני לצאת
להשתמט  שיכולים אע"פ (פאנטיני"ש) שקורין עור
אין  החופה בעור נכנסת שהרגל שכיון במהרה מהרגלים
שלא  להחמיר שנוהגין מקומות ויש לגמרי שישמטו חוששין
שכח  אם אבל הדין מן שמותר אע"פ לכתחלה בהם לצאת

הרבים: ברשות רגליו מעל להסירם צריך אינו בהם ויצא

* * *
‚È אורך ועל ארכבותיו על ומהלך רגליו בשתי קיטע

לאורך  עץ של או עור של סמוכות לו ועושה שוקיו
קיטע  אבל שלו תכשיט שהם לפי בהם לצאת מותר שוקיו
להלך  יכול ואינו וארכבותיו שוקיו גידי וכווצו שיבשו
עליו  ויושב נמוך כסא כמין לו עושה אלא כלל עליהם
גופו  ועוקר קטנים ספסלים על בידיו נסמך מהלך וכשהוא
קשורה  והכסא אחוריו על ונח וחוזר לפניו ונדחף הארץ מן
לראשי  עץ של או עור של סמוכות לו ועושה מאחוריו לו
גם  נשען עצמו ועוקר ידיו על נשען שכשהוא התלוים רגליו
רוב  אבל גבוה קרקע לפניו כשיש לפעמים קצת רגליו על
בסמוכות  יצא לא לארץ נוגעין ואין באויר תלויין הן פעמים
יש  הארץ על מונחים ואינם תלוים שהם שכיון בשבת אלו
אבל  בידו ויביאנו וישכח רגליו מעל ישמטו שמא לחוש
שכיון  לצאת לו מותר שבידיו ובספסלים שמאחוריו בכסא
נסמך  גופו (שכל מנעליו הם הרי מבלעדם ללכת יכול שאינו

עליהם).

בו  לצאת מותר מקל בלא כלל לילך יכול שאינו חיגר וכן
מקל  בלא קצת לילך לו אפשר אם אבל לו קשור אינו אפילו
(בטוב) ללכת שיוכל עצמו את להחזיק אלא נוטלו ואינו
וכשיוצא  מקל בלא בביתו ההולך זקן וכן יפול ולא יותר
בו  לצאת אסור כחו תשוש מחמת מקלו על נשען לחוץ
פן  ומתיירא גופו שמנענע כך כל זקן הוא אם אפילו בשבת
זה  צריך אין כן אם מקל בלא בביתו שהולך (שכיון יפול
בו  שמתחזק אלא הליכתו וכל גופו כל עליו שיסמוך למקל
הליכתו  לצורך שנושא כמשוי זה הרי ליפול שמתיירא בעת
הליכתו  בכל עליהם נסמך גופו שכל למנעלים דומה ואינו
כגון  מנעל שם עליהם אין אם אף בהם לצאת מותר ולכך
אם  מחליו שעמד חולה וכן עור) מחופה שאינו עץ של
לאו  ואם בו לצאת אסור מקל בלא (קצת) לילך לו אפשר
זולתו  לילך לו אפשר שהרי במקל יצא לא סומא וכן מותר
לומר  צריך ואין פסיעותיו ולתקן לישר אלא נוטלו ואינו
שאסורים  שבידם חשוב במקל לילך שנוהגים החשובים
סי' (עיין בו לצאת אסורים ביו"ט ואפילו בשבת בו לצאת

תקכ"ב):

„È בחול יוצא שהוא כמו בשבת לצאת שלא ליזהר טוב
שהיום  ידו על שיזכור אחד תכשיט או מלבוש בלתי

לחללו: יבא ולא שבת

* * *
ÂË שהם מפני בהם לצאת מותר ברגליו וכבלים שאסור מי

רגליו  מעל יפלו שמא חוששים ואין מלבוש כמו לו
יברח: שלא היטב תקועים הם הסתם שמן לפי בידו ויביאם

ÊË שעושים חמור כמין והוא באנקטמין יוצאין אין
ברגליו  והולך נושא והוא עליו כרוכב ונראה הליצנים
הרגל  לכף מושב בהם שיש גבוהים עצים והם בקשרים ולא

בפ  ולא בטיט בהם פרצוף והולכין צורות כעין והם רמי
הם  משוי אלו (שכל התינוקות להפחיד הפנים על שנותנים
זו  (שאין פטור בהם יצא ואם ותכשיטין) מלבושים ואינם

אדם): בני לרוב הוצאה דרך

ÊÈ מפני ואפילו מחצלת או קופה או בתיבה יוצאין אין
שכיון  במלבוש כמו בהם שנתלבש אפילו הגשמים
יוצאין  אבל משוי הן הרי לעולם בהם להתלבש דרך שאין
בהן  לצאת שדרך מפני מלבוש דרך וחמילה ויריעה בשק
מלבוש  שם הגשמים בשעת שלא אף ולכן הגשמים בשעת

עליהם:

ÁÈ גבי על שנותנין מנופץ וצמר סרוק בפשתן יוצאין
מפני  המכה את הבגדים יסרטו שלא כדי בשבת המכה
שאין  בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד מלבוש כמו לו שהם
וכן  ש"[ח] בסי' שיתבאר דרך על מוקצה טלטול משום בהם
ולצאת  שבאצבעו או שבידו המכה על סמרטוט לכרוך מותר
שיאמרו  העין למראית חוששין (ואין הרבים לרשות בו
בידו): כרכו המכה בשביל ולא הסמרטוט להוציא שמתכוין

ËÈ בגדים וחתיכות בספוג לצאת שמותר לומר צריך ואין
הן  והרי אותה מרפאים שהן המכה שעל ישנים דקים
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

עלים  ושאר גפנים ועלי ובצל שום בקליפות וכן כתכשיט לו
בשבת  בתחלה המכה גבי על יתנם שלא ובלבד המרפאים
שגזרו  לפי הרבים לרשות בהם לצאת רוצה שאינו אע"פ
משום  בשבת בתחלה ליתנו שלא המרפא דבר כל על חכמים
שכ"ח  בסימן שיתבאר כמו בשבת סמנים לשחוק יבא שלא
שמותר  בשבת מעליה ונפלה שבת מערב עליה היה אם אבל
אפילו  להחזירה מותר שם שיתבאר כמו עליה להחזירה
שנפלו  מלבושים ללבוש להחזיר שמותר כמו הרבים ברשות
ממכתה  שנפלה בה וכיוצא רטיה וכן הרבים ברשות מעליו
על  להחזירן שמותר כלי גבי על נפלה אלא לארץ הגיע ולא
ברשות  אפילו להחזירן מותר שם שיתבאר כמו מכתו גבי

הרבים:

* * *
Î דברים שאר על או הרטייה על סמרטוט לאגוד מותר

להתירו  ויכול הרבים לרשות בו ולצאת המכה שעל
כשמתירו  חוששים ואין שם ולקשרו ולחזור הרבים ברשות
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו
על  משיחה או חוט לכרוך אסור אבל ש"ג בסימן שיתבאר
או  שהחוט לפי המכה שעל דברים שאר או הרטייה גבי
אגוד  כמו רטיה לגבי בטלים ואינם קצת חשובים משיחה
שאינו  מהרטייה שכשמתירו כלל חשוב שאינו סמרטוט של
לגבי  בטל הוא ולפיכך לארץ משליכו הוא הרי עוד לו צריך

הרטייה:

‡Î להם תפורים או הארוגים זהב של בזגין יוצאין הבנים
אלא  תפורים או ארוגים אינם אם אבל לנוי בכסותם
שהם  אע"פ בהם לצאת אסורים בזה וכיוצא קשר ע"י תלויין
מלכים  בני אלא בזגין לצאת דרך שאין לפי קטנים בנים
הוא  הרי בנים ולשאר גדולים עשירים מבני בהם וכיוצא
על  עליהם משחקים והעשירים מלכים ובני יוהרא
ישמע  שמא לחוש ויש להם ראוין שאינן בדבר שמתייהרים
הזגין  ויסיר וילך עליו שמשחקים בזגין ההולך זה של אביו
בידו  ויביאנו וישכח תפורים ולא ארוגין שאינן כיון מבנו

הרבים. ברשות

בבית  אפילו בהם ילכו לא בכסותם ארוגים כשהם ואפילו
העשוי  עינבל בהם יש אם אבל עינבל בהם כשאין אלא
קול  להשמיע שאסור בשבת ללבשם אסורים קול להשמיע

התינו  בו לקשקש העשוי זוג של"ח של בסי' שיתבאר כמו ק
מצווים  אנו ואין הקטן זאת עושה שכאן ואע"פ ושל"ט
לו  ליתן אסור מקום מכל שבת מחלול הקטן להפריש
בידים  איסור כמאכילו זה שהרי בו ארוג שהזוג זה מלבוש

שמ"ג. סי' עיין

* * *
שהזוג  בכסותו לצאת לגדול אף מותר עינבל בו כשאין אבל
אף  בהם כיוצא או מלכים מבני הוא ואם בו תפור או ארוג
יפסוק  שמא חוששין ואין בו לצאת מותר בצוארו תלוי אם
זהב  או כסף של זוג כל הסתם שמן לפי בידו ויביאנו ויפול
שאר  של זוג אבל יפסוק שלא בשלשלת יפה אותו תוקעין
או  ארוג שיהיה עד בו לצאת רשאי אדם כל אין מתכת מיני
בני  עליו ישחקו שמא בו לחוש שאין שאף בכסותו תפור

יוהרא  בו ואין כלל חשוב זה שאין כיון בהם וכיוצא מלכים
יפסוק  שמא לחוש יש מקום מכל בו לצאת אדם כל שדרך

בידו: ויביאנו ויפול

·Î לכל לנוי לעשותו בימיהם דרך שהיה בזוג זה וכל
ושאר  וזהב מכסף בהם וכיוצא מלכים בני של הבגדים
להטריח  חכמים רצו לא ולכך מתכות מיני משאר אדם כל
בהם  תפור או ארוג שהוא הבגדים מכל שבת מערב לפוסקו
אסור  בבגד לחברו רגילין שאין תכשיט אבל הבגדים ולגנות
גזירה  עליו שגזרו בבגד ותפור שארוג פי על אף בו לצאת
יפסיקנו  אם כלל גנאי שם שאין כיון ותפור ארוג אינו משום

בבגד. לחברו כלל רגילות אין שהרי מהבגד

או  כסף של אבל מתכת מיני בשאר אמורים דברים במה
שמן  שכיון בצוארו לתלותו ואפילו ענין בכל מותר זהב
שדמיו  מחמת ויפסוק יפול שלא יפה אותו תוקעין הסתם
שיוכל  בענין יפה יחברנו לא שמא בו לגזור אין יקרים
כסף  או זהב של במפתח לצאת התירו ולכן וליפול ליפסק
ואסרו  שם לתלותו רגילות שאין פי על אף בבגדו התלוים
לבד  למעלה שנתבאר כמו מתכות מיני שאר של במפתח

שם: המבואר מטעם

* * *
‚Î ואין בו לצאת המותר דבר שהוא בתכשיט זה וכל

שמא  גזירה משום אלא לכסות מחובר שיהיה צריך
עשוי  שאינו דבר לכסותו חיבר אם אבל ויפול יפסק
אין  בו לצאת האסור דבר שהוא בו להשתמש אלא לתכשיט
ומופסק  כתלוש הוא והרי בו לצאת מתירו לכסות חיבורו
ואינו  עצמו בפני להשתמש עשוי שהוא דכיון מהכסות
אותו  לגבי בטל אינו שהוא מלבוש לאותו כלום משמש
למעלה. כמ"ש ממנו הרבה חשוב שהמלבוש אע"פ מלבוש

חשוב  הוא לכסות שחיברו זה כשדבר אמורים דברים במה
חשיבות  נגד כלל חשוב אינו אם אבל הכסות נגד קצת
(שקורין  האף את בו שמקנחין מטפחת כגון הכסות
לו  תפורה היא אם הכסות לגבי בטילה היא הרי פאצילי"ש)
כלאים  לענין חיבור חשובין תכיפות שב' תכיפות בב'
לחגורה  תפורה היא אם אבל ש"מ) סי' עיין שבת (ולענין
בטלה  ואינה חשובה היא החגורה שנגד בו לצאת אסור
של  בקשר אפילו שם קשורה אם לומר צריך ואין אליה
החגורה  גבי על זו במטפחת שם לחגור רוצה אם ואף קיימא
זו  חגורות בב' יוצאין שאין כלום מועיל זה אין תחתיה או
זו  מטפחת עמו לישא שרוצה ומי שיתבאר כמו זו גבי על
(מערב  החגורה בראש יקשרנה כן אם אלא תקנה לו אין
ארוכה  אחת כחגורה נעשית שאז קיימא של בקשר שבת)
אסור  וכן ברחוב שהולך זמן כל בכולה עצמו את ויחגור
עיניו  בה לקנח כובע של בפתילין שקושרין במטלית לצאת

הכובע: לגבי בטלה שאינה מפני

„Î ישא יהודי שכל מלכות שגזרה ירוקים עגולים אותן
שהם  בשבת בהם לצאת מותר בכסותו מהם אחד
אלא  בכסות תפורים אינם אם אף הכסות לגבי בטלים

בה: וכיוצא קשירה ידי על קצת בה מחוברים

* * *
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

‰Î בקשרים אותם שקושרין עשבים במיני לצאת מותר
אלא  לאדם כמשוי ואינם לרפואה בצואר אותם ותולין
בקמיע  לצאת מותר זה ומטעם לרפואה והם הואיל כתכשיט
אין  אבל ממלבושיו כאחד לחולה הוא שתכשיט מומחה

לכרמלית. אפילו מומחה שאינו בקמיע יוצאין

אע"פ  מומחה איש שעשהו כל מומחה קמיע ואיזהו
הוא  עצמו קמיע אם שכן וכל מומחה אינו עצמה שהקמיע

מומחה. שאינו איש שעשהו אע"פ מומחה

איגרות  בג' אחד לחש שכתב כגון מומחה האיש נעשה כיצד
איש  נעשה אחד אדם רפאתה איגרת כל אדם בני ג' וריפא
בו  לצאת מותר שיכתבנו פעם וכל זה ללחש מומחה הכותב
לא  הד' זו שאגרת מומחה אינו עצמו שהקמיע אע"פ בשבת

כלום  יודע אינו שהאיש ואף מעולם עדיין ברפואות רפאתה
אע"פ  הרביעית זו איגרת כתב אחר אדם ואם כלום בכך אין

לצאת  אסור הראשונות שבאיגרות עצמו לחש אותו שהוא
האיש  ואף גורם שמזלו המומחה איש כתבה ולא הואיל
בלבד  זה ללחש אלא כן ע"י מומחה נעשה לא המומחה
וכל  לחשים מיני כמה כתב אם ואף לחשים לשאר לא אבל
אלא  מומחה נעשה לא פעמים כמה הועילו מהם אחד
לחשים  לשאר לא אבל פעמים ג' שהועילו אלו ללחשים

פעמים: ג' עדיין הועילו שלא

ÂÎ עשאו שלא אע"פ מומחה עצמו הקמיע נעשה וכיצד
אחת  באיגרת אחד לחש שכתב כגון מומחה איש
מומחה  האיגרת זו שנעשה פעמים ג' איגרת אותו ורפאתה
אינו  שהאיש אע"פ בשבת בה לצאת אדם לכל ומותר
עוד  יכתוב ואם אחת קמיע אלא כתב שלא עדיין מומחה
בשבת  איגרת באותה לצאת אסור אחרת באיגרת זה לחש

פעמים: ג' רפאתה שלא זמן כל

•

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

ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

ּבא  זה הּנה ּדֹודי 1קֹול ¦¦¥¤¨

lFw"lr uRwn mixdd lr bNcn ,`A df dPd icFC¦¦¥¤¨§©¥©¤¨¦§©¥©
iavl icFc dnFC .zFraBd'כּו"(hÎg ,a mixiXd xiW): ©§¨¤¦¦§¦¦©¦¦

"AW :oFWNd iEPiW oiadl Kixvemixd" aizM "bNcn," §¨¦§¨¦¦©¨¤©¨¦§¦§©¥
"aEzFraB" "uRwn." ©§¨§©¥

dlE`Bd didW ,mixvn z`ivi lr xn`p df wEqR dPd¦¥¨¤¤¡©©§¦©¦§©¦¤¨¨©§¨
aEzMW FnM .dpW E"cxl dpW zF`n rAx`n "bENc"A§¦¥©§©¥¨¨¦§¨¨§¤¨
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dPde .alFk`N mikixv Eid ,df iENib zpigA didIW icM §¦¥§¥¤¦§¤§¦©¦¤¨§¦¦¤¡
l"fx Exn`W KxC lr `Ed dSn oipre .dSn,'מ דף (ּברכֹות  ©¨§¦§©©¨©¤¤¤¨§©©ְַָ

א') עמּוד 28crסֹוף `Oi`e `A` zFxwl rcFi wFpiYd oi`" : ַ¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©
"obC mFrhiW29lkEi Fci lrW gM "obC" zpigaA Wi dPd , ¤¦§¨¨¦¥¥¦§¦©¨¨Ÿ©¤©¨©

dSn zpigA ici lr ok FnM ,FO`e eia` xiMdl wFpiYd©¦§©¦¨¦§¦§¥©§¥§¦©©¨
" ,FzEnvre FzEdn zpigA ,zEwl` z` ExiMdrCz` ¦¦¤¡Ÿ§¦©¨§©§©¤

"Lia` iwl`(h ,gk `ÎminId ixaC)dWBxde dxMd oFWl .כּו'± ¡Ÿ¥¨¦¦§¥©¨¦§©¨¨§©§¨¨
dSn zFpigA 'a Wi dPde30,zFvg mcFw didW ± '` : §¦¥¥§¦©¨¤¨¨¤£

zFSOd z` mYxnWE" ± xEOW dkixv Ffe'כּו"(fi ,ai `A). §§¦¨¦§©§¤¤©©Ÿ

dlbPW cr" zpigA `EdW ± 'ade'כּו`l" :xn`p mW ," §©¤§¦©©¤¦§¨¨¤¡©Ÿ
EpizFa` lW zwvA wiRqd'כּוuEOig icil d`A Dpi`W ," ¦§¦§¤¤¤£¥¤¥¨¨¨¦¥¦

.llM§¨

:dSnE ung oipr oiadl Kixve§¨¦§¨¦¦§©¨¥©¨

.mrh FA Wie ,zE`Vpzdde ddAbd zpigA `Ed ung̈¥§¦©©§¨¨§©¦§©§§¥©©
oi`e ,llM zE`Vpzde DaFB DA oi`X dpigA `Ed dSnE©¨§¦¨¤¥¨©§¦§©§§¨§¥

l"fx xn`nM ,llM mrh DA31."`vi ± dSn rlA" : ¨©©§¨§©£©©©¨©©¨¨¨

lHA" ,lEHiA zpigA `Ed dSn oipr :dcFarA ok FnkE§¥©£¨¦§©©¨§¦©¦©¥
LpFvx'32"כּו. §§
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:a ,eq daEW zAW lirl) "l`xUi daEW" ligzOd xEAcaEeiz`xAgM ± §¦©©§¦¨¦§¨¥§¥©¨¨§¨¦Ÿ©

EEdzpe EclFp `NW ,oi`n `id daWgOd KM ,Wil oi`n `id d`ixA iM ,daWgn©£¨¨¦§¦¨¦¥©¦§¥¨©©£¨¨¦¥©¦¤Ÿ§§¦§©

zFIzF` zpigAeiYxvie .mlrd zpigaA od daWgOd zFIzF`e ,daWgOd mcFw §¦©¦¤©©£¨¨§¦©©£¨¨¥¦§¦©¤§¥¦©§¦

iENiB `Ed dxESde ,mlrdd zpigaA `EdW ilEIdd xnFg xiIvOW ,dxEv oFWNn¦§¨¤§©¥¤©¦¦¤¦§¦©©¤§¥§©¨¦

("xnFgdl.( §©¤

(19.(enx cEOr mW mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¦©¦¦¨©

מּזה20) ּבחֹודׁש" "ּתקעּו הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה (lirl(ועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ§¥

xi`n WnXd did `l dqkOde obOd did `l m`W :` ,dp dpXd W`xdpigaA Ÿ©¨¨¤¦Ÿ¨¨©¨¥§©¦§¤Ÿ¨¨©¤¤¥¦¦§¦¨

Edfe .mW oiIr ''Ek dwiYxPn dOg `ivFn `Ed KExA WFcTd `al cizrl'e ,'Ek Ff§¤¨¦¨Ÿ©¨¨¦©¨¦©§¥¨©¥¨§¤

Wxtdd oaEi dGnE ,'Ek wYxpe obn ici lr xi`Od dx`de eif zpigAn dlrnNW¤§©§¨¦§¦©¦§¤¨¨©¥¦©§¥¨¥§©§¥¦¤©©¤§¥

."Ek LzEkln" oiaE "minlFr lM zEkln" oiA¥©§¨¨¦¥©§§

(enx cEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x. §¥©¨¨§©¨¦©¦¦©

הּׁשירים" "ׁשיר הּמתחיל a)ּובדּבּור cEnr sFq ,` lirl) ּפסּוק על ּובּביאּור . ְְִִִִִַַַ§¥©ֵַַָ
ונאוה" אני on"ׁשחֹורה hXRzOd WnXd xF`e eif zpigA oiprA ` ,g lirl) ְְֲִָָָ§¥§¦§©§¦©¦§©¤¤©¦§©¥¦

(mW oiIr WnXd.( ©¤¤©¥¨

(21.(mW onqpaE .a ,ai ev lirl d`x)§¥§¥©©¦§¨¨

(22.(`z'` cEOr dnExY dxFYd xF` d`x)§¥©¨§¨©

אצלנּו23) מתייּׁשב "והּיֹותר :מל ער הּכינּויים ּבערכי ּב"ּפרּדס", ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ(ועּיין
ׁשם  עּיין mdWכּו'", ,ikln lr KlFOd Kln `Ede ,oFilr xzM `Ed Kln iM") ֵַָ¦¤¤¤¤¤§§¤¤©¥©©§¥¤¥

mdW ,mikln draW lr miklFOd mikln mdW ,dpiaE dnkg ± mikln ipW§¥§¨¦¨§¨¦¨¤¥§¨¦©§¦©¦§¨§¨¦¤¥

dxFYd xF` d`x .ryz cEOr a KxM `xwIe dxFYd xF` ± ."oipAd ini zraW¦§©§¥©¦§¨©¨©¦§¨¤¤©§¥©¨

(bpx cEOr mixiXd xiW.( ¦©¦¦©

(24.(enx cEOr mW mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¦©¦¦¨©

(25.(` ,bi dbibg d`x)§¥£¦¨

(26.(` ,dr `xzA `aA d`x)§¥¨¨¨§¨

ּבּדּבּור 27) מצרים: ויציאת מצרים ּבחינֹות מענין ׁשנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ(ועּיין
מצרים" מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי "ּבחדׁש `xFהּמתחיל dxFY) ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ¨

dxFYd xF` ± "mixvOn mxa` lrIe cr 'Ek zindAd Wtp wYxPn z`vl" :Fxzi¦§¨¥¦©§¥¤¤©©£¦©©©©©§¨¦¦§©¦©¨

(apx cEOr mixiXd xiW אׁשר אלקיכם הוי"ה "אני הּמתחיל ּובדּבּור . ¦©¦¦©ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
ׁשלח. ּפרׁשת סֹוף – מצרים" מארץ אתכם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

enx cEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A xESiwe ddBd d`x.( §¥©¨¨§¦§©¨¦©¦¦©

(28.(dnyz cEOr b KxM `xwIe dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¦§¨¤¤©

(29.(enx cEOr mW mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¦©¦¦¨©

(30dSn EpiidC ,"milkF` Ep`W Ff dSn" xnF` ixdW ,`iWETd x`Wp oiicrW")¤£©¦¦§©©§¨¤£¥¥©¨¤¨§¦§©§©¨

.fy cEOr `A dxFYd xF` ± ."uingdl wiRqd `NW mEW lr" `id zFvg mcFTW¤¤£¦©¤Ÿ¦§¦§©§¦©¨Ÿ©

.(mW inlWExi .mW miWxtOaE .` ,el migqR d`xE§¥§¨¦©§¨§¦¨§©§¦¨

(31.(a ,ehw migqR)§¨¦

(32.(hnx cEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A xESiwe ddBd d`x)§¥©¨¨§¦§©¨¦©¦¦©



רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

,zFvg mcFw Elk`W dpFW`xd dSn zpigA did dfe§¤¨¨§¦©©¨¨¦¨¤¨§¤£
LpFvx lHA" zpigA ,`YzlCÎ`zExrz` Epiid'כּוzpigA ," ©§¦§£¨¦§©¨§¦©©¥§§§¦©

`iitMz`'33כּוm`" ,dRilTd zEQB zpigA zFidl `NW , ¦§©§¨¤Ÿ¦§§¦©©©§¦¨¦
xWPM DiAbY'34"כּו(c ,` dicaFr)zEQB zpigAW rEcIke .35 ©§¦©©¤¤©§¨§©¨©¤§¦©©

"d`nEHd zFa` ia`" `xwp36zFe`Yd lr xFwn `EdW , ¦§¨£¦£©§¨¤¨©©©£
zpigAכּו' `id `liOn "LpFvx lHA" zpigaA okle .§¨¥¦§¦©©¥§§¦¥¨¦§¦©

aEzMW FnkE ,`itMz`(e ,bi d`x)rxd YxraE" .37"כּו': ¦§©§¨§¤¨§¥¦©§¨¨¨
dSn" oFWNn mb ± dSn zpigA ici lr Edfe§¤©§¥§¦©©¨©¦§©¨

"daixnE38WId lHal dlFcB dngln `idW .39כּו', §¦¨¤¦¦§¨¨§¨§©¥©¥
lr" ± xFxn zpigA oM mB did Ff dSn zpigaaEzFSn ¦§¦©©¨¨¨©¥§¦©¨©©

mixFxnElHA" zpigA ± Ff dSn zpigA iM ,"EdElk`i §¦Ÿ§¦§¦©©¨§¦©©¥
zpigA ici lr m` iM eil` `Fal milFki Eid `l ± "LpFvx§§Ÿ¨§¦¨¥¨¦¦©§¥§¦©

zExixn zpigA ± xFxn'כּו. ¨§¦©§¦
xFxn `Ed dxrTd xECq itM ,dPdCrvn`AzpigA , §¦¥§¦¦©§¨¨¨¨¤§©§¦©

ewA xFxOd zFidl Kixv did dxF`kle .irvn`d ew©¨¤§¨¦§¦§¨¨¨¨¦¦§©¨§©
l`nUzFxEaB zpigA `Ed iM 40?כּו', §Ÿ¦§¦©§

zpigAW ipRn ± irvn`d eTA `Ed df ipRn K ©̀¦§¥¤©©¨¤§¨¦¦§¥¤§¦©
mingx zpigA iM ,miAx mingx zkWnd xxFrn zExixn§¦§¥©§¨©©£¦©¦¦§¦©©£¦
oi`e dpFYgYd dbxcOA `EdW in lr m` iM KiIW Fpi ¥̀©¨¦¦©¦¤©©§¥¨©©§¨§¥
xqg `le dpFilrd dbxcOA `EdW in lr la` ,Fl aFh£¨©¦¤©©§¥¨¨¤§¨§Ÿ¨¥
zpigA df ipRnE ,llM zEpngx eilr KiIW `l ,llM Fl§¨Ÿ©¨¨¨©£¨§¨¦§¥¤§¦©

.irvn`d ew zpigA `Ed mingx©£¦§¦©©¨¤§¨¦
zpigA ici lr `Ed miAxÎmingx zpigA xxFrlE§¥§¦©©£¦©¦©§¥§¦©

zFnlFrd lM zEIgW Ki` FlkUA opFAzOWM ,zExixn§¦§¤¦§¥§¦§¥¤©¨¨¨
FzEnvre FzEdn la` ,calA mWe eif zpigA wx `Ed©§¦©¦§¥¦§©£¨¨§©§
`NW cr `Ed dY`" ;"izipW `l d"ied ip`" ± KxAzi¦§¨¥£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©¨©¤Ÿ

mlFrd `xap'כּוmilrFR oi`e ;"cal FnWE `Ed" zpigA ;" ¦§¨¨¨§¦©§§©§¥£¦
dlkz `le dNgY Fl oi` iM ,iEPiW mEW FA41'כּוif`e . ¦¦¥§¦¨§Ÿ¦§¨©£©

FWtp xnA KRYWY42Ki` milFcB zExixn icil `aie , ¦§©¥§©©§§¨Ÿ¦¥§¦§¦¥
Îmingx zpigA xxFrn df ici lre ,zEwl`n wFgx `EdW¤¨¥¡Ÿ§©§¥¤§¥§¦©©£¦

miAx'כּו. ©¦
KlOd" :"xF` xvFi"A mFi lkA mixnF`W FnkE§¤§¦§¨§¥©¤¤

lirl xMfPM Epiid ,`Ed "FCal mnFxOd(ck ,cw miNdY)dn" : ©§¨§©©§©¦§¨§¥§¦¦¨
ziUr dnkgA mNEM ,'d LiUrn EAx'כּוzpigAn wx `Ed " ©©£¤¨§¨§¨¨¦¨©¦§¦©

mnFxOd" la` .calA "mW" ± zEkln zpigA ,"KlOd"©¤¤§¦©©§¥¦§©£¨©§¨
FCal'כּוFnWE `Ed" zpigA ,"FCal" `EdW FnM Epiid ," §©©§§¤§©§¦©§

oi`" ± llM iEPiWe Kxr Fl oi`W ± "mnFxn" `Ed ,"calA¦§©§¨¤¥¥¤§¦§¨¥
Ll KFxr'43"כּו"mlFr zFOin `VpzOd" ,44oM m`e . £§©¦§©¥¦¨§¦¥

LingxA" :mixnF` Ep` df ipRnE ,Epilr dlFcB zEpngxd̈©£¨§¨¨¥¦§¥¤¨§¦§©£¤
Epilr mgx miAxd'כּו." ¨©¦©¥¨¥

irvn`d ew xFxn oipr Edfe'כּוmilFki df ici lre . §¤¦§©¨©¨¤§¨¦§©§¥¤§¦
LpFvx lHA" zpigA ,l"Pd dSn zpigal `al'כּוzpigA ," ¨Ÿ¦§¦©©¨©©§¦©©¥§§§¦©

dkixvE ,ddAbde zE`Vpzd mEW ilaE mrh ilA `itMz ¦̀§©§¨§¦©©§¦¦§©§§©§¨¨§¦¨
uEOig icil `aY `NW ,"zFSOd z` mYxnWE" ± xEOW¦§©§¤¤©©¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦

zE`Vpzde ddAbd ± mFlWe qg45. ©§¨©§¨¨§¦§©§
zpigA ,dpFW`x dSn zpigA lMd did dfe§¤¨¨©Ÿ§¦©©¨¦¨§¦©
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"קחּו33) הּמתחיל ּבּדּבּור וּיקהל, ּבפרׁשת מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ(ועּיין
ּתרּומה" b)מאּתכם ,ht xF` dxFY).( ְְִֵֶָ¨

(34Ywcv m`e ,dxF`M `kWgM diOwC zpigAn wpil Ff ddAbdA oeEkOdW")¤©§ª¨§©§¨¨¦Ÿ¦§¦©§©¥©£¥¨¨¨§¦¨©§¨

xiW dxFYd xF` ."ungd oipr Edfe ,lEHiaE drpkdl Kxhvi `NW icM ,'Ek§¥¤Ÿ¦§¨¥§©§¨¨¦§¤¦§©¤¨¥©¨¦

.(mW xESiwe .dMEx`A mW oiIr hnx cEOr mixiXd©¦¦©©¥¨¨£¨§¦¨

(35):d`nEHd zFa` ia` `xwp zEQB.Kli`e e"h xn`n "oirnE" qxhpEw d`x ©¦§¨£¦£©§¨§¥§§¤©§¨©£¨¨¥¨

.(119 cEOr `i sirq h"yz "dpWi ip`" ligzOd xEAC¦©©§¦£¦§¥¨¨¦©

(36oniq hi wxR zTg (xAFA) dcB` Wxcn ± "d`nEHd zFa` ia`" `xwp zOd)©¥¦§¨£¦£©§¨¦§©©¨¨¤ª©¤¤¦¨

.ak ,hi zTg i"Wx .` ,atx `vY b b wlg (`pnidn `irx) xdf .fh`xwp zEQB Ÿ©©£¨§¥§¨¥¤¥¥©¦ª©©¦§¨
"d`nEHd zFa` ia`"d`xe .`nY cEOr a KxM `xwIe dxFYd xE`A x`Azp £¦£©§¨¦§¨¥¥©¨©¦§¨¤¤©¥¨§¥

.(hnx cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ddBd©¨¨©¨¦©¦¦©

(37.(px cEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¦©¦¦©

ב'.38) רנ"א, ּדף ג', חלק ּבּזהר .(mWe:(ּכדאיתא ?dSn z`ixwz` i`n` ְִִֵֶַַַָֹ§¨£©¦§§¦©©¨

,EdA dhhwE daixn ciare ,dXEcw ipMWn lMn . . oiWiA oixhq lkl zgxanC .§©§¨©§¨¦§¦¦¦¦¨¦§§¥§¨§¨¦§¦¨§¨¨§

'dQn' `de .dSn aizM `C lr .'daixnE dQn' :(f ,fi gNWA) xn` Y`c dnM§¨§©§¨¥§©©©¨§¦¨©¨§¦©¨§¨©¨

.(c ,bi ev dxFz ihETlA `aEd .'`zEvn' Edi` 'dQn'C FnEBxY `N` ?Edi` KnqA§¨¤¦¤¨©§§©¨¦¨¨¨§¦¥¨©

(39.(px cEOr mixiXd xiW dxFYd xF`A ddBd d`x)§¥©¨¨§©¨¦©¦¦©

ּכן 40) ּגם ׁשנתּבאר ּוכמֹו ל"א. ּבפרק ּבינֹונים", ׁשל ּב"ספר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ(ּכּמבֹואר
לוּים, הג' מענין כּו'", "וידּבר הּמתחיל ּבּדּבּור ּבּמדּבר, ּבפרׁשת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ(לקּמן)

ׁשם עּיין כּו'. הּמרירּות ּבחינת הּוא xn`Od)מררי zNigzA dxrd d`x). ְְְִִִֵַַַָָ§¥¤¨¨¦§¦©©©£¨

הּוא  ּגבּורֹות וכן מּבחינת "והּוא נׂשא: ּפרׁשת מהאריז"ל" ּתֹורה ּב"לקּוטי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ראׁש את "נׂשא ּפסּוק על ּבּביאּור – מררי מענין ׁשנתּבאר מה ועּיין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹכּו'".

ּגרׁשֹון" a)ּבני ,ak `Up lirl d`x).( ְְֵֵ§¥§¥¨Ÿ

(41.(k cEOr e"qxz KWnd .d wxR cEgId xrW zFaaNd zaFg d`x)§¥©©§¨©©©¦¤¤¤§¥©

(42.("Wtp xnA Kil` EkaE" :`l ,fk l`wfgi iR lr)©¦§¤§¥¨¥©¦§©¤¤

(43.(zAWA "xF` xvFi" zMxA)¦§©¥§©¨

(44):Epilr mgx . . `VpzOd.(b ,gr qgpR lirl d`x ."xF` xvFi" zMxA ©¦§©¥©¥¨¥¦§©¥§¥§¥¦§¨

אחת"(45) ּו"ׁשמירה ער הּכינּויים ּבערכי ּב"ּפרּדס", ("WxiRועּיין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ¥¥

dxinW' `xwp zEklOdW (.`"i sC dnCwdA) mipETiYA mFlXd eilr i"AWxd̈©§¦¨¨©¨©¦¦©©§¨¨©¤©©§¦§¨§¦¨

zFzAWl zg` dxinW - zAXd z` l`xUi ipA ExnWe" :a ,hq zAW]) 'zg ©̀©©¨§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨§¦¨©©§©¨

mirWx aiaq' oiprM ,dRilTd `id DaiaQW ± dxinW dkixv `ide . . ["dAxd©§¥§¦§¦¨§¦¨¤§¦¨¦©§¦¨§¦§©¨¦§¨¦

xF` d`x ± ."zAW lENgA DlNgl `NW Kixv okle .(h ai miNdY) 'oEkNdzi¦§©¨§¦¦§¨¥¨¦¤Ÿ§©§¨§¦©¨§¥

h"lxz mixn`Od xtqe ay cEOr `A .bpx cEOr ` KxM mixiXd xiW dxFYd©¨¦©¦¦¤¤©Ÿ©§¥¤©©£¨¦

(gkw cEOr ` wlg. ¥¤©

א') קל"א, (דף ב' חלק ּבזהר i`)ועּיין ,`k dirWi) "liNO dn xnW" oiprA) ְֵֵֶַַַַֹ§¦§©Ÿ¥©¦¥§©§¨

dxFYd xF` mb d`xE .ay cEOr zFnW dxFYd xF` ± .`xFhpl Kixhv` lil ±¥¤§¨¥§¨¨©¨§©§¥©©¨

(byz cEOr b KxM `xwIe('ב ל"ח, (ודף ׁשּמּורים ליל ּבענין ;wzrp oFWNd) ©¦§¨¤¤©ְְְִִִֵַַ©¨¤¡©

cEOr ` KxM mixiXd xiW dxFYd xF` .dnyz cEOr b KxM `xwIe dxFYd xF`A§©¨©¦§¨¤¤©©¨¦©¦¦¤¤©

(ay cEOr zFnW dxFYd xF` mb d`xE .bpx ּבראׁשית ּפרשת וריׁש .dnCwd) §¥©©¨§©ְְִֵֵַָָ©§¨¨

(` ,` sC לכנסת־יׂשראל לּה "לסחרא – החֹוחים" ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּגּבי ©ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
כּו'" לּה KWnpּולנטרא `weC oM lr "migFgd oiA" `idW itlC ."`dxhq lMn") ְְַַָ¦¨¦§©¨¦§¦¤¦¥©¦©¥©§¨¦§¨

xF` ± .mipFvigd on DxnWl icM `pwiC ipETiY b"i EpiidC xzMd zx`d DÄ¤¨©©¤¤§©§¦¥¦§¨§¥§¨§¨¦©¦¦

(bpx cEOr mixiXd xiW dxFYd. ©¨¦©¦¦©

z` ,l`xUi ipA z` ev" ligzOd xEACA x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©¤§¥¦§¨¥¤



c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

did df ici lre .miUFr l`xUi EidW `YzlCÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨¤¨¦§¨¥¦§©§¥¤¨¨
lEHiA zpigA ,dIpW dSn zpigA ,zFvg xg` ,KM xg ©̀©¨©©£§¦©©¨§¦¨§¦©¦

miklOd ikln Kln mdilr dlbPW" ici lr'כּוzpigaE ." ©§¥¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦§¦©
zwvA wiRqd `NW" `id Ff dSn'כּוdkixv Dpi`X ," ©¨¦¤Ÿ¦§¦§¤¤¤¥¨§¦¨

zngn llM uEOig icil d`A Dpi`W ,llM xEOiW¦§¨¤¥¨¨¨¦¥¦§¨¥£©
mdilr dlbPW"'כּוoi`W ,iYin` lEHiA zpigA `ide ." ¤¦§¨£¥¤§¦§¦©¦£¦¦¤¥

.llM zE`Vpzde ddAbd zpigA icil `al lFkï¨Ÿ¦¥§¦©©§¨¨§¦§©§§¨
iM ,mixvn z`ivi didIW icM Ff dpigA mdilr dlbpe§¦§¨£¥¤§¦¨§¥¤¦§¤§¦©¦§©¦¦
mirTEWn ,c`n dltW dbxcnA l`xUi f` EidW zngn¥£©¤¨¨¦§¨¥§©§¥¨§¥¨§Ÿ§¨¦
Ff dpigAn z`vl milFki Eid `l ,rEcIM ,zFRilTd oiA¥©§¦©¨©Ÿ¨§¦¨¥¦§¦¨

mdilr dlbPW cr"'כּוFfM dlFcB dx`d iENib ici lre ," ©¤¦§¨£¥¤§©§¥¦¤¨¨§¨¨
z`vl milFki Eid'כּו. ¨§¦¨¥

Îdlrnln iENib did iM ,llM xFxn DA did `le§Ÿ¨¨¨¨§¨¦¨¨¦¦§©§¨
.uEOig icil `al lkEz `le ,l"PM dlFcB dx`d dHnN§©¨¤¨¨§¨©©§Ÿ©¨Ÿ¦¥¦

dlrnlÎdHnNn mzcFar did dpFW`xd dSn la`46, £¨©¨¨¦¨¨¨£¨¨¦§©¨§©§¨
xFxn mikixv Eid okle'כּו.miAx mingx xxFrl ± §¨¥¨§¦¦¨§¥©£¦©¦
mixnF` Ep`W Edfe47lr milkF` Ep`W df xFxn" : §¤¤¨§¦¨¤¤¨§¦©

mEW lr ?dn mEWz` mixvOd ExxOWEpizFa` iIg ¨©¤¥§©¦§¦¤©¥£¥
mixvnA" :"EpizFa`"e ,rEcIM zFCOd md "EpizFa` iIg" §¦§©¦£¥¥©¦©¨©§©¥£¥

zpigaE ,zFCnAWÎoigFOd mdmixvnmixxnnz` ¥©¦¤§¦§¦©¦§©¦§¨§¦¤
zFCOd'48כּו.: ©¦

dYre .bwEqRd WExiR oaEi(g ,a mixiXd xiW)" :icFC lFw §©¨¨¥©¨¦©¦¦¦
mixdd lr bNcn `A df dPd'כּוz`ivi lr i`wC ," ¦¥¤¨§©¥©¤¨¦§¨¥©§¦©

mixvn'כּו: ¦§©¦
:WExiR"lFw"dkWnd zpigA `Ed49,wEqR oFWlA ¥§¦©©§¨¨¦§¨

dAxC`C ,xEACd zpigA EpiidC ,inWB lFw `weC Fpi`e§¥©§¨©§¦§©§§¦©©¦§©§©¨

'd ± xEACd l` zFCOd on KWnPW ,"`hEf lFw" `xwp df¤¦§¨¨¤¦§¨¦©¦¤©¦
dRd zF`vFn.'כּו" WielFw50"sqi `le lFcB(gi ,d oPgz`e), ¨©¤§¥¨§Ÿ¨¨¨¤§©©

"rnYW` `lC d`nipR `lw" zpigA Epiid51zpigA iM . ©§§¦©¨¨§¦¨¨§¨¦§§©¦§¦©
lFw" zpigaE ,"rnYW`C `lw" `xwp l"Pd "`hEf lFw"¨©©¦§¨¨¨§¦§§©§¦©

"rnYW` `lC `lw" `Ed l"Pd "lFcB52. ¨©©¨¨§¨¦§§©
on Epiid ,iENiBd l` mlrddn dkWnd zpigA :Epiide§©§§¦©©§¨¨¥©¤§¥¤©¦©§¦
,lkVd on dlrnln lkVd l` F` zFCOd l` lkVd©¥¤¤©¦¤©¥¤¦§©§¨¦©¥¤
zpigA ± "lFw" `xwp ± iENiBd l` mlrdn lMd KWnPW¤¦§¨©Ÿ¥¤§¥¤©¦¦§¨§¦©

Kln mdilr dlbPW" ± o`M `Ed ok FnkE .dkWnd'כּו," ©§¨¨§¥¨¤¦§¨£¥¤¤¤
FzEnvre FzEdn ,zElWlYWdn dlrnNW dlFcB dx`d¤¨¨§¨¤§©§¨¥¦§©§§¨§©§

`lכּו' mlrddn dkWnd ± "lFw" zpigA oM mb `xwp ±¦§¨©¥§¦©©§¨¨¥©¤§¥¤
.iENiBd©¦

" WExitE)`A df dPdoiprA oOwl x`AzPW dn oiIr ± " ¥¦¥¤¨©¥©¤¦§¨¥§©¨§¦§©
df xEarA ,'Ek Lpal YcBde"'53"כּו.(: §¦©§¨§¦§©£¤

bNcn"mixdd lr'כּוdf iENibl dlFcB dx`d zpigAW :" §©¥©¤¨¦¤§¦©¤¨¨§¨§¦¤
;bENiC Kxc mdilr `Ä£¥¤¤¤¦

,lElre dNir Kxc `EdW ,zElWlYWd xcqM `le§Ÿ§¥¤¦§©§§¤¤¤¦¨§¨
ixUAn" lWn Kxc lr FnM ,dfl df zEkiIWe Kxr WIW¤¥¥¤§©¨¤¨¤§©¤¤¨¨¦§¨¦

"dfg`(ek ,hi aFI`)daWgnE ,daWgOdn KWnp xEACdW : ¤¡¤¦¤©¦¦§¨¥©©£¨¨©£¨¨
zElWlYWd zpigA `xwp df lM ± lkVn zFCnE ,zFCOn¦¦¦¦¥¤¨¤¦§¨§¦©¦§©§§

;כּו'
± mixvn z`ivi zrWA didW df iENib zpigA la £̀¨§¦©¦¤¤¨¨¦§©§¦©¦§©¦

Kln mdilr dlbPW"'כּו"cal FnWE `Ed" zpigAn ± " ¤¦§¨£¥¤¤¤¦§¦©§§©
`al dlFki dpi` FfM dx`de ,zElWlYWdn dlrnNW¤§©§¨¥¦§©§§§¤¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ

.bENiC Kxc wx zElWlYWd KxcA§¤¤¦§©§§©¤¤¦
xg` xdl xdn bNcOW cg` lWn Kxc lr FnM§©¤¤¨¨¤¨¤§©¥¥©§©©¥
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ipAxw'כּו"il aixwdl ExnWY(a ,er qgpR lirl)l"fx Exn`W , ¨§¨¦¦§§§©§¦¦§¥¦§¨¤¨§©©
(`p d`x ixtq .` ,fl oiWECw d`x)dpWn Ff xFnW" itlכּו': Epiide ," §¥¦¦¦§¥§¥¨¦§¨§©§§¦

oFilrd oFvx iENib `Ed dRÎlrAW dxFYAW ׁשם עּיין .כּו', ¤©¨¤§©¤¦¨¨¤§ֵַָ

dSn Kxr "qCxR"A cFr oiIrezpYnn ,zhXEwn xnFl dvFx ± dxEnW) §©¥©©§¥¥¤©¨§¨¤©§¤¤©§¤¤

d`xE .cpx cEOr ` KxM mixiXd xiW dxFYd xF` ± .mai zxnFW oFWl ,Dlral§©£¨§¤¤¨¨©¨¦©¦¦¤¤©§¥

(`A zWxR dxFYd xF` mbxEACA x`AzpW dn iR lr oaEi eixacE . ©©¨¨¨©Ÿ§¨¨¨©¦©¤¦§¨¥§¦
"Exn`p cg` xEAcA xFnWe xFkf" ligzOdc `r Fxzi xF` dxFY) ©©§¦¨§¨§¦¤¨¤¤§¨¦§

xF` ± ."xaCd z` xnW eia`e WExitA" ± "zAXd mFi z` xFkf" ligzOd xEAC¦©©§¦¨¤©©¨§¥§¨¦¨©¤©¨¨

(ay cEOr `A dxFYd. ©¨Ÿ©

ל ה' "וׁשמר ּפסּוק על ב'), רצ"ב, (ּדף עקב ּפרשת ריׁש ּברּבֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָועּיין
המתחיל  דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". הּמּצֹות את ּוׁשמרּתם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָכּו'

ּתׁשמרּו" ׁשּבתֹותי `)"את ,bn xdA lirl) אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּומה . ְְִֶַַֹ§¥§©ְְִֵֵֶַַָָ
ּולׁשמרּה" "לעבדּה ּפסּוק ).על ְְְְַָָָָָ

ּפסּוק 46) על – הּנ"ל מּצה ּבחינֹות ב' מענין עֹוד ׁשנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ(ועּיין
מּצֹות" תאכל ימים a)"ׁשׁשת ,bi ev lirl).( ִֵֶַַָֹ§¥©

(47.(a ,fhw migqR .dcBdd gqFp)©©©¨¨§¨¦

"קֹול 48) הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשמֹות, ּבפרׁשת מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ(ועּיין
`)ּדֹודי" ,`p zFnW xF` dxFY).( ִ¨§

(49.(fqy cEOr LzFlrdA dxFYd xF` d`x)§¥©¨§©£§©

(50):rnYW`c . . rnYW` `lC . . lFcB lFw.a ,`nw .a ,p ` wlg xdf d`x ¨§¨¦§§©§¦§§©§¥Ÿ©¥¤

.(cvzz cEOr aWIe dxFYd xF` .a ,fk aWIe xF` dxFY d`xE§¥¨©¥¤©¨©¥¤©

(51.(rnWp `NW inipR lFw)§¦¦¤Ÿ¦§©

ּפרׁשה 52) וסֹוף כ"ח. ּפרׁשה סֹוף יתרֹו, ּברּבֹות: ּגדֹול": "קֹול מענין ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ(עּיין
א', חלק ּובזהר: רע"ט). דף (סֹוף ּבלק ּפרׁשה סֹוף רּבה, ּבּמדּבר ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹכ"ט.

א') עּמּוד ר"י דף ב'. עּמּוד נ' (ּדף ziW`xAּבראׁשית dxFYd xF`A `aEd) ְִֵַַַַ¨§©¨§¥¦

(a ,dvzz .` ,dkzz KxM .` ,cqx a KxM דף) ג' חלק א'). (קל"ז, ב' חלק . ¤¤¤¤ֵֵֶֶַ
א'). רס"א,

יׁשרׁש" "הּבאים המתחיל דּבּור סֹוף "קֹול": מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָועּיין
(` ,cp zFnW zWxR xF` dxFY)"רֹואים העם "וכל הּמתחיל ּובדּבּור .dxFY) ¨¨¨©§ְְְִִִַַָָָ¨

(Kli`e b ,br Fxzi xF`"יעקב קֹול "הּקל הּמתחיל ּובדּבּור .g"`c mr xECiq) ¦§¨¥¨ְְֲִִַַַַֹֹ¦¦©

(Kli`e a ,gi"לרקיע מעל קֹול "ויהי הּמתחיל ּובדּבּור .x"Enc` ixn`n) ¨¥¨ְְְִִִִֵַַַַַָָ©©§¥©§

(ckyz'` cEOr e KxM zFrEaW dxFYd xF` ;alx cEOr l`wfgi ± K"p lr owGd. ©¨¥©©§¤§¥©©¨¨¤¤©

ידּבר" "מׁשה הּמתחיל Kli`e)ּובדּבּור c ,fq Fxzi xF` dxFY) מהרה" ּובענין . ְְְִִֵֶַַַֹ¨¦§¨¥¨ְְְִֵַָ
כּו'" ּכּלה וקֹול חתן קֹול כּו' `xFיּׁשמע dxFY .a ,h ev lirl .a ,gn oOwl) ְִֵַַָָָָ§©¨§¥©¨

onqp mWe .c ,cn WBIe.( ©¦©§¨¦§¨

(53.(Kli`e b ,ai ev lirl)§¥©¨¥¨



רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

bENiC Kxc wx ,mWl Klil lFki Fpi`W ,EpOn wFgxW¤¨¦¤¤¥¨¥¥§¨©¤¤¦
eilr bNcl lFki'כּוdpigA "mdilr dlbp" o`M ok FnM , ¨§©¥¨¨§¥¨¦§¨£¥¤§¦¨

± mMxr itl `NW ,dHnNÎdlrnln FfM dlFcB dx`de§¤¨¨§¨¨¦§©§¨§©¨¤Ÿ§¦¤§¨
.bENiC Kxc¤¤¦

"dpikW iENib df ± lFcB `xFnaE" Epiide54Epiid , §©§§¨¨¤¦§¦¨©§
,"cal FnWE `Ed" zpigA ,"Kln" zpigA "mdilr dlbPW"¤¦§¨£¥¤§¦©¤¤§¦©§§©
`xFn" mdilr ltPW cr ,KM lM iENibA mdilr dlbpe§¦§¨£¥¤§¦¨©©¤¨©£¥¤¨
miwl` dQpd F`" :aEzMW FnM ,'d ipRn cgtE "lFcB̈©©¦§¥§¤¨£¦¨¡Ÿ¦

iFB axTn iFb Fl zgwl `Fal'55"כּו. ¨¨©©¦¤¤

bNcn"zFa` Epiid ,"mixd zEkfA" ± :"mixdd lr56. §©¥©¤¨¦¦§¨¦©§¨
`xnBA aEzMW FnkE('א י"א , ּדף  הּׁשנה, ּדרא ׁש ק ּמא  ,(ּפרק  §¤¨©§¨¨ְֶֶַַַָָָֹ

WxcOaE(ט"ו ּפרׁשה רּבה, .(ׁשמ ֹות ©¦§¨ְַָָָָ

mdW ,Elk`W xFxnE dSn ,gqR ici lrW ,Epiide§©§¤©§¥¤©©¨¨¤¨§¤¥
zFxF` zpigA dlrnl mixxFrn Eid ,oiEw 'b zpigA§¦©©¦¨§§¦§©§¨§¦©
,zEliv`C zFCn ,awrie wgvi ,mdxa` dOdW ,mipFilr¤§¦¤¥¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦©£¦

bNcn" ,"dlbpe" zpigA ,bENiC zpigA did mci lre'כּו." §©¨¨¨¨§¦©¦§¦©§¦§¨§©¥
oFWlA xn`p mixiXd xiWA dPdebENiCdxFYaE , §¦¥§¦©¦¦¤¡©¦§¦©¨

oFWlA `xwpgqRaEzMW FnM ,(bk ,ai `A)" :gqtElr 'd ¦§¨¦§¤©§¤¨Ÿ¨©©
.dvitwE bENiC oM mB `Ede ,"gzRd©¤©§©¥¦§¦¨

:`Ed oiprde§¨¦§¨
lr" EpiidC ,bENiCd did mFwn dfi`l xn`p dxFYAW¤©¨¤¡©§¥¤¨¨¨©¦§©§©

'dl xrXd df" ,zEkln zpigA Epiid ,"gzRd'כּו"miNdY) ©¤©©§§¦©©§¤©©©©§¦¦

(k ,giw'd z`xi dnkg ziW`x" i)"כּו'; ,`iw miNdY)Epiide . ¥¦¨§¨¦§©§¦¦§©§
zcxFIW ,"minlFr lM zEkln" `xwPd zEkln zpigA§¦©©§©¦§¨©§¨¨¦¤¤¤

."minlFr lM" zFigdl§©£¨¨¦

Kln" zpigA dlbpe'כּו± l"Pd dlFcB dx`d ± " §¦§¨§¦©¤¤¤¨¨§¨©©
"gzR" `xwPW iENibA Epiid ,zEkln zpigaA'כּוlFkIW . ¦§¦©©§©§§¦¤¦§¨¤©¤¨

,'d ipRn d`xie cgR didIW ± "lFcB `xFnaE" zFidl¦§§¨¨¤¦§¤©©§¦§¨¦§¥
xrXd df" `xwp dGW'כּוzpigA ,'d zcFar zlgzd Edf ," ¤¤¦§¨¤©©©¤©§¨©£©§¦©

d`xi'כּוzpigAn dx`d Ff dpigaA mdilr dlbp f`W wx . ¦§¨©¤¨¦§¨£¥¤¦§¦¨¤¨¨¦§¦©

FnWE `Ed" ,"Kln"'כּוlFcB `xFnaE" Edfe Edfeכּו'". ." ¤¤§§¤§¨¨§¤
gzRd lr 'd gqtE"'כּוzpigaA mdilr dlbPW ± " ¨©©©¤©¤¦§¨£¥¤¦§¦©

"gzR"57. ¤©
dfi`l xn`p `l mixiXd xiWaEmFwn,bENiCd did §¦©¦¦Ÿ¤¡©§¥¤¨¨¨©¦

dfi`A WxRzp wxotF`mixdd lr" Epiid ,bENiCd did ©¦§¨¥§¥¤¤¨¨©¦©§©¤¨¦
±כּו' "mixdd lr" ,'` :miWExiR 'a dfA Wie ."ozEkfA §¥¨¤¥¦©¤¨¦¦§¨

± "mixdd lr" ,'ade .l"PMmixdd on dlrnlmdW , ©©§©©¤¨¦§©§¨¦¤¨¦¤¥
,mdn dlrnl did l"Pd dx`dW ,zEliv`C zFCn¦©£¦¤¤¨¨©©¨¨§©§¨¥¤

Kln zpigA EpiidC'כּו.:_ §©§§¦©¤¤

uRwn" .c"zFraBd lr(g ,a mixiXd xiW)l"fx Exn` ±58: §©¥©©§¨¦©¦¦¨§©©
.zFdn` md zFraB§¨¥¦¨

:z`f oiadlE§¨¦Ÿ
lbxA ± bENiC iM :`Ed dvitwl bENiC oiA Wxtdd dPd¦¥©¤§¥¥¦¦§¦¨¦¦§¤¤
'g wxR dpWOA x`FaOke .milbx 'aA ± dvitwE ,zg ©̀©§¦¨§©§©¦§©§¨©¦§¨¤¤

zFld`C59mFwOn utFTde ,mFwnl mFwOn blFCde" : §¨¢§©¥¦¨§¨§©¥¦¨
"mFwnl60. §¨

dlFcB dx`de bENiC zpigA lM dPdC ,df oiadlE§¨¦¤§¦¥¨§¦©¦§¤¨¨§¨
zpigaA m` iM zFNBzdl dlFki dpi` dlrnln d`AW¤¨¨¦§©§¨¥¨§¨§¦§©¦¦¦§¦©
iM dlbp Fpi` ± iENiB zpigA lkA llMd Edf iM .milbx©§©¦¦¤©§¨§¨§¦©¦¥¦§¨¦

milbx zpigaA m`'כּוmFIA eilbx Ecnre" :aEzMW FnM . ¦¦§¦©©§©¦§¤¨§¨§©§¨©
`Edd'כּו"(c ,ci dixkf)"ilbx mFcd ux`de" ;61(` ,eq dirWi). ©§©§¨§¨¨¤£©§¨§©§¨

iENiB zpigaA zFpigA 'a Epiid ,milbx zFpigA 'a Wie§¥§¦©§©¦©§§¦¦§¦©¦
dad` zpigA ;l`nVd ewe oinId ew zpigA :l"Pd dx`de§¤¨¨©©§¦©©©¨¦§©©§Ÿ§¦©©£¨

d`xie'כּו. §¦§¨
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ׁשּנתּבא 63) כּו'ּוכמֹו ראה "הּים המתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
כּו'" רקדּו c)ההרים ,fh ev lirl). ְִֶָָ§¥©
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ּכי 65) "אּׁשה ּבענין ּכחֹותם" "ׂשימני ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָועּיין
זכר" וילדה a)תזריע ,en oOwl). ְְְִַַָָָָ§©¨
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ּתֹולדֹות69) ּבפרשת ּבזה ׁשּנתּבאר מה Kli`e)(ועּיין c ,fi xF` dxFY).( ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¨¨¥¨

(70.(a cEnr sFq ,fh `xzA `aA)¨¨¨§¨©
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ּכבֹוד"75) ּכל על "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור לקּמן: ׁשּנתּבאר מה (fn,(ועּיין ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
(Kli`e b"מראי את "הראיני ּפסּוק ועל .(Kli`e b ,fi oOwl) על ּובּביאּור . ¨¥¨ְְְִִִֶַַַַָ§©¨¨¥¨ֵַַ

ּבאר" "עלי Kli`e)ּפסּוק a ,bq zTg dxFY ihewl).( ְֲִֵָ¨ª©¨¥¨

(76.(f dpWn ,` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

כּו'"77) רגלי הדֹום והארץ ּכסאי "הּׁשמים ּפסּוק על ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּוכמֹו
(a ,` ziW`xA xF` dxFY).( ¨§¥¦
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"xF` icEOr j"xz"81:rEcIMb"ixYe `ziixF`C zFvn'f ©¥©¨©©§©¦§§©§¨§

md opAxCj"xzzpigaA mWxXW ±xzM82FnkE . §©¨¨¥¤¨§¨¦§¦©¤¤§
aEzMW(ai ,f zldw),EpiidC ,"dilra dIgY dnkgd"e : ¤¨Ÿ¤¤§©¨§¨§©¤§¨¤¨§©§

EpiidC ,zFvOd dIgn dnkgd dHnlÎdlrnln zpigaA¦§¦©¦§©§¨§©¨©¨§¨§©¨©¦§§©§
.devOd zFUrl K`id mircFi dxFYd znkg ici lrW¤©§¥¨§©©¨§¦¥©©£©¦§¨
± dnkgd lW "dilrA" md zFvOd ok iR lr s` la £̀¨©©¦¥©¦§¥§¨¤¨¤©¨§¨
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" Edfemixdd lr bNcnzEkfA ± "dxFYddxFYdW , §¤§©¥©¤¨¦¦§©¨¤©¨

"xd" oM mB `xwp84(b ,ar miNdY),"mFlW mixd E`Ui" : ¦§¨©¥©§¦¦¦§¨¦¨
z` Kxai 'd ,oYi FOrl fr 'd" Î"mFlW" `xwp dxFYde§©¨¦§¨¨Ÿ§©¦¥§¨¥¤

"mFlXa FOr(`i ,hk miNdY)mFlW dUri iGErnA wfgi F`" ; ©©¨§¦¦©£¥§¨¦©£¤¨
iN dUri mFlW ,il'כּו"(d ,fk dirWi)oM mB E`xwp zFvOde . ¦¨©£¤¦§©§¨§©¦§¦§§©¥

mFlW dwcSd dUrn dide" ± mFlW'כּו"(fi ,al dirWi)iM . ¨§¨¨©£¥©§¨¨¨§©§¨¦
ÎdHnNnE dHnlÎdlrnln ± mFlW zpigA ipW Wi¥§¥§¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©¨
l"Pd dx`d zpigA dlbp dxFYd ici lre ,dlrnl§©§¨§©§¥©¨¦§¨§¦©¤¨¨©©

zpigA `EdW ,dad` zpigaAzg` lbx. ¦§¦©©£¨¤§¦©¤¤©©
"zFraBd lr uRwnzFvOd iM ,zFvOd zEkfA Epiid " §©¥©©§¨©§¦§©¦§¦©¦§

aEzMW FnM "zFraB" E`xwp(b ,ar miNdY)dwcvA zFrabE" : ¦§§§¨§¤¨§¦¦§¨¦§¨¨
zpigAכּו' ,l"Pd dx`d zpigA dlbp zFvOd ici lre ."§©§¥©¦§¦§¨§¦©¤¨¨©©§¦©

calA FnWE `Ed"'כּוzpigaA ,"milbx 'azpigaA Epiid , §¦§©¦§¦©©§©¦©§¦§¦©

dlrnl md mWxWA zFvndW ipRn ,oM mb d`xi¦§¨©¥¦§¥¤©¦§§¨§¨¥§©§¨
dxFYd zpigAn dbxcnA'כּוlFki mci lr oM lr , §©§¥¨¦§¦©©¨©¥©¨¨¨

z`ivi zpigaA lMd Edfe .oM mb d`xi zpigaA zFNBzdl§¦§©¦§¦©¦§¨©¥§¤©Ÿ¦§¦©§¦©
.mixvn¦§©¦

" :aizkEdPd[..]`a,oM mB cizr oFWlE ded oFWl ± " §¦¦¥¨§Ÿ¤§¨¦©¥
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miig zxez

דתוהו ÌÓ‡Â(ל) אורות שבחי' דאע"פ ידוע הנה
הוא  מ"מ כנ"ל. מורגש יש בבחי' הוא
השבירה  קודם שהי' כמו דתיקון מ"ה מבחי' למעלה
בגבורות  העליונה בקדושה האור תוקף בבחי' שהי'
בבחי' להיותם המאציל בעצמות ליכלל העליונות
והתלהבו' האלקית הדביקות ענין וכמו כנ"ל. עצמיות
ברצון  בתענוגי' באה"ר במורגש אש ברשפי התענוג
ובהתנשאות  יותר ובולט שמורגש שהגם כו' העצמי
זהו  אדרבה הזה המורגש האלקי מעונג הלב והגבהת
הגבוהות  בנשמות וכן כו'. האור תוקף עוצם מצד
בעצמן  מתנשאים שהיו התורה וסודות רזין במעלת
בחי' שהוא כו' בעלמא סימנא אנא שאמר רשב"י כמו
לגסות  אחיזה שיש שמפני רק ממש האלקי התנשאות
רעה  עין בזה ליתן השטן יכול כמשי"ת בזה דקליפה
דעונג  מורגש יש בגילוי הקדמוני הנחש קנאת כמו
שהי' מצד במ"ת היה (וכמ"כ כו'. וחוה באדם האלקי
כו' וברקים בקולות מורגש יש בגילוי הקדושה אור
בעוה"ב  לע"ל אבל כו'. בעגל והחטיאם השטן נתקנא
האמיתי  יש אוהבי להנחיל כא) ח, (משלי נאמר
כלל  לקליפות אחיזה מזה יסתעף ולא דוקא במורגש
ירדו  כאשר ואמנם במ"א). וכמ"ש כו' הרע יבוער כי
נסתעפו  למטה בשבה"כ למטה דתוהו מלכין מז' ונפלו

ממש  נפרד יש בבחי' שהוא דק"נ הגסות התהוות מהן
שנפלו  בארץ שהיו הנפילים וכמו ממש גסות שנק'
כו' השם אנשי מעולם אשר גבורים שנק' התוהו מבחי'
והן  כו'. ממש גס בבחי' להיות שנהפך ס"ג שם מבחי'
ראינו  אשר העם וכל שנא' בא"י שהיו ענק בני הרפאים
דתוהו  מלכין ז' דבחי' גדולות מדות מדות אנשי בתוכה
א' (וע"כ כו' הללו אומות בז' מטה למטה שנפלו
שם  בבחי' דישראל משום ממנו הוא חזק כי המרגלים
בהם  היה ולא וביטול בחלישות שהמדות דתקון מ"ה
שהן  מפני להכניעם דתוהו מדות בחי' לנגד לעמוד כח
פ' בענין במ"א וכמ"ש כנ"ל יותר וחזקים תקיפים
התוהו  דבחי' מדות באנשי לעין נראה וזה מרגלים).
עזי  בשם שנקראו האנשים מן בקליפות למטה כשנפל
תקיפי  או דרא חציפי שנק' ודור דור בכל ששתלן פנים
בלא  מלכותא נקרא' החוצפ' שענין בזוהר כמ"ש דרא
הרוח  וגסות התנשאות רק שהוא כו' כתר בלא תגא

עזות  רק כלל טעם בלא גדול וחוזק תוקף קשה בחי'
הי' הוא כי כו' בישראל ללחום שיצא עמלק כמו ביותר
כל  וכמו"כ למטה שנפל כו' בלע דתוהו המדות משרש
רק  זה שאין דתוהו מדות אנשי בכל והתנשאות חוצפ'
למע' שרשם מצד בהן שיש והחוזק התקיפות לעוצם
ביותר  וחזקים קשים שלהן מדות ע"כ דתוהו במדות
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כארז  הקשה לבבם להכניע יכול וטעם השכל כח ואין
להעיז  יכול ביותר הפחות ערכו היטב שיודע אע"פ
קודם  שלע"ל בזוהר שא' וכמו כידוע. כו' וגדול לשר
רק  יהיה הקליפ' שעיקר יסגא החוצפ' המשיח ימות
הדור  בפני (גם נפרד יש בבחי' דחוצפ' הרוח בגסות
בחי' היפוך בגסות הכלב כפני יהיו החכמים שהן
בבחי' רק שורה שאינו שבתורה דחכמה דאין הביטול
שאין  שא' ממה לזה וראי' דוקא. הנ"ל וביטול מה
לא  וכתיב עלי' עצמו שממית במי רק מתקיימת התורה
בחי' אבל כו') הרוח בגסי תמצא לא כו' היא בים
מאחר  ממש זה להיפוך הוא מ"ה בשם שהוא  התקון
אינו  כאילו וכל מכל עצמו הרגשת העדר בבחי' שהוא
היפך  דהיינו והגסות החוצפ' היפך זהו כלל במציאות
בו  שאין ומדותיו בדעתו לעמוד וחוזק התקיפות
להיפוכו  יטהו מיד כי כלל מה בדבר לעמוד התוקף
להיותו  כו' צד לכל הרוח שיטהו הרך קנה כמו המנגדו
מהקצה  למדות שמהפך אין שבבחי' דחכמה מה בבחי'

בהן  ואין ורכות החלישות בבחי' הן ע"כ כנ"ל. להקצה
כו' בהיפוכו דבר זע"ז להתכלל יוכלו ולזאת כלל תוקף
ההתכללות  שהוא מ"ה דבחי' התיקון בחי' עיקר שזהו
שמבחי' זה וע"כ כו'. דמ"ה הביטול בחי' מצד במדות
לכל  כעפר ונפשו כקנה רך הוא מ"ה דבחי' התקון
עצמו  הרגשת העדר לעוצם לכל הנדרסת כאסקופה
מכל  עניו שהיה במשה וכמו כו'. אינו כאילו שהוא
בבחי' שהיא ידו על התורה ניתנה ע"כ כו' האדם
בחי' שהוא ב"ן לבחי' שמברר דח"ע מ"ה דשם התקון
רעות  מדות בז' שנפל המורגש יש בחי' דתוהו ס"ג
דחכמה  דאין בביטול ועוז כח שיש לפי כו '. דק"נ
וזהו  כו'. האלקי לאין דיש הגסות ביטול לעשות דתורה
בבחי' ששניהם וישראל התורה בשביל בראשית שאמ'
ויש  לגסות להפוך בכחו שיש כנ"ל דתקון מ"ה שם
חשוכא  ולאהפכא לאכפייא וע"ט בסו"מ דק"נ הנפרד
מדות  הן דק"נ הגסות שבשרש פי על אף כו' לנהורא

וד"ל: כו' יותר חזקים
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‰‰Â,כשלג עזה שבהרת דנגעי' רפ"ק ארז"ל בהרת
לחכמי' ס"ל והשאת ההיכל, כסיד לה שני'
ביצה, כקרום לה שני' לבן, כצמר הוא שהשאת דר"מ
מחשבה  לאה שכנגד שאת אמנם ספחת, הם שהשניות
קלי' והבהרת לבן, צמר לבחי' המנגדת קלי' היא

הפסוקי' בשער האריז"ל בכתבי כמ"ש רחל שכנגד
דפ"ח  יהי' כי אדם בד"ה י"ג סי' תזריע בפ' והליקוטי'
וזהו  רחל, של אורות שני כנגד ובהרת וספחת וז"ל ע"ג
צרעת  נגע כי א') מ"ז (זח"ג תזריע פ' בזהר מ"ש
הוא  הזה נגע כי דבריו וכוונת סגירו, מכתש תרגומו
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באדם  או בבית אשר הטומאה רוח את ודוחה קדושה
כאן  שמ"ש וי"ל יעו"ש, הקדושה של דין כח והוא
אות  המאו"א למ"ש סותר זה אין רחל נגד הוא שספחת
לכל  הנספחות השפחות נגד הוא שספחת הנ"ל ס"ט ד'
ולכן  רחל, שהיא לאה על תחלה דימה יעקב כי אחת,

ובלהה נת  בחומש, רש"י כמש"פ לשפחה זלפה לה ן

רחל, בשביל היו השפחות ב' א"כ רחל, שפחת הי'
נשארה  וזלפה לאה שהיא יעקב שהכיר לאחר ומ"מ
לכל  השפחות במאו"א שכ' ענין יתכן לאה שפחת
יעקב  את לרמאות בזה שרצה לבן סברת ולפי אחת,

לרחל. שייכים השפחות ב' הנה
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שהיום  כמו היום, וידעת וזהו האמונה. לסוד מגיעים האלקים, הוא שהוי' הידיעה ע"י
יצ"ט  הלבבות, ב' לאחד – לבבך אל והשבות כך הפכים, שהם אע"פ ולילה יום כולל

ויצה"ר  הנה"ב של כללית ושבירה אתכפיא ע"י ה', לאהבת ויצה"ר

e‰ÊÂ,"האלקים הּוא הוי' ּכי כּו' הּיֹום "וידעּת ¿∆ְְֱֲִִַַָָָָָֹ
חד  ּכּלא ואלקים ּדהוי' הּמזֹון הּוא לא ּדהידיעה ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹֹ

ּגׁשמי  מזֹון ידי ּדעל וכּנ"ל האמּונה, את ְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָהמחּזק
רּבּוי  ידי על כן ּכמֹו הּנה הרּוחנּיים, הּכחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמתחּזקים
ּׁשאפׁשר  ּבמה אלקּות, עניני והּׂשגת ּבהבנת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹידיעה
ההפלאה  עמק הּׂשגת לידי ׁשּבא הּמזֹון זהּו הּנה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּׂשיג,
לאסּתּכלא  "למנּדע וזהּו ּכלל, ּומׂשּכל מּׂשג ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻּבהּבלּתי
ּבסֹוד  לכנס אי ּדהידיעה ּדמהימנּותא", ּברזא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹלמיעל

אפׁשר  אפן ּבאיזה הינּו הּוא", "מאי הּנה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹהאמּונה
הּוא  ּדהוי' הידיעה ידי על הּוא לזה, ּולהּגיע ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָלעלֹות
ידי  על הּוא האלקים הּוא ּדהוי' זֹו וידיעה ְֱֱֲִִִִֵַַָָָָָֹֹהאלקים,

ּדכמֹו יֹום, מענין והינּו ולילה,32הּיֹום, יֹום ּכֹולל ׁשהּיֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
עּמֹו לילֹו ׁשאין יֹום ׁשּכתּוב 33ׁשאין ערב 34ּכמֹו "ויהי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

הפכים  הם ולילה ּדיֹום היֹות ועם אחד", יֹום בקר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹויהי
והתאחדּות  ּבהתחּברּות ּדוקא הּנה מקֹום מּכל מּזה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָזה
לֹומר  ּבהכרח ּכן ואם ׁשלם, אחד יֹום הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשניהם
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ואילך).32) ד (ז, הב' היום וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת ראה
ואילך. קעה ע' ח"א) (דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי הנ"ל ד"ה

ב.33) יג, ברכות ב. צג, ח"ג שם וראה א. מו, ח"א זהר ראה
ה.34) א, בראשית

אחד.לא. הכל
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ּבּיֹום  לילה מּדת מזּכירים ולכן הפכים, אינם ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאמת
ּבּלילה  יֹום ּובהתאחדּות 35ּומּדת ּבזה, זה ּכלּולים ׁשהן , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּדכׁשם  ,"לבב אל "והׁשבת ּכ ׁשלם, יֹום הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשניהם
וההתאחדּות  מההתחּברּות הּוא הרי הּזמן ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַׁשהּוא
ּבאה  ּדהּׁשלמּות והינּו ׁשלם, יֹום הּוא ולילה ּדיֹום ְְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָּדוקא,
ּכן, ּגם ּבּנפׁש הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמהתּכּללּות
ׁשהם  הגם הרע, ויצר טֹוב יצר ׁשהם הּלבבֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּׁשני
ּבחינה  עבֹודה ידי על להיֹות יכֹולים מּזה, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָהפכים
ׁשּיהיּו ּכ לידי להביאם ּבזה היא והעבֹודה אחת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומדרגה
יׁשּוב  הרע הּיצר ׁשּגם ּבזה והּכּונה אחת, ּומדרגה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבחינה

הוי' ועבֹודת ועבֹודת 36לאהבת לאהבת יׁשּוב ּופרּוׁש , ְְֲֲֲֲֲֵַַַַַַַַָָָ
ׁשהיה  למי אּלא "ׁשּוב" אֹומרים אין הרי ּדלכאֹורה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָהוי',
הראׁשֹון  למקֹומֹו ויׁשּוב ׁשּיחזר לחּוץ ויצא ּבפנים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּתחּלה
ּגם  הּוא ּכן ּדבאמת הּוא הענין א יצא, מּׁשם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאׁשר

ּדה  הרע, והּיצר הּבהמית הּבהמית ּבהּנפׁש הּנפׁש ּנה ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
אבל  הרע, צּיּור ׁשּזהּו הגם הרע והּיצר מהּקדּׁשה, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרׁשֹו
הּטֹוב  הגּברת ּבׁשביל הּוא מהּותֹו ׁשרׁש עּקר הרי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבאמת
ּדקדּׁשה  מהּפסלת הּוא וׁשרׁשֹו ּולהכניעֹו, הרע את ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻלכף

ה' ירצה אם ׁשּיתּבאר הּלׁשֹון 37ּכמֹו ׁשּפיר לכן "יׁשּוב 36, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּפֹועלים  העבֹודה ידי על הינּו הוי'", ועבֹודת ְְְֲֲֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָלאהבת
ׁשב  הּוא אזי הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ּוברּור הרע הּיצר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּטּול
ּכד  הּוא זֹו עבֹודה והתחלת ׁשּבּקדּׁשה, וׁשרׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֻלמקֹורֹו

אחרא  סטרא ּבגׁשמּיּות לב אתּכפיא מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
לׁשברּה, ּוצריכים ּביֹותר חזקה ׁשהיא אבנים ׁשל ּכתל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהּנה
הרי  ּובקיעה ּפרץ ּבּה ׁשעֹוׁשים הראׁשֹונה ּבהּבקיעה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּנה
ּכפּיה  ידי על כן ּכמֹו הּנה ּבכּלּה, חליׁשּות ּפֹועל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻזה
זה  הרי הרע והּיצר הּבהמית הּנפׁש את ׁשּכֹופה ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהראׁשֹונה

הרע, והּיצר הּבהמית הּנפׁש ּבכללּות חליׁשּות ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפֹועל

ושבירה  לגמרי דחיה – יצה"ר כפיית קדושה. לעניני המתאוה כח ניצול – נה"ב כפיית
כדי  בגוף, להתלבש הנשמה ירידת שלימות. זו אין לבדו, אחד כל – ונה"ב נה"א גמורה.

האלקים  הוא שהוי' ג"כ ידע ואז השלימות. וזוהי נה"ב, לתקן

ÔÈÚÂ ּדֹומה אינֹו הרי ּכללית הּׁשבירה ׁשהיא הּכפּיה ¿ƒ¿«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבהּיצר  ׁשהּוא לכמֹו הּבהמית ּבהּנפׁש ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַּכמֹו
מתאּוה  ּכח ּׁשהּוא מה עּקרֹו הרי הּבהמית ּדהּנפׁש ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרע,
ּבלהבת  ׁשהּוא אם הּללּו, ּפנים מּׁשּתי ּבאחד ּגדֹול ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבתקף
ּבקרירּות  ּגדֹול ּבתקף ׁשהּוא אֹו ּכאׁש, ּבֹוער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשלהבת

קאלט  אּון הארט מה לג עצּומה, יהיה ּגמּור ּבהחלט , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אנדערׁש נייט אּון אזיי מה לד ּׁשּיהיה הּוא והּכפּיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּבקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד זה מתאּוה ּבכח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹּׁשּמׁשּתּמׁש
ּדע  אט והינּו ׁשּבּלב, ּובעבֹודה ׁשטארקין הּמצות ם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

איז  ּדאס וואס הּבהמית לה וועהל הּנפׁש ׁשל מהּותֹו ּכל ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
איּבער  ער ּפֹועל לו ּגיט הּוא ּובזה ועבֹודה, ּבתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַָָָ

ּדהּנפׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבמהּותֹו ּכללי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָחליׁשּות
ּכאׁשר  אבל ּבהמי, ׁשהּוא הּוא מהּותֹו הרי ֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָהּבהמית
וקּיּום  ּותפּלה ּבתֹורה עבֹודה ּבעניני ּבכחֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹמׁשּתּמׁש
הרע  ּבהּיצר הּכפּיה אבל מהּותֹו, חליׁשּות ּפֹועל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמצות
וזהּו לגמרי, ּדחּיה ּבדר ׁשהּוא ּגמּורה ׁשבירה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָהּוא

ז"ל 38ּדכתיב  רּבֹותינּו ואמרּו ,"לבב ּבׁשני 39"ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּדקריאת  העבֹודה ׁשּזהּו הרע, ויצר טֹוב ּביצר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָיצרי
הּוא  ּדוקא ואז ה', לאהבת יׁשּוב הרע הּיצר ׁשּגם ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשמע
וּדאי  לבּדם הרע והּיצר הּבהמית הּנפׁש ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשלמּות,
ּגם  אף לבּדֹו האלקית הּנפׁש ּגם א ׁשלמּות, ּבלי ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ּבחינת  אינֹו למּטה ירידתֹו טרם למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

ונּוקבא  ּדכר ּכדגמת הן וגּוף ּדנפׁש עדין, ,לז 40ׁשלמּות ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֻ
ׁשהּדכר  ּגּופא לח ּוכמֹו ּפלג הּוא נפׁשלט 41לבד כן ּכמֹו , ְְְְְֵֶֶֶַַַַָ

ירידת  הּוא זה ועל ׁשלמּות, ּבחינת אינֹו ּגּוף ְְְְְִִֵֵֶַַַֹּבלא
אינּה למעלה ּבהיֹותּה ּכי ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
למּטה  הּנׁשמה ּבירידת ׁשּכן ּומּכל ׁשלמּות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבבחינת
את  ּולזּכ לתּקן עֹובד ואינֹו לבד ּבנׁשמתֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכׁשעֹובד
מּטעמי  אחד זהּו הלא ּכי ׁשלמּות, זה אין ּבוּדאי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּגּוף
הּנפׁש את ּולתּקן לברר ּבׁשביל ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָירידת

ּדהינּו42הּבהמית  העבֹודה, ידי על מתאחדים וכאׁשר , ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
הּוא  אז האלקית, ּבהּנפׁש נכלל הּבהמית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּנפׁש
הּוא  הוי' ּכי לבב אל "והׁשבת וזהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשלמּות,
הּוא  ּדאז לבבֹות ּדׁשני ההתאחדּות ידי ּדעל ְְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹהאלקים",
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ואילך.35) ב יא, ברכות
ישוב 36) הרע היצר שגם א): ט, ד. ח, ד. (ז, שם לקו"ת ראה

ה'. לעבודת
ואילך.37) רנה ע'
ה.38) ו, ואתחנן
עה"פ.39) ופרש"י ספרי א. נד, ברכות משנה
(לבעל 40) הכינויים בערכי הובא כא. ג, בראשית בחיי ראה

ע' תרנ"ג המאמרים ספר נקבה. ערך גוף. ערך זכר. ערך סה"ד)
מהורש"ב  אדמו"ר כ"ק הגהות מחז"ל). לכמה שם (ומציין רלה
ע' תרפ"ו המאמרים ספר ב. ע' שבתו"א אליהו פתח לד"ה נ"ע

קפח.
א.41) רצו, ב. קט, ב. ז, זח"ג
הצלם)42) (שער כו שער חיים מעץ ב) (מח, פל"ז תניא ראה

פ"א.

לקדושה).לב. (המנגד האחר הצד רוח.ק לג.כשנכפה וקר אחרת!.לד.שוח ולא שזהו.לה.כך הזה החזק הוא לו.הרצון
ונקבה.לז.מוסר. גוף.לט.שהזכר.לח.זכר חצי
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ּג ּתדע אזי הּנה האלקים,הּׁשלמּות, הּוא הוי' ּכי ּכן ם ְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
הּוא  הרע והּיצר הּבהמית הּנפׁש ענין ּדכל מּובן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצא

יהיה  ּדוקא זה ידי וׁשעל והּברּור העבֹודה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבׁשביל
ְֵַהּׁשלמּות.

ילד  – יצ"ט שנה. י"ג בן שבא היצ"ט, לפני הרבה באדם היצה"ר נמצא מדוע שאלה:
איש  ומדות. מוחין מעלות בו ואין חלוש, – אנוש וכסיל. זקן מלך – יצה"ר וחכם. מסכן

המוחין  מעלת – אדם המדות. מעלת –

ÌÓ‡ ּבזמן לאדם הרע הּיצר נּתן מדּוע להבין צרי »¿»ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבא  טֹוב הּיצר ׁשהרי טֹוב, מהּיצר קדם ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהרּבה
ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹלאדם

ּפסּוק 43רּבה  זקן 44על מּמל וחכם מסּכן ילד "טֹוב ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
טֹוב, יצר זה – וחכם מסּכן ילד "טֹוב וגֹו', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָּוכסיל"
מּבן  אּלא לאדם מזּדּוג ׁשאין לפי ילד, ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָולּמה
לפי  מסּכן, ׁשמֹו נקרא ולּמה ּולמעלה. ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש

לֹו ׁשֹומעין הּכל איז ׁשאין עס אּון אים, הערין אלע (נייט ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹ

אז  הייסט ּדאס הערין, נייט אים ווילען וואס אזעלכע, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָפראן

טֹוב  יצר ּדער וואס ּדאס אז הנחה, אזא לּצלן רחמנא איז ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעס

הערן  נייט וׁשלֹום חס מען זאל ענינים מ זאגט ּבכּמה ּומראים , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

למצא  ורּבם ראׁשם ּומּניחים לֹו, לׁשמע אפׁשר ׁשאי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאי

והּתרים) קּלֹות על וסּבֹות חכם,עּלֹות ׁשמֹו נקרא ולּמה . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ
יׁשרה לדר הּברּיֹות את מלּמד לערינט ׁשהּוא (ער ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

וועג  ּגלייכער א אין ּגיין זקן מא ּבאׁשעפעניׁשן מּמל .( ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
נקרא  ולּמה הרע, יצר זה – ׁשהּכל 45ּוכסיל מּפני ,מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

לֹו אים ׁשֹומעין נאר ווילען וואס אזעלכע פראן איז עס (אּון ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

אז  הנחה, אזא לּצלן רחמנא איז עס אז הייסט ּדאס ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָפאלגען,

י  ּדער וואס לּצלן ּדאס רחמנא אים מען זאל זאגט הרע צר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

להן מב הערין  עדיף הּתירא ּדכחא ּתֹורה ּבבני ּכאּלּו ּדיׁשנם ,מג , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ּכניסה  וׁשער רחבה ּפתח ׁשּפֹותחים הרע מקֹורי הּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדהן

לּצלן) רחמנא ותעּוב ׁשּקּוץ מיני אֹותֹולכל קֹורא ולּמה . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

עד  מּילדּותֹו לאדם לֹו מזּדּוג ׁשהּוא מּפני זקנּותֹו,46זקן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
אּמן  הּוא הרע ּגדֹולה 47(ׁשהּיצר ּבאּמנּות מעׂשהּו ועֹוׂשה , ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻ

ּומּצבֹו מהּותֹו לפי ואחד אחד לכל נקרא 48לבֹוא זה ׁשם ועל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא, ּביניהם ּדההפרׁש אּמן, ויׁשנֹו ּפֹועל ּדיׁשנֹו אּמן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻּבׁשם

ּׁשהּוא  ּבמה הּמלאכה את ּׁשעֹוׂשה מה רק הּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּפֹועל

ּובהּדּור, ּבאּמּון הּוא והּפעל ּדהּמלאכה הּוא והאּמן ְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֻענינֹו,

ּגדֹולה  ּבאּמנּות מלאכּתֹו ׁשעֹוׂשה אּמן, הּוא הרע ׁשהּיצר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻוזהּו

על  ׁשּנכׁשלים אנׁשים ּכּמה לּצלן ורחמנא עלינּו לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּדיׁשנם

ׁשנֹותיהם  ער לפי לא ּכלל ּׁשאינֹו מה ּודברים ּבענינים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹידֹו

ּכלל) ּומּצבם מעמדם אפן לפי אֹותֹוולא קֹורא ולּמה , ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
ּדר לאדם מלּמד ׁשהּוא מּפני ּדהּנה 50רעה"49ּכסיל, . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

אנֹוׁש איׁש אדם והם ּתארים, ּכּמה יׁש המדּבר ,51ּבתארי ְְְְֱֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
אדם  ׁשהּוא ּפרּוׁש קטּנה, הּיֹותר מדרגה היא ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדאנֹוׁש
מעלת  לא ּבֹו ׁשאין והינּו האנֹוׁשּיֹות, ּבּמעלֹות ְְֱֲֲִֵֶַַַַַָָֹחלּוׁש
"ּברּיֹות", ּבׁשם ונקראים הּמחין, מעלת ולא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹֹהּמּדֹות
הּמּדֹות  מעלת על מֹורה "איׁש" ותאר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַֹּבּׁשעפעניׁשן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם, ּבני הינּו52ּבמּדֹות ּגבּורתֹו", "ּכאיׁש ְְְְְְִִֵֶַָָָָ
הּוא  עליֹונה הּיֹותר והּמעלה הּׂשכל. ּפי ׁשעל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבמּדֹות
ּדיתרֹון  והגם הּמחין, מעלת על ׁשּמֹורה "אדם", ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹּבתאר
הרי  מקֹום מּכל הּׂשכל, ּפי ׁשעל ּבמּדֹות ּגם הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאדם
ׁשהּוא  העצמי[ת] ּבמעלתֹו הּׁשלמּות ענין עדין זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאין

ִֹמחין,

בקיום  ישרה בדרך ללכת בדעתם, וחלושים פשוטים אנשים – הבריות את מלמד יצ"ט
ליצ"ט  כח ניתן לשוטה. שעושהו אדם, שבדרגת מי על גם לרעה פועל יצה"ר תומ"צ.

שהיצה"ר  אע"פ שובע, מלשון אותו משביעין היצה"ר, על לפניו להתגבר בא

e‰ÊÂ ּגם ּומלּמד חכם ילד ׁשהּוא טֹוב הּיצר ּבין ההפרׁש ¿∆ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
רק  ׁשהם אּלּו ּדגם והינּו יׁשרה, לדר הּברּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

ּבדעּתם  ּורפּוּיים חלּוׁשים ּכלֹומר ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִַַַָּברּיֹות
ּבזהירּות  הּתֹורה ּפי על מתנהגים הם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּובהבנתם,
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ואילך.43) סע"א קעט, זח"א וראה יג. פ"ד, רבה קהלת
יג.44) ד, קהלת
אותו.45) קורא שם: בקה"ר
ועד.46) שם: בקה"ר
ב.47) קה, שבת ראה
(48.113 ס"ע תש"ז .119 ע' תר"ץ השיחות ספר ראה

לדרך.49) שם: בקה"ר
החצ"ע).50) (מלבד שם הקה"ר עכ"ל
תזריע 51) אוה"ת א-ב. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה

ואילך. קעא ע' תרכ"ט המאמרים ספר ואילך. א'מח ע' ח"ד
תר"ץ. אומר רבי ד"ה ואילך. שלג ע' עטר"ת

כא.52) ח, שופטים ספר

שמה מ. ישמרנו, השם כזאת, הנחה שהיא אומרת זאת לו, לשמוע רוצים שאינם כאלו, וישנם לו, שומעים הכל אין
ושלום. חס לו ישמעו לא אומר טוב ישרה.מא.שהיצר בדרך ללכת הבריות את מלמד שרוצים מב.הוא כאלו וישנם

ושלום. חס לו, ישמעו אומר הרע שהיצר שמה כזאת, הנחה ישמרנו, השם שזו, אומרת זאת בקולו, רק לשמוע
היתר.מג. של כח שמעדיפים
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טֹוב  להּיצר וׁשֹומעים הּמעׂשּיֹות מצוֹות ּבקּיּום ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַוהּדּור
ונעלה, ּגבֹוּה ּומדרגה ּבמעלה הם יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָללכת
ּפׁשּוטים  אנׁשים ּבכּמה ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְֲִִִֶַָָָָּוכמֹו
ּבעניני  הבנה ׁשּוב להם ואין ּתֹורה יֹודעים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינם
יׁשרה  ּבדר ללכת טֹוב להּיצר ׁשֹומעים ורק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצות,
ועֹולים  ּתֹורה והחזקת ּבתפּלה מעׂשּיֹות הּמצות ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹּבקּיּום
מלּמד  הרע הּיצר הּנה זה לעּמת טֹובֹות, ּבמעלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבעּלּוי
ּוכמֹו אדם, ּבמעלת ׁשהּוא מי על ּגם לרעה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָּופֹועל
לׁשֹוטה  האדם את עֹוׂשה הרע ּדהּיצר ּבמּוחׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנראה
וחמּדה  ּתאוה ּבדבר הּלב יחם אׁשר ּדבעת ענינים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכּמה

ּוכתיב  ׁשטּותים, ּכּמה לעׂשֹות חּטאת 53יכֹול "לּפתח ְְֲִִֶַַַַַָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ב)רֹובץ", עּמּוד צא ּדף יצר (סנהדרין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּוכתיב  לעֹולם, יציאה מּׁשעת ּבאדם ׁשֹולט "ּכי 54הרע ְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
ּברכֹות  ּבירּוׁשלמי ואיתא מּנעּוריו", רע האדם לב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָיצר
ננער  ׁשהּוא מּׁשעה ּכתיב, "מּנעריו ה, הלכה ג ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָֻּפרק
,להפ להיֹות צרי היה ולכאֹורה לעֹולם", ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָויֹוצא
ּכזאת  היתה ולּמה קדם, להאדם יבֹוא טֹוב ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשהּיצר
ויתּפּׁשט, האדם ּבגּוף הרע הּיצר ׁשּיּׁשרׁש יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמּלפניו
הרע  לּיצר לכּפֹות טֹוב יצר ּבֹו נּתן ּכ אחר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָואז
ׁשּיּוכל  טֹוב ליצר ועז ּכח נּתן ּכי אמת והן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּולהכניעֹו.

זה  קטּנה העיר את וללּכד הרע הּיצר על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהתּגּבר
ז"ל55הּגּוף  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו עּמּוד , ל ּדף (נּדה ְְִֵֶֶַַַַַַָָ

מּׁשםב) יֹוצא אּמֹו)"ואינֹו מּמעי ׁשּמׁשּביעין (הּולד עד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּתהי  אֹותֹו, ׁשּמׁשּביעין הּׁשבּועה היא ּומה כּו', ְְְִִִִֶַַָָאֹותֹו

ּבזה  ּומקׁשין ׁשּמׁשּביעין 56צּדיק", הּׁשבּועה מֹועלת מה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
צּדיק, הּוא האלקית הּנפׁש ׁשהרי האלקית, הּנפׁש ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאת

הם הּבהמית והּנפׁש האלקית ּדהּנפׁש צּדיק וכּידּוע ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
וזּכאי  צּדיק הּוא האלקית ּדהּנפׁש וחּיב, זּכאי ׁשהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹורׁשע,

ּדין  ּבעלמא יׁשרה לדר הּברּיֹות את ּומלּמד מד ׁשּמלּמד , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדאתי  לעלמא האדם על הּוא מה זכּות הּבהמית והּנפׁש , ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חֹוב  ּומלּמד ּדין, ּבעלמא לרעה האדם את ׁשּמלּמד ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָרׁשע
להּנפׁש ּמֹועיל מה ּכן ואם ּדאתי, לעלמא האדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
אּלא  האלקית. להּנפׁש ׁשּמׁשּביעין הּׁשבּועה ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּבהמית
ּגדֹול  ׂשבע ׁשּנֹותנין הּׂשבע, ענין הּוא זֹו ׁשבּועה ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹּדפרּוׁש
הּבהמית  הּנפׁש על לפעל ׁשּיּוכל האלקית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלהּנפׁש

מדרגה  הּוא זה ּדכח והינּו מאד,57ּולהכניעֹו, עליֹונה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּבכל  ּכי הרע, הּיצר הׁשרׁשת נֹוגע אינֹו זֹו מדרגה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלגּבי
הרע  ויצר טֹוב ּדיצר וכּידּוע להכניעֹו, טֹוב הּיצר יּוכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפן
הּוא  טֹוב להּיצר הּנּתן והּכח ותּקּון, מּתהּו הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשרׁשן

ותּקּון. מּתהּו ׁשּלמעלה עקּדים ְְְְֲִִִִִֶַַָֹֻמּבחינת

היצ"ט  זה – כקנה רך יהא לעולם ביחד. והיצה"ר היצ"ט באים לא מדוע מובן: אינו עדיין
ומדוע  קשות. מדות בעל היצה"ר, זהו – כארז קשה ולא וברכות. בחכמה טענותיו שכל
ביגיעה  להכניעו היצ"ט בא אח"כ ורק כרצונו, האדם את להרגיל ליצה"ר הקב"ה מניח

מלמעלה  וסיוע גדולה

‰p‰Â לאקּדֹומי ליּה לּמה מּובן אינֹו עדין זה ּכל מו אחר ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הרי  לבד, העבֹודה מעלת מּפני ואם הרע, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּיצר
ּבאים  היּו הרע והּיצר טֹוב ׁשהּיצר ּבאם לכאֹורה היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדי
הּיצר  ּכי ּבעצמֹו יפעל ּבעבֹודתֹו וׁשהאדם ּכאחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשניהם
יגיעה  צריכים ּבזה ּגם אׁשר טֹוב, הּיצר מּפני יּכנע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרע

ליּה ּדאמר ּוכהא ועצּומה, לאלּיהּומז רּבה יהּודא רב ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָ
ב) עּמּוד יט ּדף אמר (יֹומא מאי הּוא ּברּו ,מח "הּקדֹוׁש ֲַַַַַָָָ

ליּה אֹומר אמר הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש יהּודא, לרב (אלּיהּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

האדם) מחטיאֹוּבזכּות הרע יצר רֹובץ", חּטאת לּפתח ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
עליו  מתּגּבר אדם ׁשל יצרֹו ּדהלא רׁש"י, ּכרחֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבעל

ּבׁשמירה  מּמּנּו להּׁשמר ּוצריכים להחטיאֹו יֹום ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָּבכל
מּׂשֹונא  להּזהר ׁשּצריכים הּמלחמה ּבעת ּוכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמעּלה,

ּגלּוי  מּׂשֹונא יֹותר הרּבה ׁשּקׁשה ונעלם, ּובפרט 58נסּתר , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
צריכים  הרע הּיצר ׁשל קׁשֹות הּמּדֹות להכניע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבכדי
להיֹות  רב, זמן ּבמׁש עצּומה ּבׁשקידה רּבה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָעבֹודה
ּכקנה  ר ּבענין וכּידּוע ּבעצם, קׁשים ּומּדֹותיו הרע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיצר

ּכארז  הרע 59וקׁשה והּיצר טֹוב הּיצר ׁשּזהּו ּדהּיצר 60, , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּברּכּות  הּוא ׁשּלֹו ּדההתּגּלּות הינּו ּכקנה, ר הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָטֹוב
חכמה, ּבדברי הּוא וטענֹותיו ּדּבּוריו וכל ּדוקא, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוׂשכל

נׁשמעים  ּבנחת אׁשר חכמים ּדברי ּדר ׁשּיׁש61ועל ורק , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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הר טבע הרי ּבאמת הּנה ולכן ועצמי, ּפנימי ּתקף ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
ּופנימּיּותֹו ּבעצמּותֹו זהּו אמנם הּקׁשה, ּבפני ,62לעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

איידעל  הּנקרא ּברּכּות הּוא ׁשּלֹו ההתּגּלּות מה מט אבל , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָ
קׁשֹות  מּדֹות ּבעל ּכארז, קׁשה הּוא הרע הּיצר ּכן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשאין
ׁשּבאדם  מּדֹות ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּביֹותר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָותּקיפֹות
מּדֹות  ׁשהם הגם ּדאדם ּדמּדֹות חּיים, הּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמּדֹות
והגם  ּפנים, ּכל על הּׂשכל ּפי על הם מקֹום ּומּכל ֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָחזקֹות
עצמֹו הּׂשכל לפעמים הּנה הּמּדה את המחּיב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּׂשכל
רֹוצה  ׁשהּוא ׁשּלהיֹות והינּו הרצֹון, ּפעּלת ידי על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻהּוא
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו לזה, ׂשכלֹו הּטית הּוא לזאת ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּבזה
ּומסּבירים  מטעימים ׁשּלפעמים אדם ּבני ּבטבעי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבמּוחׁש
אינֹו ׁשּבאמת לפי ּבעּקרֹו, מטעה ּבׂשכל ענינים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּכּמה

הּׂשכל,א  את מּטה והרצֹון ּבלבד, רצֹונֹו ּתקף מּפני ּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הׁשּפעה  לֹו יׁש ׁשהּׂשכל הענין מּכללּות הּנה מקֹום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכל
להם  יׁש ּׁשהּמּדֹות מה זה ענין ּדכללּות הינּו מּדֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
מחליׁש עצמֹו זה הּנה ּובהם, עליהם לפעל ׁשּיכֹול ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
לגּבי  ר ּתבנית ּכמֹו ּבכללּותם ׁשהם מהּותם עצם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּבעצם  וחזקים ּתּקיפים מּדֹות ׁשהם חּיים הּבעלי ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּדֹות
ּומּדֹותיו  מהּותֹו ּבעצם ּבהמי הּוא הרע והּיצר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמהּותם,

וועהל  א אין ּכסדר ׁשטייט ער ּבעצם, קׁשים ואין נ הם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּכזאת  היתה לּמה ּכן אם ּכלל, הּמֹונעֹו ּדבר ׁשּום ְְְְִֵַָָָָָָָָֹל
להתּפּׁשט  הרע להּיצר להּניחֹו עֹוד יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּלפניו
הּיצר  ּבֹו נּתן ּכ ואחר ּבתחּבּולֹותיו, האדם את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולהרּגיל
מּלמעלה  לֹו ׁשּנֹותנים הּסּיּוע ידי ועל ידֹו ּׁשעל מה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָטֹוב,

ּכמאמר  ינּצח 63להאדם, אֹותֹו", מסּיעין לּטהר "הּבא ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּתחּלה  להיֹות צרי מקֹום מּכל ּכי והגם הרע. ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָלהּיצר
העבֹודה  ענין ּכל זהּו ּכי עצמֹו, מּצד לּטהר" ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ"הּבא
אברהם  ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּוביגיעתֹו, עצמֹו ּבכח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה

ּדכתיב  להוי' קרּובֹו ּבתחּלת הּׁשלֹום עליו "ל64אבינּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  הּכל ּדתכלית ,"אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת מארצ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹל
ּומדרגת  לבחינת הּלּו אחר ּבהּלּו ּולהּגיע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַלעלֹות

"זה 65"ל הּלּו אפן אמנם הּנׁשמה, וׁשרׁש עצם ׁשהּוא , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
מהארצּיּות  לצאת והינּו ,"מארצ" הּוא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָוהתחלתֹו
הרגילּות, עזיבת ענין ׁשהּוא "ּומּמֹולדּת" ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָוהּגׁשמּיּות,
הּבהמית  הּנפׁש ׁשהרּגילֹו ּבהם, מרּגל ּׁשהאדם ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמה
והנהגת  ּבהנאת אדם ּבני מעׂשה אחרי נמׁש ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלהיֹות
ּכל  אׁשר הּטבעי הּׂשכל ׁשהּוא "אבי ּו"מּבית ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעֹולם,
הּגׁשמּיים, ּובּדברים ּגּופנים ּבענינים הּמה ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָהׂשּכלֹותיו
האמּתי, הרצֹון ׁשהּוא הארץ אל ויּגיע האדם יעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָואז

ּגדֹולה. ויגיעה עבֹודה הּוא זה ְֲִִֶֶָָָָׁשּכל

לאדם  בא היצה"ר גם כך בוקר, ויהי ואח"כ ערב ויהי קודם העולם, בבריאת כמו תשובה:
היצ"ט  לפני

C‡ הּוא ז"ל66הענין רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה עז , ּדף (ׁשּבת «ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

ב) קאי עּמּוד ּדהוה יהּודה לרב אׁשּכח זירא "רּבי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבעי  ואי ּדעּתיּה ּבדיחא ּדהוה וחזייא חמּוּה ּדבי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאּפתחא

ּדעלמא חללי ּכל חלל מּניּה ּבכל הּנעׂשים ּדברים (ּפרּוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

רׁש"י) עּזי העֹולם, טעמא מאי ליּה אמר ליּה, אמר הוה ֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ
עֹולם  ׁשל ּכברּיתֹו ליּה אמר אימרי, והדר ּבריׁשא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמסּגי

נהֹורא" והדר חׁשֹוכא מה נא ּדבריׁשא ּדר על ׁשהּוא , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבזה  ּגם הּנה ולכאֹורה בקר", ויהי ערב "ויהי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּכתּוב

חׁשֹוכא  ּבריׁשא מּדּוע מּובן עׂשה נב אינֹו לא ולּמה , ְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ
אמת  ּדהן והינּו ּתחּלה, נהֹורא ׁשּיהיה הּוא ּברּו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
ּבריׁשא  מה מּפני אבל ולילה, מּיֹום ׁשּכלּול הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָּדיֹום

ּכן  ּגם הּיֹום ּבּקדׁשים ׁשהרי ּדוקא, נהֹורא והדר ְְֲֲֲֳִֵֵֶַַַַַַָָָָחׁשֹוכא
אחר  הֹול הּלילה הּנה מקֹום ּומּכל ולילה, מּיֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּכלּול

ענין 67הּיֹום  הּוא ׁשּקרּבנֹות מּפני הּוא הּדבר ּדטעם , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ועל  ,החׁש וזּכּו ּברּור ּדהינּו הּגׁשמית, הּבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּברּור

להוי' ניחֹוח ריח נעׂשה הּוא זה ׁשם 68ידי ּגּלּוי ׁשּנמׁש , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּגּלּוי  ּבבחינת יהיה אלקים ׁשם ׁשּגם אלקים, ּבׁשם ְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהוי'
אין  מקֹום ּומּכל ּכיֹום, ּכן ּגם הּוא ׁשהּלילה וזהּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָאֹור,

יאיר  ּכּיֹום ּׁשּלילה מה עדין מה 69זה אּלא ואינֹו , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לּיֹום  טפלה הּלילה 70ּׁשהּלילה הּנה העֹולם ּובבריאת , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

בקר", "ויהי ּכ ואחר ערב" "ויהי ּדתחּלה לּיֹום, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹקדם
נהֹורא  והדר חׁשֹוכא .נג ּדבריׁשא ְְֲֲִֵַַָָָ
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בכתי"ק:62) .2 שבהערה קונטרסים המאמרים בספר כ"ה
ובפנימיותו.

ב.63) לח, יומא
א.64) יב, לך לך
המשך 65) סע"ב תרפ, ח"ד לך לך אוה"ת ראה - לקמן בהבא

ועוד. ואילך. שצז ע' סז. ע' תרס"ו
(בהוצאה 66) ואילך ב תסד, תצוה חיים תורת גם ראה

ספר  ואילך. א'ב ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך). ג שיח, - החדשה
ואילך. 229 ע' תש"ד המאמרים

א.67) פג, חולין
ועוד.68) ט. א, ויקרא
יב.69) קלט, תהלים
בכתי"ק:70) .2 שבהערה קונטרסים המאמרים בספר כ"ה
להיום.

ברצון.נ.עדין.מט. תמיד נמצא מבודחת,נא.הוא שדעתו וראהו חמיו בית פתח על עומד שהיה יהודה ברב פגש זירא רבי
הכבשים? כך ואחר בראש הולכים שהעיזים הטעם מה לו: אמר לו. יאמר העולם עניני בכל שאלה ממנו ישאל ואם

אור. כך ואחר חושך שבתחילה עולם של כברייתו לו: חושך.נב.אמר שבתחילה
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‰ÏÈÏ‰ ˘Â„È˜· ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘
מסביב ‡. לעומדים הציע מהמסובים אחד

ידי־חובה  ויוציא קידוש יאמר מהם שאחד לשולחן,
אדמו"ר: כ"ק ואמר האחרים, את

על  הוא תורה, שמחת של בקידוש ה"שהחיינו"
ידי־1התורה  "להוציא של הענין אין התורה ולגבי ,

עצמו. את יפקיע אחד שכל הלואי חובה",
הוא ·. שניגון משמע והקבלה, הזוהר מפירושי

אין 2למעלה  אך התכללות, פועל ניגון שכן מדיבור,
ידי  על וזאת יתנגן', ש'זה אלא סתם, בניגון מדובר
התאחדות  משום בניגון יש שאז הנשמה, גילוי
התחברות  הפועל קידוש, על־ידי נעשה וזה הנשמות,

הנשמה. עצם עם הנשמה
ש"ימשוך". ניגון ביחד לנגן צריכים

שעשו ‚. לאלה מזונות חילק מהמסובים אחד
אדמו"ר: כ"ק ואמר לחיים, ושתו קידוש

איך  כעת נזכר אני עין". ב"טוב לתת צריכים
חלה  שי' דובין מרדכי ר' חילק בשמחת־תורה שפעם
שהיה  אחד אז נוכח היה נותן. עין" ש"טוב כפי ונתן
ענין  בגלל זה היה לו, נתתי אני וגם לישועה, זקוק
עין" ש"טוב כפי נתן שי' דובין מרדכי ר' אך פנימי,
עין". "טוב של הענין בעונג אצלי "הונח" אז נותן.
אלא  כללית, להצלחה כלי זה הרי נותן, עין" כש"טוב
המקבל, ממשיך כבר זה בפרטיות, יבוא שזה שכדי

הצומח. וכוח הגרעין זריעת של הענין על־דרך
אאמו"ר  כ"ק הוד של ביאורו על אז נזכרתי

הפסוק  על שה"טוב 3הרה"ק יבורך", הוא עין "טוב
הנעלם, אין־סוף עצמות ה"הוא", את מברך עין"

זאת. מגלה העין" ו"טוב
אב  עצמית, אהבה הרי היא הבן, אל האב אהבת
קשה  האב. של מציאותו כל זה הילד, אודות רק חושב
ובמלים  בשריות בשפתיים מדברים שאנו מפני לדבר,

ידוע  כמוך"4בשריות. לרעך כלי 5ש"ואהבת הוא
אלקיך" ה' את היא 6ל"ואהבת ישראל' 'אהבת ובאמת ,

למעלה  הוא הכלים' ש'שורש כידוע מזה. למעלה עוד
"בנים  נקראים ישראל ובני האורות', מ'שורש

שכתוב  כמו אלא 7למקום", אלקיכם", לה' אתם "בנים
אותה. מגלה העין" ו"טוב בהעלם, היא זו שאהבה

מרדכי  ר' איך אז כשראיתי אצלי "הונח" זה ענין
עין". "טוב מתוך חלה מחלק שי' דובין

על  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של ביאורו את
שילם  ר' התמים כשהרב  שמעתי עין", "טוב הפסוק
אאמו"ר  כ"ק הוד לו אמר לגיוס, להתייצב צריך היה
של  שהניצוץ אלא לחפשי, תצא כה בין אתה הרה"ק:
דרך  לעבור צריך ידך, על להתברר שצריך 'תהו'
על  יסכימו 'תהו' של הניצוצות שגם הצבאי, הפיקוד

כך.
היה  הוא יהודי, אף היה לא הפיקודים בכל
שהוא  כדי היו הפיקודים וכל בפיקוד, היחיד היהודי

דרכם. יעבור – שילם ר' –
אדמו"ר: כ"ק וסיים

שליד  היא, אחרות עוגות לגבי זו עוגה של המעלה
שמאריך  על־דרך עין", "טוב של הענין דובר זו עוגה
מאמר  נאמר שבו ומצב המעמד על לספר בזוהר
המאמר  את גילה הסביבה ומצב שמעמד מסויים,

אז. שנאמר
עניינים „. שני שהן התבטאויות שתי ישנן בדיבור

מקום  בזמן, שייך – לחיות ולחוות. לחיות עצמיים:
הוא  כך והסביבה, המקום הזמן אופן שלפי וסביבה,
מכן  לאחר יכולים  חיים וכאשר החיים. אופן

לחוות.
שכן  לזמן, בנוגע רק הוא ה'לחוות' לפעמים
ולפעמים  מקום, באותו נמצא עדיין הוא במקום
בנוגע  גם אלא לזמן בנוגע רק לא הוא ה'לחוות'
'חיים'. לפעול צריך ה'לחוות' לפעמים אך למקום.
הפלאה  של הרגש יש חסידות, הרבה שלומדים לאלה

זה. בענין והשגה
לדבר  הזמן עתה ואין 'יריד', זה הרי כיום ואילו

בזה. שישנם העניינים פרטי על
לא ‰. עבורנו, לא זה כאן? נמצאים שאנחנו מה

שייכות  שום לנו אין החצר, לא העיר, לא המדינה,
העליונה  ההשגחה אלא זו. ולסביבה זה למקום

כוונה. עם זה הרי – לכאן אותנו הביאה
ההשגחה  הביאה הנודדים, היהודים אותנו,
באור  הרחוב את לחמם כדי לאמריקה העליונה

התורה.
מסיר  עצמו על לקבל צריך יהודי נפש כל ות

בנפשו, בגופו, ברבים, תורה הרבצת על ממש בפועל
שהוא  במה אחד כל ונתינה, במסירה ובנשמתו, ברוחו
דיבור, על־ידי ובלב , במוח בהשגה, בשכל, יכול,
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א).1) (ה, א' כרך לקו"ד ראה
ואילך).2) א תנו, ואילך. א (תמד, ג' כרך לקו"ד ראה
ט.3) כב, משלי
מה.4) ע' ד. הו' התמים

יח.5) יט, ויקרא
א.6) יא, ה. ו, דברים
א.7) יד, דברים
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לתלמודי  ילדים להביא לבית, מבית ברגל ללכת פשוט
הכשרות. ולישיבות הכשרים התורה

יש  ואיך מה המצווה, של ה'עשה' ישנו מצוה בכל
מה  המצווה, של וה'לא־תעשה' המצווה, את לעשות

לעשות. שאסור
בניכם" את "ולמדתם במצוות מצוות־8גם ישנה

של  ה'לא־תעשה' מצוות לא־תעשה. ומצוות עשה
את  למסור שאסור היא, בניכם" את "ולמדתם
ומחללי  טריפות אוכלי ומורות מורים בידי הילדים
בניכם" את "ולמדתם של ה'עשה' ומצוות שבתות,
על־ הכשר החינוך את לילדים לתת שצריכים היא,

ומצוות. תורה שומרי ומורות מורים ידי
נערים  ילדיכם, את הצילו ואמהות, אבות יהודים!
את  הכניסו כשרים. הבלתי התורה מתלמודי ונערות,
ברוכים  ותהיו הכשרים, התורה בתלמודי ילדיכם

בריאים. אמיתיים יהודיים בילדים מהשי"ת
לדעת  וצריך מלחמה, של בזמן אנו נמצאים

רוחנית. מלחמה היא שהמלחמה
ואנשי  גדולה, אישיות הוא [הנשיא] הפרזידנט
האנושות  לטובת מסורים השטחים בכל שלו ההנהגה
מספיק. אינו עדיין זה כל אך רבים, כספים ומוציאים

רוחנית. מלחמה זוהי
לראות  אצים־רצים הבוקר, בשעות יום בכל

המלחמה. חדשות את בעיתונות
הגשמית  במלחמה אוחזים היכן לדעת כשרוצים

הרוחנית. המלחמה על מבט לחטוף יש –
ניצחו  כמה עד בזה, לחפש צריכים החדשות את

ישראל. ילדי להציל הרוחנית, במלחמה
מלחמה  בשעת למנוע מצליח פשוט, חייל אם
אות  מקבל הוא קטנה, פצצה של גם התפוצצות

מלחמה  בשעת 'להרויח' יכול פשוט חייל הצטיינות.
של  הוצאתו שלום. של בזמן גנרל מאשר יותר הרבה
זה  הרי ילדים, לקלקל שמצליח לפני כשר, לא מורה

שהתפוצצה. לפני פצצה כתפיסת
.Â,הצאן מיטב על חמל המלך שאול כאשר
אמר 9אמר  הנביא ושמואל ה'", דבר את "הקימותי :

גדול  הבדל יש הרי ה'". דבר את "מאסת בין לו:
ה'". דבר את ל"מאסת ה'" דבר את "הקימותי

של  הצאן ממיטב קרבנות להביא רצה שאול
מעמלק. לה' קרבנות להביא עמלק,

וזה  טוב", מזבח שמוע "הלא לו: אמר שמואל אבל
שבא  'משכיל' היה שאול ה'". דבר את "מאסת הרי

הנהר" על 10מ"רחובות הנביא את לשאול והלך
האתונות.

הקודש' שב'אגרת נא 11למרות "לכו אומר הוא
ושמואל  האתונות, על שואל 'משכיל' וכו'", ונווכחה

שמו־אל  .12הוא
"קנה  – אלקנה ואלקנה. חנה של בנם היה שמואל
ס"ג. שם של הבירורים ס"ג, בגימטריא וחנה אל",
של  הענין הוא "שמו" אל, שמו הוא שמואל של עניינו
א־ל  בשם האיר יהודי של בהארה שאפילו הארה,

חסד". ד"רב 
האחרים  הלימודים הם שהעיקר הסוברים אלה
דבר  את "מאסת בבחינת זה הרי תורה, לומדים ו"גם"
"הקימותי  משום בכך שיש סוברים אמנם הם ה'".
ה'". דבר את "מאסת זה באמת אך ה'", דבר את
הלא־כשרים  התורה לתלמודי שבקשר הוא, ההבדל
בקשר  ואילו גמורה, בהתנגדות כנגדם עומדים
מענייננו  זה אין – תורה קצת בהן שלומדים לישיבות
זה  דבר, של לאמיתו אך נגדן, בהתנגדות לעמוד

ה'". דבר את "מאסת בבחינת
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יט.8) יא, דברים ראה
יג.9) טו, א. שמואל

הי'10) המלך ושאול וכו' הנהר מרחובות שאול פ"ד: ש"ח ע"ח

זו. מבחי'
כ"ב.11) סי'
חנה.12) מע' יעקב קהלת

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

mikxc zyxt lr - (a) a"p wxt

שמואל: ישראל של למדנותו לו נודעה כיצד סיפר כך אגב

במינה  מיוחדת במזחלת חשקה שנפשו קיבציסקי זיגיסמונד בשם פריץ חי דוברומיסל ליד
זו  מזחלת לליובאוויטש. סמוכה הייתה שאחוזתו שיבניצקי, יוזף אחר, פריץ אצל שראה כפי
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במגררת  השתמשו הפריצים ביותר. עמוקים בשלגים בה להשתמש היה שניתן כך בנויה הייתה
מהמזחלות  יותר וחזקה רחבה בצורה בנויה שהייתה משום ביערות, חורף לציד כזו שלג
ולנגר, שאול, יצחק ר' וחתנו, אליעזר ר' לנפח, לקרוא קיבציסקי זיגיסמונד אפוא, שלח, הרגילות.
כדי  שיבניצקי, יוסף של לאחוזתו אותם שהסיעה מיוחדת במרכבה הושיבם הוא שמואל. ישראל
על  קיבלו דבר, של בסופו בשבילו. כדוגמתן ליצור מנת על שלו המזחלות את מקרוב שיבחנו
את  שאול יצחק ור' העץ עבודות את יבצע שמואל ישראל ר' כאשר המשימה, ביצוע את עצמם
שם  כך כדי תוך מספר. שבועות משך משותפת בעבודה יחד בילו זה לצורך הנפחות. עבודות
עורר  והדבר העבודה, בשעת הרף ללא לעצמו מפזם שמואל שישראל לעובדה לב שאול יצחק ר'
אוזנו  את להטות שאול יצחק ר' הצליח בכך, יחוש שהלה מבלי רב, במאמץ התעניינותו. את
שמואל  ישראל של מפיו כי להפתעתו לו התברר ואז מפזם, שהוא המלים תוכן את ולקלוט

המופלגת. למדנותו לו שהתגלתה עד הקיר אל לחצו הוא זה. אחר בזה גמרא דפי נשפכים

ישר  כיהודי דרךֿארץ לו מגיע "לא - שאול יצחק ר' סיים - למדן" היה לא אילו "ואפילו
ויראֿשמים"?!

חדשה, רוח בקרבו מפעמת כי והרגיש שאול, יצחק ר' של הארוכה לשיחתו האזין ברוך
הבורא. בעבודת חדשה כדרך החסידות של המיוחדת רוחה

עזרא  כאשר זה היה בזיכרונו. עמוק נחרת ושמיעה ראיה עד לו היה שברוך אחר מאורע
בעיירה, ששמע ידיעות ומסר הנפח לבית נכנס ראובן, אליעזר ר' של בשכנותו שגר גנן יהודה,
חתניו  שני אך קשב, ברוב לסיפורו האזין הנפח הרב. של ומצבו מסוימים קהילה לענייני בקשר
לדבריו, לשמוע שיואילו מכדי בעיניהם מדי פשוט היה יהודה עזרא רוח. מורת מיד גילו הגדולים

כאלה. בנושאים ובמיוחד

המוח! את תבלבל "אל רב: בכעס והתפרץ ברוחו, לשלוט היה יכול לא הבכור החתן
אלה"! כגון בעניינים מאשר יותר רב ידע לך יש וצנון במלפפון

ואמר: התאושש מיד אך במבוכה, שרוי היה דקות מספר דום. נאלם יהודה עזרא

כמו  חותן לי היה ואילו אתכם, נהגו שהוריכם כפי ולישיבה, לחדר אותי שולחים היו "אילו
נותרתי  הרב לצערי אך  מכם. יותר גדול למדן אולי אני , הייתי שולחנו, על אתכם המחזיק שלכם
נאלצתי  אך ללימודים, עז חשק לי היה שנים. תשע בגיל אם, וללא אב ללא "עגול", יתום
למרות  בנפשי. לחמי ולהביא אפי בזיעת חיי ימי כל לעבוד נאלץ הנני מאז לחם. לפת להשתכר
אך  התהלים. פסוקי כל את בעלֿפה ויודע התורה חומשי חמשת בכל היטב בקי הנני זאת כל
אגב, זאת, מלבד שלכם? לאפשרויות ביחס המידה למלוא מגיעה שלכם התורה ידיעת האם אתם

המעשה". אלא עיקר המדרש לא כי שלנו מהרב אוזני במו שמעתי

היו  הם וחוצפה. עזות דברי בעיניהם שהיו ששמעו, הדברים למשמע התרגזו החתנים שני
עם  יחד מהבית ויצא המריבה המשך את למנוע מיהר חותנם אך קצף, בשצף להתקיפו מוכנים

הגנן.

אל  כך לדבר עםֿהארץ של העזתו על לצעוק והחל רב. זעם המבוגר החתן התמלא עתה
הו  לדבריו,למדנים. הסכים השני חתנו ממנו. יישכח שלא לקח ללמדו יש כי דעתו הביע א

היודע  הגנן כמו יהודי כי סבר בכלל יהודה, עזרא של להגנתו שאול יצחק ר' נחלץ לעומתם
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נוכח  ושוב ברתחה, הוא גם דיבר זה לעניין בהתייחסו לעםֿהארץ. נחשב אינו ותהלים חומש
ראובן. אליעזר של השונים חתניו עלֿידי המיוצגות נפרדות דרכים שתי של קיומן על לדעת ברוך

דרשת  את הגדול. בשבת בדוברומיסל שהתרחש אחר, מאורע ברוך על השאיר יותר עז רושם
ערבֿשבת, באותו בשיתוק לפתע לקה שהרב לאחר הרב, של נכדתו בעל שלמה, ר' השמיע היום

ל"ט). פרק (ראה במקומו ידרוש שלמה שר' רצונו והביע

למדן  היה הוא לעשיר. מעני שהפך הצמר סורק בנימין אברהם ר' של בנו היה שלמה ר'
בשבח  מפליג והיה גדלות בהרגשת התהלך שתמיד משום אותו חיבב לא בקהילה איש אך גדול,
תם, ורבינו כרש"י הקודמים, מהדורות ואפילו גדולים, חכמים על דיבר כאשר אפילו עצמו.
בגאווה. אומר היה - משלי" שיטה ולי שלו, ושיטתו אחד "כל שווים, אל כשווה אליהם התייחס

של  העצומה לגדלותו הוכחה להם ששימשו כאלו, מדיבורים מתפעלים היו פשוטים אנשים
רבים  היו  לכן  כזו . התייחסות לסבול יכלו ולא כך על מתרגזים היו חכמים  תלמידי אך שלמה, ר'
גם  ומה הגדול, שבת דרשת את להשמיע עתיד שלמה שר' מהעובדה רצון שבעי היו שלא
איש  ברם, בדוברומיסל. הרבנות כסא על שנה משישים למעלה שישב הזקן, הרב של במקומו

והחולה. הזקן הרב של לרצונו התנגדות של מלה להשמיע עוז הרהיב לא

של  רגש הציבור חש הקודש, ארון שליד הבימה אל שלמה ר' שעלה הראשון מהרגע כבר
ולוחש  הפרוכת את מנשק הכנעה, ברוב הבימה על לעלות נוהג היה הזקן הרב כלפיו. רוח מורת
של  תחושה מלא הוא כי היה ניכר עצמה הדרשה בשעת בלשונו. ייכשל שלא חרישית תפילה

אחריות. ורגש יראה

של  מבט הקהל כלפי הפנה לבימה עלותו עם מיד שלמה, ר' של גישתו הייתה לגמרי שונה
הדרשה  שבזמן יכריז וכי הטלית, את לו יגיש כי זלזול, של בנימה פקד, הזקן השמש על ביטול,
מסוגלים  הם שאין תורה דברי שומעים הם כאשר עמיֿהארץ של כדרכם לפהק איש יהין לא

להבינם.

שלמה  ר' שכן בגאווה, גדושה הייתה עמוקה, למדנות מלאה אמנם שהייתה עצמה, הדרשה
שעתיים  עליהם. לחלוק זכאי עצמו וראה הראשונים הדורות לגדולי בדבריו עצמו את השווה

דבר. אמרו לא אך שלמה ר' של עזותו את חשו ורבים הדרשה, נמשכה

מזלזל  שלמה ר' כי בקולו, ולרעוש להרעים והחל פקעה שסבלנותו שמעון חיים ר' היה שונה
חליפות, והחווירו הסמיקו שלמה ר' של ופניו סערה, פרצה המדרש בבית ישראל. גדולי בכבוד
בראשות  הקהילה, נכבדי שמעון. חיים ר' הזה, החצוף את לנדות יש כי ממקומו לצעוק החל הוא
לשיחת  הפך הדבר אך שקטה, המחלוקת הרוחות. את להרגיע והצליחו התערבו הדיין, משה רבי

בדוברומיסל. הגועשת היום

ועזות  חוצפה של רבה מידה גילה שמעון חיים ר' כי סברו הנפח של המבוגרים חתניו שני
אחרת  מתייחסים היו הרקי, שבעירו, ואמר אותו, הצדיק שאול יצחק ר' אך בהתנהגותו, ְִִפנים

במלקות. אותו ומכבדים הקהל לחדר אותו מכניסים פשוט, היו, שלמה: כר' לגאוותן

גדלותו  על המלצה במכתבי מצויד למדן, אברך להרקי הגיע שפעם סיפר שאול יצחק ר'
אותו, לשמוע באה העיר וכל בדרשה, התכבד השבת ביום ובריסק. ווילנא גאוני מאת בתורה
כשאי  השמשות, בין אך דבר, אמרו לא שלמה. ר' עתה שהשמיע מהסוג הייתה הדרשה אך
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בית  של צדדי לחדר הכניסוהו האברך, את למדנים אברכים מספר תפסו איש, להכיר אפשר
הגונות. צליפות בו והצליפו  המדרש

או  דבר לומר היה יכול לא אך לרב, להתלונן הלך הוא מספר. ימים בכאב חש ה"דרשן"
על  מהשמים עונש זה הרי הנראה כפי כי לו הסביר הרב המצליפים. של זהותם על רמז למסור

הקודמים. הדורות גדולי של בכבודם שזלזל

שאול. יצחק ר' סיים - שלמה" בר' לנהוג צריכים היו "כך

•
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פ"ב  אדר ו' ב' ב"ה

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה, שלום

עתה  עד עליו עניתי ולא כבר, הגיע שבט מח' מכתבך

הפרטי  מכתבי על מענה אקבל בטח אשר מכוונת בכוונה

מראשית  צערי על ואבליגה העבר, טבת מכ"ד והכללי

טבת. מי"ב במכתבי תבין לא אשר את ואבינך מכתבך,

כל  על והתבונן ושתים פעם המכתב לקרוא נא הואיל

צד  מאיזה ההתנגדות אשר שמענו מפורש כי בו , האמור

צומח  שלי טוב שמהלא כלומר שלי, טוב הלא הוא שתהי'

הלא  לבער לזה העצה ע"כ אשר התנגדות, בהזולת מזה

לההתנגדות. קיום יהי' לא וממילא שבי, טוב

כי  כלל, מענינא שלא דבר זה, על  לי עונה אתה ומה

וכו', שונאי' ועוד חסידי' לא שהם אנשי' על מתרעם הנני

שאינם  דברי' כזה, ביוקר להחזיק יכולי' אינם והשאר

אלף  יהיו אם גם ההחזקה בדבר כלל. זה לענין נוגעי'

כי  להחזיק, אנשי' בכח אין ככה, ד') (יתן פעמים אלפים

בלחם  וזה בשר, לכל לחם נותן והוא היא, לאלקים המחי'

אהל  ביושבי (שהוא השמים מן בלחם וכ"ש הארץ, מן

מוכרחי' אינם והכלי' יותר, גבוה דשרשו בדא"ח) כמבואר

כלל.

שאמרו  למה סותר זה האם וכו' חסידי' שאינם ובדבר

אתמהה. שבנו, הרע מקורו הזולת של ההתנגדות אשר לנו

קודם  עמדי נעשה מה מחשבות לחשוב צריכי' עת בכל

את  אתקן כאשר ואז הזולת, עם נעשה מה חושב שהנני

הטוב  אל כלי להיות אזכה כי השי"ת יעזרנ[י] חסרונותיי

מה  מהותי בכל עומד הנני אני וכאשר להזולת. להועיל

לתקנה  טובה לא מדה באיזה הזזה שום ואין שאני,

לא  אשר ותקיפות רעות מדות גם ימצאו יותר (ובדיוק

בענינים  ומדברים שחושבים מה ורק ומקורן) מוצאן מחכ'

בחנות  נמצאי' והלילה היום כל כאשר הדבר ודאי גבוהי',

יהי' זה כל כאשר מ"מ אבל טוב, ריח קולטי' בושם של

נודף  אינו הטוב הריח אז כדבעי מרוחצה בלתי בכלי

זה  הרי בה, טומאתה עוד הכלי כאשר ובפרט כ"כ, (נשמע)

באם  אנחנו כן כו'. בכלי הוא טוב דדבר לב, שברון מביא

מדותינו  ולפאר מחשבותינו לטהר בעצמינו עושי' אנו שאין

לעבוד  עלינו טוב. הריח תועלת ומה טהורה, לא היא הכלי

יחשב, לגדול קטן דבר גם כי עם גדולה, בעבודה בעצמינו

השי"ת. ירחמינו כי תקוה לנו יש ואז

הפנימי  בנושאם מכתבי לקרוא אעירך להבא ַועל

איש  שום על ת[רע]ומת שום כאן ואין הי' ולא יותר, בדיוק

בהתחזקות  ולעשות לפעול ובקשה תחינה רק בעולם,

ובמישרים, בנחת הורותיך אשר כפי אפשרי היותר

בגו"ר. בעזרך יהי' והשי"ת

קבלה. לשלוח וצויתי ע"ח כתבתי רו"כ מאות ה' הסך

בעת  רק כאלו כספים לעכב שלא אבקשך העתיד ועל

כן. לעשות מפורש שיכתבו

חשבונות  לעשות יכול אני אין בעזר שהבטחתיך ובדבר

אינה  שלי הקופה כי עתה, שהוא ובמה אז שהי' במה כאלו

יתן  רו"כ מאה אז לי שהבטיח מי אשר כזה, באופן נגבית

לא  כי להשי"ת ואקוה יותר. או ככה פעמי' עשר עתה לי

טובה  פרנסה לך תהי' ית' ובעזרתו בזה לעזרתי תצטרך

משאלות  וימלא בשמחה לבבכם השי"ת וישמח בריוח,

המשתתפים  כל על ד' נועם ויהי ולברכה, לטובה לבבך

אאמו"ר  כ"ק הוד כוונת להשלים בגו"ר לעזרם עמך אתך

ויתן זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה ברכה הרה"ק האלקים להם

בגו"ר. ידיהם מעשי בכל

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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ìä÷éå úùøô
éãå÷ô-

äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íúà úNrìáäëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−

:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéìâ-àì ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøráúô(éåì) §©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

ãøîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæäíëzàî eç÷ ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³

úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´
:úLçðe óñëå áäæ ýåýéåïîbøàå úìëúe §Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²
:íéfrå LLå éðL úrìBúåæíéîcàî íìéà úøòå §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:íéhL éörå íéLçz úøòåçøBànì ïîLå §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤©¨®
ì íéîNáe:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL §¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

è:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤
éøLà-ìk úà eNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬

:ýåýé äeö(ìàøùé)àéà-úà ïkLnä-úà-úàå Bìä ¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤
-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤

:åéðãà-úàå åéãnráé-úà åéca-úàå ïøàä-úà ©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤
:Cñnä úëøt úàå úøtkäâé-úàå ïçìMä-úà ©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤©ª§¨¬§¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åécaãé-úàå ©−̈§¤¨¥®̈§¥−¤¬¤©¨¦«§¤
ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤

:øBànäåèúàå åéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úàLãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤

åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈
:ïäëìëéðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå §©¥«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLî(ìåçá ë"ò)àëBaì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå ¤«©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®

úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð øLà ìëå§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧
ýåýééãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì §Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−

:Lãwäáëáéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä eàáiå ©«Ÿ¤©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´
áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå çç eàéáä áì¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈

éðä øLà Léà-ìëå:ýåýéì áäæ úôeðz óâë-ìëå §¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨
úrìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfrå LLå éðL̈¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:eàéáä íéLçzãëóñk úîeøz íéøî-ìk §¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ
øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå©¨¦´©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

:LMä-úàå éðMä úrìBzåëøLà íéLpä-ìëå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð̈¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«

æëéðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnäçë-úàå íNaä-úàå ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤§¤

ìe øBàîì ïîMä:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©®̈¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
èëàéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ

-ãéa úBNrì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©
:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLîô ¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

."‰NÚz" ‡ÏÂ - "‰NÚz" ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ≈»∆¿…«¬∆ְְֲִֵַָָ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר ּכיֿאם מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַַָ'ׁשּבת

éðùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬
ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬

:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²
:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
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:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©
øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNrì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

âøLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤
äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNrì©«£´Ÿ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈

:ø÷aa ø÷aaãúà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−
Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk̈§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−

:íéNò änä-øLàäøîàl äLî-ìà eøîàiå £¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåäLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬

:àéáäî íräæ-ìëì íiã äúéä äëàìnäå ¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnäñçeNriå ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«©©«£¸

øNr ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë̈£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNr áLç äNrî íéáøkèCøà §ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤
áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñëNriå ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨©©¬©

:íéãîr íéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«
àëänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà øNr¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈

:ãçàä Løwä áçøáëãçàä Løwì úãé ézL −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈
éLø÷ ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnäâëíéøNr ïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈¤§¦´
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ãë-éðãà íéraøàå §¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥

íéðãà éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹
ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLäëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
:íéLø÷åëíéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå §¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À

Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäæëäML äNr äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬
:íéLø÷çëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ

:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼
úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©



רנג iyily - fl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ
ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈

Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤
äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−

:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤
-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤

:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤
áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²

:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´
íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½

:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤
LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥−

ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈

:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©¯©§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´
Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½

:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦
:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ

úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨®̈¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈
:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½

äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬
éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³

åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®
:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©

änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬
Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−
:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©

åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈
:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿
‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ÎaL˙·מֹופיעה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העבּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיבֹותיה;

‰t ÏÚaL עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ּגבּול, לּה ׁשאין , ∆¿«∆ְְְְִִֵֵֶַָָָ

ָועֹוד.

éùéìùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ
ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëäpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨

çz øzôëå-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú §©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©
ì äpnî íéðwä éðLíéàöiä íéðwä úLL §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−



iriaxרנד - gl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨

:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²
:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−

:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈

:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©
íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´

:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−
:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤

øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®
:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl jxk zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, עלֿידי(תרומה ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ׁשעלּֿפי לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ
Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãr ähîlîäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwäåNriå ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©

:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

çúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nriå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîñèáâð | úàôì øöçä-úà Nriå ¥«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤
:änàa äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

ééåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenräàéäàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçðáé-úàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©

äøNr íäéãenr änàa íéMîç íérì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéóúkä-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®

ìL íäéãenrìL íäéðãàå äL:äLåèóúkìå ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´
ì äfîe äfî úéðMäLîç íérì÷ øöçä ørL ©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬

ìL íäéãnr änà äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
æè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìkæéíéðãàäå ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´

óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì̈«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

éãå÷ô úùøô
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤
:ïäkä ïøäàáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîâëïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈

úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç̈¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©
:LMáe éðMäñãëéeNrä áäfä-ìkäëàìnì ©¨¦−©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈



רנה iriax - gl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨

:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²
:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´
epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−

:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈

:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©
íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´

:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−
:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤

øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®
:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl jxk zegiy ihewl)

‰¯Bn‰ ˙‡ NÚiÂ(יז מׁשמע (לז, ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו «««∆«¿»ְְְְִִֶַַָָָ

לעיל  רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבצלאל

לא) כה, עלֿידי(תרומה ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ׁשעלּֿפי לֹומר, ונראה לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáøçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà Lîç̈¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©

ìLå:Búî÷ úBnà Láòaøà ìr åéúðø÷ Nriå §¨¬©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤

â-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nriå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ
Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãr ähîlîäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬
:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwäåNriå ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©

:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñ ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

çúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nriå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîñèáâð | úàôì øöçä-úà Nriå ¥«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤´¤
:änàa äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

ééåå úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenräàéäàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´

íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçðáé-úàôìå §®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©

äøNr íäéãenr änàa íéMîç íérì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤

âé:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
ãéóúkä-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®

ìL íäéãenrìL íäéðãàå äL:äLåèóúkìå ©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´
ì äfîe äfî úéðMäLîç íérì÷ øöçä ørL ©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬

ìL íäéãnr änà äøNrìL íäéðãàå äL:äL ¤§¥−©®̈©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
æè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìkæéíéðãàäå ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´

óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì̈«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrçéí÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéäraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

éãå÷ô úùøô
àëéãe÷ô älàãwt øLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−

-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤
:ïäkä ïøäàáëähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´

-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîâëïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈

úrìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç̈¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©
:LMáe éðMäñãëéeNrä áäfä-ìkäëàìnì ©¨¦−©¥«¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈

iying - hl - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

òLz äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî ìëa§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©
ìLe úBàî òáLe økk íéøNråì÷L íéL §¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤

Lãwä ì÷La:äëøkk úàî äãrä éãe÷t óñëå §¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®
ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe óìàå§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤

:Lãwä ì÷Laåëì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a §¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤
ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧

ì äìrîå äðL íéøNrìLe óìà úBàî-LLúL ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤
:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàæëøkk úàî éäéå £¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´

éðãà úàå Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´
:ïãàì økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤

çëíéráLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenrì íéåå äNr̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬

:íúàèëíétìàå økk íéráL äôeðzä úLçðe Ÿ¨«§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦
:ì÷L úBàî-òaøàåìçút éðãà-úà da Nriå §©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàéðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½
ì ãøN-éãâá eNréãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³

-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîô ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(931 'nr b jxk zegiy ihewl)

˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éùéîçáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ

CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´
:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ

éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤
áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¯¤¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ

:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−
éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨®©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©
:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³

úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À

ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤
:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»

ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤



iriayרנו ,iyy - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»

– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„וזהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ְֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnä-úà ýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñæëâøà äNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®
:åéðáìe ïøäàìçëéøàt-úàå LL úôðönä úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬

:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«
èëïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²

ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´

Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤
:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©

-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñáìãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®

-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
:eNr ïk äLîôâì-ìà ïkLnä-úà eàéáiå ¤−¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ¤

åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈
áéúëåçéøáéø÷:åéðãàå åéãnrå åéçéøaãì-úàå §¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«§¤
ëîäñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ ¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøòäìïBøà-úà Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬
:úøtkä úàå åéca-úàå úãräåìïçìMä-úà ¨«¥ª−§¤©®̈§¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàæìäøðnä-úà ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸

-ìk-úàå äëørnä úøð äéúøð-úà äøähä©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨
:øBànä ïîL úàå äéìkçìáäfä çaæî úàå ¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈

úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾
:ìäàä çút CñîèìúLçpä çaæî | úà ¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤

-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨
:Bpk-úàå øikä-úà åéìkîøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnr-úàørL ¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©
úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬

:ãrBî ìäàì ïkLnäàîì ãøOä éãâa-úàúøL ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬

:ïäëì åéðááîïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³
:äãárä-ìk úà ìàøNé éða eNrâîäLî àøiå ¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹

äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä-ìk-úà¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî íúà Cøáéå eNr ïk ýåýéô §Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆
ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éòéáùîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®



רנז iriay - n - icewtÎldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈
:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤

:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈
:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈

ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNrñæéúéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå ¨¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàaçéäLî í÷iå §¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹
åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈

:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziåèéNøôiå ©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ
ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§®̈§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
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áéàéNpä äNré-éëåéîé úLLa §¦©«£¤Á©¨¦̧§¥¤§¥

äNònäíéîìL-Bà äìBò äáãð ©©£¤§¨¹̈¨´«§¨¦»
-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤

íéã÷ äðtä ørMäBa Cøc àBáì ©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½¨¤¤

äNråãáBòä ïäkäBúìr-úà §¨¨³©Ÿ¥¨¥¤«Ÿ¨Æ
åéîìL-úàåíL ãîBò àéNpä úBéäa §¤§¨½̈¦§©¨¦¥¨

úaMä íBéa äNré øLàk©«£¤¬©«£¤−§´©©®̈
LãBç Làøáeøâñå àöéåøâBqä §Ÿ¤§¨¨²§¨©¬©¥

ørMä-úàãiîBúàö éøçàék ¤©©−©¦©©«£¥¬¥«¦

úBåçzLäì íòä eàBáé àì ìBçä éîéa¦¥©Ÿ¨¨¨§¦§©£

Lãç Làøå úaLa Bîk:âéãálî §§©¨§ŸŸ¤¦§©

ãBò àéáé íéáeöwä íéãéîzäNáëå ©§¦¦©§¦¨¦§¤̧¤
äìBò äNrz íéîz BúðL-ïa¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²
äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬

Búàíéàelnä ìéáLa:ãéäçðîe Ÿ«¦§¦©¦¦¦§¨Á
íéàelnä ìéáLa óñBðåéìr äNrú ¨¦§¦©¦¦©«£¤̧¨¹̈

Nákä ìòúéML ø÷aa ø÷aa ©©¤¤©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¦¦´
L ïîLå äôéàäïéää úéLéì ¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−

ñøìCkøìúìqä-úà,äaøä ïîLa ¨´Ÿ§©¥¤©®Ÿ¤§¤¤©§¥

äéäé äæåýåýéì äçðîúçðî ãálî §¤¦§¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¦§©

ék ,äøBza økæpä ãéîzäãéîz íìBò úBwçàaä ÷eñta øîàpL Bîk 'åëå Nákä úà eNòé:åèNákä-úà eNréãéîzäïîMä-úàå äçðnä-úàå ©¨¦©¦§¨©¨¦ª¬−̈¨¦«©£¤©¤¤§¤¤¡©©¨©¨©«£¸¤©¤¯¤©¨¦§¤©¦§¨²§¤©¤−¤
ø÷aa ø÷aaàéäå eáéø÷é ø÷a ìëa:ãéîz úìBòæèé éðãû øîà-äkýåýàéNpä ïzé-ékåéiçaäðzîBúìçpîåéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì ©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨Ÿ¤©§¦§¦©−¨¦««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³§©¨©¨¨Æ¦©£¨§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´

Bða ìLäéäzék ìáBia íéçàä ìà úøæBç dðéàåäìçða àéä íúfçàBúBî éøçà él äî åéiça él äî ïk-íà:æéïzé-éëåàéNpäãçàì Búìçpî äðzî ¤§¦«§¤®§¥¨¤¤¤¨©¦©¥¦£ª¨¨¬¦−§©«£¨«¦¥©¦§©¨©¦©£¥§¦«¦¥̧©¨¦©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ



רסב

äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨
Cà àéNpì úáLå øBøcä úðL-ãr BlÆ©§©´©§½§¨©−©¨¦®©µ

:äéäz íäì åéða Búìçðçéírä úìçpî àéNpä çwé-àìå ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹¦©«£©´¨À̈
øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî íúðBäì§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´

:Búfçàî Léà énr eöôé-àì(ïàë ãò) «Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«
øåáéöì ÷ø

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«
áîì Cì ãåãì ïúðBäé øîàiåeðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL ©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§

ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E §¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

`xenl iy
(çé,ïúðBäé Bì øîàiå.ãåãì øîà Cìnä ìeàL ïa ïúðBäéøçî ©Ÿ¤§¨¨§¨¨¤¨©¤¤¨©§¨¦¨¨

,Lãç.Lãç Làø øçî,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðåEúBà eøékæéå Ÿ¤¨¨ŸŸ¤§¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§

.áLBé EáLBnî øñçiLk(áîøLà §¤¤§©¦¨§¥£¤
,eðòaLð.'åëå eðòaLpL økæúå'ä ¦§©§§¦§Ÿ¤¦§©§

,äéäé.äòeáMä ìò ãò äéäé 'ä ¦§¤¦§¤¥©©§¨

mixn zxhr
Bl äúéäå åéãárîàeää ãáòìøBøcä úðL-ãrìáBiä ãòúáLå ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ¨¤¤©©§©´©§½©©¥§¨©−

áeLúåàéNpì,ìáBiaBúìçð Càì Cà éeàø àéNpä ìLåéðaékíäì §¨©¨¦®©¥©µ©«£¨½¤©¨¦¨©§¨−̈¦¨¤¬
äéäzàìå ,àéNpä úBî éøçà Búìçð ¦«§¤«©£¨©£¥©¨¦§Ÿ

ãáòä ãéa øàMz:çéçwé-àìå ¦¨¥§©¨¤¤§«Ÿ¦©̧
íúðBäì írä úìçpî àéNpä©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ
-úà ìçðé Búfçàî íúfçàî¥«£ª¨½̈¥«£ª¨−©§¦´¤
énr eöôé-àì øLà ïrîì åéðä®̈§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½

:Búfçàî Léà¦−¥«£ª¨«
çéLãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤

zã÷ôðåCìnä Ea øëféã÷té ék §¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬¦¨¥−
øñçéEáLBîBa áLBé ïéàî: ¤§©«¨¤«¥¥¥

áîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìíBìLäòeáMäåeðraLð øLà §¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§

øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
eðøîàåðéáe éðéa | äéäé ýåýéE §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

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¥£©§



רסג

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøúæ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

å-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáà §¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤

úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ

äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ

:Bzëàìî-ìk-úà NriååèéðL-úà øöiå ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬

úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä̈«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèäùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ

Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì̈¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´

úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½

:úéðMä úøúkä úîB÷æéäNrî íéëáN ©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´

øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−

úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈

:úéðMä úøúkì äráLåçé-úà Nriå §¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤

äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä̈«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´

úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì úçàä̈«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤

:úéðMäèéíìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®

`xenl iy
,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàãéîòäL íéãenòä éðL úà ©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤§¥¨©¦¤¤¡¦

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéää éðôlL íìeàa,'åâå äøNò íézL èeçåéôìe ¨¨¤¦§¥©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§§¥¤§¥§¦

Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥

.çôè Baçøa,éðMäøôñ óBñáe) éðMä ãenòä äéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk §¨§¤©©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨¨©©¥¦§¥¤

úBòaöà òaøà Béáòå" øîàð äéîøé¦§§¨¤¡©§¨§©§©¤§¨

òaøà Béáòå ìeìç äéäL ,"áeáð̈¤¨¨¨§¨§©§©

.(úBòaöà,úBøúk (æèíéøúk ïéîk ¤§¨Ÿ¨§¦§¨¦

.íéãenòä éab ìò íéðzð eéä̈¦¨¦©©¥¨©¦

,äëáN äNòî íéëáN (æééøeiö §¨¦©£¥§¨¨¦¥

,"äëáN äNòî" .íéèeøç íéôðò£¨¦£¦©£¥§¨¨

.ãöì ãvî íéèeøçäNòî £¦¦©§©©£¥
,úBøLøLíéôðòä eéä äæa äæ íéòeì÷ ©§§§¦¤¨¤¨¨£¨¦

.úBøLøL äNòîk ,úBøúBkaL,äòáL ¤©¨§©£¥©§§¦§¨
ìk íéôéwî eéä íéáeèç íéôðò äòáL¦§¨£¨¦£¦¨©¦¦¨

.úøúBk,'åâå íéøeè éðLe (çéìò ¤¤§¥¦©

ìL íéðBnø úBøeL ézL áañ äëáN ìk̈§¨¨¦¥§¥¦¦¤

íéæeøç eéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð§Ÿ¤¨¥©¨§¨£¦

ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa§©§§§¦©©§¨¨¤¨

.äëáOä ïî ähîì íééeìúe ,úøúBk¤¤§¦§©¨¦©§¨¨

ïBéìòä ÷ìçä úà äqëî äëáOä äúéäå§¨§¨©§¨¨§©¨¤©¥¤¨¤§

úà eqk íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL¤©¤¤§¥¨¦¦¦¤

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçäìò øLà ©¥¤©©§¤©¤¤£¤©
,íéðBnøä Làøäúqk äëáOäL Ÿ¨¦¦¤©§¨¨¦§¨

äúéäå úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¨§¨

Bîk eéäL íéðBnøä Làø ìò úçpî Bîk§ª©©©Ÿ¨¦¦¤¨§

.äëáOa íééeìzúøúkì äNò ïëå §¦©§¨¨§¥¨¨©Ÿ¤¤
,úéðMä,úçàa íéðBnøä äìzL Cøãk ©¥¦§¤¤¤¨¨¨¦¦§©©

.úéðMa äìz ïkøLà úBøúëå (èé ¥¨¨©¥¦§Ÿ¨£¤
,íéãenòä Làø ìòúBøúBkä ïúBà ©Ÿ¨©¦¨©¨

.äìòîì eøkæpLïLeL äNòî ¤¦§§§©§¨©£¥©
,úBnà òaøà íìeàaeéä úBøúBkä ¨¨©§©©©¨¨

,íépLBL éçøt ïéîk úBøiöîe úBáeèç£§ª¨§¦¦§¥©¦

òaøà ïäáâå ìëéää éðôlL íìeàa eéäå§¨¨¨¤¦§¥©¥¨§¨§¨©§©

mixn zxhr
âéLc÷nä úéa ïéða øîbLk íéðL òáL óBñaçwiå äîìL Cìnä çìLiå §¤©¨¦§¤¨©¦§©¥©¦§¨©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬

íøéç-úàïneà ìL BîL Ck:øvîãéäðîìà äMà-ïaïc úBðaî Bnà ¤¦−̈¨§¤¨¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¦¦§¨

åéáà ãvîe (âé á á ä"ã)Løç éøö-Léà åéáàå éìzôð ähnîïneà ¦©¨¦¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦«Ÿ¦»Ÿ¥´¨

ä úëàìî úîëçaúLçðïëìàìniåBða íøéç-úàå äîëçä-úà §¨§©§¤¤©§Ÿ ¼¤¼¨¥©Â¦¨¥Â¦¨§¤©«¨§¨³§¤
úBùrì úrcä-úàå äðeázä©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ
-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk̈§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤
-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨

:Bzëàìîåèúà øöiåúBøeö §©§«©¨²©¤
úLçð íéãenrä éðL-éãé ìò §¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤©§¥

ò÷øwa úBøeöa úùçð úëzääðîL ©¨©§Ÿ¤§©©§©§Ÿ¤̧
ãenrä úîB÷ änà äøNr¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´
änà äøNr-íézL èeçå ãçàä̈«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈

:éðMä ãenrä-úà áñéæèézLe ¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧
úøúëúBøhò-ìr úúì äùr «Ÿ¨¹Ÿ£¨¨À̈Ÿ¨¥²©

÷öî íéãenrä éLàøäNòî ¨«¥¬¨«©¦−ª©´©£¥

ä÷éöéúLçðeéäúBnà Lîç §¦¨§®Ÿ¤¨¨¥´©À
Lîçå úçàä úøúkä úîB÷©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«

æéíéëáNíéôðò éøeiöäNrî §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´
äëáNúLø äNòî ïéòkíéìãâ §¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ

íéøeæLe íéòeì÷úBøLøL äNrî §¦§¦©«£¥´©§§½
ìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà ©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

íéãenrä,íéðBnøä Làøì Ceîñ ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦

éøeiöäráLíéôéwî eéä íéôðò ¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦

úøúkì äráLå úçàä úøúkì©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤
:úéðMäçéíéãenrä-úà Nriå ©¥¦«©©−©¤¨«©¦®

øçàì úùçpä CôMM äîa ,ïîöò©§¨§©¤¨©©§Ÿ¤§©©

ìL øeivä úøéôç íB÷î ìà äëzää©©¨¨¤§£¦©©¦¤

íéãenòäíéøeè éðLeúBøeL ézL ¨©¦§¥Á¦¸§¥

ìLa íéáeçz úLBçpî íéðBnøúBàìL ¦¦¦§¤§¦§©§§¨

úøúBkä úà úBôéwnä-ìr áéáñ ©©¦¤©¤¤¨¦¹©
äëáNäúøúBkäî ïBéìòä ÷ìç ©§¨¨´¥¤¨¤§¥©¤¤

úBqëì úçàäâ á ä"ã) íéðBnøä ¨«¤À̈§©³¨¦¦

eéä øLà (æèøLà úøúkä-úà £¤¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ
Làø-ìr,íéãenòäíéðnøäeéä ©´Ÿ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨

äáëMä úézçúa íéeìzäùr ïëå §¦§©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ
:úéðMä úøúkìèéúøúëå ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 5Îe zFTC 3 ,dlilA 7 drW ,WcFwÎzAW i`vFn :clFnd©¨¨¥©¨¤¨¨©©§¨©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,oFW`xd mFiA ,oqip WcgÎW`xŸŸ¤¦¨©¨¦©¨¨¥§¨



רסד

:úBnà òaøàëíéãenrä éðL-ìr úøúëå ©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½

øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤

ìr áéáñ íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä©§¨®̈§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−

:úéðMä úøúkäàëíéãnrä-úà í÷iå ©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½

àø÷iå éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À©¦§¨³

éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½

:æra BîL-úà àø÷iåáëíéãenrä Làø ìrå ©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨«©¦−

:íéãenrä úëàìî ízzå ïLBL äNrî©«£¥´®̈©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«

âëBúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå©©¬©¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸

ìâr BúôN-ãr|BúîB÷ änàa Lîçå áéáñ ©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ«¨½

ìL å÷å:áéáñ Búà áñé änàa íéL §¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«

ãëBúôNì úçzî íér÷ôe|íéááñ áéáñ §¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´

éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr BúàŸ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeèäëãîò ¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º

ìL ø÷a øNr éðL-ìríéðô äL|äðBôö ©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨

ìLeíéðô äL|ìLe änéäL|äaâð íéðt §¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨

ìLeäìrîìî íäéìr íiäå äçøæî íéðt äL §¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§®̈§¨

:äúéa íäéøçà-ìëååëBúôNe çôè Béárå §¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²

`xenl iy
.úBnà,ìònî íb íéãenòä éðL ìò úBøúëå (ëeøkæpL úBøúBkä ìòî ©§Ÿ¨©§¥¨©¦©¦©©¥©©¨¤¦§§

.ïèa úèéìa éìa íéãenòä Bîk eéäå ,úçà änà dáâa úBpè÷ úBøúBk eéä ,øák§¨¨¨§©§Ÿ©©¨©©§¨§¨©¦§¦§¦©¤¤

,ïèaä únòlîáéáqî ïèa úèéìa ïäì eéäLå eøkæpL úBìBãbä úBøúBkä ãálî ¦§ª©©¤¤¦§©©¨©§¤¦§§§¤¨¨¤§¦©¤¤¦¨¦

.ähîìe äìòîì øLàî øúBé áçøa òöîàa íéèìBa eéä ékøáòì øLà ¦¨§¦¨¤§©§Ÿ©¥¥£¤§©§¨§©¨£¤§¥¤
ëáOä,äøáòì äúéä ïèaä úèéìa ©§¨¨§¦©©¤¤¨§¨§¥¤

.äéìeLa äëáOä óBña äëáOä©§¨¨§©§¨¨§¤¨

,íéúàî íéðBnøäåíéðBnøä øtñî §¨¦¦¨©¦¦§©¨¦¦

.íéúàî äéä úøúBk ìëa eéäLíéøè ¤¨§¨¤¤¨¨¨©¦ª¦
,áéáñ,úøúBkì áéáñ íéøeè éðLa ¨¦¦§¥¦¨¦©¤¤

.íéðBnø äàî øeè ìëáeúøúkä ìò §¨¥¨¦¦©©Ÿ¤¤
,úéðMäìòL íéðBnøä øtñî äéä ïëå ©¥¦§¥¨¨¦§©¨¦¦¤©

.äiðMä úøúBkäíìàì (àë ©¤¤©§¦¨§ª¨
,ìëéää.ìëéää éðôlL íìeàa ©¥¨¨¨¤¦§¥©¥¨

,éðîéä ãenòä.íBøc ãöa øLà ¨©©§¨¦£¤§©¨

,ïéëé BîL úà àø÷iå,áBè ïîéñì ©¦§¨¤§¨¦§¦¨

.ãòì úéaä ïBkiL,éìàîOäøLà ¤¦©©¦¨©©§¨¦£¤

.ïBôö ãöa,æòa BîL úà àø÷iå §©¨©¦§¨¤§Ÿ©
úBðaøwä éãé ìò ,øîBìk ,æò Ba Bîk§Ÿ§©©§¥©¨§¨

÷æçå æò àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL¤©§¦©©¦©¤¦¨¥Ÿ§Ÿ¤

.ìàøNéìíéãenòä Làø ìòå (áë §¦§¨¥§©Ÿ¨©¦
,ïLBL äNòîBîöòa ãenò ìkL ©£¥¨¤¨©§©§

.ïLBL äNòîk BLàøa äNòð,ízzå ©£¨§Ÿ§©£¥¨©¦Ÿ
.äîìLð,íiä úà Nòiå (âëïéòk ¦§§¨©©©¤©¨§¥

øähäì Ba íéìáBè íéðäkä eéäå) .äëøa§¥¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦©¥

íénä eéä àlL ì"æø eøîàå .íúàîhî¦ª§¨¨§¨§¤Ÿ¨©©¦

åézçz eãîòL ø÷aä éìâø ék ,íéáeàL§¦¦©§¥©¨¨¤¨§©§¨

ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä̈£¦§©§¨¨©©¦¦

ä.(ïéòn,÷öeîàì ,äNòð ä÷éöéa ©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ

.ñðøwä úLwäaänàa íéùìL å÷å §©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨
,áéáñ Búà áñéBôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥

äéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨

ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî¥¦§¨§¤¦§Ÿ

øNò òaøî íiä äéä úBðBzçzä úBnàä̈©©©§¨¨©¨§ª¨¤¤

úBðBéìòä úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò©¤¤©§¥¨©¨¤§

íiä äéäL ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä̈£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥¤¨¨©¨

ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì áeúkk úa íétìà ìéëî¥¦©§©¦©©¨§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤

.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä Cëå .äàñ íéòaøà,íéò÷ôe (ãë.íéöéa úøeök ©§¨¦§¨§¨¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©¥¦

,Búà íéááñ áéáñ BúôNì úçzîíL äéäL úBðBzçzä úBnàä ùìLa ¦©©¦§¨¨¦Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©©©§¤¨¨¨

.òaøî íiä,áéáñ íiä úà íéôéwî änàa øNòäéä Bòeaø íB÷îaL ©¨§ª¨¤¤¨©¨©¦¦¤©¨¨¦¤¦§¦¨¨

.ãö ìëa änà øNò,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä íéøeè éðLeéä íéò÷tä ¤¤©¨§¨©§¥¦©§¨¦§ª¦¦ª¨©§¨¦¨

ìL ñeôcä úà ïéëä CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íò íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL§¥¦§¨§¦¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨¥¦¤©§¤

.ä÷éöéä,ø÷a øNò éðL ìò ãîBò (äëøNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä ©§¦¨¥©§¥¨¨¨¨©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨

.úùçpî íééeNò ø÷a,íéðt.íäéðt úà íéðôî,äúéa íäéøçà ìëå ¨¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦¤§¥¤§¨£Ÿ¥¤¨§¨
.íiä úçz ìà íéðtä ãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà,Béáòå (åëåéìeL éáò £¥¤¤©¨¨¨§©©§¦¤©©©¨§¨§¢¦¨

mixn zxhr
íéãenrä Làø-ìr øLàía eéä úBøieöîïLeL äNrîéçøt ïéîk £¤Æ©´Ÿ¨«©¦½§¨¨¨©«£¥¬©−§¦¦§¥

ïéøeivä Cøãk ,íépLBLíìeàaúBîìeàä ìúBëaúBnà òaøàdáBb: ©¦§¤¤©¦¦¨«®̈§¤¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåeqk íäïèaä únrlî ìrnî-íb §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤
ãenòä ììç àeäLøLàäðBtääëáOä øárìàa äfîe ,äìòî ãöì ¤£©¨©£¤−©¤§¥´¤©§¨¨®§©©§¨¦¤¨

ïLBMä äNòî åéìò äéä øLà çèMä©¤©£¤¨¨¨¨©£¥©¨

íéðBnøäåeéäíéúàîéðLa íéæeøç §¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ£¦¦§¥

íéøèøeè ìëa äàîáéáñìò ª¦´¥¨§¨¨¦½©

íéðBnøä øtñî eéä ïëå ,úøúBkäìr ©¤¤§¥¨¦§©¨¦¦©−
:úéðMä úøúkäàë-úà í÷iå ©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤
íìàì íéãnräéðôlL íìeàa ¨´©ª¦½§ª¨−¨¨¤¦§¥

éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää©«¥®̈©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À
úéîBøcä äàta øLà-úà àø÷iå £¤©¥¨©§¦©¦§¨³¤

ïéëé BîLìäðëä ïBL-úà í÷iå §Æ¨¦½§£¨¨©¨̧¤Æ¤
éìàîOä ãenrääàta øLà ¨«©´©§¨¦½£¤©¥¨

úéðBôväæra BîL-úà àø÷iåìïBL ©§¦©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§

áBè ïîéñì úBîMä ,æBò:áëìrå ©¥§¦¨§©²
íéãenrä LàøçépääNrî ¬Ÿ¨«©¦−¦¦©©«£¥´

ïLBL,íìeàä úték äàBøä çèMa ®̈©¤©¨¤¦©¨¨

:íéãenrä úëàìî ízzå©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«
âëíiä-úà NriåäìBãb úébéb ©©¬©¤©−̈¦¦§¨

á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì¦§¦©©Ÿ£¦¦§§

(å ã÷öeîeéä àìå ,ä÷éöé äNòî ¨®©£¥§¦¨§Ÿ¨

eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§

eàa íkøãå ,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz©§¨¨§¦©£¦§©§¨¨

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä©©¦¦©©§¨

BúôN-ãr BúôOî änàa øNr¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹
íéðôaîìâr|Lîçå áéáñ ¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

BúîB÷ änàaB÷îòìL å÷åíéL ¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ§¦´
áéáñ Búà áñé änàa,íéðôaî ¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦

Bôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk̈¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôe §¨§¨¦Á
éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö©¥¦©£¥¤¨¥

(â ã á-ä"ã) íéø÷áúçzî §¨¦¦©̧©
BúôNì|ìLaúBðBzçzä úBnà L ¦§¨³§¨©©©§

úBòaeøî eéäå ,íiä ìLíéááñ áéáñ ¤©¨§¨§¨¨¦Æ«Ÿ§¦´
änàa øNr Búàeéä íéò÷täå ,çeø ìëìáéáñ íiä-úà íéôwîòaøàa Ÿ½¤µ¤¨«©½̈§¨©§©§¨¦¨©¦¦¬¤©−̈¨¦®§©§©

,úBnà øNò úçà ìëaL úBàtäíéøeè éðLeéäíér÷täeéäåíé÷öé ©¥¤§¨©©¤¤©§¥³¦Æ¨©§¨¦½§¨§ª¦−
Bú÷öéaãçéa íiä ìL:äëäéä äfä íiäø÷a øNr éðL-ìr ãîò ¦ª«¨«¤©¨§©©©¨©¤¨¨Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈

úLçpî úBéeNòìLíéðô äL|íäéðt úàìLe äðBôöíéðô äL|äné £¦§¤§¨´Ÿ¦´¤§¥¤¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨
ìLeäL|ìLe äaâð íéðtäìrîìî íäéìr íiäå äçøæî íéðt äL §¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§®̈§¨

äúéa íäéøçà-ìëåäæ ìL åéøBçà ìeî äæ ìL åéøBçà ,íéðt ãöì: §¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§©§¦£¨¤¤£¨¤¤

åëBéárååéúBðôãå åéìeL ìLBúôNe çôè÷c äNòî äéä ìònî íiä úôN §¨§´¤¨§¨§¨¤½©§¨²§©©¨¦©©¨¨©£¥©

ãceøîeñBk-úôN äNrîkøieöîäïLBL çøt÷éæçî äéä íiäíétìà §¨§©«£¥¬§©−©§¨¤´©®̈©¨¨¨©£¦©§©¬¦
ìéëé úaäøäè äå÷î íéMîçå äàî íäå: ©−¨¦«§¥¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨



רסה

úa íétìà ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk§©«£¥¬§©−¤´©¨®©§©¬¦©−

:ìéëé̈¦«

ú"åîùì éãå÷ô úøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æàðCìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤

éLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL| §Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´

íéìkä-úàå áäfä-úàå óñkä-úà åéáà ãåc̈¦´¨¦À¤©¤³¤§¤©¨¨Æ§¤©¥¦½

:ýåýé úéa úBøöàa ïúðçàìä÷é æà ¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©§¥´

éLàø-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨¨¥´

-ìà ìûøNé éðáì úBáàä éàéNð úBhnä©©Á§¦¥̧¨«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤

ïBøà-úà úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦§©«£º¤£¯

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøaáeìäwiå §¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹

çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàäâeàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ¨¥«¨¦−¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

:ïBøàä-úà íéðäkäã-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìkääîìL Cìnäå §¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ

ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLàåýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå £¤¯«Ÿ¦¨«§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«

æïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬

:äìrîìî åéca-ìråçLãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå §©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ

:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìrèïBøàa ïéà ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½

ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-íréLãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéå ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤

`xenl iy
.åéúBðôcå,BúôNe.äìòîlî íiä úôN,ñBk úôN äNòîkäðBéìòä BúôNa §¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥§©¦§¨¨¤§¨

.Ba íéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c äéä,ïLBL çøtíéçøt BúôNa íéøiöîe ¨¨©§©£¥§©¤¦¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦

.íépLBLå,ìéëé úa íétìàúLL íäL ,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz §©¦©§©¦©¨¦§¨¤©¨¨¨©§©¦©¤¥¥¤

.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨

,'åâå äîìL àáiå (àðìk úà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤¨

änî BlMî äîìL äNò åéìk úàå ïéðaä©¦§¨§¤¥¨¨¨§ŸŸ¦¤¦©

.àeä õawM,úBáàä éàéNð (à ¤¦¥§¦¥¨¨
lä ìôëå .íéàéNpä íäLúôñBúì ïBL ¤¥©§¦¦§¤¤©¨§¤¤

.øeàa,íéðúàä çøéa (áLãç ¥§¤©¨¥¨¦Ÿ¤

lî ,"íéðúàä çøé" àø÷ð éøLzïBL ¦§¥¦§¨¤©¨¥¨¦¦§

íä éøLz LãçaL íL ìò ,÷æçå ïúéà¥¨§¨¨©¥¤§Ÿ¤¦§¥¥

úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä íéãòBnä©£¦©¥£¨¦§©§¦¤

.úeîìMä ìà íãàä,âçaâça ¨¨¨¤©§¥¤¨§©

.úBkqä,ãòBî ìäà úàå (ãìäà ©ª§¤Ÿ¤¥Ÿ¤

íMîe ,ïBòáâa äéäå .äùî äNòL ãòBî¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨§¦§¦¨

'ä úéa úBøöBàa eäeñéðëäå eäeìòä¤¡§¦§¦§§¥

.øéácìå ìëéäì ìònî øLà úBiìòä£¦£¤¦©©©¥¨§©§¦

,íéáeøkä éôðk úçz ìà (å¤©©©§¥©§¦
ìò íéãîBò äîìL äNòL íéáeøk§¦¤¨¨§ŸŸ§¦©

ìL íéáeøkä elà ïéàå ,ò÷øwa íäéìâø©§¥¤©©§©§¥¥©§¦¤
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ז אד"ר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

כבר הצטערתי לשתיקתו הארוכה שלא קבלתי ממנו שו]ם[ ידיעות, ולכן ביותר שמחתי לקבל 

מכתבו עם הידיעה שת"ל מרגיש הטבה במצבו. כמובן, אקרא הפ"נ ששלח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

אכפול עוה"פ, שיתבונן באופן שיתקע מחשבתו בזה בחוזק כי השי"ת הוא המנה]י[ג עולמו וכל 

אחד ואחד מאתנו בפרט, במילא יסיר זה דאגה מלבו, כי הלא ברור הוא כי השי"ת יכלכל דברו על הצד 

היותר טוב ולא עלינו מוטל הדבר, ומהשייך לנו הוא רק ענינים בתומ"צ שניתנו לנו בבחירה חפשית.

לא באתי לחדש בזה, שהרי ענינים אלה פשוטים וידועים לכל, אלא שאם נשארים הם בדרך 

החיים,  עי"ז  מכבידים  הרי  בעצמנו,  בנו  תלויים  הענינים  כאילו  מתנהגים  לפועל  ובהנוגע  מקיף, 

ובפשטות כפשוטו החיים הגשמיים. משא"כ כאשר חדורים עם הרעיון של "ה' רועי", אז אפילו הגוף 

ונפש הבהמית מרגישים את ה"לא אחסר".

וח"ו שלא באתי בזה להטיף מוסר, אבל מצטער אני על צער כת"ר ועג"נ שלו מסיבות שאין להן 

יסוד ובטח גם אין להן מציאות, וכידוע על פי המבואר בדא"ח בחילוק שבין ענין הנסיונות והבירורים.

המקוה להתבשר ממנו בשורות טובות מהטבת בריאותו ובריאות זוגתו ש"ב שתחי'.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - פרשת החודש - בערים שונות בעולם ער
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6:406:339:018:579:349:3010:3510:3213:0213:0118:2618:3018:5018:5418:1019:04ארה״ב, האוסטון )ח(

6:126:058:318:269:069:0110:0610:0312:3312:3117:5417:5918:2018:2517:4018:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:386:329:018:579:339:2910:3410:3113:0213:0018:2618:2918:5018:5318:1019:03ארה״ב, מיאמי )ח(

6:166:068:298:239:089:0210:0710:0312:3312:3117:5017:5618:1918:2617:3718:37ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:446:348:578:529:369:3010:3510:3113:0112:5918:1818:2518:4718:5418:0619:05ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:156:058:278:229:069:0110:0610:0212:3112:3017:4817:5518:1818:2517:3618:36ארה״ב, שיקגו )ח(

6:346:359:079:079:379:3710:4010:4013:1413:1218:5318:4819:1619:1118:3119:20בוליביה, לה-פס )ח(

7:147:019:159:0710:029:5411:0010:5513:2313:2218:3418:4419:0919:1918:2419:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:147:019:159:0810:029:5511:0110:5513:2413:2218:3418:4419:0919:1918:2519:33בלגיה, בריסל )ח(

6:056:088:388:389:099:1010:1310:1312:4912:4718:3418:2818:5418:4818:0718:58ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:535:568:268:278:578:5810:0110:0112:3712:3518:1818:1218:4218:3617:5518:45ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:326:198:338:259:209:1210:1910:1312:4112:4017:5318:0318:2718:3717:4518:51בריטניה, לונדון )ח(

6:426:288:408:329:299:2110:2810:2212:5012:4817:5818:1018:3618:4717:5319:01בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:396:258:388:309:279:1910:2510:1912:4712:4617:5818:0918:3318:4417:4818:58גרמניה, ברלין )ח(

6:566:438:598:519:449:3710:4310:3813:0613:0518:1818:2718:5219:0218:0819:15גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:046:078:378:389:099:1010:1310:1312:4912:4718:3818:3218:5718:5018:0919:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:536:499:199:169:499:4610:5110:4813:2013:1818:4618:4819:0919:1118:2919:20הודו, מומבאי )ח(

6:496:449:159:129:459:4210:4710:4413:1613:1418:4218:4419:0619:0718:2619:16הודו, פונה )ח(

6:126:018:198:129:028:5510:019:5612:2512:2317:3817:4618:1018:1917:2718:32הונגריה, בודפשט )ח(

6:256:158:388:329:169:1110:1610:1212:4112:4017:5818:0518:2718:3417:4618:46טורקיה, איסטנבול )ח(

6:486:399:048:589:409:3510:4010:3613:0613:0518:2518:3018:5318:5818:1119:09יוון, אתונה )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - פרשת החודש - 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
6:336:218:408:339:239:1610:2210:1712:4612:4417:5918:0718:3118:4017:4818:53מולדובה, קישינב )ח(

6:506:459:169:139:479:4310:4810:4513:1713:1518:4318:4519:0719:0818:2719:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:236:318:468:509:299:3210:3310:3513:1013:0718:5318:4219:2519:1318:2619:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:226:168:448:409:169:1210:1710:1412:4512:4318:0818:1118:3318:3617:5318:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:396:298:528:479:309:2510:3010:2612:5512:5418:1218:1918:4118:4817:5818:59סין, בייג'ין )ח(

7:137:119:449:4210:1210:1111:1511:1313:4613:4419:1819:1719:4119:3918:5919:48סינגפור, סינגפור )ח(

6:085:558:088:008:568:489:549:4912:1712:1517:2617:3718:0218:1317:1718:27פולין, ורשא )ח(

6:116:128:448:449:139:1310:1710:1612:5012:4818:2718:2318:4918:4618:0618:54פרו, לימה )ח(

7:086:579:169:109:589:5210:5710:5313:2213:2018:3618:4419:0719:1618:2519:28צרפת, ליאון )ח(

7:207:089:259:1810:0910:0211:0811:0313:3213:3018:4518:5519:1719:2718:3319:40צרפת, פריז )ח(

6:066:038:368:349:059:0310:0710:0512:3712:3618:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

6:436:338:548:489:349:2810:3410:2912:5812:5718:1718:2418:4518:5218:0219:04קנדה, טורונטו )ח(

6:216:108:308:239:119:0510:1110:0612:3512:3417:5117:5918:2118:2917:3918:42קנדה, מונטריאול )ח(

6:075:598:258:209:008:5510:009:5612:2612:2517:4617:5118:1318:1817:3318:29קפריסין, לרנקה )ח(

7:317:169:269:1710:1710:0911:1511:0913:3713:3618:4418:5619:2319:3518:3619:50רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:056:508:598:509:519:4310:4910:4313:1113:0918:2018:3218:5619:0818:0919:24רוסיה, מוסקבה )ח(

6:506:388:568:499:399:3310:3810:3313:0213:0118:1518:2418:4818:5618:0419:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:556:439:018:549:449:3710:4310:3813:0713:0518:2418:3318:5319:0118:0919:14שוויץ, ציריך )ח(

6:316:278:598:569:289:2510:3010:2812:5912:5818:2818:2818:5018:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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