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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâ| éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîe úåî-éìáçãà àø÷à ýåýé-íLáeäèlî ýåýé äp ¤§¥À̈¤§¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬

:éLôðä:íçøî eðéäìàå ÷écöå ýåýé ïepçå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæéáeL ©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´
k éëéçeðîì éLôð:éëéìò ìîb äåäé-éçéìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ék −©§¦¦§¨®§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬

:éçcîè:íéiçä úBöøàa ýåýé éðôì Cläúàé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàééðà ¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦
:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk ¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®

:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåèäúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨
:åéãéñçìæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-éæéçáæ çaæà Eì ©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§´−¤§©¤©́

:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâ| éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîe úåî-éìáçãà àø÷à ýåýé-íLáeäèlî ýåýé äp ¤§¥À̈¤§¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬

:éLôðä:íçøî eðéäìàå ÷écöå ýåýé ïepçå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæéáeL ©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´
k éëéçeðîì éLôð:éëéìò ìîb äåäé-éçéìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ék −©§¦¦§¨®§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬

:éçcîè:íéiçä úBöøàa ýåýé éðôì Cläúàé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàééðà ¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦
:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk ¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®

:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåèäúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨
:åéãéñçìæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-éæéçáæ çaæà Eì ©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§´−¤§©¤©́

:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«



ד

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

,ldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

d"kyz'd ,ipyÎxc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ימים  ׁשׁשת וגֹו' הּדברים אּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאליהם

קדׁש לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּתעׂשה

לה' ׁשּבתֹון ּבדרּוׁשים 1ׁשּבת ּומּובא מאמר 2. ְֲִַַַַַַַָָ

ז"ל  הּתֹורה 3רּבֹותינּו ּבמפרׁשי ּגם )4(ׁשהּובא ְְִֵֵֶַַַַָָָ

היא  הּמׁשּכן למלאכת ׁשּבת ּפרׁשת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּסמיכּות

החֹול  ּבימֹות היא הּמׁשּכן ׁשּמלאכת ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי

ּבזה  ּומהּבאּורים ּבׁשּבת. ולא ּדהּנה 5ּדוקא, , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשעלֿידּה הּוא הּמׁשּכן ּדמלאכת הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּכללּות

להיֹות  למּטה מּלמעלה אלקּות המׁשכת ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָֹנעׂשית

ּבתֹוכם" הקּדמת 6"וׁשכנּתי לאחרי ּבא זה [וענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מּתרּומת  החל למעלה, מּלמּטה האדם ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָעבֹודת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתרּומה 7הּמׁשּכן, מאּתכם קחּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

הרמה  נדיב 8(מּלׁשֹון ּכל לה', למעלה) מּלמּטה , ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

עבֹודת  להיֹות ׁשּתּוכל ּוכדי גֹו'. יביאה ְְְֲִִִֵֶֶַַָלּבֹו

 ֿ אתערּותא ׁשל ּבאֹופן למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהאדם

אתערּותאּֿדלעילא  ּבהקּדמת צֹור יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּדלתּתא,

עבֹודתֹו לעבֹוד האדם את לעֹורר ּכדי ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָ(הן

 ֿ ׁשהאתערּותא ּכדי והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבאתערּותאּֿדלתּתא,

 ֿ האתערּותא את ותמׁשי ּתעֹורר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלתּתא

מׁשה"9ּדלעילא) ּד"וּיקהל הענין ׁשּזהּו והרי 10, .[ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכֹותב  אדם ּוכמׁשל כּו', ירידה ׁשל ענין ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָזה

לאדם, ירידה היא ׁשהּכתיבה ענין, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזה

הּכתיבה  ּבמלאכת להׁשפל עצמֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמצמצם

ענין  הּוא וכן כּו'. ירויח ׁשעלֿידיֿזה עלּיה, צֹור היא ׁשהּירידה אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכּו',
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ה

,ldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

d"kyz'd ,ipyÎxc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ימים  ׁשׁשת וגֹו' הּדברים אּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאליהם

קדׁש לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּתעׂשה

לה' ׁשּבתֹון ּבדרּוׁשים 1ׁשּבת ּומּובא מאמר 2. ְֲִַַַַַַַָָ

ז"ל  הּתֹורה 3רּבֹותינּו ּבמפרׁשי ּגם )4(ׁשהּובא ְְִֵֵֶַַַַָָָ

היא  הּמׁשּכן למלאכת ׁשּבת ּפרׁשת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּסמיכּות

החֹול  ּבימֹות היא הּמׁשּכן ׁשּמלאכת ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי

ּבזה  ּומהּבאּורים ּבׁשּבת. ולא ּדהּנה 5ּדוקא, , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשעלֿידּה הּוא הּמׁשּכן ּדמלאכת הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּכללּות

להיֹות  למּטה מּלמעלה אלקּות המׁשכת ְְְְְֱֲִִֵַַַַַָָָֹנעׂשית

ּבתֹוכם" הקּדמת 6"וׁשכנּתי לאחרי ּבא זה [וענין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מּתרּומת  החל למעלה, מּלמּטה האדם ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָעבֹודת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתרּומה 7הּמׁשּכן, מאּתכם קחּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

הרמה  נדיב 8(מּלׁשֹון ּכל לה', למעלה) מּלמּטה , ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

עבֹודת  להיֹות ׁשּתּוכל ּוכדי גֹו'. יביאה ְְְֲִִִֵֶֶַַָלּבֹו

 ֿ אתערּותא ׁשל ּבאֹופן למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהאדם

אתערּותאּֿדלעילא  ּבהקּדמת צֹור יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּדלתּתא,

עבֹודתֹו לעבֹוד האדם את לעֹורר ּכדי ְְֲֲֵֵֵֶַָָָָ(הן

 ֿ ׁשהאתערּותא ּכדי והן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבאתערּותאּֿדלתּתא,

 ֿ האתערּותא את ותמׁשי ּתעֹורר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדלתּתא

מׁשה"9ּדלעילא) ּד"וּיקהל הענין ׁשּזהּו והרי 10, .[ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּכֹותב  אדם ּוכמׁשל כּו', ירידה ׁשל ענין ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָזה

לאדם, ירידה היא ׁשהּכתיבה ענין, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזה

הּכתיבה  ּבמלאכת להׁשפל עצמֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמצמצם

ענין  הּוא וכן כּו'. ירויח ׁשעלֿידיֿזה עלּיה, צֹור היא ׁשהּירידה אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכּו',
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אֿב).1) (לה, פרשתנו ועוד.2)ריש .5 שבהערה אוה"ת פרשתנו. ריש ותו"ח עה"פ.3)תו"א שם.4)מכילתא פירש"י

ואילך.5) ב'קמא ע' פרשתנו אוה"ת ח.6)ראה כה, ה.7)תרומה שם, ואילך.8)פרשתנו א'שנה ע' תרומה אוה"ת ראה

ואילך.9) ב כב, שה"ש ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ב'פה).10)ראה (ע' פרשתנו ריש אוה"ת ראה
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d"kyz'dו ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

ּב'אדם  – למּטה מּלמעלה והּירידה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָההמׁשכה

המׁשכת  ׁשּנמׁש הּמׁשּכן, ּבמלאכת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון'

הּמׁשּכן  ּבמלאכת [ּוכמֹו ֿ ּדעת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

רּוח  אֹותֹו ׁש"וימּלא ֿ זה עלֿידי ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכפׁשּוטּה

גֹו' ּובדעת" ּבתבּונה ּבחכמה ּבעׂשּית 11אלקים [ ְְְְֱֲִִִַַַַָָָֹ

וירידה, הׁשּפלה ׁשהיא ּגׁשמּיים, קרׁשים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָוּתקּון

ׁשאחרּֿכ ּבכדי עלּיה, צֹור היא זֹו ירידה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָא

הׁשראת  ּבהם ויהיה לקדּוׁשה, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָיתעּלּו

עבֹודת  ענין ּכללּות ׁשּזהּו ,יתּבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלקּותֹו

ּבֹו ולפעֹול העֹולם את ּולזּכ לברר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּברּורים,

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות הּקדּוׁשה, .12המׁשכת ְְְְִִִֵַַַָָָָ

היא  הּמׁשּכן ׁשּמלאכת הּטעם יּובן ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿפיֿזה

הּׁשּבת  ענין ּכי ּבׁשּבת, ולא ּדוקא החֹול ְְְְִִִַַַַַַָָָֹּבימֹות

למּטה  הּירידה ענין ולא למעלה, העלּיה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹהּוא

הּירידה  לא (אפילּו הּברּורים ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּבׁשביל

הּברּורים, ענין נעׂשה ׁשעלֿידּה החכמה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלבחינת

הּזהר  ׁשהרי 13ּכמאמר אתּברירּו"), "ּבחכמה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

אסּור  ּבֹורר - .14ּבׁשּבת ְֵַָָ

ּגם p‰Â‰ב) נתּבאר הּׁשּבת, ׁשּביֹום העלּיה ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

מׁשה" "וּיקהל ְְְִִֵֶַַַַֹּבדּבּורֿהּמתחיל

אֹור' ז"ל 15ׁשּב'תֹורה רּבֹותינּו מאמר ּבבאּור , ְְֲֵֵֶַַַַָ

כּו', הּמׁשּכן למלאכת ׁשּבת ּפרׁשת נסמכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָלּמה

הּמׁשּכן. למלאכת הקּדמה הּוא הּׁשּבת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשענין

ּבזה  הּבאּור ּדמלאכת 16ּונקּודת הענין ׁשּכללּות , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למּטה  מּלמעלה אלקּות המׁשכת הּוא ְְְְְֱִִַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן

ּבגּוף  למּטה הּוא ׁשהאדם ּכיון א ְְֵֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל),

אלקּות  המׁשכת לפעֹול ׁשּיּוכל ּכדי הּנה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹּגׁשמי,

העלּיה  ענין ּתחלה אצלֹו להיֹות צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָמּלמעלה,

עלּית  היא ׁשאז הּׁשּבת, ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָלמעלה,

כּו'. הּמעלֹות רּום עד למעלה מּלמּטה ְְְֲִַַַַַָָָָהעֹולמֹות
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לא.11) שם, פל"ו.12)פרשתנו תניא א).13)ראה (קמח, סכ"ח אגה"ק תניא סע"ב. רנד, (היכלות) זח "ב טושו"ע 14)ראה

ג. טו, שרה חיי תו"א וראה סשי"ט. או"ח ואילך).15)ודאדה"ז סע"ג (פו, פרשתנו גם 16)ריש וראה גֿד. פח, שם תו"א

בֿג. שצב, פרשתנו תו"ח
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‰„È¯i‰Â האלוקי האור ‰ÔBÈÏÚ'של Ì„‡'a Y ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»»»»»∆¿

כביכול, עצמו, את ומשפיל המוריד ∆∆¿Î‡ÏÓaƒ˙הקדושֿברוךֿהוא,
CLÓpL ,ÔkLn‰ למטה ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ˙מלמעלה ˙ÎLÓ‰ «ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»«»¿»ƒ»««

למטה  יורד העליון והשכל אלה, חלקים לשלושה הנחלקים העליונים המוחין

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓa BÓÎe]¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L dËeLÙkƒ¿»∆»¿»«¿≈∆
ÌÈ˜Ï‡ Áe¯ B˙B‡ ‡lÓÈÂ"L∆«¿«≈«¡…ƒ
"˙Ú„·e ‰e·˙a ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»¿««

'B‚11,בחכמה שבא שכל עלֿידי

ודעת  Ôe˜zÂבינה ˙iNÚa [«¬ƒ«¿ƒ
‡È‰L ,ÌÈiÓLb ÌÈL¯¿̃»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ

‰„È¯ÈÂ ‰ÏtL‰ ביחס גדולה «¿»»ƒƒ»
שלמעלה, BÊלמוחין ‰„È¯È C‡«¿ƒ»

‡È‰ דבר של iÏÚ‰,לאמתו C¯Bˆ ƒ∆¬ƒ»
CkŒ¯Á‡L È„Îa שתושלם אחרי ƒ¿≈∆««»

המשכן  ‰ÌÈL¯wמלאכת elÚ˙Èƒ¿««¿»ƒ
הפשוטים  «¿Le„˜Ïƒ‰הגשמיים

מהמשכן, לחלק ∆¿È‰ÈÂ¿ƒ‰וייהפכו
Ì‰a המשכן ‰L¯‡˙בקרשי »∆«¿»«

˙eÏÏk e‰fL ,C¯a˙È B˙e˜Ï‡¡…ƒ¿»≈∆∆¿»
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ העבודה ƒ¿«¬««≈ƒ

שבו  מהרע הטוב את ולהבדיל לברר

של  מהותם היא שכך מעורב, הוא

בו  שיש הזה בעולם הגשמיים הדברים

הטוב  את ולהעלות ורע, טוב תערובת

CkÊÏeלקדושה  ¯¯·Ï לעדן˙‡ ¿»≈¿«≈∆
˙ÎLÓ‰ Ba ÏBÚÙÏÂ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿«¿»«
BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ,‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒ»

C¯a˙È12 העולם את ולהעלות לזכך ƒ¿»≈
מתאים  מקום שיהיה כזו לדרגה הגשמי

השכינה. להשראת וראוי

ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
˙BÓÈa ‡È‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏnL∆¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ
Èk ,˙aLa ‡ÏÂ ‡˜Âc ÏBÁ‰««¿»¿…¿«»ƒ
‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¬ƒ»
הגשמיים  והדברים העולם של התעלות

‰ÏÚÓÏ לאלוקות התקרבות היינו , ¿«¿»
למעלה, ‰È¯i„‰מלמטה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿««¿ƒ»

מלמעלה  העליון האלוקי האור של

ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ÏÈ·La ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
˙ÈÁ·Ï ‰„È¯i‰ ‡Ï eÏÈÙ‡)¬ƒ…«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ והספירה העליונים, המוחין בבחינת והנעלה הראשון החלק «»¿»
העליונות  הספירות מעשר והנעלית ÔÈÚהראשונה ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆ƒ¿«

¯‰f‰ ¯Ó‡Ók ,ÌÈ¯e¯a‰13È¯‰L ,("e¯È¯a˙‡ ‰ÓÎÁa" «≈ƒ¿«¬««…«¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆¬≈
¯eÒ‡ ¯¯Ba - ˙aLa14 אסורה ופסולת באוכל בורר שמלאכת כשם ¿«»≈»

הרוחנית, הבירורים עבודת כך בשבת,

'דירה  להיות הגשמי העולם את המכינה

מהרע  הטוב הפרדת ידי על בתחתונים'

החול. בימות אלא בשבת נעשית לא

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‰p‰Â ההתעלות ·) ¿ƒ≈ƒ¿«»¬ƒ»
הגשמית  המציאות וכל העולמות של

Ìb ¯‡a˙ ,˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿»≈«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a חסידות במאמר ¿ƒ««¿ƒ

LÓ‰"בפסוק הפותח  Ï‰˜iÂ"««¿≈…∆
'¯B‡ ‰¯B˙'aL15, לאדמו"ר ∆¿»

¯eÈ˙Baהזקן, ¯Ó‡Ó ¯e‡·a¿≈«¬««≈
Ï"Ê המאמר בתחילת לעיל הנזכר «

˙aL ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‰nÏ»»ƒ¿¿»»»««»
ÔÈÚL ,'eÎ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏƒ¿∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿«
˙Î‡ÏÓÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰ ˙aM‰««»«¿»»ƒ¿∆∆

ÔkLn‰ נתבאר לעיל כלומר, «ƒ¿»
כי  שבת דוחה לא המשכן שמלאכת

בשבת, נעשית לא הבירורים עבודת

קשר  יש שני שמצד מבאר וכעת

והמשכן, שבת מלאכת בין ושייכות

הקדמה  הוא השבת עניין ולכן

המשכן. למלאכת

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e16, כיצד ¿««≈»∆
הכנה  היא העולמות) (עליית השבת

קדושה  (המשכת המשכן למלאכת

‰ÔÈÚבעולם) ˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿»
‡e‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓcƒ¿∆∆«ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…ƒ¿«¿»
ÔÂÈk C‡ ,(Ï"pk) ‰hÓÏ¿«»«««≈»

‡e‰ Ì„‡‰L נמצא‰hÓÏ ∆»»»¿«»
ÏÎeiL È„k ‰p‰ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒƒ≈¿≈∆«

‡e˜Ï˙האדם  ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏƒ¿«¿»«¡…
BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»ƒƒ¿∆¿

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‰ÏÁz התעלות ¿ƒ»ƒ¿«»¬ƒ»
,˙aM‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿«««»
˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ‡È‰ Ê‡L∆»ƒ¬ƒ«»»
Ìe¯ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

לפני  הּׁשּבת על הּצּוּוי רּבנּו מׁשה הקּדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹולכן

הּמׁשּכן  מלאכת על .17הּציּוּוי ְְִִֶֶַַַָ

הּנ"ל ÈÚ‰Ïe¯,ג) הּבאּורים ׁשּבׁשני ׁשאף ¿»ƒְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּבת  ּפרׁשת סמיכת ְְִַַַַַָָָּבטעם

ׁשּבׁשּבת, העלּיה ענין מּודגׁש הּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמלאכת

ׁשענין  ּבזה, והענין מּזה. זה חלּוקים הם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּדׁשּבת  הּצּוּוי קֹודם ׁשּבגללּה ּדׁשּבת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהעלּיה

אֹור'), ּב'תֹורה (ּכמבאר הּמׁשּכן ּדמלאכת ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלּציּוּוי

ׁשּיּוכל  ּכדי ּבהקּדמה ׁשּבאה האדם עלּית רק ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

ׁשעלֿידי  למּטה מּלמעלה ההמׁשכה את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלפעֹול

ׁשּבגללּה ּדׁשּבת העלּיה ואילּו הּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָמלאכת

(ׁשענינּה הּמׁשּכן מלאכת להיֹות יכֹולה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹלא

(ּכמבאר  ּבׁשּבת למּטה) מּלמעלה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָֹהמׁשכה

ההמׁשכה  ׁשּלאחרי העלּיה היא הּנ"ל), ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּדרּוׁשים

למּטה. מלמעלה ְְְְְִִַַַָָָוהּירידה

LÈÂ הּנ"ל אֹור' ּב'תֹורה ׁשּבמאמר להֹוסיף, ¿≈ְְֲִֶַַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשּלאחרי העלּיה ענין ּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנתּבאר

ׁשּבגמר  ׁשם ּכמבאר למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוהּירידה

ענין  (ׁשּזהּו העליֹון הּׁשפע ירידת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָותכלית

מלאכת  ׁשעלֿידי  למּטה מּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמנּוחה  ׁשהיא הּׁשּבת ּבחינת הּוא אז ְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן),

הּציּוּוי  ענין [וזהּו כּו' עצמּותֹו אל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוההסּתּלקּות

ּכיֿתּׂשא  ּבפרׁשת למׁשה ׁשּנאמר ,18ּדׁשּבת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפרׁשּיֹות  הּמׁשּכן מלאכת על הּציּוּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

רּבנּו מׁשה ּבציּוּוי  ּכמֹו (ולא ּו"ּתצּוה" ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹ"ּתרּומה"

ּדׁשּבת  הּציּוּוי ׁשהקּדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל

ּבחינת  ׁשּי ׁשּלא לפי ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלמלאכת

נמׁש מּתחלה אם רק חֹוזר' ו'אֹור ְְְְִִִִִֵַָָָׁשביתה

למּטה  מּלמעלה והמׁשכה יׁשר' 'אֹור ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבחינת

ׁשּפֹועלת  ּדׁשּבת העלּיה על ׁשּנֹוסף והינּו, ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָכּו'],

לפעֹול  ׁשּיּוכל ּכדי הקּדמה ּבתֹור האדם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעלּית

מלאכת  ׁשעלֿידי למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לאחרי  ׁשּבאה ּדׁשּבת העלּיה ּגם יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמׁשּכן,

למּטה. מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְִַַַַַָָָָּגמר

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

זו).17) (מהתוועדות 217 ע' ח"ו לקו"ש גם ואילך.18)ראה יב לא,
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'eÎ ˙BÏÚn‰.למעלה ביותר העליונות לדרגות LÓ‰עד ÌÈc˜‰ ÔÎÏÂ ««¬¿»≈ƒ¿ƒ…∆

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ÈeeÈv‰ ÈÙÏ ˙aM‰ ÏÚ Èeev‰ ea¯17 «≈«ƒ«««»ƒ¿≈«ƒ«¿∆∆«ƒ¿»
אלוקות  להמשיך לאדם כוח הנותנת היא בשבת העולמות של ההתעלות כי

למטה. מלמעלה

ÈLaL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe (‚¿»ƒ∆«∆ƒ¿≈
˙ÎÈÓÒ ÌÚËa Ï"p‰ ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ««¿««¿ƒ«
˙Î‡ÏÓÏ ˙aL ˙L¯t»»««»ƒ¿∆∆

ÔkLn‰ שמלאכת ללמד האחד, , «ƒ¿»
בשבת  ולא החול בימות נעשית המשכן

בשבת  נעשית לא הבירורים עבודת כי

שהעלייה  והשני נעלה, זמן שהיא

למלאכת  הכוח את נותנת בשבת

‰iÏÚ‰המשכן, ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿«»¬ƒ»
Ì‰ È¯‰ ,˙aLaL ההסברים שני ∆¿«»¬≈≈

fÓ‰,האמורים  ‰Ê ÌÈ˜eÏÁ כפי ¬ƒ∆ƒ∆
ומבאר. שממשיך

‰iÏÚ‰ ÔÈÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»
Èeev‰ Ì„B˜ dÏÏ‚aL ˙aLc¿«»∆ƒ¿»»≈«ƒ
˙Î‡ÏÓc ÈeeÈvÏ ˙aLc¿«»«ƒƒ¿∆∆
‰¯B˙'a ¯‡·Ók) ÔkLn‰«ƒ¿»«¿…»¿»

('¯B‡ היא דשבת שהעלייה מאחר

להמשיך  הכוח את לאדם הנותנת

לעיל, כמבואר למטה, ‰e‡אלוקות
‰‡aL Ì„‡‰ ˙iÏÚ ˜«̄¬ƒ«»»»∆»»
ÏBÚÙÏ ÏÎeiL È„k ‰Óc˜‰a¿«¿»»¿≈∆«ƒ¿
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»ƒ¿«¿»
˙Î‡ÏÓ È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ¿«»∆«¿≈¿∆∆

ÔkLn‰ האדם התעלות שזו וכיוון «ƒ¿»
המשכה  אין עדיין זה בשלב הרי בלבד,

בעולם, אלוקות ‰iÏÚ‰של eÏÈ‡Â¿ƒ»¬ƒ»
˙aLc הראשון בביאור מדובר עליה ¿«»

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»…¿»ƒ¿
dÈÚL) ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
(‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók) ˙aLa¿«»«¿…»«¿ƒ

,(Ï"p‰ עבודת' את אין בשבת כי ««
לעיל, כמבואר È‰ƒ‡הבירורים',

‰ÎLÓ‰‰ È¯Á‡lL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆¿«¬≈««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰„È¯i‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
והתגלות  המשכת לאחר שבאה עלייה

בעולם. אלוקות

¯Ó‡ÓaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
Ï"p‰ '¯B‡ ‰¯B˙'a שמדבר ¿»««

שנפעלת  האדם עליית אודות בעיקר

השבת, עניין הקדמת È¯Á‡lLלאחר ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb ¯‡a˙ƒ¿»≈«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«¬≈
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‡e‰ Ê‡ ,(ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»»
‰Áen‰ ‡È‰L ˙aM‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««»∆ƒ«¿»

˙e˜lzÒ‰‰Â והכוחות האורות של ¿«ƒ¿«¿
eÎ'העליונים B˙eÓˆÚ Ï‡ אדם כמו ∆«¿

נח, הוא וכאשר במלאכה, שמתייגע

בנפש  למקורם חוזרים שלו הכוחות

aLc˙האדם  ÈeeÈv‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ]¿∆ƒ¿««ƒ¿«»
ŒÈk ˙L¯Ùa ‰LÓÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿»»«ƒ

‡O˙18ÏÚ ÈeeÈv‰ È¯Á‡Ï , ƒ»¿«¬≈«ƒ«
˙BiL¯Ùa ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»¿»»ƒ

"‰eˆz"e "‰Óe¯z" מדובר שם ¿»¿«∆
לאחר על  למטה האלוקות של ההמשכה

המשכן שנסתיימה  BÓkמלאכת ‡ÏÂ)¿…¿
Ï‡¯NÈÏ ea¯ ‰LÓ ÈeeÈˆa¿ƒ…∆«≈¿ƒ¿»≈

,e˙L¯Ùa,ויקהל פרשת ¿»»»≈
˙aLc ÈeeÈv‰ ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«»

,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏ מדובר כאן כי ƒ¿∆∆«ƒ¿»
לאדם  כוח נתינת שהיא כפי השבת על

מלאכת  עלֿידי לעולם אלוקות להמשיך

CiLהמשכן  ‡lL ÈÙÏ e‰fL ,(∆∆¿ƒ∆…«»
‰˙È·L ˙ÈÁa מנוחה ממלאכה, ¿ƒ«¿ƒ»

העליונים  והאורות הכוחות B‡'Â¯של ,¿
'¯ÊBÁ חוזרים והאורות הכוחות שבו ≈

מלמטה  בדרך למקורם, ומתעלים

ÏÁzÓ‰למעלה, Ì‡ לכן ¯˜ קודם «ƒƒ¿ƒ»
'¯LÈ ¯B‡' ˙ÈÁa CLÓƒ¿»¿ƒ«»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,eÈ‰Â ,['eÎ שלמעשה לעיל כאמור ¿«¿
בשני  עוסק אור' ב'תורה המאמר

כיוון  האמורים, ÏÚהעניינים ÛÒBpL∆»«
˙iÏÚ ˙ÏÚBtL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆∆∆¬ƒ«

‰Óc˜‰ ¯B˙a Ì„‡‰ והכנה »»»¿«¿»»
כוח  ÏÎeiLונתינת È„k ויהיה האדם ¿≈∆«

‰‰ÎLÓ‰בכוחו  ˙‡ ÏBÚÙÏ של ƒ¿∆««¿»»
ŒÏÚLהאלוקות  ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆«

Ìb LÈ ,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ È„È¿≈¿∆∆«ƒ¿»≈«
È¯Á‡Ï ‰‡aL ˙aLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»∆»»¿«¬≈
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ¯Ób¿«««¿»»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ,המשכן הוקם שכבר לאחר ¿«»
לעיל. כמבואר
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ז d"kyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

ּב'אדם  – למּטה מּלמעלה והּירידה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָההמׁשכה

המׁשכת  ׁשּנמׁש הּמׁשּכן, ּבמלאכת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון'

הּמׁשּכן  ּבמלאכת [ּוכמֹו ֿ ּדעת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

רּוח  אֹותֹו ׁש"וימּלא ֿ זה עלֿידי ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכפׁשּוטּה

גֹו' ּובדעת" ּבתבּונה ּבחכמה ּבעׂשּית 11אלקים [ ְְְְֱֲִִִַַַַָָָֹ

וירידה, הׁשּפלה ׁשהיא ּגׁשמּיים, קרׁשים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָוּתקּון

ׁשאחרּֿכ ּבכדי עלּיה, צֹור היא זֹו ירידה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָא

הׁשראת  ּבהם ויהיה לקדּוׁשה, הּקרׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָיתעּלּו

עבֹודת  ענין ּכללּות ׁשּזהּו ,יתּבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹאלקּותֹו

ּבֹו ולפעֹול העֹולם את ּולזּכ לברר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּברּורים,

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות הּקדּוׁשה, .12המׁשכת ְְְְִִִֵַַַָָָָ

היא  הּמׁשּכן ׁשּמלאכת הּטעם יּובן ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿפיֿזה

הּׁשּבת  ענין ּכי ּבׁשּבת, ולא ּדוקא החֹול ְְְְִִִַַַַַַָָָֹּבימֹות

למּטה  הּירידה ענין ולא למעלה, העלּיה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹהּוא

הּירידה  לא (אפילּו הּברּורים ענין ְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּבׁשביל

הּברּורים, ענין נעׂשה ׁשעלֿידּה החכמה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלבחינת

הּזהר  ׁשהרי 13ּכמאמר אתּברירּו"), "ּבחכמה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ

אסּור  ּבֹורר - .14ּבׁשּבת ְֵַָָ

ּגם p‰Â‰ב) נתּבאר הּׁשּבת, ׁשּביֹום העלּיה ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

מׁשה" "וּיקהל ְְְִִֵֶַַַַֹּבדּבּורֿהּמתחיל

אֹור' ז"ל 15ׁשּב'תֹורה רּבֹותינּו מאמר ּבבאּור , ְְֲֵֵֶַַַַָ

כּו', הּמׁשּכן למלאכת ׁשּבת ּפרׁשת נסמכה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָלּמה

הּמׁשּכן. למלאכת הקּדמה הּוא הּׁשּבת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשענין

ּבזה  הּבאּור ּדמלאכת 16ּונקּודת הענין ׁשּכללּות , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למּטה  מּלמעלה אלקּות המׁשכת הּוא ְְְְְֱִִַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן

ּבגּוף  למּטה הּוא ׁשהאדם ּכיון א ְְֵֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל),

אלקּות  המׁשכת לפעֹול ׁשּיּוכל ּכדי הּנה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹּגׁשמי,

העלּיה  ענין ּתחלה אצלֹו להיֹות צרי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָמּלמעלה,

עלּית  היא ׁשאז הּׁשּבת, ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָלמעלה,

כּו'. הּמעלֹות רּום עד למעלה מּלמּטה ְְְֲִַַַַַָָָָהעֹולמֹות

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
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בֿג. שצב, פרשתנו תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„È¯i‰Â האלוקי האור ‰ÔBÈÏÚ'של Ì„‡'a Y ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»»»»»∆¿

כביכול, עצמו, את ומשפיל המוריד ∆∆¿Î‡ÏÓaƒ˙הקדושֿברוךֿהוא,
CLÓpL ,ÔkLn‰ למטה ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ˙מלמעלה ˙ÎLÓ‰ «ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»«»¿»ƒ»««

למטה  יורד העליון והשכל אלה, חלקים לשלושה הנחלקים העליונים המוחין

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓa BÓÎe]¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L dËeLÙkƒ¿»∆»¿»«¿≈∆
ÌÈ˜Ï‡ Áe¯ B˙B‡ ‡lÓÈÂ"L∆«¿«≈«¡…ƒ
"˙Ú„·e ‰e·˙a ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»¿««

'B‚11,בחכמה שבא שכל עלֿידי

ודעת  Ôe˜zÂבינה ˙iNÚa [«¬ƒ«¿ƒ
‡È‰L ,ÌÈiÓLb ÌÈL¯¿̃»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ

‰„È¯ÈÂ ‰ÏtL‰ ביחס גדולה «¿»»ƒƒ»
שלמעלה, BÊלמוחין ‰„È¯È C‡«¿ƒ»

‡È‰ דבר של iÏÚ‰,לאמתו C¯Bˆ ƒ∆¬ƒ»
CkŒ¯Á‡L È„Îa שתושלם אחרי ƒ¿≈∆««»

המשכן  ‰ÌÈL¯wמלאכת elÚ˙Èƒ¿««¿»ƒ
הפשוטים  «¿Le„˜Ïƒ‰הגשמיים

מהמשכן, לחלק ∆¿È‰ÈÂ¿ƒ‰וייהפכו
Ì‰a המשכן ‰L¯‡˙בקרשי »∆«¿»«

˙eÏÏk e‰fL ,C¯a˙È B˙e˜Ï‡¡…ƒ¿»≈∆∆¿»
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ העבודה ƒ¿«¬««≈ƒ

שבו  מהרע הטוב את ולהבדיל לברר

של  מהותם היא שכך מעורב, הוא

בו  שיש הזה בעולם הגשמיים הדברים

הטוב  את ולהעלות ורע, טוב תערובת

CkÊÏeלקדושה  ¯¯·Ï לעדן˙‡ ¿»≈¿«≈∆
˙ÎLÓ‰ Ba ÏBÚÙÏÂ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿«¿»«
BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ,‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒ»

C¯a˙È12 העולם את ולהעלות לזכך ƒ¿»≈
מתאים  מקום שיהיה כזו לדרגה הגשמי

השכינה. להשראת וראוי

ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
˙BÓÈa ‡È‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏnL∆¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ
Èk ,˙aLa ‡ÏÂ ‡˜Âc ÏBÁ‰««¿»¿…¿«»ƒ
‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¬ƒ»
הגשמיים  והדברים העולם של התעלות

‰ÏÚÓÏ לאלוקות התקרבות היינו , ¿«¿»
למעלה, ‰È¯i„‰מלמטה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿««¿ƒ»

מלמעלה  העליון האלוקי האור של

ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ÏÈ·La ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
˙ÈÁ·Ï ‰„È¯i‰ ‡Ï eÏÈÙ‡)¬ƒ…«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ והספירה העליונים, המוחין בבחינת והנעלה הראשון החלק «»¿»
העליונות  הספירות מעשר והנעלית ÔÈÚהראשונה ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆ƒ¿«

¯‰f‰ ¯Ó‡Ók ,ÌÈ¯e¯a‰13È¯‰L ,("e¯È¯a˙‡ ‰ÓÎÁa" «≈ƒ¿«¬««…«¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆¬≈
¯eÒ‡ ¯¯Ba - ˙aLa14 אסורה ופסולת באוכל בורר שמלאכת כשם ¿«»≈»

הרוחנית, הבירורים עבודת כך בשבת,

'דירה  להיות הגשמי העולם את המכינה

מהרע  הטוב הפרדת ידי על בתחתונים'

החול. בימות אלא בשבת נעשית לא

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‰p‰Â ההתעלות ·) ¿ƒ≈ƒ¿«»¬ƒ»
הגשמית  המציאות וכל העולמות של

Ìb ¯‡a˙ ,˙aM‰ ÌBÈaL∆¿««»ƒ¿»≈«
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a חסידות במאמר ¿ƒ««¿ƒ

LÓ‰"בפסוק הפותח  Ï‰˜iÂ"««¿≈…∆
'¯B‡ ‰¯B˙'aL15, לאדמו"ר ∆¿»

¯eÈ˙Baהזקן, ¯Ó‡Ó ¯e‡·a¿≈«¬««≈
Ï"Ê המאמר בתחילת לעיל הנזכר «

˙aL ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‰nÏ»»ƒ¿¿»»»««»
ÔÈÚL ,'eÎ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓÏƒ¿∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿«
˙Î‡ÏÓÏ ‰Óc˜‰ ‡e‰ ˙aM‰««»«¿»»ƒ¿∆∆

ÔkLn‰ נתבאר לעיל כלומר, «ƒ¿»
כי  שבת דוחה לא המשכן שמלאכת

בשבת, נעשית לא הבירורים עבודת

קשר  יש שני שמצד מבאר וכעת

והמשכן, שבת מלאכת בין ושייכות

הקדמה  הוא השבת עניין ולכן

המשכן. למלאכת

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e16, כיצד ¿««≈»∆
הכנה  היא העולמות) (עליית השבת

קדושה  (המשכת המשכן למלאכת

‰ÔÈÚבעולם) ˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿»
‡e‰ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓcƒ¿∆∆«ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…ƒ¿«¿»
ÔÂÈk C‡ ,(Ï"pk) ‰hÓÏ¿«»«««≈»

‡e‰ Ì„‡‰L נמצא‰hÓÏ ∆»»»¿«»
ÏÎeiL È„k ‰p‰ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒƒ≈¿≈∆«

‡e˜Ï˙האדם  ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏƒ¿«¿»«¡…
BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»ƒƒ¿∆¿

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‰ÏÁz התעלות ¿ƒ»ƒ¿«»¬ƒ»
,˙aM‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿«««»
˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ‡È‰ Ê‡L∆»ƒ¬ƒ«»»
Ìe¯ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

לפני  הּׁשּבת על הּצּוּוי רּבנּו מׁשה הקּדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹולכן

הּמׁשּכן  מלאכת על .17הּציּוּוי ְְִִֶֶַַַָ

הּנ"ל ÈÚ‰Ïe¯,ג) הּבאּורים ׁשּבׁשני ׁשאף ¿»ƒְִִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּבת  ּפרׁשת סמיכת ְְִַַַַַָָָּבטעם

ׁשּבׁשּבת, העלּיה ענין מּודגׁש הּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמלאכת

ׁשענין  ּבזה, והענין מּזה. זה חלּוקים הם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּדׁשּבת  הּצּוּוי קֹודם ׁשּבגללּה ּדׁשּבת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהעלּיה

אֹור'), ּב'תֹורה (ּכמבאר הּמׁשּכן ּדמלאכת ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלּציּוּוי

ׁשּיּוכל  ּכדי ּבהקּדמה ׁשּבאה האדם עלּית רק ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

ׁשעלֿידי  למּטה מּלמעלה ההמׁשכה את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלפעֹול

ׁשּבגללּה ּדׁשּבת העלּיה ואילּו הּמׁשּכן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָמלאכת

(ׁשענינּה הּמׁשּכן מלאכת להיֹות יכֹולה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹלא

(ּכמבאר  ּבׁשּבת למּטה) מּלמעלה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָֹהמׁשכה

ההמׁשכה  ׁשּלאחרי העלּיה היא הּנ"ל), ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּדרּוׁשים

למּטה. מלמעלה ְְְְְִִַַַָָָוהּירידה

LÈÂ הּנ"ל אֹור' ּב'תֹורה ׁשּבמאמר להֹוסיף, ¿≈ְְֲִֶַַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשּלאחרי העלּיה ענין ּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנתּבאר

ׁשּבגמר  ׁשם ּכמבאר למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוהּירידה

ענין  (ׁשּזהּו העליֹון הּׁשפע ירידת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָותכלית

מלאכת  ׁשעלֿידי  למּטה מּלמעלה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמנּוחה  ׁשהיא הּׁשּבת ּבחינת הּוא אז ְְְִִִֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן),

הּציּוּוי  ענין [וזהּו כּו' עצמּותֹו אל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַוההסּתּלקּות

ּכיֿתּׂשא  ּבפרׁשת למׁשה ׁשּנאמר ,18ּדׁשּבת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבפרׁשּיֹות  הּמׁשּכן מלאכת על הּציּוּוי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

רּבנּו מׁשה ּבציּוּוי  ּכמֹו (ולא ּו"ּתצּוה" ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹ"ּתרּומה"

ּדׁשּבת  הּציּוּוי ׁשהקּדים ּבפרׁשתנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל

ּבחינת  ׁשּי ׁשּלא לפי ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלמלאכת

נמׁש מּתחלה אם רק חֹוזר' ו'אֹור ְְְְִִִִִֵַָָָׁשביתה

למּטה  מּלמעלה והמׁשכה יׁשר' 'אֹור ְְְְְְִִַַַַָָָָָָּבחינת

ׁשּפֹועלת  ּדׁשּבת העלּיה על ׁשּנֹוסף והינּו, ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָכּו'],

לפעֹול  ׁשּיּוכל ּכדי הקּדמה ּבתֹור האדם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעלּית

מלאכת  ׁשעלֿידי למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לאחרי  ׁשּבאה ּדׁשּבת העלּיה ּגם יׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמׁשּכן,

למּטה. מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְִַַַַַָָָָּגמר
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(ּבׁשני p‰Â‰ד) ׁשּבׁשּבת העלּיה ענין מּלבד ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ענין  ּגם ּבׁשּבת יׁש הּנ"ל), ְְִִֵַַַַַַָָהאֹופּנים

לעיל  ּׁשּנתּבאר ּומה למּטה. מּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההמׁשכה

למעלה, העלּיה הּוא הּׁשּבת ׁשענין ב) ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ(סעיף

לירידה  ּבנֹוגע רק זה הרי למּטה, הּירידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּירידה הּברּורים, ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

העליֹון  העֹונג המׁשכת ּבׁשּבת יׁש אבל ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,

החֹול, ּדימֹות העבֹודה ּכללּות עלֿידי ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּנפעל

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר הּׁשּבת. ּביֹום למּטה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּומתּגּלה

לכם  נתן ה' ּכי "ראּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה'

ּכהלכתן 19הּׁשּבת" ׁשּבתֹות ׁשּתי ׁשהן 20ּבענין , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ההליכה  הן ּבׁשּבת, ׁשּיׁש ההליכה אֹופּני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשני

והן  העלּיה, ענין ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּלמּטה

ּגילּוי  ענין ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָההליכה

למּטה  העליֹון העֹונג .21והמׁשכת ְְְְֶֶַַַָָָָ

ּולקּׁשר ÈtŒÏÚÂה) להֹוסיף יׁש לעיל, האמּור ¿«ƒְְְִֵֵֵַָָ

התחלת  עם אֹור' ה'ּתֹורה ְִִַַַָָסּיּום

ּתֹורה' רּבנּו(22ה'לּקּוטי ׁשל החסידּות ספרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה הּתניא, ספר לאחרי ׁשּבאים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזקן

החסידּות  ּתֹורת ׁשאף 23ׁשל ּובהקּדים, .( ְְֲִִֶֶַַַַ

לׁשני  ׁשּנחלק אחד ספר הם ּדבר, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלאמּתֹו

לכאֹורה  חיצֹונּיים טעמים מּצד רק ,24חלקים ְְֲִִִִִִִַַָָָ

ּבסגנֹון  נכּתבּו החלקים ׁשּׁשני ּבפֹועל רֹואים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהרי

ׁשּמא  והרי ׁשֹונים, ּבׁשמֹות ונקראים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹונה,

היא  ּפלא,25מיּלתא ּדבר רֹואים זה ּובענין . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּפרׁשת  ּבדרּוׁשי מסּתּים אֹור' 'ּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּספר

על  ּדרּוׁשים אמנם יׁשנם הּספר [ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיקהל

ּכּמּובן  עצמֹו, ּבפני ענין זהּו אבל אסּתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמגּלת
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ׁשני  על  "ּדרּוׁשים הּׁשער: ּבדף ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַַָמּמה

ּדרּוׁשים  וגם ׁשמֹות, ּבראׁשית ּתֹורה ְְְְְִִֵֵַָחּומׁשי

על  ה"ּדרּוׁשים אבל אסּתר", ּומגּלת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָלחנּוּכה..

מסּתימים  ׁשמֹות" ּבראׁשית ּתֹורה חּומׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַָׁשני

הם  ּפקּודי ּפר ׁשת ּדרּוׁשי ואילּו וּיקהל], ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּבפרׁשת

ּתֹורה'. ּב'לּקּוטי אּלא) אֹור', ּב'תֹורה ְְִֵֶָָָֹ(לא

חלקים, לׁשני ספר מחּלקים ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָולכאֹורה,

חּומׁשים  ׁשני ּבין ּתהיה ׁשהחלּוקה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמתאים

ד' הפסק י ׁש ֿ ּתֹורה ׁשּבספר ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ(ספרים),

לחּומׁש חּומׁש ּבין מקֹום 26ׁשיטין אין אבל , ְֲִִֵֵָָָָ

ּבאֹותֹו ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ּבין החלּוקה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּתהיה

ּופקּודי, וּיקהל ּפרׁשּיֹות ּבין ּובפרט ְְְִִֵֵֵַַָָָָחּומׁש,

ּגדֹול  ּופלא מחּוּברֹות. הן הרי הּׁשנים ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּברֹוב

(לא 27יֹותר  היא ּתֹורה' ה'לּקּוטי ׁשהתחלת , ְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפרׁשת  ּבדרּוׁשי אּלא) ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבדרּוׁשי

וּיקהל  ּפרׁשת לפני ּפרׁשּיֹות ּכּמה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּלח,

ּפרׁשת  ׁשּדרּוׁשי ּובפרט אֹור'), ה'ּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבסּיּום

אין  ולכאֹורה אֹור', ּב'תֹורה ּגם יׁשנם ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשּלח

ּדרּוׁשים  ׁשּכּמה ּבאֹופן אחת ּפרׁשה לחּלק ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום

ּב'לּקּוטי יה  יהיּו ּדרּוׁשים וכּמה אֹור' ּב'תֹורה יּו ְְְְְְִִִִֵַָָ

זה, ענין על טעם ׁשמעּתי  ׁשּלא אף והּנה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה'.

ּכי  ּתֹורה', ה'לּקּוטי להתחלת אֹור' ה'ּתֹורה סּיּום ּבין המׁש ׁשּיׁש רֹואים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הן  הּׁשּבת, ענין אֹודֹות מדּוּבר אֹור' ה'ּתֹורה ׁשּבסּיּום וּיקהל ּפרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבדרּוׁשי

מּלמעלה  ההמׁשכה לענין ּבנֹוגע והן למעלה מּלמּטה העלּיה לענין ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע

"ראּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ה'לּקּוטי התחלת ּגם הּנה לזה, ּובהמׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמּטה,

הּׁשּבת  ּביֹום ׁשּיׁשנם הּנ"ל ענינים ּבׁשני  היא הּׁשּבת", לכם נתן ה' .28ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה'ּתֹורה LÈÂו) ׁשּבסּיּום אסּתר' 'מגּלת ּדרּוׁשי ּבין המׁש ּגם ׁשּיׁש להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבדרּוׁשי  האחרֹון הּמאמר ּדהּנה, ּתֹורה'. ה'לּקּוטי התחלת עם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָאֹור'

וגֹו' ּבאה" הּנערה "ּובזה ּדּבּורֿהּמתחיל הּוא אֹור' ׁשּב'תֹורה אסּתר' ,29'מגּלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּזקן  רּבנּו לגןֿעדן 30ּומבאר הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין העּמּוד הינּו ׁש"ּובזה, ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ס"א.26) סרע"ג יו"ד 27.386)שו"ע ע' חכ"ו לקו"ש גם פ'28)ראה בתו"א השני לדרוש בנוגע גם ולהעיר להוסיף ויש

פקודי  אלה ד"ה עם לקשרו שיש - ויקהל" בפרשת לפסח אחד "דרוש השער: בדף כמ"ש לפסח, דרוש שהוא ויקהל,

עדיים  בעדי ותבואי ותגדלי ותרבי נתתיך השדה כצמח רבבה הפסוק נתבאר ד) (ד, ששם שמות, דספר הלקו"ת שבהמשך

פקודי). ש"פ (משיחת הפסח לחג ששייך ז), טז, יג.29)(יחזקאל ב, סע"ב.30)אסתר ק,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
..‰keÁÏ ÌÈLe¯c Ì‚Â ,˙BÓL ˙ÈL‡¯a ‰¯Bz ÈLÓeÁ¿≈»¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«¬»
‰¯Bz ÈLÓeÁ ÈL ÏÚ ÌÈLe¯c"‰ Ï·‡ ,"¯zÒ‡ ˙l‚Óe¿ƒ«∆¿≈¬»«¿ƒ«¿≈¿≈»
ÈLe¯c eÏÈ‡Â ,[Ï‰˜iÂ ˙L¯Ùa ÌÈÓÈzÒÓ "˙BÓL ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«««¿≈¿ƒ¿≈

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡Ï) Ì‰ È„e˜t ˙L¯t'ה'דרושים שאר כל עם יחד »»«¿≈≈…¿»
שמות, ספר של «∆‡l‡)לפרשיות

,‰¯B‡ÎÏÂ .'‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿ƒ¿»
ÈLÏ ¯ÙÒ ÌÈ˜lÁÓ ¯L‡k«¬∆¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈
¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¿ƒ≈
ÈL ÔÈa ‰È‰z ‰˜eÏÁ‰L∆«¬»ƒ¿∆≈¿≈
BÓÎe ,(ÌÈ¯ÙÒ) ÌÈLÓeÁ»ƒ¿»ƒ¿
'„ ˜ÒÙ‰ LÈ ‰¯BzŒ¯ÙÒaL∆¿≈∆»≈∆¿≈

ÔÈËÈL שורות LÓeÁארבע ÔÈa ƒƒ≈»
LÓeÁÏ26ÌB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ¿»¬»≈»

‰˜eÏÁ‰ ‰È‰zL ספרים שני בין ∆ƒ¿∆«¬»
B˙B‡a ˙BiL¯t ÈzL ÔÈa≈¿≈»»ƒ¿

Ë¯Ù·e ,LÓeÁ מקום אין במיוחד »ƒ¿»
החלוקה  BiL¯t˙שתהיה ÔÈa≈»»ƒ

·B¯aL ,È„e˜Ùe Ï‰˜iÂ««¿≈¿≈∆¿
˙B¯aeÁÓ Ô‰ È¯‰ ÌÈM‰«»ƒ¬≈≈¿»
ושייכות  קשר על המוכיחה עובדה

אלו  פרשיות שתי בין מיוחדת

שמאמרי  כך על התמיהה את ומגדילה

עם  ספר באותו אינם פקודי פרשת

ויקהל. פרשת ÏB„bמאמרי ‡ÏÙe∆∆»
¯˙BÈ27ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰L , ≈∆«¿»««ƒ≈

ÈLe¯„a ‡Ï) ‡È‰ '‰¯Bz»ƒ…ƒ¿≈
È„e˜t ˙L¯t לסיום כהמשך »»«¿≈

פרשת  במאמרי אור' 'תורה הספר

L¯t˙ויקהל, ÈLe¯„a (‡l‡∆»ƒ¿≈»»«
˙BiL¯t ‰nk ‡È‰L ,ÁlLa¿««∆ƒ«»«¿ƒ
ÌeiÒaL) Ï‰˜iÂ ˙L¯t ÈÙÏƒ¿≈»»«««¿≈∆¿ƒ
Ë¯Ù·e ,('¯B‡ ‰¯Bz'‰«»ƒ¿»
ÌLÈ ÁlLa ˙L¯t ÈLe¯cL∆¿≈»»«¿««∆¿»
‰¯B‡ÎÏÂ ,'¯B‡ ‰¯B˙'a Ìb«¿»¿ƒ¿»
˙Á‡ ‰L¯t ˜lÁÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»¿«≈»»»««

עצמה בשלח פרשת ∆¿ÔÙB‡aאת
ÌÈLe¯c ‰nkL מהמאמרים חלק ∆«»¿ƒ

בשלח  פרשת B˙'a¯‰של eÈ‰Èƒ¿¿»
ÌÈLe¯c ‰nÎÂ ,'¯B‡ חלק ¿«»¿ƒ

עצמה  פרשה אותה של מהמאמרים

.'‰¯Bz ÈËewÏ'a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ≈»

LiL ÌÈ‡B¯ È¯‰ ,‰Ê ÔÈÚ ÏÚ ÌÚË ÈzÚÓL ‡lL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆…»«¿ƒ«««ƒ¿»∆¬≈ƒ∆≈
CLÓ‰ הדברים בתוכן ושייכות ‡B¯'המשכיות ‰¯Bz'‰ ÌeiÒ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ«»

Ï‰˜iÂ ˙L¯t ÈLe¯„a Èk ,'‰¯Bz ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰Ï¿«¿»««ƒ≈»ƒƒ¿≈»»«««¿≈
Ú‚Ba Ô‰ ,˙aM‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»¿»ƒ¿«««»≈¿≈«
‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿«»
ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ô‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿≈«¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

באריכות, לעיל ≈¿∆¿CLÓ‰·eכמבואר
˙ÏÁ˙‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««¿»«
Œ¯ea„a '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ
Ô˙ '‰ Èk e‡¯" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ»«
ÈLa ‡È‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»ƒƒ¿≈
ÌBÈa ÌLiL Ï"p‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆∆¿»¿

˙aM‰28. ««»
LiL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (ÂÌb ¿≈¿ƒ∆≈«

CLÓ‰ ושייכות וקשר המשכיות ∆¿≈
ÈLe¯cהעניינים בתוכן  ÔÈa≈¿≈

ÌeiÒaL '¯zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿ƒ
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ מסתיים שבהם «»

בפועל  ‰˙ÏÁ˙הספר ÌÚƒ«¿»«
,‰p‰c .'‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ≈
ÈLe¯„a ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰««¬»»«¬ƒ¿≈
'¯B‡ ‰¯B˙'aL '¯zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿»
‰Ê·e" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ‡e‰ƒ««¿ƒ»∆

'B‚Â "‰‡a ‰¯Úp‰29¯‡·Óe , ««¬»»»¿¿»≈
Ô˜f‰ ea¯30eÈ‰ ,‰Ê·e"L «≈«»≈∆»∆«¿

„enÚ‰ הרוחניÔ„ÚŒÔb ÔÈaL »«∆≈«≈∆
BaL ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿∆
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ט d"kyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

(ּבׁשני p‰Â‰ד) ׁשּבׁשּבת העלּיה ענין מּלבד ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ענין  ּגם ּבׁשּבת יׁש הּנ"ל), ְְִִֵַַַַַַָָהאֹופּנים

לעיל  ּׁשּנתּבאר ּומה למּטה. מּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההמׁשכה

למעלה, העלּיה הּוא הּׁשּבת ׁשענין ב) ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ(סעיף

לירידה  ּבנֹוגע רק זה הרי למּטה, הּירידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

ׁשּיכת  אינּה זֹו ׁשּירידה הּברּורים, ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל

העליֹון  העֹונג המׁשכת ּבׁשּבת יׁש אבל ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,

החֹול, ּדימֹות העבֹודה ּכללּות עלֿידי ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּנפעל

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר הּׁשּבת. ּביֹום למּטה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּומתּגּלה

לכם  נתן ה' ּכי "ראּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה'

ּכהלכתן 19הּׁשּבת" ׁשּבתֹות ׁשּתי ׁשהן 20ּבענין , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ההליכה  הן ּבׁשּבת, ׁשּיׁש ההליכה אֹופּני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשני

והן  העלּיה, ענין ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָמּלמּטה

ּגילּוי  ענין ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָההליכה

למּטה  העליֹון העֹונג .21והמׁשכת ְְְְֶֶַַַָָָָ

ּולקּׁשר ÈtŒÏÚÂה) להֹוסיף יׁש לעיל, האמּור ¿«ƒְְְִֵֵֵַָָ

התחלת  עם אֹור' ה'ּתֹורה ְִִַַַָָסּיּום

ּתֹורה' רּבנּו(22ה'לּקּוטי ׁשל החסידּות ספרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה הּתניא, ספר לאחרי ׁשּבאים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזקן

החסידּות  ּתֹורת ׁשאף 23ׁשל ּובהקּדים, .( ְְֲִִֶֶַַַַ

לׁשני  ׁשּנחלק אחד ספר הם ּדבר, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלאמּתֹו

לכאֹורה  חיצֹונּיים טעמים מּצד רק ,24חלקים ְְֲִִִִִִִַַָָָ

ּבסגנֹון  נכּתבּו החלקים ׁשּׁשני ּבפֹועל רֹואים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהרי

ׁשּמא  והרי ׁשֹונים, ּבׁשמֹות ונקראים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָׁשֹונה,

היא  ּפלא,25מיּלתא ּדבר רֹואים זה ּובענין . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּפרׁשת  ּבדרּוׁשי מסּתּים אֹור' 'ּתֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּספר

על  ּדרּוׁשים אמנם יׁשנם הּספר [ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוּיקהל

ּכּמּובן  עצמֹו, ּבפני ענין זהּו אבל אסּתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמגּלת
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תרכט).19) ע' בהר אוה"ת גם (וראה  ג ב, ב.20)בשלח קיח, ג 21)שבת תלו, ואילך. סע"ב שצג, פרשתנו תו"ח גם ראה

הלקו"ת 22)ואילך. הדפסת סיום ע"ד ואילך) 306 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלאחרי בשיחה ראה

רסא.23)(המו"ל). ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש בהוספות 24)ראה נדפס ואילך. תקס ע' שם אגרותֿקודש ראה

קה"ת. הוצאת ב.25)לתו"א פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰ ÈLa) ˙aLaL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ „·lÓ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¬ƒ»∆¿«»ƒ¿≈»«ƒ««
ההמשכה  השלמת ולאחר מלמעלה המשכה לפעול כוח ונתינת כהכנה

aLa˙מלמעלה  LÈ ‰‰ÎLÓ‰עצמה ), ÔÈÚ Ìb אור של וההתגלות ≈¿«»«ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚLאלוקי (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Óe .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

,‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰ ‡e‰ ˙aM‰««»»¬ƒ»¿«¿»
,‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ‡ÏÂ ולכן ¿…«¿ƒ»¿«»

המשכת  של העבודה המשכן, מלאכת

שבת  דוחה לא למטה, ‰¯Èאלוקות ,¬≈
‰„È¯ÈÏ Ú‚Ba ˜¯ ‰Ê∆«¿≈««¿ƒ»
האלוקית  ההמשכה של וה'השפלה'

,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿««≈ƒ
˙ÎiL dÈ‡ BÊ ‰„È¯iL∆¿ƒ»≈»«∆∆

,˙aLa שבשבת לעיל כמבואר ¿«»
של  הרוחני במובן גם אסור 'בורר'

aLa˙'בירורים', LÈ Ï·‡ בגלל ¬»≈¿«»
השבת יום וקדושת »«¿»‰ÎLÓ˙מעלת

ÔBÈÏÚ‰ ‚BÚ‰ התענוג בחינת »∆»∆¿
השייכת  ביותר נעלית (בחינה באלוקות

הספירות) מעשר שלמעלה ל'כתר'

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL∆ƒ¿»«¿≈¿»
ÏBÁ‰ ˙BÓÈc ‰„B·Ú‰ הגורמת »¬»ƒ«

למעלה, ומאיר lb˙Óe‰תענוג ƒ¿«∆
¯‡·nÎÂ .˙aM‰ ÌBÈa ‰hÓÏ¿«»¿««»¿«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac הפותח במאמר ƒ««¿ƒ

ÌÎÏבפסוק Ô˙ '‰ Èk e‡¯"¿ƒ»«»∆
"˙aM‰19˙B˙aL ÈzL ÔÈÚa ««»¿ƒ¿«¿≈«»
Ô˙ÎÏ‰k20:ז"ל חכמינו (כמאמר ¿ƒ¿»»

בן  שמעון רבי משום יוחנן רבי "אמר

שתי  ישראל משמרין אלמלי יוחאי

שנאמר  נגאלים מיד כהלכתן שבתות

את  ישמרו אשר לסריסים ה' אמר כה

אחריו] [וכתוב בתריה וכתיב שבתותי

וגו'"), קדשי הר אל ≈∆Ô‰Lוהביאותים
‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡ ÈL,והעלייה ¿≈«≈«¬ƒ»

והאלוקות, האדם בין ≈∆LiLהתקרבות
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ Ô‰ ,˙aLa¿«»≈«¬ƒ»ƒ¿«»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆ƒ¿«»¬ƒ»

למעלה, ממטה העולמות ≈¿Ô‰Âשל
‚BÚ‰ ˙ÎLÓ‰Â ÈeÏÈb ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«»∆

‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰21.לעיל כמבואר »∆¿¿«»

,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ דיבורֿהמתחיל ‰) במאמר גם שלמעשה ¿«ƒ»»¿≈
שני  על מדובר השבת' לכם נתן ה' כי 'ראו במאמר וגם משה' 'ויקהל

בפרטיות, לעיל כמבואר השבת, של M˜Ïe¯העניינים ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿«≈
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ ÌeiÒ התורה פרשיות על חסידות מאמרי המכיל ƒ«»

(ומגילת  ושמות בראשית בחומשים

‰'ÈËewÏאסתר) ˙ÏÁ˙‰ ÌÚƒ«¿»««ƒ≈
'‰¯Bz22 על חסידות מאמרי המכיל »

ויקרא, בחומשים התורה פרשיות

השירים) (ושיר ודברים במדבר

על  בודדים מאמרים גם יש ובתחילתו

הללו  הספרים (ושני שמות חומש

הם תורה' ו'לקוטי אור' ≈¿È¯ÙÒƒ'תורה
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«≈«»≈
,‡Èz‰ ¯ÙÒ È¯Á‡Ï ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«¬≈≈∆««¿»
˙¯Bz ÏL ·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»∆«

˙e„ÈÒÁ‰23,ÌÈc˜‰·e .( «¬ƒ¿«¿ƒ
Ì‰ ,¯·c ÏL BzÓ‡lL Û‡L∆«∆«¬ƒ∆»»≈

תורה' וה'לקוטי אור' ∆≈ÙÒ¯ה'תורה
ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏ ˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿»ƒ¿≈¬»ƒ
ÌÈiBˆÈÁ ÌÈÓÚË „vÓ ˜«̄ƒ«¿»ƒƒƒƒ

Ï‰¯B‡Î24, שקשורות מסיבות ƒ¿»
השלטונות  מטעם הדפסה ברישיונות

ההם בימים הצארית ≈¬‰¯Èברוסיה
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈML ÏÚBÙa ÌÈ‡B¯ƒ¿«∆¿≈«¬»ƒ
,‰BL ÔB‚Òa e·zÎƒ¿¿¿ƒ¿∆
,ÌÈBL ˙BÓLa ÌÈ‡¯˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‡È‰ ‡˙lÈÓ ‡nL È¯‰Â25 «¬≈¿»ƒ¿»ƒ

חכמינו  (כמאמר משמעות יש לשם

המלך  דוד יצא שממנה ש'רות' ז"ל

ויצא  "שזכתה שם על זה בשם נקראת

ש  דוד, ֿ Âיו ¯ממנה להקדושֿברוך הו

בשי  וכפי Â˙",ותשבח ¯Â˙הוא

מפעלות  חזו "לכו מהפסוק שלמדים

תקרי  אל בארץ, שמות שם אשר ה'

ׁשמֹות") אלא Ê‰ׁשּמֹות ÔÈÚ·e . ֵַ¿ƒ¿»∆
¯Ùq‰L ,‡Ït ¯·c ÌÈ‡B¯ƒ¿«∆∆∆«≈∆
ÈLe¯„a ÌizÒÓ '¯B‡ ‰¯Bz'»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯Ùq‰ ÛBÒa] Ï‰˜iÂ ˙L¯t»»«««¿≈¿«≈∆
ÏÚ ÌÈLe¯c ÌÓ‡ ÌLÈ∆¿»»¿»¿ƒ«
‰nÓ Ô·enk ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ e‰Ê Ï·‡ ,¯zÒ‡ ˙l‚Ó¿ƒ«∆¿≈¬»∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿«»ƒ«

¯ÚM‰ Û„a ·e˙kL'אור 'תורה הספר ÈLשל ÏÚ ÌÈLe¯c" : ∆»¿««««¿ƒ«¿≈
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ׁשני  על  "ּדרּוׁשים הּׁשער: ּבדף ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַַָמּמה

ּדרּוׁשים  וגם ׁשמֹות, ּבראׁשית ּתֹורה ְְְְְִִֵֵַָחּומׁשי

על  ה"ּדרּוׁשים אבל אסּתר", ּומגּלת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָלחנּוּכה..

מסּתימים  ׁשמֹות" ּבראׁשית ּתֹורה חּומׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵַָׁשני

הם  ּפקּודי ּפר ׁשת ּדרּוׁשי ואילּו וּיקהל], ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּבפרׁשת

ּתֹורה'. ּב'לּקּוטי אּלא) אֹור', ּב'תֹורה ְְִֵֶָָָֹ(לא

חלקים, לׁשני ספר מחּלקים ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָולכאֹורה,

חּומׁשים  ׁשני ּבין ּתהיה ׁשהחלּוקה יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמתאים

ד' הפסק י ׁש ֿ ּתֹורה ׁשּבספר ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ(ספרים),

לחּומׁש חּומׁש ּבין מקֹום 26ׁשיטין אין אבל , ְֲִִֵֵָָָָ

ּבאֹותֹו ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ּבין החלּוקה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָׁשּתהיה

ּופקּודי, וּיקהל ּפרׁשּיֹות ּבין ּובפרט ְְְִִֵֵֵַַָָָָחּומׁש,

ּגדֹול  ּופלא מחּוּברֹות. הן הרי הּׁשנים ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּברֹוב

(לא 27יֹותר  היא ּתֹורה' ה'לּקּוטי ׁשהתחלת , ְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפרׁשת  ּבדרּוׁשי אּלא) ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבדרּוׁשי

וּיקהל  ּפרׁשת לפני ּפרׁשּיֹות ּכּמה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּלח,

ּפרׁשת  ׁשּדרּוׁשי ּובפרט אֹור'), ה'ּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבסּיּום

אין  ולכאֹורה אֹור', ּב'תֹורה ּגם יׁשנם ְְְְְִֵֶַַַָָָּבׁשּלח

ּדרּוׁשים  ׁשּכּמה ּבאֹופן אחת ּפרׁשה לחּלק ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום

ּב'לּקּוטי יה  יהיּו ּדרּוׁשים וכּמה אֹור' ּב'תֹורה יּו ְְְְְְִִִִֵַָָ

זה, ענין על טעם ׁשמעּתי  ׁשּלא אף והּנה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה'.

ּכי  ּתֹורה', ה'לּקּוטי להתחלת אֹור' ה'ּתֹורה סּיּום ּבין המׁש ׁשּיׁש רֹואים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

הן  הּׁשּבת, ענין אֹודֹות מדּוּבר אֹור' ה'ּתֹורה ׁשּבסּיּום וּיקהל ּפרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבדרּוׁשי

מּלמעלה  ההמׁשכה לענין ּבנֹוגע והן למעלה מּלמּטה העלּיה לענין ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָּבנֹוגע

"ראּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ה'לּקּוטי התחלת ּגם הּנה לזה, ּובהמׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלמּטה,

הּׁשּבת  ּביֹום ׁשּיׁשנם הּנ"ל ענינים ּבׁשני  היא הּׁשּבת", לכם נתן ה' .28ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה'ּתֹורה LÈÂו) ׁשּבסּיּום אסּתר' 'מגּלת ּדרּוׁשי ּבין המׁש ּגם ׁשּיׁש להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבדרּוׁשי  האחרֹון הּמאמר ּדהּנה, ּתֹורה'. ה'לּקּוטי התחלת עם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָאֹור'

וגֹו' ּבאה" הּנערה "ּובזה ּדּבּורֿהּמתחיל הּוא אֹור' ׁשּב'תֹורה אסּתר' ,29'מגּלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּזקן  רּבנּו לגןֿעדן 30ּומבאר הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין העּמּוד הינּו ׁש"ּובזה, ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ס"א.26) סרע"ג יו"ד 27.386)שו"ע ע' חכ"ו לקו"ש גם פ'28)ראה בתו"א השני לדרוש בנוגע גם ולהעיר להוסיף ויש

פקודי  אלה ד"ה עם לקשרו שיש - ויקהל" בפרשת לפסח אחד "דרוש השער: בדף כמ"ש לפסח, דרוש שהוא ויקהל,

עדיים  בעדי ותבואי ותגדלי ותרבי נתתיך השדה כצמח רבבה הפסוק נתבאר ד) (ד, ששם שמות, דספר הלקו"ת שבהמשך

פקודי). ש"פ (משיחת הפסח לחג ששייך ז), טז, יג.29)(יחזקאל ב, סע"ב.30)אסתר ק,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
..‰keÁÏ ÌÈLe¯c Ì‚Â ,˙BÓL ˙ÈL‡¯a ‰¯Bz ÈLÓeÁ¿≈»¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«¬»
‰¯Bz ÈLÓeÁ ÈL ÏÚ ÌÈLe¯c"‰ Ï·‡ ,"¯zÒ‡ ˙l‚Óe¿ƒ«∆¿≈¬»«¿ƒ«¿≈¿≈»
ÈLe¯c eÏÈ‡Â ,[Ï‰˜iÂ ˙L¯Ùa ÌÈÓÈzÒÓ "˙BÓL ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«««¿≈¿ƒ¿≈

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡Ï) Ì‰ È„e˜t ˙L¯t'ה'דרושים שאר כל עם יחד »»«¿≈≈…¿»
שמות, ספר של «∆‡l‡)לפרשיות

,‰¯B‡ÎÏÂ .'‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿ƒ¿»
ÈLÏ ¯ÙÒ ÌÈ˜lÁÓ ¯L‡k«¬∆¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈
¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¿ƒ≈
ÈL ÔÈa ‰È‰z ‰˜eÏÁ‰L∆«¬»ƒ¿∆≈¿≈
BÓÎe ,(ÌÈ¯ÙÒ) ÌÈLÓeÁ»ƒ¿»ƒ¿
'„ ˜ÒÙ‰ LÈ ‰¯BzŒ¯ÙÒaL∆¿≈∆»≈∆¿≈

ÔÈËÈL שורות LÓeÁארבע ÔÈa ƒƒ≈»
LÓeÁÏ26ÌB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ¿»¬»≈»

‰˜eÏÁ‰ ‰È‰zL ספרים שני בין ∆ƒ¿∆«¬»
B˙B‡a ˙BiL¯t ÈzL ÔÈa≈¿≈»»ƒ¿

Ë¯Ù·e ,LÓeÁ מקום אין במיוחד »ƒ¿»
החלוקה  BiL¯t˙שתהיה ÔÈa≈»»ƒ

·B¯aL ,È„e˜Ùe Ï‰˜iÂ««¿≈¿≈∆¿
˙B¯aeÁÓ Ô‰ È¯‰ ÌÈM‰«»ƒ¬≈≈¿»
ושייכות  קשר על המוכיחה עובדה

אלו  פרשיות שתי בין מיוחדת

שמאמרי  כך על התמיהה את ומגדילה

עם  ספר באותו אינם פקודי פרשת

ויקהל. פרשת ÏB„bמאמרי ‡ÏÙe∆∆»
¯˙BÈ27ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰L , ≈∆«¿»««ƒ≈

ÈLe¯„a ‡Ï) ‡È‰ '‰¯Bz»ƒ…ƒ¿≈
È„e˜t ˙L¯t לסיום כהמשך »»«¿≈

פרשת  במאמרי אור' 'תורה הספר

L¯t˙ויקהל, ÈLe¯„a (‡l‡∆»ƒ¿≈»»«
˙BiL¯t ‰nk ‡È‰L ,ÁlLa¿««∆ƒ«»«¿ƒ
ÌeiÒaL) Ï‰˜iÂ ˙L¯t ÈÙÏƒ¿≈»»«««¿≈∆¿ƒ
Ë¯Ù·e ,('¯B‡ ‰¯Bz'‰«»ƒ¿»
ÌLÈ ÁlLa ˙L¯t ÈLe¯cL∆¿≈»»«¿««∆¿»
‰¯B‡ÎÏÂ ,'¯B‡ ‰¯B˙'a Ìb«¿»¿ƒ¿»
˙Á‡ ‰L¯t ˜lÁÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»¿«≈»»»««

עצמה בשלח פרשת ∆¿ÔÙB‡aאת
ÌÈLe¯c ‰nkL מהמאמרים חלק ∆«»¿ƒ

בשלח  פרשת B˙'a¯‰של eÈ‰Èƒ¿¿»
ÌÈLe¯c ‰nÎÂ ,'¯B‡ חלק ¿«»¿ƒ

עצמה  פרשה אותה של מהמאמרים

.'‰¯Bz ÈËewÏ'a eÈ‰Èƒ¿¿ƒ≈»

LiL ÌÈ‡B¯ È¯‰ ,‰Ê ÔÈÚ ÏÚ ÌÚË ÈzÚÓL ‡lL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆…»«¿ƒ«««ƒ¿»∆¬≈ƒ∆≈
CLÓ‰ הדברים בתוכן ושייכות ‡B¯'המשכיות ‰¯Bz'‰ ÌeiÒ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ«»

Ï‰˜iÂ ˙L¯t ÈLe¯„a Èk ,'‰¯Bz ÈËewÏ'‰ ˙ÏÁ˙‰Ï¿«¿»««ƒ≈»ƒƒ¿≈»»«««¿≈
Ú‚Ba Ô‰ ,˙aM‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»¿»ƒ¿«««»≈¿≈«
‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿«»
ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ô‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿≈«¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

באריכות, לעיל ≈¿∆¿CLÓ‰·eכמבואר
˙ÏÁ˙‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««¿»«
Œ¯ea„a '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ
Ô˙ '‰ Èk e‡¯" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ»«
ÈLa ‡È‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»ƒƒ¿≈
ÌBÈa ÌLiL Ï"p‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««∆∆¿»¿

˙aM‰28. ««»
LiL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (ÂÌb ¿≈¿ƒ∆≈«

CLÓ‰ ושייכות וקשר המשכיות ∆¿≈
ÈLe¯cהעניינים בתוכן  ÔÈa≈¿≈

ÌeiÒaL '¯zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿ƒ
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ מסתיים שבהם «»

בפועל  ‰˙ÏÁ˙הספר ÌÚƒ«¿»«
,‰p‰c .'‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»¿ƒ≈
ÈLe¯„a ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰««¬»»«¬ƒ¿≈
'¯B‡ ‰¯B˙'aL '¯zÒ‡ ˙l‚Ó'¿ƒ«∆¿≈∆¿»
‰Ê·e" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ‡e‰ƒ««¿ƒ»∆

'B‚Â "‰‡a ‰¯Úp‰29¯‡·Óe , ««¬»»»¿¿»≈
Ô˜f‰ ea¯30eÈ‰ ,‰Ê·e"L «≈«»≈∆»∆«¿

„enÚ‰ הרוחניÔ„ÚŒÔb ÔÈaL »«∆≈«≈∆
BaL ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿∆
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י

.d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y .c"qa
מוגה  בלתי

ההר,‡. מן כשירד הכיפורים יום "למחרת משה", "ויקהל פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
ואכניש": ותרגומו דיבורו, פי על נאספים הן אלא בידים, אנשים אוסף שאינו הפעיל, לשון והוא

שהיה לומר מקום יש דזריזין cinלכאורה הסברא מצד הן עצמו, הכפורים ביום ההר, מן ברדתו
רדתו  שעלֿידי כיון פעל), לשון ויאסוף, (ולא הפעיל לשון "ויקהל", הכתוב לשון מצד והן מקדימין,
אזי  אליו" מגשת "ויראו שכאשר - היותר (ולכל מעצמם יתאספו שבניֿישראל גרם הלוחות עם מההר

"`xwie"משה ).1אליהם

שמשמעותו - משה" ש"ויקהל רש"י מחדש היה dynyולכן - מעצמם) שנאספו (ולא אותם הקהיל
"zxgnl הן אלא בידים, אנשים אוסף שאינו (כיון) הפעיל לשון "הוא ואףֿעלֿפיֿכן הכיפורים", יום

שהכתוב  כיון (דלכאורה, פעל לשון ולא הפעיל, לשון שהוא ראיה להביא ומוסיף דיבורו", פי על נאספים
"וכנש"). (ולא ואכניש" "ותרגומו - פעל) לשון שהוא לפרש מוטב הרי משה, עלֿידי שנעשה מדגיש

מההר  ברדתו כי, - הכפורים יום למחרת עד המשכן עשיית עלֿדבר הציווי עם המתין שמשה והטעם
ו  מסירה של ומצב במעמד בניֿישראל היו הכפורים לעניןביום מוחלטת נתינת dxezdנתינה היה ולא ,

ענין אודות עמהם דיבר הכפורים יום למחרת ורק נוסף; לענין .dyrndמקום

התורה 2וההוראה  לימוד גם להיות צריך המשכן, דעשיית העבודה מעלת גודל שלמרות מסירה 3, מתוך
בלבד  התורה בלימוד חובה ידי לצאת אפשר שאי אלא ענין 4ונתינה, גם להיות צריך זה ולאחרי ,

יתברך 5המעשה  לו דירה לעשות שיחות 6, בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 210 עמוד ו חלק

***

בלימוד ·. רק בניֿישראל עסקו הכפורים ביום סיני מהר משה שברדת לעיל בהאמור להוסיף ויש
המשכן: עשיית אודות משה עמהם דיבר  הכפורים יום למחרת ורק התורה,

זה  שלפני בהתוועדות שכתוב 7נתבאר משה"8מה פני עור קרן כי משה פני את ישראל בני "וראו
בפסוק  ולא עצמו, בפני אל 9בפסוק דיבר שמשה שבשעה - יצווה" אשר את ישראל בני אל "ודיבר

בתכלית, ביטול מתוך הדברים, בשמיעת לגמרי שקועים בניֿישראל היו הקב"ה, ציווי ללמדם בניֿישראל
חז"ל  לראי 10ובלשון לא גם נוסף, לדבר שייכים היו לא מעשה ובשעת מר", נוטפות "שפתותיו פני : ית

עצמו). בפני (כענין משה
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לֿלא.1) לד, תשא
המשכן 2) ישנו שהרי - קיים ביהמ"ק שאין לזמן בנוגע גם

"בתוכו  בתוכם", "ושכנתי ח) כה, (תרומה שעז"נ האדם, שבנפש
עה"פ. אלשיך (ראה ואחד" אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ועוד), א. סט, של"ה
היא  שהעבודה ואילך), 119 ע' תש"י (סה"מ ההילולא במאמר
קרש  להיות העולם שקר את להפוך היינו, למשכן, קרשים לעשות
תוכן  גם שזהו הקב"ה, עם "קשר" של ענין נעשה ועי"ז למשכן,
המשכן), קרשי נעשו (שמהם עומדים" שטים ד"עצי הענין

אלקות. עם העולם את ומקשר שמחבר "עמוד" בדוגמת
חסיד".3) הארץ עם "לא מ"ה) פ"ב (אבות וכמארז"ל
תפלה4) "זמן א) יו"ד, (שבת תורהוכמארז"ל וזמן  לחוד 

בירור ענינה תפלה והרי המשכן לחוד ", ענין כמו העולם, והעלאת
כנגד  התפלה להיות צריכה שלכן משכן), (דאקרי והמקדש

לח) ו, הימיםֿב (דברי שנאמר דרך המקדש, אליך "והתפללו
ולבית גו' והעיר גו' וש"נ).ארצם רסצ"ד. או"ח אדה"ז (שו"ע גו'"

ראשונה 5) שבפרשה דק"ש, הפרשיות בב' גם וכמודגש
בעיקר  מודגש השני' ובפרשה התורה, לימוד ענין בעיקר מודגש
סה"מ  ואילך. רלח ע' ואתחנן אוה"ת (ראה המצוות קיום ענין

ועוד). קעח. ע' תרנ"ח
עבודה,6) סוגי ב' אודות שמדובר לכאורה,ואף ששייכים,

(ש"אין אדם בני סוגי ֿ לשני ובעלי יושביֿאוהל שוות"), דיעותיהם 
- כו'.עסק  ביניהם המחבר הוא ישראל, רועה רבינו, משה הנה
חמ"ב 7) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ תשא ש"פ שיחת

.(296 ע'
לה).8) (לד, תשא ס"פ
לד.9) שם,

וש"נ.10) ב. ל, שבת

d"kyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מּגןֿעדן  הּנׁשמֹות עֹולֹות ועלֿידֹו ׁשּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון

אל  "ּבאה ּפירּוׁש וזהּו העליֹון, לגןֿעדן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹון

ׁשּכל 29הּמלך" ּביטּול, ּבחינת הּוא העּמּוד  וענין . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּביטּול  עלֿידי ּכיֿאם להיֹות איֿאפׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶַָָעלּיה

ׁשּכתּוב  וזהּו לא 31ּבתחּלה.. ּבאסּתר ּגםּֿכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּביטּול  ּבתכלית ׁשהיתה ּכיון כּו'", ּדבר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָבּקׁשה

רק  לא הּוא העּמּוד ּדבחינת ׁשהּביטּול ְְִִִִֶַַַַָָֹ[ּולהעיר,

להיֹות  יכֹול אּלא מהּגּוף, הּנׁשמה סלּוק ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלאחרי

ּבאסּתר  ּׁשּכתּוב מּמה וכּמּובן ּבּגּוף, ּבּנׁשמה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּגם

ּבהיֹותּה היה זה ׁשענין גֹו', ּדבר" בּקׁשה ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ"לא

ּב'לּקּוטי  הראׁשֹון ּבּמאמר וגם ּבגּוף]. ְְְְֲִִֵַַַָָָָנׁשמה

לכם  נתן ה' ּכי "ראּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה',

הּת מּגןֿעדן העלּיה אֹודֹות מדּוּבר חּתֹון הּׁשּבת", ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

הּמפסיק  ּדינּור "נהר עלֿידי העליֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלגןֿעדן

הּביטּול  (ענין ּבֹו לטּבֹול ׁשּצרי ּכדי 32ּביניהם ( ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

 ֿ לגן ּבבֹואֹו הּתחּתֹון ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַלׁשּכֹוח

ׁשם" יבלּבלנּו ׁשּלא ּכדי העליֹון .33עדן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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טו.31) שם, טו.32)אסתר ע' תרס"ו המשך א. לא, מקץ תו"א ד.33)ראה א,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÓLp‰ ˙BÏBÚ B„ÈŒÏÚÂ¿«»«¿»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆

"ÍÏn‰ Ï‡ ‰‡a" Le¯Èt e‰ÊÂ ,ÔBÈÏÚ‰29. הנשמה כלומר, »∆¿¿∆≈»»∆«∆∆
הקדושֿברוךֿהוא אל יותר ומתקרבת ו'באה' העליון עדן לגן »¿ÔÈÚÂ¿ƒמתעלית

של הפנימי עדן ‰enÚ„התוכן ל'גן העליון' עדן 'גן בין 'ממוצע' המשמש »«
ÏeËÈa,התחתון' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ

‰iÏÚ ÏkL מהותי שינוי שהיא ∆»¬ƒ»
הקודם המצב לעומת ŒÈ‡ƒעמוק

¯LÙ‡יכולה Ì‡ŒÈkלא ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿ƒƒ
‰lÁ˙a ÏeËÈa È„ÈŒÏÚ רק כי «¿≈ƒƒ¿ƒ»

לגמרי  יוצא האדם הביטול עלֿידי

ויכול  הקודמת מציאותו מגדרי

במיוחד  יותר, נעלית לדרגה להתעלות

ערוך.אם  באין יותר נעלית ∆¿e‰ÊÂהיא
·e˙kL31‡Ï ¯zÒ‡a ÔkŒÌb ∆»«≈¿∆¿≈…

,"'eÎ ¯·c ‰Lw· היו לא כלומר, ƒ¿»»»
עצמה, משל רצונות «≈ÔÂÈkלה

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿ƒ«ƒ
˙ÈÁ·c ÏeËÈa‰L ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«
È¯Á‡Ï ˜¯ ‡Ï ‡e‰ „enÚ‰»«…«¿«¬≈

Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˜eÏÒ ביחס כמו ƒ«¿»»≈«
עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן לעליות

לעיל, האמורות ÏBÎÈהעליון' ‡l‡∆»»
‰ÓLpa Ìb ˙BÈ‰Ï,Ûeba ƒ¿««¿»»«

¯zÒ‡a ·e˙kM ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆»¿∆¿≈
ÔÈÚL ,'B‚ "¯·c ‰Lw· ‡Ï"…ƒ¿»»»∆ƒ¿»

‰Ê ביטול על מורה Ì‚Âשכאמור .[Ûe‚a ‰ÓL d˙BÈ‰a ‰È‰ ∆»»ƒ¿»¿»»¿¿«
Èk e‡¯" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ,'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡na««¬»»ƒ¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ

˙B„B‡ ¯ae„Ó ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ של‰' עצמו זה ‰iÏÚ‰עניין »«»∆««»¿»»¬ƒ»
¯eÈc ¯‰" È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ נהר ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿«¿≈¿«ƒ

רוחנית אש מבדיל ‰ÈÒÙn˜של ««¿ƒ
Ba ÏBaËÏ CÈ¯vL Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ)32 בכמה כמבואר  ƒ¿««ƒ
של  הרוחני הפנימי שהתוכן מקומות

של  'ביטול' הוא הטבילה עניין

האישית  הביטול,)המציאות והטבילה,

‰eÚz‚הוא ÁBkLÏ È„k¿≈ƒ¿«««¬
B‡B·a ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆««¿¿
‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿¿≈∆…

ÌL eÏaÏ·È"33 שבעלותו כדי ¿«¿¿∆»
שום  כבר לו תהיה לא העליון' עדן ל'גן

שענייני  כך הקודם מצבו עם שייכות

אותו  יבלבלו לא התחתון' עדן 'גן

האלוקי  האור את וליהנות מלקלוט

שהספרים  ונמצא העליון. עדן שבגן

זה  קשורים תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה

של  בתוכן ושייכות קשר שיש בכך בזה

דרושי  בסוף הן אור', 'תורה ספר סיום

מגילת  דרושי בסוף והן ויקהל פרשת

תורה' 'לקוטי ספר להתחלת אסתר,

לעיל. כמבואר בשלח, בפרשת בדרוש
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודא שי'

שלום וברכה!

מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ בעתו נתקבל.

במענה לשאלתו )בקיצור עכ"פ( - רק בבי"ע )וביחוד - בעשי'( יש נמצא אשר )בהרגשתו( אין לו 

עילה וסיבה שקדמה לו - וזהו מפני שנתהווה מזה שאין לו עילה כו'. - עיין אגה"ק רס"ך.



יי

.d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y .c"qa
מוגה  בלתי

ההר,‡. מן כשירד הכיפורים יום "למחרת משה", "ויקהל פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
ואכניש": ותרגומו דיבורו, פי על נאספים הן אלא בידים, אנשים אוסף שאינו הפעיל, לשון והוא

שהיה לומר מקום יש דזריזין cinלכאורה הסברא מצד הן עצמו, הכפורים ביום ההר, מן ברדתו
רדתו  שעלֿידי כיון פעל), לשון ויאסוף, (ולא הפעיל לשון "ויקהל", הכתוב לשון מצד והן מקדימין,
אזי  אליו" מגשת "ויראו שכאשר - היותר (ולכל מעצמם יתאספו שבניֿישראל גרם הלוחות עם מההר

"`xwie"משה ).1אליהם

שמשמעותו - משה" ש"ויקהל רש"י מחדש היה dynyולכן - מעצמם) שנאספו (ולא אותם הקהיל
"zxgnl הן אלא בידים, אנשים אוסף שאינו (כיון) הפעיל לשון "הוא ואףֿעלֿפיֿכן הכיפורים", יום

שהכתוב  כיון (דלכאורה, פעל לשון ולא הפעיל, לשון שהוא ראיה להביא ומוסיף דיבורו", פי על נאספים
"וכנש"). (ולא ואכניש" "ותרגומו - פעל) לשון שהוא לפרש מוטב הרי משה, עלֿידי שנעשה מדגיש

מההר  ברדתו כי, - הכפורים יום למחרת עד המשכן עשיית עלֿדבר הציווי עם המתין שמשה והטעם
ו  מסירה של ומצב במעמד בניֿישראל היו הכפורים לעניןביום מוחלטת נתינת dxezdנתינה היה ולא ,

ענין אודות עמהם דיבר הכפורים יום למחרת ורק נוסף; לענין .dyrndמקום

התורה 2וההוראה  לימוד גם להיות צריך המשכן, דעשיית העבודה מעלת גודל שלמרות מסירה 3, מתוך
בלבד  התורה בלימוד חובה ידי לצאת אפשר שאי אלא ענין 4ונתינה, גם להיות צריך זה ולאחרי ,

יתברך 5המעשה  לו דירה לעשות שיחות 6, בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 210 עמוד ו חלק

***

בלימוד ·. רק בניֿישראל עסקו הכפורים ביום סיני מהר משה שברדת לעיל בהאמור להוסיף ויש
המשכן: עשיית אודות משה עמהם דיבר  הכפורים יום למחרת ורק התורה,

זה  שלפני בהתוועדות שכתוב 7נתבאר משה"8מה פני עור קרן כי משה פני את ישראל בני "וראו
בפסוק  ולא עצמו, בפני אל 9בפסוק דיבר שמשה שבשעה - יצווה" אשר את ישראל בני אל "ודיבר

בתכלית, ביטול מתוך הדברים, בשמיעת לגמרי שקועים בניֿישראל היו הקב"ה, ציווי ללמדם בניֿישראל
חז"ל  לראי 10ובלשון לא גם נוסף, לדבר שייכים היו לא מעשה ובשעת מר", נוטפות "שפתותיו פני : ית

עצמו). בפני (כענין משה
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לֿלא.1) לד, תשא
המשכן 2) ישנו שהרי - קיים ביהמ"ק שאין לזמן בנוגע גם

"בתוכו  בתוכם", "ושכנתי ח) כה, (תרומה שעז"נ האדם, שבנפש
עה"פ. אלשיך (ראה ואחד" אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ועוד), א. סט, של"ה
היא  שהעבודה ואילך), 119 ע' תש"י (סה"מ ההילולא במאמר
קרש  להיות העולם שקר את להפוך היינו, למשכן, קרשים לעשות
תוכן  גם שזהו הקב"ה, עם "קשר" של ענין נעשה ועי"ז למשכן,
המשכן), קרשי נעשו (שמהם עומדים" שטים ד"עצי הענין

אלקות. עם העולם את ומקשר שמחבר "עמוד" בדוגמת
חסיד".3) הארץ עם "לא מ"ה) פ"ב (אבות וכמארז"ל
תפלה4) "זמן א) יו"ד, (שבת תורהוכמארז"ל וזמן  לחוד 

בירור ענינה תפלה והרי המשכן לחוד ", ענין כמו העולם, והעלאת
כנגד  התפלה להיות צריכה שלכן משכן), (דאקרי והמקדש

לח) ו, הימיםֿב (דברי שנאמר דרך המקדש, אליך "והתפללו
ולבית גו' והעיר גו' וש"נ).ארצם רסצ"ד. או"ח אדה"ז (שו"ע גו'"

ראשונה 5) שבפרשה דק"ש, הפרשיות בב' גם וכמודגש
בעיקר  מודגש השני' ובפרשה התורה, לימוד ענין בעיקר מודגש
סה"מ  ואילך. רלח ע' ואתחנן אוה"ת (ראה המצוות קיום ענין

ועוד). קעח. ע' תרנ"ח
עבודה,6) סוגי ב' אודות שמדובר לכאורה,ואף ששייכים,

(ש"אין אדם בני סוגי ֿ לשני ובעלי יושביֿאוהל שוות"), דיעותיהם 
- כו'.עסק  ביניהם המחבר הוא ישראל, רועה רבינו, משה הנה
חמ"ב 7) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ תשא ש"פ שיחת

.(296 ע'
לה).8) (לד, תשא ס"פ
לד.9) שם,

וש"נ.10) ב. ל, שבת

d"kyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מּגןֿעדן  הּנׁשמֹות עֹולֹות ועלֿידֹו ׁשּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון

אל  "ּבאה ּפירּוׁש וזהּו העליֹון, לגןֿעדן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹון

ׁשּכל 29הּמלך" ּביטּול, ּבחינת הּוא העּמּוד  וענין . ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ּביטּול  עלֿידי ּכיֿאם להיֹות איֿאפׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶַָָעלּיה

ׁשּכתּוב  וזהּו לא 31ּבתחּלה.. ּבאסּתר ּגםּֿכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּביטּול  ּבתכלית ׁשהיתה ּכיון כּו'", ּדבר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָבּקׁשה

רק  לא הּוא העּמּוד ּדבחינת ׁשהּביטּול ְְִִִִֶַַַַָָֹ[ּולהעיר,

להיֹות  יכֹול אּלא מהּגּוף, הּנׁשמה סלּוק ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלאחרי

ּבאסּתר  ּׁשּכתּוב מּמה וכּמּובן ּבּגּוף, ּבּנׁשמה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּגם

ּבהיֹותּה היה זה ׁשענין גֹו', ּדבר" בּקׁשה ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹ"לא

ּב'לּקּוטי  הראׁשֹון ּבּמאמר וגם ּבגּוף]. ְְְְֲִִֵַַַָָָָנׁשמה

לכם  נתן ה' ּכי "ראּו ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶַַַָָָּתֹורה',

הּת מּגןֿעדן העלּיה אֹודֹות מדּוּבר חּתֹון הּׁשּבת", ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

הּמפסיק  ּדינּור "נהר עלֿידי העליֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלגןֿעדן

הּביטּול  (ענין ּבֹו לטּבֹול ׁשּצרי ּכדי 32ּביניהם ( ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

 ֿ לגן ּבבֹואֹו הּתחּתֹון ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַלׁשּכֹוח

ׁשם" יבלּבלנּו ׁשּלא ּכדי העליֹון .33עדן ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹ
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טו.31) שם, טו.32)אסתר ע' תרס"ו המשך א. לא, מקץ תו"א ד.33)ראה א,

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÓLp‰ ˙BÏBÚ B„ÈŒÏÚÂ¿«»«¿»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆

"ÍÏn‰ Ï‡ ‰‡a" Le¯Èt e‰ÊÂ ,ÔBÈÏÚ‰29. הנשמה כלומר, »∆¿¿∆≈»»∆«∆∆
הקדושֿברוךֿהוא אל יותר ומתקרבת ו'באה' העליון עדן לגן »¿ÔÈÚÂ¿ƒמתעלית

של הפנימי עדן ‰enÚ„התוכן ל'גן העליון' עדן 'גן בין 'ממוצע' המשמש »«
ÏeËÈa,התחתון' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ

‰iÏÚ ÏkL מהותי שינוי שהיא ∆»¬ƒ»
הקודם המצב לעומת ŒÈ‡ƒעמוק

¯LÙ‡יכולה Ì‡ŒÈkלא ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿ƒƒ
‰lÁ˙a ÏeËÈa È„ÈŒÏÚ רק כי «¿≈ƒƒ¿ƒ»

לגמרי  יוצא האדם הביטול עלֿידי

ויכול  הקודמת מציאותו מגדרי

במיוחד  יותר, נעלית לדרגה להתעלות

ערוך.אם  באין יותר נעלית ∆¿e‰ÊÂהיא
·e˙kL31‡Ï ¯zÒ‡a ÔkŒÌb ∆»«≈¿∆¿≈…

,"'eÎ ¯·c ‰Lw· היו לא כלומר, ƒ¿»»»
עצמה, משל רצונות «≈ÔÂÈkלה

ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿ƒ«ƒ
˙ÈÁ·c ÏeËÈa‰L ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«
È¯Á‡Ï ˜¯ ‡Ï ‡e‰ „enÚ‰»«…«¿«¬≈

Ûeb‰Ó ‰ÓLp‰ ˜eÏÒ ביחס כמו ƒ«¿»»≈«
עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן לעליות

לעיל, האמורות ÏBÎÈהעליון' ‡l‡∆»»
‰ÓLpa Ìb ˙BÈ‰Ï,Ûeba ƒ¿««¿»»«

¯zÒ‡a ·e˙kM ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆»¿∆¿≈
ÔÈÚL ,'B‚ "¯·c ‰Lw· ‡Ï"…ƒ¿»»»∆ƒ¿»

‰Ê ביטול על מורה Ì‚Âשכאמור .[Ûe‚a ‰ÓL d˙BÈ‰a ‰È‰ ∆»»ƒ¿»¿»»¿¿«
Èk e‡¯" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ,'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡na««¬»»ƒ¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ

˙B„B‡ ¯ae„Ó ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ של‰' עצמו זה ‰iÏÚ‰עניין »«»∆««»¿»»¬ƒ»
¯eÈc ¯‰" È„ÈŒÏÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ נהר ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿«¿≈¿«ƒ

רוחנית אש מבדיל ‰ÈÒÙn˜של ««¿ƒ
Ba ÏBaËÏ CÈ¯vL Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ)32 בכמה כמבואר  ƒ¿««ƒ
של  הרוחני הפנימי שהתוכן מקומות

של  'ביטול' הוא הטבילה עניין

האישית  הביטול,)המציאות והטבילה,

‰eÚz‚הוא ÁBkLÏ È„k¿≈ƒ¿«««¬
B‡B·a ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆««¿¿
‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿¿≈∆…

ÌL eÏaÏ·È"33 שבעלותו כדי ¿«¿¿∆»
שום  כבר לו תהיה לא העליון' עדן ל'גן

שענייני  כך הקודם מצבו עם שייכות

אותו  יבלבלו לא התחתון' עדן 'גן

האלוקי  האור את וליהנות מלקלוט

שהספרים  ונמצא העליון. עדן שבגן

זה  קשורים תורה' ו'לקוטי אור' 'תורה

של  בתוכן ושייכות קשר שיש בכך בזה

דרושי  בסוף הן אור', 'תורה ספר סיום

מגילת  דרושי בסוף והן ויקהל פרשת

תורה' 'לקוטי ספר להתחלת אסתר,

לעיל. כמבואר בשלח, בפרשת בדרוש
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d"kyz'dיב ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

שכתוב  וכמו עמהם, שדיבר בשעה משה פני את אמנם ראו בניֿישראל רואות 11כלומר: עיניך "והיו
" שזהו רק ראו זו בראיה אבל מוריך", "וראו jixenאת אזי הדיבור, גמר לאחרי ורק התורה; מקור - "

את ישראל dynבני ipt קירון" הנה הלימוד, בשעת מהֿשאיןֿכן משה", פני עור קרן "כי הבחינו) (ואז "
בטיהרא" "שרגא בבחינת היה פניו" ד"מוריך".12עור הענין לגבי

בענין  לגמרי שקועים בניֿישראל היו הכפורים ביום סיני מהר משה שברדת בנדוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
מעשה"envrlykהתורה לידי שמביא תלמוד ד"גדול לענין אפילו אחר, לענין שייכים היו ולא ,13.

יהבית" כתבית נפשי ד"אנא העילוי בעיקר אצלם מודגש היה גופא התורה שבענין - מזה 14ויתירה

לתושיה" ד"כפלים באופן שהיו שניות בלוחות שהיו 15(ובפרט כו', הדינים פרטי לימוד כ"כ ולא ,(
בירושלמי  שכתוב מה ועלֿדרך נאמר 16בהעלם, שעליהם ללוחות כתובים",17בנוגע הם ומזה "מזה

ועלֿדרךֿזה  בהעלם. אלא בגלוי זה שאין - כו' קל לדקדוק עד התורה, עניני כל כלולים היו שבלוחות
ברדת  שנאמר למה אתבנוגע "ויצום סיני מהר סיני"lkמשה בהר אתו ה' דיבר אף 18אשר הנה -

רש"י  שכתב כמו זה, שלאחרי הזמן משך כל על קאי מקרא של הענין 19שפשוטו כל הוא הוה ש"לשון
אז  כבר היו זה, שלאחרי הזמן כל במשך שנאמרו שבתורה הציוויים שכל מרומז שבזה לומר יש הזה",

בהעלם. היה זה שענין אלא הוה", "בלשון

ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר גו' משה "ויקהל - הכפורים יום למחרת אותם".zeyrlורק

אסתר ‚. במגילת שכתוב למה הפעיל", "לשון משה", "ויקהל בין החילוק ולבאר להוסיף "לך 20ויש
qepk:הפעל לשון "הכנס", ולא פעל, לשון היהודים", כל את

להביא  שהתנדבו בניֿישראל כל פעולת עלֿידי המשכן עשיית עלֿדבר הציווי אודות מדובר בפרשתנו
גו'" יביאה לבו נדיב "כל - מישראל,21תרומה ואחד אחד כל עלֿידי להיעשות צריך שהיה ענין שזהו ,

רק  היתה משה פעולת עבורם; זאת יעשה שמשה באופן להיות יכול היה ולא שבגופו, מצוה וכמו
פעולת  נאמרה ולכן בניֿישראל, עלֿידי להיות הוצרכה עצמה הפעולה אבל כו', כח ונתינת ההתעוררות

בלשון משה".lirtdמשה "ויקהל -

פי  על נאספים הן אלא בידים, אנשים אוסף "שאינו רש"י לשון אריכות ולהמתיק להוסיף [ויש
לימוד  (כמו דיבור של ענין אודות ולא המשכן, עשיית מעשה, של ענין אודות שמדובר דאף - דיבורו"

בפה" למוציאיהם כו' הם "חיים נאמר זה שעל העיקר 22התורה, הנה פעולתם), היא בני ֿישראל,בזה של
"שאינו  - מעשה עלֿידי  היתה  לא בני ֿישראל  את  לעורר  משה פעולת אנשיםואילו  עלֿידי miciaאוסף אלא ,"

עלֿפי נאספים "הן - "].exeaicדיבור

עלי  "וצומו הצום: בשביל בניֿישראל של התכנסותם אודות מדובר - אסתר במגילת מהֿשאיןֿכן
ימים" במדרש 20שלשת ואיתא בניסן, ט"ו גם היה שביניהם ראשון 23, יום בהם והרי לה, "שלח שמרדכי

פסח  אין הלא המן, גזירת תתקיים אם (כלומר: כו'" פסח הוא למה שבישראל, זקן לו, אמרה פסח. של
במפרשים  ומבואר המובן 24כלל), ענין אודות שמדובר (אף שבישראל" "זקן בשם כאן אותו שכינתה מה

"זקן  אתה הלא ביוםֿטוב, זה בשביל להתענות אסור אם שאפילו לומר שנתכוונה קטן), לילד גם
שעה. הוראת בתור הדין מן שאינו דבר לעשות ובידך שבישראל",

אלא העושים, אל מתייחס אינו ביתֿדין, הוראת ֿ פי על שנעשה ענין לעשות oicÎzialוהנה, שהורו
. ביתֿדין שגגו "אם שלכן נודע כן, ואחרֿכך הוראתן על סומכין והם העם ועשו בהוראתן העם ושגגו .
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כ.11) ל, ישעי'
וש"נ.12) א. סג, שם - חז"ל ל'
וש"נ.13) ב. מ, קידושין
הע"י).14) (לגירסת א קה, שבת
ו 15) יא, רפמ"ו.איוב שמו"ר וראה .
סה"א.16) פ"ו שקלים
טו.17) לב, תשא

לב.18) לד, שם
לא.19) שם,
טז.20) ד,
ה.21) לה, פרשתנו
רע"א.22) נד, עירובין
ספ"ח.23) אסת"ר
שם.24) לאסתר תמימה תורה
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הן  עשו שלא ואףֿעלֿפי בהוראה, שגגתן על חטאת קרבן להביא חייבין ביתֿדין הרי שטעו, לביתֿדין
בלבד, הוראתן על אלא עשו, לא בין עשו בין כלל ביתֿדין עשיית על משגיחין שאין מעשה, בעצמן

בביתֿדין" שתלו מפני העושין, שהם ואףֿעלֿפי הקרבן, מן פטורין העם .25ושאר

הדבר מתייחס מכלֿמקום צמו, בניֿישראל שכל שאף ניסן, בט"ו להצום בנוגע גם מובן ,ikcxnlומזה
הוראתו. עלֿפי היה שהצום כיון

"לך נאמר שהוא qepkולכן משה", "ויקהל כמו הפעיל, בלשון (ולא פעל בלשון היהודים", כל את
אליו. מתייחסת שלהם הפעולה שגם כיון שלהם), פעולה על בניֿישראל את מעורר רק

***

גו'.„. משה ויקהל דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

תיגמר ‰. שההדפסה היה רצוני הנה - עתה זה לאור שיצא הוספות עם "לקוטיֿתורה" לספר בנוגע
השבתֿקודש  יום בערב ה'לקוטיֿתורה' הדפסת נסתיימה שונות, סיבות מצד לפועל, אבל רב, זמן לפני
- פקודי דפרשת הדרושים ואילו אור', שב'תורה הדרושים מסתיימים זו שבפרשה ויקהל, פרשת הזה,

במאמר  לעיל (כנזכר תורה' ב'לקוטי הם - דרעוין" ד"רעוא בזמן מנחה, בתפלת לקרוא ).26שמתחילים
בעתו" יפה עשה הכל ש"את לתורה 27וכיון בנוגע שנאמר ענין וישר 28(שזהו נכון דבר זה הרי - (

השבוע  לפרשת השייכים תורה' שב'לקוטי הדרושים כל את שבוע בכל ילמד ואחד אחד ,29שכל

ה'לקוטי - שבהתחלת בשלח דפרשת הדרושים את ילמדו זה השבתֿקודש יום שבמשך טוב, ומה
פקודי  פרשת דרושי לימוד התחלת לפני לסיימם יש שלכן פקודי), דפרשת הדרושים (לפני -תורה'

ד"לווה  באופן ולא השבוע, ימי שבעת במשך השבוע פרשת של הדרושים כל את שיסיימו ובאופן
לסמוך 30ופורע" (ויצטרך שלאחריֿזה לשבוע מהם חלק ידחה דרושים, ריבוי בה שיש שפרשה היינו, ,

שהח  הלימוד להשלים לו ויתן תשובה"... "בעל יהיה שמסתמא הרע היצר סיר).על

השירים  שיר על לדרושים טובים,31ובנוגע וימים בשבתות ובפרט השנה, ימי כל על אותם יחלקו -
השירים". "שיר דרושי גם כולל כולו, תורה' ה'לקוטי לימוד את יסיימו "ברכה" פרשת שעד כך,

.Â:בזה להוסיף ויש
א  מיט יאר דעם נעמען ("מ'דארף מיוחד "שטורעם" בה להיות צריך ולכן העיבור, שנת היא זו ַַָשנה
לימוד  עלֿידי - התורה בפנימיות ובפרט התורה, בלימוד יהי' שה"שטורעם" טוב ומה שטורעם"),

האמור. באופן תורה' ה'לקוטי

- ומבורכת טובה שנה תומשך אזי "ברכה", לפרשת עד הלקוטיֿתורה כל לימוד את יסיימו וכאשר
זו). (שנה הקודמת לשנה בנוגע גם אלא זה, שלאחרי לשנה בנוגע רק לא

של באופן יהיה התורה שלימוד הוא החסידות תורת של שהחידוש - :daeyzובהקדמה

להיות צריך התורה שלימוד ידעו החסידות התגלות מענין,dnylקודם ידעו לא שבתורה,daeyzdאבל
אצל  שגם גילתה החסידות תורת אבל התשובה. לענין זקוקים אינם חכמים שתלמידי סבורים היו ובכלל

וכמאמר תלמידי התשובה, ענין להיות צריך צדיקים, ואפילו לאתבא32חכמים, אתא צדיקייא משיח
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רפי"ב.25) שגגות הל' רמב"ם
ואילך).26) 301 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
יא.27) ג, קהלת
[ב]).28) יא (פ"ג, עה"פ קה"ר ראה
וש"נ.29) .238 ס"ע חי"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

שנה 30) תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי ניסן; י"א מכתב גם ראה
תכד). ע' ריש שסו; ס"ע חכ"ג (אג"ק זו

ובהערה 31) ,175 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
שם. 25
ובכ"מ.32) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
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שכתוב  וכמו עמהם, שדיבר בשעה משה פני את אמנם ראו בניֿישראל רואות 11כלומר: עיניך "והיו
" שזהו רק ראו זו בראיה אבל מוריך", "וראו jixenאת אזי הדיבור, גמר לאחרי ורק התורה; מקור - "

את ישראל dynבני ipt קירון" הנה הלימוד, בשעת מהֿשאיןֿכן משה", פני עור קרן "כי הבחינו) (ואז "
בטיהרא" "שרגא בבחינת היה פניו" ד"מוריך".12עור הענין לגבי

בענין  לגמרי שקועים בניֿישראל היו הכפורים ביום סיני מהר משה שברדת בנדוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
מעשה"envrlykהתורה לידי שמביא תלמוד ד"גדול לענין אפילו אחר, לענין שייכים היו ולא ,13.

יהבית" כתבית נפשי ד"אנא העילוי בעיקר אצלם מודגש היה גופא התורה שבענין - מזה 14ויתירה

לתושיה" ד"כפלים באופן שהיו שניות בלוחות שהיו 15(ובפרט כו', הדינים פרטי לימוד כ"כ ולא ,(
בירושלמי  שכתוב מה ועלֿדרך נאמר 16בהעלם, שעליהם ללוחות כתובים",17בנוגע הם ומזה "מזה

ועלֿדרךֿזה  בהעלם. אלא בגלוי זה שאין - כו' קל לדקדוק עד התורה, עניני כל כלולים היו שבלוחות
ברדת  שנאמר למה אתבנוגע "ויצום סיני מהר סיני"lkמשה בהר אתו ה' דיבר אף 18אשר הנה -

רש"י  שכתב כמו זה, שלאחרי הזמן משך כל על קאי מקרא של הענין 19שפשוטו כל הוא הוה ש"לשון
אז  כבר היו זה, שלאחרי הזמן כל במשך שנאמרו שבתורה הציוויים שכל מרומז שבזה לומר יש הזה",

בהעלם. היה זה שענין אלא הוה", "בלשון

ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר גו' משה "ויקהל - הכפורים יום למחרת אותם".zeyrlורק

אסתר ‚. במגילת שכתוב למה הפעיל", "לשון משה", "ויקהל בין החילוק ולבאר להוסיף "לך 20ויש
qepk:הפעל לשון "הכנס", ולא פעל, לשון היהודים", כל את

להביא  שהתנדבו בניֿישראל כל פעולת עלֿידי המשכן עשיית עלֿדבר הציווי אודות מדובר בפרשתנו
גו'" יביאה לבו נדיב "כל - מישראל,21תרומה ואחד אחד כל עלֿידי להיעשות צריך שהיה ענין שזהו ,

רק  היתה משה פעולת עבורם; זאת יעשה שמשה באופן להיות יכול היה ולא שבגופו, מצוה וכמו
פעולת  נאמרה ולכן בניֿישראל, עלֿידי להיות הוצרכה עצמה הפעולה אבל כו', כח ונתינת ההתעוררות

בלשון משה".lirtdמשה "ויקהל -

פי  על נאספים הן אלא בידים, אנשים אוסף "שאינו רש"י לשון אריכות ולהמתיק להוסיף [ויש
לימוד  (כמו דיבור של ענין אודות ולא המשכן, עשיית מעשה, של ענין אודות שמדובר דאף - דיבורו"

בפה" למוציאיהם כו' הם "חיים נאמר זה שעל העיקר 22התורה, הנה פעולתם), היא בני ֿישראל,בזה של
"שאינו  - מעשה עלֿידי  היתה  לא בני ֿישראל  את  לעורר  משה פעולת אנשיםואילו  עלֿידי miciaאוסף אלא ,"

עלֿפי נאספים "הן - "].exeaicדיבור

עלי  "וצומו הצום: בשביל בניֿישראל של התכנסותם אודות מדובר - אסתר במגילת מהֿשאיןֿכן
ימים" במדרש 20שלשת ואיתא בניסן, ט"ו גם היה שביניהם ראשון 23, יום בהם והרי לה, "שלח שמרדכי

פסח  אין הלא המן, גזירת תתקיים אם (כלומר: כו'" פסח הוא למה שבישראל, זקן לו, אמרה פסח. של
במפרשים  ומבואר המובן 24כלל), ענין אודות שמדובר (אף שבישראל" "זקן בשם כאן אותו שכינתה מה

"זקן  אתה הלא ביוםֿטוב, זה בשביל להתענות אסור אם שאפילו לומר שנתכוונה קטן), לילד גם
שעה. הוראת בתור הדין מן שאינו דבר לעשות ובידך שבישראל",

אלא העושים, אל מתייחס אינו ביתֿדין, הוראת ֿ פי על שנעשה ענין לעשות oicÎzialוהנה, שהורו
. ביתֿדין שגגו "אם שלכן נודע כן, ואחרֿכך הוראתן על סומכין והם העם ועשו בהוראתן העם ושגגו .
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טז.20) ד,
ה.21) לה, פרשתנו
רע"א.22) נד, עירובין
ספ"ח.23) אסת"ר
שם.24) לאסתר תמימה תורה
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הן  עשו שלא ואףֿעלֿפי בהוראה, שגגתן על חטאת קרבן להביא חייבין ביתֿדין הרי שטעו, לביתֿדין
בלבד, הוראתן על אלא עשו, לא בין עשו בין כלל ביתֿדין עשיית על משגיחין שאין מעשה, בעצמן

בביתֿדין" שתלו מפני העושין, שהם ואףֿעלֿפי הקרבן, מן פטורין העם .25ושאר

הדבר מתייחס מכלֿמקום צמו, בניֿישראל שכל שאף ניסן, בט"ו להצום בנוגע גם מובן ,ikcxnlומזה
הוראתו. עלֿפי היה שהצום כיון

"לך נאמר שהוא qepkולכן משה", "ויקהל כמו הפעיל, בלשון (ולא פעל בלשון היהודים", כל את
אליו. מתייחסת שלהם הפעולה שגם כיון שלהם), פעולה על בניֿישראל את מעורר רק

***

גו'.„. משה ויקהל דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

תיגמר ‰. שההדפסה היה רצוני הנה - עתה זה לאור שיצא הוספות עם "לקוטיֿתורה" לספר בנוגע
השבתֿקודש  יום בערב ה'לקוטיֿתורה' הדפסת נסתיימה שונות, סיבות מצד לפועל, אבל רב, זמן לפני
- פקודי דפרשת הדרושים ואילו אור', שב'תורה הדרושים מסתיימים זו שבפרשה ויקהל, פרשת הזה,

במאמר  לעיל (כנזכר תורה' ב'לקוטי הם - דרעוין" ד"רעוא בזמן מנחה, בתפלת לקרוא ).26שמתחילים
בעתו" יפה עשה הכל ש"את לתורה 27וכיון בנוגע שנאמר ענין וישר 28(שזהו נכון דבר זה הרי - (

השבוע  לפרשת השייכים תורה' שב'לקוטי הדרושים כל את שבוע בכל ילמד ואחד אחד ,29שכל

ה'לקוטי - שבהתחלת בשלח דפרשת הדרושים את ילמדו זה השבתֿקודש יום שבמשך טוב, ומה
פקודי  פרשת דרושי לימוד התחלת לפני לסיימם יש שלכן פקודי), דפרשת הדרושים (לפני -תורה'

ד"לווה  באופן ולא השבוע, ימי שבעת במשך השבוע פרשת של הדרושים כל את שיסיימו ובאופן
לסמוך 30ופורע" (ויצטרך שלאחריֿזה לשבוע מהם חלק ידחה דרושים, ריבוי בה שיש שפרשה היינו, ,

שהח  הלימוד להשלים לו ויתן תשובה"... "בעל יהיה שמסתמא הרע היצר סיר).על

השירים  שיר על לדרושים טובים,31ובנוגע וימים בשבתות ובפרט השנה, ימי כל על אותם יחלקו -
השירים". "שיר דרושי גם כולל כולו, תורה' ה'לקוטי לימוד את יסיימו "ברכה" פרשת שעד כך,

.Â:בזה להוסיף ויש
א  מיט יאר דעם נעמען ("מ'דארף מיוחד "שטורעם" בה להיות צריך ולכן העיבור, שנת היא זו ַַָשנה
לימוד  עלֿידי - התורה בפנימיות ובפרט התורה, בלימוד יהי' שה"שטורעם" טוב ומה שטורעם"),

האמור. באופן תורה' ה'לקוטי

- ומבורכת טובה שנה תומשך אזי "ברכה", לפרשת עד הלקוטיֿתורה כל לימוד את יסיימו וכאשר
זו). (שנה הקודמת לשנה בנוגע גם אלא זה, שלאחרי לשנה בנוגע רק לא

של באופן יהיה התורה שלימוד הוא החסידות תורת של שהחידוש - :daeyzובהקדמה

להיות צריך התורה שלימוד ידעו החסידות התגלות מענין,dnylקודם ידעו לא שבתורה,daeyzdאבל
אצל  שגם גילתה החסידות תורת אבל התשובה. לענין זקוקים אינם חכמים שתלמידי סבורים היו ובכלל

וכמאמר תלמידי התשובה, ענין להיות צריך צדיקים, ואפילו לאתבא32חכמים, אתא צדיקייא משיח
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רפי"ב.25) שגגות הל' רמב"ם
ואילך).26) 301 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
יא.27) ג, קהלת
[ב]).28) יא (פ"ג, עה"פ קה"ר ראה
וש"נ.29) .238 ס"ע חי"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

שנה 30) תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי ניסן; י"א מכתב גם ראה
תכד). ע' ריש שסו; ס"ע חכ"ג (אג"ק זו

ובהערה 31) ,175 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
שם. 25
ובכ"מ.32) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
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אוכל" איננו ד"הסנה הענין אצלם נעשה דוקא (ועלֿידיֿזה התורה,),33בתיובתא ללימוד בנוגע וכמוֿכן
למעלה. מלמטה העלאה התשובה, ענין גם בזה נוגע למטה, מלמעלה המשכה שענינו שאףֿעלֿפי

בגמרא  איתא בנגלה: גם זה ענין למטתי",34ומצינו סמוכה שתהא תפלתי "על בנימין אבא מאמר
שאחר  בתורה העסק "שמעלת לפי והיינו התפלה, קודם רצה לא ללמוד שגם רש"י, בפירוש ומבואר

כו'" התפלה שקודם מתורה יותר גבוה הוא מלמטה 35התפלה העלאה ענינה שתפלה שאףֿעלֿפי והיינו, .
לתשובה. בנוגע גם הוא וכן בתורה. גם פועל זה הרי למעלה,

שצריך  ופירשה גילתה החסידות ותורת בהעלם, הדבר היה - בנגלה גם זאת שמצינו אףֿעלֿפי אבל,
פנימיות  בלימוד ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה, נגלה בלימוד אפילו בתורה, גם התשובה תנועת להיות

התורה.

גם פועל התשובה ענין -rxtnlוהרי מזה יתירה אלא נעקר, הבלתיֿרצוי שהענין באופן רק ולא ,
כזכיות" לו נעשו החטא.36ש"זדונות קודם שהיה ומצב המעמד לגבי עילוי ניתוסף שעלֿידיֿזה ,

גם  והצלחה ברכה תומשך אזי "ברכה", פרשת עד תורה' ה'לקוטי כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
למפרע), גם שפועל - החסידות תורת של החידוש שזהו - התשובה ענין (בדוגמת שעברה השנה על

וברוחניות. בגשמיות רויחי, ומזוני חיי בבני ואחד, אחד לכל המצטרך בכל

.Ê שבוע בכל השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד לקבוע - לפועל בנוגע אלא קאתינא, לדרשה ולא
ואחד. אחד כל עלֿידי

תורה' ב'לקוטי וכמבואר ומעלה, שנה עשרים מבן שהם אלו על הוא בזה החיוב שעיקר 37ולהעיר,

וכל  שנה, עשרים גיל שלפני אלו גם זאת שיעשו מהנכון אףֿעלֿפי ֿכן, אבל שנה, עשרים דבן השלימות
בזה  השתתפו הטף שגם המשכן, לנדבת בנוגע שמצינו ועלֿדרך משובח. זה הרי עלֿפי 38המקדים ובפרט .

בזהר  שכתוב התורה.39מה פנימיות וידעו ילמדו טף גם  הנה דמשיחא שבדרא

ישנו אשר את לכולם, בנוגע הוא האמור שכל פה ומובן, איננו אשר ואת מי 40פה שכל ובודאי ,
הבדלה  ולאחרי למכיריו, הדברים את יעביר זה, ענין אודות לעשותם 41ששומע אפשר שאי באופנים גם -

המתחיל" ד"אני ובאופן כך,42בשבת, אחרים, על גם לפעול יוכל ואז בעצמו, ללמוד שיחליט היינו, ,
בלימוד  וועלט") די ("פארפלייצן העולם את שיציפו ועד חוצה, מעינותיך ויפוצו הלומדים, ַשיתרבו

החסידות.

לכל, מצוי הספר יהיה מחדש, תורה' ה'לקוטי נדפס שעתה וכיון

שלי - האוצר" "שר עם ואדבר בבתֿשחוק): הוסיף שליט"א אדמו"ר הספרים 43(כ"ק את שימכרו
לכל  יד בהישג שיהיה כדי ההדפסה, מעלות נמוך -במחיר

מן  לגלותו שצריכים אלא מישראל, אחד כל אצל ישנו הרצון וגם ברצון, אלא תלוי הדבר שאין כך,
הגילוי. אל ההעלם

.Á:'תורה שב'לקוטי הדרושים מעלת בגודל ונסיים
סיפר  אדמו"ר וחמי מורי קדושת מקומם),44כבוד את שמילא שלפניֿזה נשיאינו רבותינו (בשם

מאמרים. אלפיים מתוך צדק' ה'צמח אותם בחר תורה', ב'לקוטי שנדפסו שהמאמרים
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ואילך.33) 46 ע' תש"ב סה"ש וראה ב. ג, שמות
ב.34) ה, ברכות
ב.35) צו, ברכה לקו"ת
ב.36) פו, יומא
רע"א.37) ב, במדבר
רפי"א.38) דר"נ אבות
א.39) קיח, ח"א
יד.40) כט, נצבים - הכתוב לשון ע"פ
(41- למסור שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה הבדלה לאחרי

אפשרות  ויש ערנסט"... עס מ'מיינט "אז - ה"חזרה" ַעבור
היכן  ישאל ב"יחידות", או הבאה, שבהתוועדות רעכט") ("ס'איז

אוחזים...
ועוד.42) טו. וארא תנחומא - חז"ל ל'
ה"מרכז 43) מנהל - חדקוב אייזיק מרדכי חיים ר' הרה"ח

) חינוך" ).l"endלעניני
מנחם 44) תורת גם וראה קטן. פורים א, אדר יד יום" "היום

.432 ע' חכ"ז התוועדויות -

d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

פחות? ולא יותר לא מאמרים, אלפיים במספר הדיוק מהו ולכאורה:

רז"ל  מאמר עלֿפי בדרושי 45ויובן בזה המבואר וידוע עולם", של לברייתו תורה קדמה שנה "אלפיים
שנה"?46חסידות  "אלפיים לומר שייך איך ואםֿכן, הזמן, ענין היה לא העולם בריאת קודם דלכאורה, ,

אלפים ב' היינו שנה" ש"אלפיים הוא הענין אך -zebixcn לפי שינוי, מלשון "שנה", בשם שנקראים ,
מזולתה. שונה היא מדריגה שכל

שבמאמרים  - מאמרים אלפיים מתוך ה'צמחֿצדק' בחר שבלקוטיֿתורה שהמאמרים הענין תוכן וזהו
התורה. פנימיות שבכללות שנה) (אלפיים מדריגות אלפים ב' ונכללו נקבעו שבלקוטיֿתורה

הצמחֿצדק, על ולסמוך להאמין יש זה, דרוש של ענינו תוכן רק דרוש בכל רואים שבגלוי ואףֿעלֿפי
שכתוב  מה (ועלֿדרך התורה שבפנימיות הדרושים כל כללות ובהעלם בפנימיות ישנו שבלקוטיֿתורה

תר"ך 16בירושלמי  רק ראו שבגלוי אףֿעלֿפי סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי כל כתובים היו שבלוחות
אותיות).

פנימיות  של הענינים כל כלולים שבהם שבלקוטיֿתורה, הדרושים כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך "יפוצו שכאשר משיחא מלכא הבטחת תקויים אזי בקרוב 47התורה, ,

ממש.

***

.Ë תיבות דלכאורה - החצר" קלעי "כמדת החצר", קלעי "לעומת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
מבאר שהכתוב רש"י, מפרש ולכן מיותרות, (ולא mrhdאלו אמות חמש היתה החצר שער מסך שקומת

" להיות הוצרך שהמסך כיון ה"דלת"zcnkיותר), ענין רש"י שלשיטת ונמצא, מהם. חלק החצר", קלעי
הוא החצר") שער "מסך היה שיטתו dxibq(שבמקומו היא לכך ובהתאם החצר), מפתח חלק פתיחה, (ולא

שבעולם  - המלכות ספירת ל"דלת", בנוגע הענינים, ובפנימיות במזוזה. חייב דלת בלי פתח שגם בש"ס,
" רק נאמר ומכלֿמקום והסתימה. ההעלם פעולת בעיקר נרגשת הפשט, עולם החצר"znerlהעשיה, קלעי

לפעול  כח נותנת התורה כי תמידי, והעלם הפסק שענינם הקלעים כמו ממש זה שאין "כמדת"), (ולא
ט"ז  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - וגילוי פתיחה של ענין

ואילך. 443 עמוד
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בתחלתה.45) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד"ה (תורת ראה תשי"א

וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם
ובכ"מ).47) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

פחות? ולא יותר לא מאמרים, אלפיים במספר הדיוק מהו ולכאורה:

רז"ל  מאמר עלֿפי בדרושי 45ויובן בזה המבואר וידוע עולם", של לברייתו תורה קדמה שנה "אלפיים
שנה"?46חסידות  "אלפיים לומר שייך איך ואםֿכן, הזמן, ענין היה לא העולם בריאת קודם דלכאורה, ,

אלפים ב' היינו שנה" ש"אלפיים הוא הענין אך -zebixcn לפי שינוי, מלשון "שנה", בשם שנקראים ,
מזולתה. שונה היא מדריגה שכל

שבמאמרים  - מאמרים אלפיים מתוך ה'צמחֿצדק' בחר שבלקוטיֿתורה שהמאמרים הענין תוכן וזהו
התורה. פנימיות שבכללות שנה) (אלפיים מדריגות אלפים ב' ונכללו נקבעו שבלקוטיֿתורה

הצמחֿצדק, על ולסמוך להאמין יש זה, דרוש של ענינו תוכן רק דרוש בכל רואים שבגלוי ואףֿעלֿפי
שכתוב  מה (ועלֿדרך התורה שבפנימיות הדרושים כל כללות ובהעלם בפנימיות ישנו שבלקוטיֿתורה

תר"ך 16בירושלמי  רק ראו שבגלוי אףֿעלֿפי סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי כל כתובים היו שבלוחות
אותיות).

פנימיות  של הענינים כל כלולים שבהם שבלקוטיֿתורה, הדרושים כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך "יפוצו שכאשר משיחא מלכא הבטחת תקויים אזי בקרוב 47התורה, ,

ממש.

***

.Ë תיבות דלכאורה - החצר" קלעי "כמדת החצר", קלעי "לעומת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
מבאר שהכתוב רש"י, מפרש ולכן מיותרות, (ולא mrhdאלו אמות חמש היתה החצר שער מסך שקומת

" להיות הוצרך שהמסך כיון ה"דלת"zcnkיותר), ענין רש"י שלשיטת ונמצא, מהם. חלק החצר", קלעי
הוא החצר") שער "מסך היה שיטתו dxibq(שבמקומו היא לכך ובהתאם החצר), מפתח חלק פתיחה, (ולא

שבעולם  - המלכות ספירת ל"דלת", בנוגע הענינים, ובפנימיות במזוזה. חייב דלת בלי פתח שגם בש"ס,
" רק נאמר ומכלֿמקום והסתימה. ההעלם פעולת בעיקר נרגשת הפשט, עולם החצר"znerlהעשיה, קלעי

לפעול  כח נותנת התורה כי תמידי, והעלם הפסק שענינם הקלעים כמו ממש זה שאין "כמדת"), (ולא
ט"ז  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - וגילוי פתיחה של ענין
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בתחלתה.45) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד"ה (תורת ראה תשי"א

וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם
ובכ"מ).47) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק



טו d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

אוכל" איננו ד"הסנה הענין אצלם נעשה דוקא (ועלֿידיֿזה התורה,),33בתיובתא ללימוד בנוגע וכמוֿכן
למעלה. מלמטה העלאה התשובה, ענין גם בזה נוגע למטה, מלמעלה המשכה שענינו שאףֿעלֿפי

בגמרא  איתא בנגלה: גם זה ענין למטתי",34ומצינו סמוכה שתהא תפלתי "על בנימין אבא מאמר
שאחר  בתורה העסק "שמעלת לפי והיינו התפלה, קודם רצה לא ללמוד שגם רש"י, בפירוש ומבואר

כו'" התפלה שקודם מתורה יותר גבוה הוא מלמטה 35התפלה העלאה ענינה שתפלה שאףֿעלֿפי והיינו, .
לתשובה. בנוגע גם הוא וכן בתורה. גם פועל זה הרי למעלה,

שצריך  ופירשה גילתה החסידות ותורת בהעלם, הדבר היה - בנגלה גם זאת שמצינו אףֿעלֿפי אבל,
פנימיות  בלימוד ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה, נגלה בלימוד אפילו בתורה, גם התשובה תנועת להיות

התורה.

גם פועל התשובה ענין -rxtnlוהרי מזה יתירה אלא נעקר, הבלתיֿרצוי שהענין באופן רק ולא ,
כזכיות" לו נעשו החטא.36ש"זדונות קודם שהיה ומצב המעמד לגבי עילוי ניתוסף שעלֿידיֿזה ,

גם  והצלחה ברכה תומשך אזי "ברכה", פרשת עד תורה' ה'לקוטי כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
למפרע), גם שפועל - החסידות תורת של החידוש שזהו - התשובה ענין (בדוגמת שעברה השנה על

וברוחניות. בגשמיות רויחי, ומזוני חיי בבני ואחד, אחד לכל המצטרך בכל

.Ê שבוע בכל השבוע דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד לקבוע - לפועל בנוגע אלא קאתינא, לדרשה ולא
ואחד. אחד כל עלֿידי

תורה' ב'לקוטי וכמבואר ומעלה, שנה עשרים מבן שהם אלו על הוא בזה החיוב שעיקר 37ולהעיר,

וכל  שנה, עשרים גיל שלפני אלו גם זאת שיעשו מהנכון אףֿעלֿפי ֿכן, אבל שנה, עשרים דבן השלימות
בזה  השתתפו הטף שגם המשכן, לנדבת בנוגע שמצינו ועלֿדרך משובח. זה הרי עלֿפי 38המקדים ובפרט .

בזהר  שכתוב התורה.39מה פנימיות וידעו ילמדו טף גם  הנה דמשיחא שבדרא

ישנו אשר את לכולם, בנוגע הוא האמור שכל פה ומובן, איננו אשר ואת מי 40פה שכל ובודאי ,
הבדלה  ולאחרי למכיריו, הדברים את יעביר זה, ענין אודות לעשותם 41ששומע אפשר שאי באופנים גם -

המתחיל" ד"אני ובאופן כך,42בשבת, אחרים, על גם לפעול יוכל ואז בעצמו, ללמוד שיחליט היינו, ,
בלימוד  וועלט") די ("פארפלייצן העולם את שיציפו ועד חוצה, מעינותיך ויפוצו הלומדים, ַשיתרבו

החסידות.

לכל, מצוי הספר יהיה מחדש, תורה' ה'לקוטי נדפס שעתה וכיון

שלי - האוצר" "שר עם ואדבר בבתֿשחוק): הוסיף שליט"א אדמו"ר הספרים 43(כ"ק את שימכרו
לכל  יד בהישג שיהיה כדי ההדפסה, מעלות נמוך -במחיר

מן  לגלותו שצריכים אלא מישראל, אחד כל אצל ישנו הרצון וגם ברצון, אלא תלוי הדבר שאין כך,
הגילוי. אל ההעלם

.Á:'תורה שב'לקוטי הדרושים מעלת בגודל ונסיים
סיפר  אדמו"ר וחמי מורי קדושת מקומם),44כבוד את שמילא שלפניֿזה נשיאינו רבותינו (בשם

מאמרים. אלפיים מתוך צדק' ה'צמח אותם בחר תורה', ב'לקוטי שנדפסו שהמאמרים
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ואילך.33) 46 ע' תש"ב סה"ש וראה ב. ג, שמות
ב.34) ה, ברכות
ב.35) צו, ברכה לקו"ת
ב.36) פו, יומא
רע"א.37) ב, במדבר
רפי"א.38) דר"נ אבות
א.39) קיח, ח"א
יד.40) כט, נצבים - הכתוב לשון ע"פ
(41- למסור שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה הבדלה לאחרי

אפשרות  ויש ערנסט"... עס מ'מיינט "אז - ה"חזרה" ַעבור
היכן  ישאל ב"יחידות", או הבאה, שבהתוועדות רעכט") ("ס'איז

אוחזים...
ועוד.42) טו. וארא תנחומא - חז"ל ל'
ה"מרכז 43) מנהל - חדקוב אייזיק מרדכי חיים ר' הרה"ח

) חינוך" ).l"endלעניני
מנחם 44) תורת גם וראה קטן. פורים א, אדר יד יום" "היום

.432 ע' חכ"ז התוועדויות -

d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

פחות? ולא יותר לא מאמרים, אלפיים במספר הדיוק מהו ולכאורה:

רז"ל  מאמר עלֿפי בדרושי 45ויובן בזה המבואר וידוע עולם", של לברייתו תורה קדמה שנה "אלפיים
שנה"?46חסידות  "אלפיים לומר שייך איך ואםֿכן, הזמן, ענין היה לא העולם בריאת קודם דלכאורה, ,

אלפים ב' היינו שנה" ש"אלפיים הוא הענין אך -zebixcn לפי שינוי, מלשון "שנה", בשם שנקראים ,
מזולתה. שונה היא מדריגה שכל

שבמאמרים  - מאמרים אלפיים מתוך ה'צמחֿצדק' בחר שבלקוטיֿתורה שהמאמרים הענין תוכן וזהו
התורה. פנימיות שבכללות שנה) (אלפיים מדריגות אלפים ב' ונכללו נקבעו שבלקוטיֿתורה

הצמחֿצדק, על ולסמוך להאמין יש זה, דרוש של ענינו תוכן רק דרוש בכל רואים שבגלוי ואףֿעלֿפי
שכתוב  מה (ועלֿדרך התורה שבפנימיות הדרושים כל כללות ובהעלם בפנימיות ישנו שבלקוטיֿתורה

תר"ך 16בירושלמי  רק ראו שבגלוי אףֿעלֿפי סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי כל כתובים היו שבלוחות
אותיות).

פנימיות  של הענינים כל כלולים שבהם שבלקוטיֿתורה, הדרושים כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך "יפוצו שכאשר משיחא מלכא הבטחת תקויים אזי בקרוב 47התורה, ,

ממש.

***

.Ë תיבות דלכאורה - החצר" קלעי "כמדת החצר", קלעי "לעומת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
מבאר שהכתוב רש"י, מפרש ולכן מיותרות, (ולא mrhdאלו אמות חמש היתה החצר שער מסך שקומת

" להיות הוצרך שהמסך כיון ה"דלת"zcnkיותר), ענין רש"י שלשיטת ונמצא, מהם. חלק החצר", קלעי
הוא החצר") שער "מסך היה שיטתו dxibq(שבמקומו היא לכך ובהתאם החצר), מפתח חלק פתיחה, (ולא

שבעולם  - המלכות ספירת ל"דלת", בנוגע הענינים, ובפנימיות במזוזה. חייב דלת בלי פתח שגם בש"ס,
" רק נאמר ומכלֿמקום והסתימה. ההעלם פעולת בעיקר נרגשת הפשט, עולם החצר"znerlהעשיה, קלעי

לפעול  כח נותנת התורה כי תמידי, והעלם הפסק שענינם הקלעים כמו ממש זה שאין "כמדת"), (ולא
ט"ז  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - וגילוי פתיחה של ענין

ואילך. 443 עמוד
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בתחלתה.45) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד"ה (תורת ראה תשי"א

וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם
ובכ"מ).47) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

d"kyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy 't ,ldwie t"y

פחות? ולא יותר לא מאמרים, אלפיים במספר הדיוק מהו ולכאורה:

רז"ל  מאמר עלֿפי בדרושי 45ויובן בזה המבואר וידוע עולם", של לברייתו תורה קדמה שנה "אלפיים
שנה"?46חסידות  "אלפיים לומר שייך איך ואםֿכן, הזמן, ענין היה לא העולם בריאת קודם דלכאורה, ,

אלפים ב' היינו שנה" ש"אלפיים הוא הענין אך -zebixcn לפי שינוי, מלשון "שנה", בשם שנקראים ,
מזולתה. שונה היא מדריגה שכל

שבמאמרים  - מאמרים אלפיים מתוך ה'צמחֿצדק' בחר שבלקוטיֿתורה שהמאמרים הענין תוכן וזהו
התורה. פנימיות שבכללות שנה) (אלפיים מדריגות אלפים ב' ונכללו נקבעו שבלקוטיֿתורה

הצמחֿצדק, על ולסמוך להאמין יש זה, דרוש של ענינו תוכן רק דרוש בכל רואים שבגלוי ואףֿעלֿפי
שכתוב  מה (ועלֿדרך התורה שבפנימיות הדרושים כל כללות ובהעלם בפנימיות ישנו שבלקוטיֿתורה

תר"ך 16בירושלמי  רק ראו שבגלוי אףֿעלֿפי סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי כל כתובים היו שבלוחות
אותיות).

פנימיות  של הענינים כל כלולים שבהם שבלקוטיֿתורה, הדרושים כל את יסיימו שכאשר מובן, ומזה
מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך "יפוצו שכאשר משיחא מלכא הבטחת תקויים אזי בקרוב 47התורה, ,

ממש.

***

.Ë תיבות דלכאורה - החצר" קלעי "כמדת החצר", קלעי "לעומת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
מבאר שהכתוב רש"י, מפרש ולכן מיותרות, (ולא mrhdאלו אמות חמש היתה החצר שער מסך שקומת

" להיות הוצרך שהמסך כיון ה"דלת"zcnkיותר), ענין רש"י שלשיטת ונמצא, מהם. חלק החצר", קלעי
הוא החצר") שער "מסך היה שיטתו dxibq(שבמקומו היא לכך ובהתאם החצר), מפתח חלק פתיחה, (ולא

שבעולם  - המלכות ספירת ל"דלת", בנוגע הענינים, ובפנימיות במזוזה. חייב דלת בלי פתח שגם בש"ס,
" רק נאמר ומכלֿמקום והסתימה. ההעלם פעולת בעיקר נרגשת הפשט, עולם החצר"znerlהעשיה, קלעי

לפעול  כח נותנת התורה כי תמידי, והעלם הפסק שענינם הקלעים כמו ממש זה שאין "כמדת"), (ולא
ט"ז  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - וגילוי פתיחה של ענין
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בתחלתה.45) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש
דחה"ש46) ב' דיום שנה אלפיים ד"ה (תורת ראה תשי"א

וש"נ. ואילך). 133 ע' ח"ג התוועדויות - מנחם
ובכ"מ).47) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אד"ר, בו מבשר ע"ד הטבת מצבו ברוחניות, והשי"ת יזכהו שיוסיף 

בזה ובודאי אין הדרך לזה ע"י תעניות וסיגופים וכמבואר גם במאמר באתי לגני תשי"ג שהיות הגוף 

הטבעית  להנפש  בזה  הכוונה  דנשמתא  חולשא  דגופא  דתוקפא  והא  הוא,  השם  מדרכי  ושלם  בריא 

והנה"ב )שהנ"ל מיוסד על המאמר באתי לגני של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע( ועיין 

ג"כ בספר התולדות של אדמו"ר מוהר"ש סוף עמוד עב...

בברכת אשר אמו תחי' תקבל רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו מתוך בריאות הנכונה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.



טז

*ldwie zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó Y ÔÂ¯‡‰

הפסוק  נאמר 1על הארון" את בצלאל "ויעש
למשה 2במדרש  הקדושֿברוךֿהוא שאמר "בשעה :

המשכן  מהו לו: אמר לבצלאל. ואמר בא המשכן, עשה
שכינתו  הקדושֿברוךֿהוא שישרה לו: אמר הזה?

והיכן 3בתוכו  בצלאל: לו אמר תורה, לישראל ומלמד
אנו  המשכן את עושים משאנו לו: אמר נתונה? התורה
של  כבודה אין משה, רבינו לו: אמר הארון, עושין

המשכן  ואחרֿכך הארון עושין אנו אלא בכך, ,4תורה
את  בצלאל ויעש שנאמר: שמו, על שיקרא זכה לפיכך

הארון".

ענין  היא הארון ענין שמשמעות נראה, זה ממדרש
וכך  במשכן, השכינה מהשראת הנפרד עצמו, בפני

אחר  ממדרש גם המשכן 5מובן בניית שלאחר האומר ,
לעצמי  אכסניא "תקנתם הקדושֿברוךֿהוא: אמר

אצלי". שרויה שתהא לתורה אכסניא תקנו ועכשיו

מקום הוא הארון אמנם להבין: אבל dxezd6וצריך ,
הארון  בתוך היה השכינה השראת עיקר גם

הרמב"ן 7ובאמצעותו  של כהסברו החפץ 8, ש"עיקר
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום הוא במשכן"
המשכן  שכלל ולומר, להפריד אפוא, ניתן, כיצד
הוא  והארון השכינה", "השראת למען הוא והמקדש

התורה"? "מקום

.·
‡¯Ó‚· ˘È˜Ï ˘È¯Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ È¯·„

לה  יש זאת להבין ולהסביר:כדי קדים

מקדש" "דאקרי במשכן השכינה השראת כבר 9על ,

בפסוק  ומן 10נאמר בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
לומדים  בתוכם" אלא נאמר לא ש"בתוכו הלשון
אחד  כל בתוך ושכנתי – נוסף ענין עם קשור שהדבר

.11ואחד 

המקדש  "בתוך" השכינה השראת לענין ההסבר
הוא: יהודי כל של הפרטי

אבהו  רבי "אמר בגמרא: נאמר חגיגה מסכת בסוף
גיהנם  של אור אין חכמים תלמידי אלעזר: רבי 12אמר

בהן  סלמנדרא 13שולטת ומה מסלמנדרא. קלֿוחומר
בו, שולטת אור אין – מדמה הסך היא, אש שתולדת

דכתיב  אש, גופן שכל חכמים, דברי 14תלמידי כה הלא
לקיש: ריש אמר עלֿאחתֿכמהֿוכמה. – ה' נאום כאש
קלֿוחומר  ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור אין
כעובי  אלא עליו שאין הזהב מזבח מה הזהב . ממזבח
פושעי  בו, שולטת האור אין שנים כמה זהב דינר

דכתיב  כרימון, מצוות שמלאין הרימון 15ישראל כפלח
 ֿ עלֿאחת – שבך ריקנין אלא רקתך תקרי אל רקתך,

כמהֿוכמה".

הוא: האמרות שתי בין הקשר פשוט, באופן
– המזבחות בציפוי הדנה הקודמת לסוגיא בהמשך
לקיש  ריש של אמרתו מובאת והנחושת, הזהב מזבח
 ֿ קל ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור ש"אין
היה  שהמזבח מודגש שבה הזהב", ממזבח וחומר

dtevn של אמרתו גם כן לפני מובאת זה ובענין זהב,
גם  שולטת" גיהנם של אור ש"אין אלעזר רבי

חכמים". ב"תלמידי

להבין: צריך זה, לפי אבל

של  אימרתו להיות צריכה היתה קודם כך, אם א)
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ואילך. 329 ע' טז כרך לקו"ש וראה חגיגה. מס' וסיום (*
א.1) לז, פרשתנו
ח).2) בובער (תנחומא ו. כאן תנחומא וראה ב. פ"נ, פרשתנו שמו"ר
וסו"ס 3) סכ"ג. מאגה"ק צע"ק – "שישרה" הל' בתוכו: שישרה..

א). (קמא, כה
פליגא 4) זו שדרשא שם המדרש במפרשי וראה א. פ"נ, שם ס"ל וכן

פ"ז  קה"ר ועד"ז תחלה. המשכן עשה דבצלאל א) (נה, דברכות הא על
פרשתנו  אוה"ת וראה ד). שם, בשמו"ר ס"ל כן היפ"ת (ולדעת יא בפסוק

ואכ"מ. ב'רג. ע'
שסח.5) רמז תרומה ביל"ש הובא – אבכיר מדרש
מכאן6) ב: עב, יומא וראה ב. לד, פרשה שמו"ר גם וכו'.g"zlראה

ובכ"מ.
גם 7) וראה גו'. שם לך ונועדתי כב) כה, (תרומה הכתוב כפשטות

של  צלו ששם בשביל וכו' מלאכתו בארון פי' ולמה ז: פרשתנו תנחומא
נעשה  לא כולו שהמשכן שם: ולהלן שכינתו. שם מצמצם שהוא הקב"ה

בתוכו. שהשכינה הארון בשביל .n"kaeאלא
תרומה.8) ר"פ
וש"נ.9) א. ב, עירובין

ח.10) כה, תרומה
ובכ"מ.11) פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח
שם 12) וראה א. רע"ג, ח"ג ועד"ז סע"ב. (רג, פרשתנו מזהר להעיר

נצטוו  בשבת נייחא לון אית גהינם וחייבין דאשא דלפי סע"ב) פט, ח"ב
השבת". ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג) (לה, בפרשתנו

רע"א.13) קלב, זח"א רע"א. ר, פרשתנו זהר גם ראה
כט.14) כג, ירמי'
ג.15) ד, שה"ש

ldwie zyxt - zegiyÎihewl

מכן, לאחר ורק הזהב", ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש
אשר  חכמים, תלמידי לגבי אלעזר רבי של אימרתו

לעניננו. קשר שום אין לתוכנה

ישראל  פושעי שבין הקשר על הסוגיא עיקר ב)

במסכת  מופיעה בכלל, גיהנם ועל גיהנם, שליטת לבין

לקי 16עירובין  ריש של אימרתו מובאת שם שגם ש,,
ואם  בהן..., שולטת גיהנם של אור אין ישראל שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רבי myכך, דברי את גם

שולטת  גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי אלעזר
זה, בענין הסוגיא עיקר מובא שם (א) שהרי בהן...",

אגב. בדרך רק הענין מוזכר ששם חגיגה מסכת לעומת
חגיגה. מסכת לפני היא עירובין מסכת (ב)

הזהב.. ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש דברי ג)

שולטת  האור אין זהב.. דינר כעובי אלא עליו שאין
הגמרא  ממסקנת ההיפך את לכאורה, מדגישים, בו"

גבייהו", ציפוין בטל "מיבטל רבנן שלפי כן, לפני
והזהב הנחושת מזבח של כלפי lhaשהציפוי

ואילו  טומאה). מקבל המזבח אין (ולכן המזבחות

הביטול) (חוסר העוצמה מודגשים לקיש ריש במאמר
על  הכלי, על ושומר נשמר שהציפוי הזהב, ציפוי של

בו" שולטת האור "אין אשר עד .17המזבח,

.‚
‡¯Ó‚· ˙Â¯Ó‡‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

באימרות  דיוקים מספר להבין יש לכך בנוסף
ומהם: בגמרא. המובאות

לגבי  הזהב ממזבח הנלמד וחומר" ה"קל א)
לגבי  כלֿשכן יותר וברור פשוט ישראל" "פושעי

לאש  מאפשר אינו שהזהב שכשם חכמים, תלמידי

במזבח  אינה 18לשלוט החכמים תלמידי של תורתם כך ,
עשו  אם גם בהם, לשלוט גיהנם של לאור מאפשרת

של  אור להם מגיע שעליהם רצויים, בלתי ענינים
התורה. זכות אילולא גיהנם,

חכמים  תלמידי לגבי האימרה כל (א) מובן: ואינו
מן  בפשטות נלמד הדבר כי לכאורה, מיותרת, היא

ישראל  פושעי לגבי זאת 19האימרה בכל ואם (ב) ?
– חכמים תלמידי לגבי מיוחדת אימרה הגמרא מביאה
הסלמנדרא) (מן אחר ב"קלֿוחומר" צורך יש מדוע
בענין  וחומר", "קל באותו להשתמש אפשר אשר בעוד

המזבח?

שרץ  היא סלמנדרא יותר: עוד מתחזק זה קושי
חיה 20טמא  או לגבי21, ללמוד יש ומדוע –icinlz

minkgזאת ללמוד שניתן בשעה adfdמשרץ, gafnn
המקדש? שבבית

והן  הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן ב)
על  בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל" "פושעי

בהם 22עבירותיהם  שולט אינו גיהנם של שאור אלא ,
ובאחרים  חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים
מכנים  אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני –
"פושעי  האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים את

ישראל"?

.„
˙ÂÂˆÓ Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‰¯Â˙ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הוא: זה לכל ההסבר

היא 23ההתקשרות  לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין
המצוות. וקיום התורה לימוד ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל יש אך

חכמת  את בשכלו ומבין תורה לומד יהודי כאשר
שאין  נפלא ב"יחוד התורה עם מתאחד הוא יתברך, ה'
צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות כמוהו.. יחוד

תורה.24ופינה" היא האדם של מציאותו כל ,

קיום  באמצעות אמנם, כך. הדבר אין במצוות ואילו
העליון, לרצון "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא אין התורה cg`znאבל עם כמו המצוה, .25עם

ריש  לדברי אלעזר רבי דברי בין ההבדל וזהו
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א.16) יט,
(17– שם) חדא"ג (ראה שאין ד"ה כאן התוס' פי' לפי ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין זהב של שהציפוי
שלפנ"ז).18) בהערה (כנ"ל בתוס' החדא"ג פי' כפי
משחירים*19) פניהם ישראל דפושעי רע"א): (יט, עירובין בתוס'

כאן  אבל .(61 הערה לקמן (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי ואילו
ותוס' בפרש"י לא (גם זה לחילוק רמז אין יעקב o`kבהסוגיא עיון וראה .(

פי' וראה וצ"ע. הנ"ל. קושיא לתרץ בא כאן התוס' שגם כאן יעקב לעין
לע"י. וחידושים הרי"ף

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז, חולין פרש"י כאן. תוס' ראה

בערכו.21) השלם ערוך כאן. לע"י יוסף, ענף כאן. פרש"י ראה
דליאון).22) הר"מ (בשם לע"י יוסף ענף ראה
ג).23) מה, בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' מצות
פ"ה.24) תניא

ע"י רק הוא ועפ"ז –zrici משא"כ דלקמן), חד" "כולא (וכן התורה
לקו"ת  (ראה התורה ברכת מברך ש(בתושב"כ) אף כו', ידע לא באם
הנערים  ויגדלו ד"ה תער"ג. (שלהי תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה, ויקרא

תרע"ה).
ובפכ"ג.25) שם תניא

.` ,`i dlibn d`xe .dxicw ileyl oinec mdipt :(` ,fi) d"xn xirdl (*
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó Y ÔÂ¯‡‰

הפסוק  נאמר 1על הארון" את בצלאל "ויעש
למשה 2במדרש  הקדושֿברוךֿהוא שאמר "בשעה :

המשכן  מהו לו: אמר לבצלאל. ואמר בא המשכן, עשה
שכינתו  הקדושֿברוךֿהוא שישרה לו: אמר הזה?

והיכן 3בתוכו  בצלאל: לו אמר תורה, לישראל ומלמד
אנו  המשכן את עושים משאנו לו: אמר נתונה? התורה
של  כבודה אין משה, רבינו לו: אמר הארון, עושין

המשכן  ואחרֿכך הארון עושין אנו אלא בכך, ,4תורה
את  בצלאל ויעש שנאמר: שמו, על שיקרא זכה לפיכך

הארון".

ענין  היא הארון ענין שמשמעות נראה, זה ממדרש
וכך  במשכן, השכינה מהשראת הנפרד עצמו, בפני

אחר  ממדרש גם המשכן 5מובן בניית שלאחר האומר ,
לעצמי  אכסניא "תקנתם הקדושֿברוךֿהוא: אמר

אצלי". שרויה שתהא לתורה אכסניא תקנו ועכשיו

מקום הוא הארון אמנם להבין: אבל dxezd6וצריך ,
הארון  בתוך היה השכינה השראת עיקר גם

הרמב"ן 7ובאמצעותו  של כהסברו החפץ 8, ש"עיקר
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום הוא במשכן"
המשכן  שכלל ולומר, להפריד אפוא, ניתן, כיצד
הוא  והארון השכינה", "השראת למען הוא והמקדש

התורה"? "מקום

.·
‡¯Ó‚· ˘È˜Ï ˘È¯Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ È¯·„

לה  יש זאת להבין ולהסביר:כדי קדים

מקדש" "דאקרי במשכן השכינה השראת כבר 9על ,

בפסוק  ומן 10נאמר בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
לומדים  בתוכם" אלא נאמר לא ש"בתוכו הלשון
אחד  כל בתוך ושכנתי – נוסף ענין עם קשור שהדבר

.11ואחד 

המקדש  "בתוך" השכינה השראת לענין ההסבר
הוא: יהודי כל של הפרטי

אבהו  רבי "אמר בגמרא: נאמר חגיגה מסכת בסוף
גיהנם  של אור אין חכמים תלמידי אלעזר: רבי 12אמר

בהן  סלמנדרא 13שולטת ומה מסלמנדרא. קלֿוחומר
בו, שולטת אור אין – מדמה הסך היא, אש שתולדת

דכתיב  אש, גופן שכל חכמים, דברי 14תלמידי כה הלא
לקיש: ריש אמר עלֿאחתֿכמהֿוכמה. – ה' נאום כאש
קלֿוחומר  ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור אין
כעובי  אלא עליו שאין הזהב מזבח מה הזהב . ממזבח
פושעי  בו, שולטת האור אין שנים כמה זהב דינר

דכתיב  כרימון, מצוות שמלאין הרימון 15ישראל כפלח
 ֿ עלֿאחת – שבך ריקנין אלא רקתך תקרי אל רקתך,

כמהֿוכמה".

הוא: האמרות שתי בין הקשר פשוט, באופן
– המזבחות בציפוי הדנה הקודמת לסוגיא בהמשך
לקיש  ריש של אמרתו מובאת והנחושת, הזהב מזבח
 ֿ קל ישראל, בפושעי שולטת גיהנם של אור ש"אין
היה  שהמזבח מודגש שבה הזהב", ממזבח וחומר

dtevn של אמרתו גם כן לפני מובאת זה ובענין זהב,
גם  שולטת" גיהנם של אור ש"אין אלעזר רבי

חכמים". ב"תלמידי

להבין: צריך זה, לפי אבל

של  אימרתו להיות צריכה היתה קודם כך, אם א)
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ואילך. 329 ע' טז כרך לקו"ש וראה חגיגה. מס' וסיום (*
א.1) לז, פרשתנו
ח).2) בובער (תנחומא ו. כאן תנחומא וראה ב. פ"נ, פרשתנו שמו"ר
וסו"ס 3) סכ"ג. מאגה"ק צע"ק – "שישרה" הל' בתוכו: שישרה..

א). (קמא, כה
פליגא 4) זו שדרשא שם המדרש במפרשי וראה א. פ"נ, שם ס"ל וכן

פ"ז  קה"ר ועד"ז תחלה. המשכן עשה דבצלאל א) (נה, דברכות הא על
פרשתנו  אוה"ת וראה ד). שם, בשמו"ר ס"ל כן היפ"ת (ולדעת יא בפסוק

ואכ"מ. ב'רג. ע'
שסח.5) רמז תרומה ביל"ש הובא – אבכיר מדרש
מכאן6) ב: עב, יומא וראה ב. לד, פרשה שמו"ר גם וכו'.g"zlראה

ובכ"מ.
גם 7) וראה גו'. שם לך ונועדתי כב) כה, (תרומה הכתוב כפשטות

של  צלו ששם בשביל וכו' מלאכתו בארון פי' ולמה ז: פרשתנו תנחומא
נעשה  לא כולו שהמשכן שם: ולהלן שכינתו. שם מצמצם שהוא הקב"ה

בתוכו. שהשכינה הארון בשביל .n"kaeאלא
תרומה.8) ר"פ
וש"נ.9) א. ב, עירובין

ח.10) כה, תרומה
ובכ"מ.11) פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח
שם 12) וראה א. רע"ג, ח"ג ועד"ז סע"ב. (רג, פרשתנו מזהר להעיר

נצטוו  בשבת נייחא לון אית גהינם וחייבין דאשא דלפי סע"ב) פט, ח"ב
השבת". ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג) (לה, בפרשתנו

רע"א.13) קלב, זח"א רע"א. ר, פרשתנו זהר גם ראה
כט.14) כג, ירמי'
ג.15) ד, שה"ש

ldwie zyxt - zegiyÎihewl

מכן, לאחר ורק הזהב", ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש
אשר  חכמים, תלמידי לגבי אלעזר רבי של אימרתו

לעניננו. קשר שום אין לתוכנה

ישראל  פושעי שבין הקשר על הסוגיא עיקר ב)

במסכת  מופיעה בכלל, גיהנם ועל גיהנם, שליטת לבין

לקי 16עירובין  ריש של אימרתו מובאת שם שגם ש,,
ואם  בהן..., שולטת גיהנם של אור אין ישראל שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רבי myכך, דברי את גם

שולטת  גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי אלעזר
זה, בענין הסוגיא עיקר מובא שם (א) שהרי בהן...",

אגב. בדרך רק הענין מוזכר ששם חגיגה מסכת לעומת
חגיגה. מסכת לפני היא עירובין מסכת (ב)

הזהב.. ממזבח "קלֿוחומר לקיש ריש דברי ג)

שולטת  האור אין זהב.. דינר כעובי אלא עליו שאין
הגמרא  ממסקנת ההיפך את לכאורה, מדגישים, בו"

גבייהו", ציפוין בטל "מיבטל רבנן שלפי כן, לפני
והזהב הנחושת מזבח של כלפי lhaשהציפוי

ואילו  טומאה). מקבל המזבח אין (ולכן המזבחות

הביטול) (חוסר העוצמה מודגשים לקיש ריש במאמר
על  הכלי, על ושומר נשמר שהציפוי הזהב, ציפוי של

בו" שולטת האור "אין אשר עד .17המזבח,

.‚
‡¯Ó‚· ˙Â¯Ó‡‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

באימרות  דיוקים מספר להבין יש לכך בנוסף
ומהם: בגמרא. המובאות

לגבי  הזהב ממזבח הנלמד וחומר" ה"קל א)
לגבי  כלֿשכן יותר וברור פשוט ישראל" "פושעי

לאש  מאפשר אינו שהזהב שכשם חכמים, תלמידי

במזבח  אינה 18לשלוט החכמים תלמידי של תורתם כך ,
עשו  אם גם בהם, לשלוט גיהנם של לאור מאפשרת

של  אור להם מגיע שעליהם רצויים, בלתי ענינים
התורה. זכות אילולא גיהנם,

חכמים  תלמידי לגבי האימרה כל (א) מובן: ואינו
מן  בפשטות נלמד הדבר כי לכאורה, מיותרת, היא

ישראל  פושעי לגבי זאת 19האימרה בכל ואם (ב) ?
– חכמים תלמידי לגבי מיוחדת אימרה הגמרא מביאה
הסלמנדרא) (מן אחר ב"קלֿוחומר" צורך יש מדוע
בענין  וחומר", "קל באותו להשתמש אפשר אשר בעוד

המזבח?

שרץ  היא סלמנדרא יותר: עוד מתחזק זה קושי
חיה 20טמא  או לגבי21, ללמוד יש ומדוע –icinlz

minkgזאת ללמוד שניתן בשעה adfdמשרץ, gafnn
המקדש? שבבית

והן  הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן ב)
על  בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל" "פושעי

בהם 22עבירותיהם  שולט אינו גיהנם של שאור אלא ,
ובאחרים  חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים
מכנים  אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני –
"פושעי  האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים את

ישראל"?

.„
˙ÂÂˆÓ Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‰¯Â˙ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הוא: זה לכל ההסבר

היא 23ההתקשרות  לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין
המצוות. וקיום התורה לימוד ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל יש אך

חכמת  את בשכלו ומבין תורה לומד יהודי כאשר
שאין  נפלא ב"יחוד התורה עם מתאחד הוא יתברך, ה'
צד  מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות כמוהו.. יחוד

תורה.24ופינה" היא האדם של מציאותו כל ,

קיום  באמצעות אמנם, כך. הדבר אין במצוות ואילו
העליון, לרצון "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא אין התורה cg`znאבל עם כמו המצוה, .25עם

ריש  לדברי אלעזר רבי דברי בין ההבדל וזהו
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א.16) יט,
(17– שם) חדא"ג (ראה שאין ד"ה כאן התוס' פי' לפי ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין זהב של שהציפוי
שלפנ"ז).18) בהערה (כנ"ל בתוס' החדא"ג פי' כפי
משחירים*19) פניהם ישראל דפושעי רע"א): (יט, עירובין בתוס'

כאן  אבל .(61 הערה לקמן (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי ואילו
ותוס' בפרש"י לא (גם זה לחילוק רמז אין יעקב o`kבהסוגיא עיון וראה .(

פי' וראה וצ"ע. הנ"ל. קושיא לתרץ בא כאן התוס' שגם כאן יעקב לעין
לע"י. וחידושים הרי"ף

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז, חולין פרש"י כאן. תוס' ראה

בערכו.21) השלם ערוך כאן. לע"י יוסף, ענף כאן. פרש"י ראה
דליאון).22) הר"מ (בשם לע"י יוסף ענף ראה
ג).23) מה, בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' מצות
פ"ה.24) תניא

ע"י רק הוא ועפ"ז –zrici משא"כ דלקמן), חד" "כולא (וכן התורה
לקו"ת  (ראה התורה ברכת מברך ש(בתושב"כ) אף כו', ידע לא באם
הנערים  ויגדלו ד"ה תער"ג. (שלהי תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה, ויקרא

תרע"ה).
ובפכ"ג.25) שם תניא

.` ,`i dlibn d`xe .dxicw ileyl oinec mdipt :(` ,fi) d"xn xirdl (*
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ישראל  אצל התורה מעלת על מדבר אלעזר רבי לקיש:
" נעשה התורה שבאמצעות – חכמים" "תלמידי –oteb

y` לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי כלומר, ,"
מציאותם, כל היא שהתורה עד ואלקות, תורה עם
– המצוות מעלת על מדבר לקיש ריש כדלעיל.
המצוות  באמצעות שאמנם – כרימון" מצוות "מלאים

המצו `cegiאין בין בכל מוחלט אך היהודי, לבין ה
" הם גיהנם 26מצוות"mi`lnזאת של אור "אין ולכן ,

בהם" .27שולטת

מצוות "מלאים הדיוק משמעות גם ":oenixkוזוהי
שהרימון  כשם הגרעינים 28בדיוק אבל בגרעינים, מלא

שהם  למרות ישראל, פושעי גם כך נפרדת, מציאות הם
" רק אלא מצוות", "גופן אין מצוות, mi`lnמקיימים

".oenixkמצוות

יתרון  יש חכמים שלתלמידי למרות אףֿעלֿפיֿכן,
ש"אין  ישראל" מ"פושעי ללמוד אפשר אי אש", ש"גופן

ב" שולטת" גיהנם של minkgאור cinlz כאשר כי ,"
מאשר  יותר הדבר חמור בעבירה, נכשל תלמידֿחכם
שגגות  חכמים ל"תלמידי (בדומה ישראל פושעי אצל

כזדונות" להם ),29נעשו

ישראל  מפושעי להסיק אפשר אי גם שני ומצד
" חכמים תלמידי כי חכמים, תלמידי ",`otebyלגבי

ישראל  פושעי אצל שאיננה מיוחדת מעלה .30וזוהי

.‰
Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‡¯„ÓÏÒ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

·‰Ê‰ Á·ÊÓ
"תלמידי  לגבי לומדים מדוע גם מובן זה, לפי
ישראל" "פושעי ולגבי מ"סלמנדרא", חכמים"

הזהב": מ"מזבח

חכמים  כתלמידי האש" "תולדת היא "סלמנדרא"
וחומר" ב"קל תורה. היא מהותם אש", גופן "כל אשר

על  כאן מדובר נוסף: פרט אלעזר רבי מסביר זה
שיחטאו? יתכן וכיצד אש", ש"גופן חכמים תלמידי

אם  שני, הם ומצד שבגינם חטאים, להם יש כבר
שולטת  גיהנם של אור אין מדוע בגיהנם, נמצאים
עונה  כך על אש"? "גופן של במצב נשארים והם בהם,
היא". האש ש"תולדת ה"סלמנדרא" מן וחומר" ה"קל

בגמרא  הדרך 31נאמר – בנורא" טבילותא "עיקר
ולכאורה, אש. היא הטומאה מן להיטהרות העיקרית
לא  האש שמן ברור הרי מטומאה, מטהרת אש אם
נוצרת  האש שמן רואים ואילו טומאה, להיווצר יכולה
מדמה  "הסך הרי זאת, עם ויחד טמא, שרץ – סלמנדרא

בו". שולטת אור אין הסלמנדרא) (של

חכמים  תלמידי שעלֿאחתֿכמהֿוכמה מובן ומכך
חטאים, אצלם שייתכנו למרות אש", גופן "כל אשר
הזה  בעולם בשרֿודם בגוף נמצאת שהנשמה מפני

בו" גוברים גופן 32ש"הרשעים "כל עדיין זאת בכל ,
בהן". שולטת גיהנם של אור ו"אין אש",

"מלאים  שהם ישראל", "פושעי לגבי זאת לעומת
שהוא הזהב ממזבח קלֿוחומר מביאים dtevnמצוות",
" רק היהודי נעשה המצוות באמצעות כי ",dtevnזהב,

עליו  מגינה והמצוה במצוה ועטוף מוקף נעשה ,33הוא
הוא אין כבלימוד cg`znאבל המצוה, עם ממש

התורה.

.Â
ÈÚ˘ÂÙ"Â "ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙" ÌÈÈÂÈÎÏ ¯·Ò‰‰

"Ï‡¯˘È
מכונים  שהראשונים לכך הסיבה מובנת זה לפי

ישראל": "פושעי – והאחרים חכמים" "תלמידי

" חכמים שתלמידי `yכיון oteb איֿאפשר הרי ,"
אסור  יתרֿעלֿכן, וכדומה. ישראל פושעי לכנותם
את  מבזים חכמים, תלמידי ביזוי עלֿידי לבזותם.
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מכמו 26) עבירה בעלי יותר הם השני שבסוג שאלו הפי' אין אבל
שאפילו  כו' ע"פ מארז"ל ע"ד סע"ג): (פ, תו"א וראה דבת"ח. הא' הסוג
ח"ו  ומורדים פושעים פי' אין ריקנים כי כרימון מצות מלאים שבך ריקנין
ישראל  פושעי שנק' ומה וד"א. מצות מלאים אבל תורה, בהם שאין רק
לשם  (ובאוה"ת ג מו, תו"א ראה אבל .35 ובהערה ס"ו. בפנים לקמן ראה

ג. קי, ד"ח ב). תתשל, ויחי
הן27) דהמצות להמבואר בהמשך ב) (סח, תו"א miyealראה

היא והתורה שולט oefnzeinipteומקיפין גיהנם של אור אין ת"ח "אבל :
הממרקות הן והמצות התורה כי שם zianueganeבו שבתו"א אלא ."

כו' תורה אלא לי אין האומר כל דהרי גופא, בת"ח הענינים ב' מבאר
ס"ה. אגה"ק (ראה בבנ"י סוגים ב' הר"ז בכללות אבל ב), קט, (יבמות

וזהו שבגמ'.a'ובכ"מ), המימרות
ב.28) נג, שה"ש הרמון פלח קכב. ע' במדבר מאוה"ת להעיר
ס"ג.29) פ"ד לאדמוה"ז ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. לג, ב"מ

הביטול 30) – פשוטים) (שבאנשים המצות בקיום מעלה יש ולאידך:
שעיקר  מכיון התורה ו)בלימוד (בת"ח משא"כ בקיומן, הנעשה והקב"ע

אינו (ב)השגה הוא וראה ybxen(עבודתם) רצה"ע. לגבי רצונו ביטול בזה
שבזה"ג  הביטול מעלות לענין וש"נ) .74 ע' ח"ט ([המתורגם] לקו"ש

הבית. שבזמן העבודה לגבי
סע"א.31) לט, סנהדרין
פ"ו.32) בתניא הובא ע"ח
המשניות 33) בפי' המובן וע"פ ובחדא"ג. שאין, ד"ה תוס' ראה

ע' לעיל (הובא בדעתו קורקס מהר"י וכפי' מ"ד, פי"א כלים להרמב"ם
מקבלים  אינן שהמזבחות לפנ"ז (בגמ' רבנן שטעם ,(20 הערה 322
יקבל  שלא להכלי מבטל שהציפוי (גם) היינו מצופין שהן מפני טומאה)
בפושעי  סי"א) בפנים לקמן (ראה כאן השייכות ביותר תומתק טומאה,
דמהותם  הביטול פועלים ציפוי) – לבושים (שהם שהמצות ישראל

נקראו) זה שולטת.iryet(שע"ש גהינום של אש שאין ישראל,
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dxezd לבין התלמידֿחכם בין להפריד אפשרות אין כי ,
בגמרא  כנאמר אין 34התורה, שסרח חכם "תלמיד

"תלמידי  הגמרא אומרת לפיכך בפרהסיא". אותו מבזין
מובן  ומזה בהן", שולטת גיהנם של אור אין  חכמים

רצו  בלתי ענינים אצלם שהיו יים.מאליו

שהם  למרות פשוטים, אנשים לגבי זאת לעומת
בלי  אותם לבזות אפשר הרי כרימון, מצוות מלאים

מהותם כי קיימו, שהם במצוות המצוות,`dppiלפגוע
" רק כדלעיל.mi`lnהם מצוות",

ישראל" "פושעי לכנותם מקפידה הגמרא ואדרבה:
כדברי 35ולבזותם  מכפרתם. חלק הוא בזיונם כי ,

מיטה 36הגמרא  על אביו עצמות ש"גירר חזקיהו על
חבלים". של

.Ê
˙Â·¯˜‰Â ÔÂ¯‡‰

חז"ל  מקדש 37מדברי לי "ועשו לעיל שהובאו
בתוך  בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו – בתוכם" ושכנתי
שבמשכן  כשם שבדיוק מובן, מישראל", ואחד אחד כל
הם  כך ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם הפרטי

הכללי: ובמשכן במקדש גם קיימים

והמקדש  המשכן מטרת לגבי הוא: לכך ההסבר
תכלית  שעיקר היא, הרמב"ן דעת דעות. שתי ישנן
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום היא המשכן

הרמב"ם  בו 38ולדעת מקריבים "להיות היא התכלית
קרבנות".

חדא  אמר ומר חדא אמר מר זה שבענין וישֿלומר,
שני  ישנם שבמשכן בתוכם" ב"ושכנתי פליגי: ולא
של  באופן בגלוי, אלקות תהיה שבמשכן א) ענינים:

cegi`,"בתחתונים" תהיה השכינה שהשראות ב) .
והגשמיים, התחתונים הענינים וזיכוך בירור באמצעות

גשמיים. בדברים דוקא המתבצעות למצוות, בדומה

והמשכן  ו"קרבנות" "ארון" של הענינים שני ואלה
בכלל:

"מקום  בגלוי, אלקות היתה (התורה) בארון א)
המדה" מן אינו שהמציאות 39הארון בגלוי היה נראה –

היא הארון של הגשמי המקום שהוא של אלקות,
הנמנעות" מדה40"נמנע ,zwiecn`wec אמתיים של

מעלת  וזוהי – המדה מן אינו זאת עם וביחד וגו', וחצי

cegi`d התורה באמצעות כנ"ל.41המתבצע ,

י"ג  שלקחו בכללותו, והמשכן הקרבנות, ענין 42ב)

ט"ו  הוא 43(או לה', למקדש והפכום גשמיים דברים (

השכינה והורדת לזיכוך mipezgzl44השראת בדומה ,
גם  אמנם, המצוות. קיום עלֿידי הגשמיים הדברים
היו  אלקות, גילוי היה בפרט ובקרבנות בכלל במשכן
של  שהמציאות באופן זה היה לא אבל וכדומה, ניסים

לאלקות  נהפכה הגשמיים הדברים .45גוף

.Á
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שהובאו  המדרשים מבדילים מדוע מובן זה, לפי
בכללותו, המשכן לבין הארון בין השיחה בתחילת
במשכן  השכינה השראת היתה כללי שבאופן למרות

שני  כאן יש פרטי באופן כי הארון, באמצעות גם
ענינים:

בדברים  השכינה המשכת – לעצמי" "אכסניא א)
לענין  בדומה הקרבנות, ובעבודת שבמשכן הגשמיים

ודירה  "אכסניא" – לעולם האלקות קישור המצוות,
הגשמי. הזה בעולם

"אכסניא השכינהdxezlב) השראת – "oex`a,
של הארון,`cegiבאופן עם מאוחדת שהאלקות ,

תלמידי  של לענין בדומה כדלעיל. הארון, ומקום
"46חכמים  נעשה התורה שבאמצעות ,y` oteb"47.
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ב.34) צט, מנחות
ובמפרשי 35) ישראל) פושעי (ד"ה כאן התוס' דיוק מתורץ ועפ"ז

יותר  פושעים היותם מצד לא הוא ישראל פושעי שנק' זה כי – הע"י
.26 הערה לעיל וראה מת"ח.

תר"פ  זכור בד"ה (הובא לאמ"ב בהקדמה מצינו מזו דגדולה ולהעיר
" בכלל הוא הוי' אחדות להבין משתדל שאינו דמי l`xyiספ"א) iryet

(בנשמתם)".
א.36) נו, ב.i"yxtaeפסחים י, ברכות ,.i"yxtae.
(37.11 הערה לעיל ראה
ונתבארו 38) הדיעות) (ב' הובאו כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ואילך. 116 ע' חי"א בלקו"ש
(39319 ע' חי"א לקו"ש וראה א. צט, ב"ב ב. י, מגילה א. כא, יומא
ואילך.

ואילך.40) 68 ע' להצ"צ החקירה ס' תיח. סי' ח"מ הרשב"א שו"ת
ספל"ז.41) פנ"אֿנג. תניא ראה

הובא 42) ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר
וראה ועוד. תרומה. ר"פ שהם בפרש"י (ושם: א'שפג ע' תרומה אוה"ת

א'שצ. דוקא). המצות מעשה ע"י שנמשך כו' ת"ד הי"ג לנגד
א.43) קלה, שם זהר וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי
(44209 ע' [המתורגם] ח"ו תרומה. פ' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך.
אעפ"כ 45) גשמיים, מדברים הוא (תורה) הארון שגם אף ולאידך:

אמיתית  אי"ז המדה, מן אינו ארון שמקום ועד בתכלית מיוחד להיותו
ב) ד(דירה בהערה mipezgzהענין תרומה לקו"ש (ראה המבואר בדוגמת .

דירה – בתוכם דושכנתי הענין שעיקר בקיום mipezgzaשלפנ"ז) לא הוא
בכל הרשות בעניני כ"א ובכלjiyrnהמצות כו'.jikxcלש"ש דעהו

ש"בידיעת 46) המע' לענין צ) (ע' פ"ה לתניא והערות קיצורים ראה
כו'". שכינתו צמצם דרך "על – בקרבו" ה' חכמת גם כו' התורה

שיהי'47) הוא המשכן ש"סוד שמבאר להיות תרומה ר"פ וברמב"ן
ונתבאר  (הובא במ"ת כמו השכינה גילוי שיהי' ה"ס" על שכן אשר הכבוד
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ישראל  אצל התורה מעלת על מדבר אלעזר רבי לקיש:
" נעשה התורה שבאמצעות – חכמים" "תלמידי –oteb

y` לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי כלומר, ,"
מציאותם, כל היא שהתורה עד ואלקות, תורה עם
– המצוות מעלת על מדבר לקיש ריש כדלעיל.
המצוות  באמצעות שאמנם – כרימון" מצוות "מלאים

המצו `cegiאין בין בכל מוחלט אך היהודי, לבין ה
" הם גיהנם 26מצוות"mi`lnזאת של אור "אין ולכן ,

בהם" .27שולטת

מצוות "מלאים הדיוק משמעות גם ":oenixkוזוהי
שהרימון  כשם הגרעינים 28בדיוק אבל בגרעינים, מלא

שהם  למרות ישראל, פושעי גם כך נפרדת, מציאות הם
" רק אלא מצוות", "גופן אין מצוות, mi`lnמקיימים

".oenixkמצוות

יתרון  יש חכמים שלתלמידי למרות אףֿעלֿפיֿכן,
ש"אין  ישראל" מ"פושעי ללמוד אפשר אי אש", ש"גופן

ב" שולטת" גיהנם של minkgאור cinlz כאשר כי ,"
מאשר  יותר הדבר חמור בעבירה, נכשל תלמידֿחכם
שגגות  חכמים ל"תלמידי (בדומה ישראל פושעי אצל

כזדונות" להם ),29נעשו

ישראל  מפושעי להסיק אפשר אי גם שני ומצד
" חכמים תלמידי כי חכמים, תלמידי ",`otebyלגבי

ישראל  פושעי אצל שאיננה מיוחדת מעלה .30וזוהי

.‰
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·‰Ê‰ Á·ÊÓ
"תלמידי  לגבי לומדים מדוע גם מובן זה, לפי
ישראל" "פושעי ולגבי מ"סלמנדרא", חכמים"

הזהב": מ"מזבח

חכמים  כתלמידי האש" "תולדת היא "סלמנדרא"
וחומר" ב"קל תורה. היא מהותם אש", גופן "כל אשר

על  כאן מדובר נוסף: פרט אלעזר רבי מסביר זה
שיחטאו? יתכן וכיצד אש", ש"גופן חכמים תלמידי

אם  שני, הם ומצד שבגינם חטאים, להם יש כבר
שולטת  גיהנם של אור אין מדוע בגיהנם, נמצאים
עונה  כך על אש"? "גופן של במצב נשארים והם בהם,
היא". האש ש"תולדת ה"סלמנדרא" מן וחומר" ה"קל

בגמרא  הדרך 31נאמר – בנורא" טבילותא "עיקר
ולכאורה, אש. היא הטומאה מן להיטהרות העיקרית
לא  האש שמן ברור הרי מטומאה, מטהרת אש אם
נוצרת  האש שמן רואים ואילו טומאה, להיווצר יכולה
מדמה  "הסך הרי זאת, עם ויחד טמא, שרץ – סלמנדרא

בו". שולטת אור אין הסלמנדרא) (של

חכמים  תלמידי שעלֿאחתֿכמהֿוכמה מובן ומכך
חטאים, אצלם שייתכנו למרות אש", גופן "כל אשר
הזה  בעולם בשרֿודם בגוף נמצאת שהנשמה מפני

בו" גוברים גופן 32ש"הרשעים "כל עדיין זאת בכל ,
בהן". שולטת גיהנם של אור ו"אין אש",

"מלאים  שהם ישראל", "פושעי לגבי זאת לעומת
שהוא הזהב ממזבח קלֿוחומר מביאים dtevnמצוות",
" רק היהודי נעשה המצוות באמצעות כי ",dtevnזהב,

עליו  מגינה והמצוה במצוה ועטוף מוקף נעשה ,33הוא
הוא אין כבלימוד cg`znאבל המצוה, עם ממש

התורה.
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"Ï‡¯˘È
מכונים  שהראשונים לכך הסיבה מובנת זה לפי

ישראל": "פושעי – והאחרים חכמים" "תלמידי

" חכמים שתלמידי `yכיון oteb איֿאפשר הרי ,"
אסור  יתרֿעלֿכן, וכדומה. ישראל פושעי לכנותם
את  מבזים חכמים, תלמידי ביזוי עלֿידי לבזותם.
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מכמו 26) עבירה בעלי יותר הם השני שבסוג שאלו הפי' אין אבל
שאפילו  כו' ע"פ מארז"ל ע"ד סע"ג): (פ, תו"א וראה דבת"ח. הא' הסוג
ח"ו  ומורדים פושעים פי' אין ריקנים כי כרימון מצות מלאים שבך ריקנין
ישראל  פושעי שנק' ומה וד"א. מצות מלאים אבל תורה, בהם שאין רק
לשם  (ובאוה"ת ג מו, תו"א ראה אבל .35 ובהערה ס"ו. בפנים לקמן ראה

ג. קי, ד"ח ב). תתשל, ויחי
הן27) דהמצות להמבואר בהמשך ב) (סח, תו"א miyealראה

היא והתורה שולט oefnzeinipteומקיפין גיהנם של אור אין ת"ח "אבל :
הממרקות הן והמצות התורה כי שם zianueganeבו שבתו"א אלא ."

כו' תורה אלא לי אין האומר כל דהרי גופא, בת"ח הענינים ב' מבאר
ס"ה. אגה"ק (ראה בבנ"י סוגים ב' הר"ז בכללות אבל ב), קט, (יבמות

וזהו שבגמ'.a'ובכ"מ), המימרות
ב.28) נג, שה"ש הרמון פלח קכב. ע' במדבר מאוה"ת להעיר
ס"ג.29) פ"ד לאדמוה"ז ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. לג, ב"מ

הביטול 30) – פשוטים) (שבאנשים המצות בקיום מעלה יש ולאידך:
שעיקר  מכיון התורה ו)בלימוד (בת"ח משא"כ בקיומן, הנעשה והקב"ע

אינו (ב)השגה הוא וראה ybxen(עבודתם) רצה"ע. לגבי רצונו ביטול בזה
שבזה"ג  הביטול מעלות לענין וש"נ) .74 ע' ח"ט ([המתורגם] לקו"ש

הבית. שבזמן העבודה לגבי
סע"א.31) לט, סנהדרין
פ"ו.32) בתניא הובא ע"ח
המשניות 33) בפי' המובן וע"פ ובחדא"ג. שאין, ד"ה תוס' ראה

ע' לעיל (הובא בדעתו קורקס מהר"י וכפי' מ"ד, פי"א כלים להרמב"ם
מקבלים  אינן שהמזבחות לפנ"ז (בגמ' רבנן שטעם ,(20 הערה 322
יקבל  שלא להכלי מבטל שהציפוי (גם) היינו מצופין שהן מפני טומאה)
בפושעי  סי"א) בפנים לקמן (ראה כאן השייכות ביותר תומתק טומאה,
דמהותם  הביטול פועלים ציפוי) – לבושים (שהם שהמצות ישראל

נקראו) זה שולטת.iryet(שע"ש גהינום של אש שאין ישראל,
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dxezd לבין התלמידֿחכם בין להפריד אפשרות אין כי ,
בגמרא  כנאמר אין 34התורה, שסרח חכם "תלמיד

"תלמידי  הגמרא אומרת לפיכך בפרהסיא". אותו מבזין
מובן  ומזה בהן", שולטת גיהנם של אור אין  חכמים

רצו  בלתי ענינים אצלם שהיו יים.מאליו

שהם  למרות פשוטים, אנשים לגבי זאת לעומת
בלי  אותם לבזות אפשר הרי כרימון, מצוות מלאים

מהותם כי קיימו, שהם במצוות המצוות,`dppiלפגוע
" רק כדלעיל.mi`lnהם מצוות",

ישראל" "פושעי לכנותם מקפידה הגמרא ואדרבה:
כדברי 35ולבזותם  מכפרתם. חלק הוא בזיונם כי ,

מיטה 36הגמרא  על אביו עצמות ש"גירר חזקיהו על
חבלים". של

.Ê
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חז"ל  מקדש 37מדברי לי "ועשו לעיל שהובאו
בתוך  בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו – בתוכם" ושכנתי
שבמשכן  כשם שבדיוק מובן, מישראל", ואחד אחד כל
הם  כך ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם הפרטי

הכללי: ובמשכן במקדש גם קיימים

והמקדש  המשכן מטרת לגבי הוא: לכך ההסבר
תכלית  שעיקר היא, הרמב"ן דעת דעות. שתי ישנן
הארון". שהוא השכינה מנוחת "מקום היא המשכן

הרמב"ם  בו 38ולדעת מקריבים "להיות היא התכלית
קרבנות".

חדא  אמר ומר חדא אמר מר זה שבענין וישֿלומר,
שני  ישנם שבמשכן בתוכם" ב"ושכנתי פליגי: ולא
של  באופן בגלוי, אלקות תהיה שבמשכן א) ענינים:

cegi`,"בתחתונים" תהיה השכינה שהשראות ב) .
והגשמיים, התחתונים הענינים וזיכוך בירור באמצעות

גשמיים. בדברים דוקא המתבצעות למצוות, בדומה

והמשכן  ו"קרבנות" "ארון" של הענינים שני ואלה
בכלל:

"מקום  בגלוי, אלקות היתה (התורה) בארון א)
המדה" מן אינו שהמציאות 39הארון בגלוי היה נראה –

היא הארון של הגשמי המקום שהוא של אלקות,
הנמנעות" מדה40"נמנע ,zwiecn`wec אמתיים של

מעלת  וזוהי – המדה מן אינו זאת עם וביחד וגו', וחצי

cegi`d התורה באמצעות כנ"ל.41המתבצע ,

י"ג  שלקחו בכללותו, והמשכן הקרבנות, ענין 42ב)

ט"ו  הוא 43(או לה', למקדש והפכום גשמיים דברים (

השכינה והורדת לזיכוך mipezgzl44השראת בדומה ,
גם  אמנם, המצוות. קיום עלֿידי הגשמיים הדברים
היו  אלקות, גילוי היה בפרט ובקרבנות בכלל במשכן
של  שהמציאות באופן זה היה לא אבל וכדומה, ניסים

לאלקות  נהפכה הגשמיים הדברים .45גוף
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שהובאו  המדרשים מבדילים מדוע מובן זה, לפי
בכללותו, המשכן לבין הארון בין השיחה בתחילת
במשכן  השכינה השראת היתה כללי שבאופן למרות

שני  כאן יש פרטי באופן כי הארון, באמצעות גם
ענינים:

בדברים  השכינה המשכת – לעצמי" "אכסניא א)
לענין  בדומה הקרבנות, ובעבודת שבמשכן הגשמיים

ודירה  "אכסניא" – לעולם האלקות קישור המצוות,
הגשמי. הזה בעולם

"אכסניא השכינהdxezlב) השראת – "oex`a,
של הארון,`cegiבאופן עם מאוחדת שהאלקות ,

תלמידי  של לענין בדומה כדלעיל. הארון, ומקום
"46חכמים  נעשה התורה שבאמצעות ,y` oteb"47.
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ב.34) צט, מנחות
ובמפרשי 35) ישראל) פושעי (ד"ה כאן התוס' דיוק מתורץ ועפ"ז

יותר  פושעים היותם מצד לא הוא ישראל פושעי שנק' זה כי – הע"י
.26 הערה לעיל וראה מת"ח.

תר"פ  זכור בד"ה (הובא לאמ"ב בהקדמה מצינו מזו דגדולה ולהעיר
" בכלל הוא הוי' אחדות להבין משתדל שאינו דמי l`xyiספ"א) iryet

(בנשמתם)".
א.36) נו, ב.i"yxtaeפסחים י, ברכות ,.i"yxtae.
(37.11 הערה לעיל ראה
ונתבארו 38) הדיעות) (ב' הובאו כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ואילך. 116 ע' חי"א בלקו"ש
(39319 ע' חי"א לקו"ש וראה א. צט, ב"ב ב. י, מגילה א. כא, יומא
ואילך.

ואילך.40) 68 ע' להצ"צ החקירה ס' תיח. סי' ח"מ הרשב"א שו"ת
ספל"ז.41) פנ"אֿנג. תניא ראה

הובא 42) ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר
וראה ועוד. תרומה. ר"פ שהם בפרש"י (ושם: א'שפג ע' תרומה אוה"ת

א'שצ. דוקא). המצות מעשה ע"י שנמשך כו' ת"ד הי"ג לנגד
א.43) קלה, שם זהר וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי
(44209 ע' [המתורגם] ח"ו תרומה. פ' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך.
אעפ"כ 45) גשמיים, מדברים הוא (תורה) הארון שגם אף ולאידך:

אמיתית  אי"ז המדה, מן אינו ארון שמקום ועד בתכלית מיוחד להיותו
ב) ד(דירה בהערה mipezgzהענין תרומה לקו"ש (ראה המבואר בדוגמת .

דירה – בתוכם דושכנתי הענין שעיקר בקיום mipezgzaשלפנ"ז) לא הוא
בכל הרשות בעניני כ"א ובכלjiyrnהמצות כו'.jikxcלש"ש דעהו

ש"בידיעת 46) המע' לענין צ) (ע' פ"ה לתניא והערות קיצורים ראה
כו'". שכינתו צמצם דרך "על – בקרבו" ה' חכמת גם כו' התורה

שיהי'47) הוא המשכן ש"סוד שמבאר להיות תרומה ר"פ וברמב"ן
ונתבאר  (הובא במ"ת כמו השכינה גילוי שיהי' ה"ס" על שכן אשר הכבוד
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.Ë
˙ÂÏË·˙‰ Y ˙ÂÂˆÓ ,„ÂÁÈ‡ Y ‰¯Â˙

באופן  למצוות התורה בין לעיל שהוזכר ההבדל
ומקיים  תורה הלומד ביהודי הפרטי, במקדש פעולתם
ביניהם  ההבדל מן נובע הכללי, במקדש וכן מצוות,

לאלקות  קשורים שהם :48כפי

נאמר  התורה וקודשאֿבריךֿהוא 49על "אורייתא
מציאות הם והאלקות התורה כלומר, חד". ,`zgכולא

לזה. זה המחוברים דברים כשני ולא

נקראות  העליון, רצון שהן המצוות, זאת לעומת
דמלכא" שהם 50"אברין שלמרות למטה, כאיברים ,

milhaאינם הם המצוות micge`nלנפש, ממש. עמה
לפני  גם שקיימת כתורה ולא לאדם, הוראות הן

אותה  לומד .51שהאדם

המאוחדת  ה' חכמת תורה, לומד יהודי כאשר לכן,
הוא אלקות, cg`zneעם waczn.ואלקות תורה עם

ה' רצון את ומבצע מצוה מקיים יהודי כאשר אבל
אינו  אך ה', רצון כלפי מתבטל הוא הרי וציוויו,

המצוה. עם מתאחד

.È
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Y "ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â"

"ושכנתי  של שלענין יותר טוב להבין ניתן זה, לפי
בתחתונים  יתברך לה' דירה עשיית יש 52בתוכם", ,

מצוות. של בענין והן תורה של בענין הן צורך

לו  להיות שנתאוה בכך הקדושֿברוךֿהוא כוונת

יתברך  שעצמותו היא, בתחתונים דירה ישרה 53יתברך
למ  למטה כאן תחתון שאין התחתון הזה בעולם טה

דבר 54ממנו  א) דברים: בשני צורך יש כך ולשם .

את לכך ezenvrשיביא שיגרום ענין ב) ממש, ה' של
תרד זו .mipezgzlשהשפעה

התורה, עלֿידי למצוות: תורה בין ההבדל וזהו
השפע  יורד חד, כולא וקודשאֿבריךֿהוא שאורייתא

zewl`dשל zenvr55 ששפע לכך גורמת היא אין אבל ,

ירד למטה mipezgzlזה התורה יורדת כאשר גם כי ,
מ" נעלית תחתונים zeyalzd"56היא בדברים

.57וגשמיים 

וכאשר  דמלכא", "אברין הן המצוות זאת לעומת

גשמיים, בדברים "מתלבשות" הן למטה, יורדות הן

המצוות  של ביצוע – המצוות ענין כל זהו ואדרבה:
בירורם  ועלֿידיֿכך וגשמיים תחתונים בדברים

הורדת  לידי להביא באמצעותן אפשר ולכן וזיכוכם.
האלקות עצמות של השפע .mipezgzl58והשראת

.‡È
‡¯Ó‚·˘ ˙Â¯Ó‡‰ ÔÈ·˘ ¯„ÒÏÂ ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

ש"אין  האמרות שתי שבין הקשר גם מובן זה לפי

ו"בפושעי  חכמים" ב"תלמידי שולטת" גיהנם של אור
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השכינה  מנוחת "מקום דייק לכן ואילך) א'תכח ס"ע תרומה באוה"ת
".oex`dשהוא

קד 48) (ס"ע לשם והערות ובקיצורים פכ"ג, מתניא משמע וכן
גדול  תלמוד בביאור ושננתם עה"פ דרושים ואתחנן אוה"ת וראה ואילך).

מעשה. או
ת"ז 49) א. ס, ח"ב א. כד, זח"א וראה הזהר. בשם שם בתניא הובא

א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו. ת"ו
שם.50) בתניא הובא תל"א) (סוף תקו"ז
(51.66 ע ' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה קה). (ע' שם קצוה"ע ראה
ד"ה 52) פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא

תרס"ו. ר"ה של יו"ט
ובכ"מ.53) ג) (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה
שם.54) תניא
(55.7 הערה לעיל  המשכן) (לענין וראה ספל"ז. פנ"אֿנג. תניא ראה

נמצא  – עמה. שם השכינה שם שהתורה מקום וכל בסופו: שם ובתנחומא
וי"ל  חד. כולא יחוד, ב) העצמות, ממשיכה א) בשתיים: התורה פעולת

פ"ה). תניא (ראה התורה" ד"ידיעת באופן צ"ל הב' לפעולה דדוקא
לא  היינו – לתורה" "אכסניא שקודם לעצמי" "אכסניא ועפ"ז
דעליונים  הגזירה קיימת (שעדיין מ"ת לפני – מצינו מזה ויתרה לעצמות.

ב). צה, (סנה' מלוני בית ביהמ"ק מקום נקרא – למטה) ירדו לא
ובהנסמן 56) א. כב, ברכות וראה פ"כ. תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה

.352 ע' ח כרך בלקו"ש
פועלת57) שהתורה דלהיות האדם, בנפש ה"ז cegiועד"ז האדם,

ודיבור  במחשבה רק בלבושים וגם "שכל", שבאדם העליונה בבחי' רק

צריך  ולכן ופל"ז, פכ"ג כבתניא מעשה, – שבאדם התחתון כח ולא
הארון. לענין 45 הערה הנ"ל וע"ד דוקא. למצות

שם.58) ואתחנן מאוה"ת ולהעיר פל"ז. בתניא כמבואר
המצות  קיום ע"י היא העצמות שהמשכת מבואר שלפעמים ומה
[המתורגם] ח"ח לקו"ש (ראה בגילוי יהי' שהעצם היא התורה ופעולת

– (353 ע' ח"ח לקו"ש .194 ע'
בהשתלשלות), שהיא (כפי שבתורה התחתונה בדרגא זהו א) הרי:
(ראה  עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות שבתורה העליונה בחי' ע"י אבל
העצמות  המשכת ב) העצמות. המשכת נעשית – בהעלותך) ס"פ לקו"ת

ד" שהכוונה לפי דוקא, מצות מעשה ע"י שהיא dee`zpהיא – כו'" הקב"ה
ezenvra(בתחילתו תרס "ו המשך – אדה"ז (כמאמר מטו"ד למעלה ית',

ב" היא –mipezgz מגילוי שמושלל ממנו" למטה תחתון ש"אין דוקא,
– גופא ובאדם ואילך), 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה אור
אלא  ל), ע' ח"א התמים (ראה דוקא המצות מעשה – שבו ה"תחתון"

zkyndyהעצמות לענין zevnaוגילוי המבואר וע"ד התורה, ע"י הוא
בסופן, תחלתן נעוץ מצד הגשמי) (ובהיש במל' שנמצא העצמות כח גילוי

מעורר שהאור א) פרטים: ב' בזה ב)dlbneשיש שבמל'. העצמות כח
zkynd'ע תרס"ו המשך (ראה האור ע"י היא מל' בבחינת העצמות כח

גודל  בסופה: (ושם ס"כ אגה"ק וראה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה תקכח.
המצות ועוד).zeiyrnמעלת .(

שהטעם  פנ"בֿג), בלק"א למ"ש ביאור ג. (צח, מסידור גם ולהעיר
"מפני  השתלשלות) ע"י (שלא אוא"ס עצמות גילוי הי' שבארון שבלוחות

דוקא". תחתונים בדברים שהן אבן שבלוחות הדברות יו"ד
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מובאות  הן ומדוע שלפניהן, הסוגיה לבין ישראל"
עירובין: במסכת ולא חגיגה במסכת דוקא

בפרטי  להתבונן שיש היא, האמרות שתי משמעות
חכמים  תלמידי הן – יהודים שאצל רואים ואז הדברים,

טפל, ודבר ציפוי רק הן העבירות – ישראל פושעי והן

וקדושה. טוב הוא שבהם והעיקר

המזבחות  לגבי לסוגיה בהמשך מובא וזה

שהתבוננות  כיוון נטמאים, אינם שהם שבמקדש,
לגבי  בטל המתכות שציפוי מוכיחה הדברים בפרטי

המזבח  .59עיקר

שני וכיו  ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה 60הענינים  לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה 61הגמרא  שבכל 62בהמשך הפרטי במקדש שגם
תורה  של הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד

הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר שהם ומצוות,
ישראל  ופושעי חכמים אינם 63תלמידי אלו ודברים ,

בלבד  ציפוי שהן העבירות עלֿידי להתבטל יכולים
מציאותם  עצם .64לגבי

גם מובן זה, תחילה xcqdלפי האמרות: שבין
חכמים" "תלמידי לגבי האימרה את הגמרא מביאה
למרות  ישראל", "פושעי לגבי – לאחרֿמכן ורק
פושעי  לגבי השניה, באימרה רק מוזכר הזהב שמזבח
לידי  מביא "לימוד בכלל הסדר שזהו מפני – ישראל

השכינה 65מעשה" השראת של בפעולה גם וכך ,
המשכת  ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש
זה  שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, עלֿידי ית' עצמותו

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים"

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)
(a"lyz melya dct d"c
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יג).59) יא. (סעיף ואילך 329 ע' לעיל בארוכה כ"ז כמבואר
שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י gafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה הי' .zxtkdהנחושת
(61– המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

אי"צ שבפושעי hxtlהמקדש, וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי במקדש
millkpישראל my מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי אודותם, הדיבור
לת"ח  שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" ר"א לפושעי g"zמתחיל ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין
(כפי  ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל מתחיל ישראל
ה"ז  שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י. משא"כ בגמרא. הגי'
הרי  שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח כשאומרים בסגנון: רק לא שינוי

ע"ד הוא של g"zהסוגיא אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין ,
של  ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל" בפושעי שולטת גיהנם
עירובין  ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת שאינה אומרים (ועלי' גיהנם",
וכהסגנון  כו'" גיהנם של אור אין ישראל "פושעי היא שלפנינו הגירסא

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של
הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיון l"xוהביאור: ור"ל ,

– (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'
ישראל  פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא ראה
בעירובין  אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו כ"א
פושעי  ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל שאין מכיון
בפושעי  הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק שולל ישראל
הסוגיא  מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל ת"ח (גם) אבל או"ה)

dbibgc.
– דהש"ס דפוסי ובכמה

ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס
פעמים  שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער תצ"ד:

– דאדר) פ"פ ק"ק פה
פיורדא  תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז  חורב, ברלין, תקכ"ו:
זה  תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(
הרי62) עצמו במקדש שם gafnועוד: (כבגמרא אדם על מכפר

שבמקדש  הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן לפנ"ז)
כפרה. שצריכים הפרטי

פנ"א,63) שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז
עה"פ בזכותokynז) zepaxwdeהעדות: dxezd מציל אני הקב"ה אמר

והפרטי. הכללי שבקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם. מן אתכם
הוא 64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך והיינו,

`l בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד
לגבי  שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי דענין

פנימיותם.
ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפנים cegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של
בארוכה.
וש"נ.65) א. יז, ב"ק
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.Ë
˙ÂÏË·˙‰ Y ˙ÂÂˆÓ ,„ÂÁÈ‡ Y ‰¯Â˙

באופן  למצוות התורה בין לעיל שהוזכר ההבדל
ומקיים  תורה הלומד ביהודי הפרטי, במקדש פעולתם
ביניהם  ההבדל מן נובע הכללי, במקדש וכן מצוות,

לאלקות  קשורים שהם :48כפי

נאמר  התורה וקודשאֿבריךֿהוא 49על "אורייתא
מציאות הם והאלקות התורה כלומר, חד". ,`zgכולא

לזה. זה המחוברים דברים כשני ולא

נקראות  העליון, רצון שהן המצוות, זאת לעומת
דמלכא" שהם 50"אברין שלמרות למטה, כאיברים ,

milhaאינם הם המצוות micge`nלנפש, ממש. עמה
לפני  גם שקיימת כתורה ולא לאדם, הוראות הן

אותה  לומד .51שהאדם

המאוחדת  ה' חכמת תורה, לומד יהודי כאשר לכן,
הוא אלקות, cg`zneעם waczn.ואלקות תורה עם

ה' רצון את ומבצע מצוה מקיים יהודי כאשר אבל
אינו  אך ה', רצון כלפי מתבטל הוא הרי וציוויו,

המצוה. עם מתאחד

.È
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Y "ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â"

"ושכנתי  של שלענין יותר טוב להבין ניתן זה, לפי
בתחתונים  יתברך לה' דירה עשיית יש 52בתוכם", ,

מצוות. של בענין והן תורה של בענין הן צורך

לו  להיות שנתאוה בכך הקדושֿברוךֿהוא כוונת

יתברך  שעצמותו היא, בתחתונים דירה ישרה 53יתברך
למ  למטה כאן תחתון שאין התחתון הזה בעולם טה

דבר 54ממנו  א) דברים: בשני צורך יש כך ולשם .

את לכך ezenvrשיביא שיגרום ענין ב) ממש, ה' של
תרד זו .mipezgzlשהשפעה

התורה, עלֿידי למצוות: תורה בין ההבדל וזהו
השפע  יורד חד, כולא וקודשאֿבריךֿהוא שאורייתא

zewl`dשל zenvr55 ששפע לכך גורמת היא אין אבל ,

ירד למטה mipezgzlזה התורה יורדת כאשר גם כי ,
מ" נעלית תחתונים zeyalzd"56היא בדברים

.57וגשמיים 

וכאשר  דמלכא", "אברין הן המצוות זאת לעומת

גשמיים, בדברים "מתלבשות" הן למטה, יורדות הן

המצוות  של ביצוע – המצוות ענין כל זהו ואדרבה:
בירורם  ועלֿידיֿכך וגשמיים תחתונים בדברים

הורדת  לידי להביא באמצעותן אפשר ולכן וזיכוכם.
האלקות עצמות של השפע .mipezgzl58והשראת

.‡È
‡¯Ó‚·˘ ˙Â¯Ó‡‰ ÔÈ·˘ ¯„ÒÏÂ ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

ש"אין  האמרות שתי שבין הקשר גם מובן זה לפי

ו"בפושעי  חכמים" ב"תלמידי שולטת" גיהנם של אור
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השכינה  מנוחת "מקום דייק לכן ואילך) א'תכח ס"ע תרומה באוה"ת
".oex`dשהוא

קד 48) (ס"ע לשם והערות ובקיצורים פכ"ג, מתניא משמע וכן
גדול  תלמוד בביאור ושננתם עה"פ דרושים ואתחנן אוה"ת וראה ואילך).

מעשה. או
ת"ז 49) א. ס, ח"ב א. כד, זח"א וראה הזהר. בשם שם בתניא הובא

א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו. ת"ו
שם.50) בתניא הובא תל"א) (סוף תקו"ז
(51.66 ע ' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה קה). (ע' שם קצוה"ע ראה
ד"ה 52) פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא

תרס"ו. ר"ה של יו"ט
ובכ"מ.53) ג) (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה
שם.54) תניא
(55.7 הערה לעיל  המשכן) (לענין וראה ספל"ז. פנ"אֿנג. תניא ראה

נמצא  – עמה. שם השכינה שם שהתורה מקום וכל בסופו: שם ובתנחומא
וי"ל  חד. כולא יחוד, ב) העצמות, ממשיכה א) בשתיים: התורה פעולת

פ"ה). תניא (ראה התורה" ד"ידיעת באופן צ"ל הב' לפעולה דדוקא
לא  היינו – לתורה" "אכסניא שקודם לעצמי" "אכסניא ועפ"ז
דעליונים  הגזירה קיימת (שעדיין מ"ת לפני – מצינו מזה ויתרה לעצמות.

ב). צה, (סנה' מלוני בית ביהמ"ק מקום נקרא – למטה) ירדו לא
ובהנסמן 56) א. כב, ברכות וראה פ"כ. תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה

.352 ע' ח כרך בלקו"ש
פועלת57) שהתורה דלהיות האדם, בנפש ה"ז cegiועד"ז האדם,

ודיבור  במחשבה רק בלבושים וגם "שכל", שבאדם העליונה בבחי' רק

צריך  ולכן ופל"ז, פכ"ג כבתניא מעשה, – שבאדם התחתון כח ולא
הארון. לענין 45 הערה הנ"ל וע"ד דוקא. למצות

שם.58) ואתחנן מאוה"ת ולהעיר פל"ז. בתניא כמבואר
המצות  קיום ע"י היא העצמות שהמשכת מבואר שלפעמים ומה
[המתורגם] ח"ח לקו"ש (ראה בגילוי יהי' שהעצם היא התורה ופעולת

– (353 ע' ח"ח לקו"ש .194 ע'
בהשתלשלות), שהיא (כפי שבתורה התחתונה בדרגא זהו א) הרי:
(ראה  עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות שבתורה העליונה בחי' ע"י אבל
העצמות  המשכת ב) העצמות. המשכת נעשית – בהעלותך) ס"פ לקו"ת

ד" שהכוונה לפי דוקא, מצות מעשה ע"י שהיא dee`zpהיא – כו'" הקב"ה
ezenvra(בתחילתו תרס "ו המשך – אדה"ז (כמאמר מטו"ד למעלה ית',

ב" היא –mipezgz מגילוי שמושלל ממנו" למטה תחתון ש"אין דוקא,
– גופא ובאדם ואילך), 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה אור
אלא  ל), ע' ח"א התמים (ראה דוקא המצות מעשה – שבו ה"תחתון"

zkyndyהעצמות לענין zevnaוגילוי המבואר וע"ד התורה, ע"י הוא
בסופן, תחלתן נעוץ מצד הגשמי) (ובהיש במל' שנמצא העצמות כח גילוי

מעורר שהאור א) פרטים: ב' בזה ב)dlbneשיש שבמל'. העצמות כח
zkynd'ע תרס"ו המשך (ראה האור ע"י היא מל' בבחינת העצמות כח

גודל  בסופה: (ושם ס"כ אגה"ק וראה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה תקכח.
המצות ועוד).zeiyrnמעלת .(

שהטעם  פנ"בֿג), בלק"א למ"ש ביאור ג. (צח, מסידור גם ולהעיר
"מפני  השתלשלות) ע"י (שלא אוא"ס עצמות גילוי הי' שבארון שבלוחות

דוקא". תחתונים בדברים שהן אבן שבלוחות הדברות יו"ד

ldwie zyxt - zegiyÎihewl

מובאות  הן ומדוע שלפניהן, הסוגיה לבין ישראל"
עירובין: במסכת ולא חגיגה במסכת דוקא

בפרטי  להתבונן שיש היא, האמרות שתי משמעות
חכמים  תלמידי הן – יהודים שאצל רואים ואז הדברים,

טפל, ודבר ציפוי רק הן העבירות – ישראל פושעי והן

וקדושה. טוב הוא שבהם והעיקר

המזבחות  לגבי לסוגיה בהמשך מובא וזה

שהתבוננות  כיוון נטמאים, אינם שהם שבמקדש,
לגבי  בטל המתכות שציפוי מוכיחה הדברים בפרטי

המזבח  .59עיקר

שני וכיו  ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה 60הענינים  לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה 61הגמרא  שבכל 62בהמשך הפרטי במקדש שגם
תורה  של הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד

הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר שהם ומצוות,
ישראל  ופושעי חכמים אינם 63תלמידי אלו ודברים ,

בלבד  ציפוי שהן העבירות עלֿידי להתבטל יכולים
מציאותם  עצם .64לגבי

גם מובן זה, תחילה xcqdלפי האמרות: שבין
חכמים" "תלמידי לגבי האימרה את הגמרא מביאה
למרות  ישראל", "פושעי לגבי – לאחרֿמכן ורק
פושעי  לגבי השניה, באימרה רק מוזכר הזהב שמזבח
לידי  מביא "לימוד בכלל הסדר שזהו מפני – ישראל

השכינה 65מעשה" השראת של בפעולה גם וכך ,
המשכת  ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש
זה  שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, עלֿידי ית' עצמותו

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים"

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)
(a"lyz melya dct d"c
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יג).59) יא. (סעיף ואילך 329 ע' לעיל בארוכה כ"ז כמבואר
שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י gafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה הי' .zxtkdהנחושת
(61– המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

אי"צ שבפושעי hxtlהמקדש, וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי במקדש
millkpישראל my מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי אודותם, הדיבור
לת"ח  שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" ר"א לפושעי g"zמתחיל ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין
(כפי  ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל מתחיל ישראל
ה"ז  שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י. משא"כ בגמרא. הגי'
הרי  שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח כשאומרים בסגנון: רק לא שינוי

ע"ד הוא של g"zהסוגיא אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין ,
של  ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל" בפושעי שולטת גיהנם
עירובין  ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת שאינה אומרים (ועלי' גיהנם",
וכהסגנון  כו'" גיהנם של אור אין ישראל "פושעי היא שלפנינו הגירסא

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של
הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיון l"xוהביאור: ור"ל ,

– (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'
ישראל  פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא ראה
בעירובין  אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו כ"א
פושעי  ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל שאין מכיון
בפושעי  הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק שולל ישראל
הסוגיא  מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל ת"ח (גם) אבל או"ה)

dbibgc.
– דהש"ס דפוסי ובכמה

ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס
פעמים  שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער תצ"ד:

– דאדר) פ"פ ק"ק פה
פיורדא  תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז  חורב, ברלין, תקכ"ו:
זה  תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(
הרי62) עצמו במקדש שם gafnועוד: (כבגמרא אדם על מכפר

שבמקדש  הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן לפנ"ז)
כפרה. שצריכים הפרטי

פנ"א,63) שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז
עה"פ בזכותokynז) zepaxwdeהעדות: dxezd מציל אני הקב"ה אמר

והפרטי. הכללי שבקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם. מן אתכם
הוא 64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך והיינו,

`l בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד
לגבי  שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי דענין

פנימיותם.
ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפנים cegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של
בארוכה.
וש"נ.65) א. יז, ב"ק



כב

בראשית כח, ג – ואל 1*שדי יברך אתך ויפרך וירבך 
והיית לקהל עמים

רמג

"ואל שד"י... ויפרך וירבך", פרי' ורבי' הוא מהשם שד"י, 
ורמזים בזה

בנים2 הרבה בגי' שד"י.

כי פרי' ורבי' הוא מהשם שדי כמ"ש ואל שדי יברך 

אותך ויפרך וירבך, ושם שדי עם ד' ציורין3, שהם מ' ע' 

1*( בקשר לשמות "א-ל, שדי" לפרו ורבו – ראה לעיל סימן סה. ק. 

קא. קב. קג. קד. קה.

)רמז  )212( = 314, כמספר שד"י.  )בגי' 102( + הרב"ה  בני"ם   )2

לגמ' בסנהדרין קד. שהי' להם "בנים הרבה", "העיר רבתי עם" אותיות 

ברי"ת(.

3( שער ט"ל: מבואר שם דבשם "שדי" יש ד' ציורים.

ציור א( שתצייר האות "ש" נעשה ג' ווי"ן )18(, ואות "ד" נעשה ב' 

ווי"ן )12(, ועם היו"ד )10(, יהי' בגימטריא מ' )40(.

ציור ב( שתצייר אות "ש" ג' ווי"ן ובראשם ג' יודי"ן )48(, והאות "ד" 

ב' ווי"ן )12(, ועם היו"ד )10(, בגימטריא ע' )70(.

ציור ג( שתצייר אות "ש" ג' ווי"ן ובראשם ג' יודי"ן )48(, והאות "ד" 

ב' ווי"ן )12(, והאות "י" הנה יש בה נקודה א' באמצע, שחשבונה י', 

וג' קוצין* יוצאין ממנה: עליון, ואמצע, ותחתון, והם צורת ג' ווי"ן 

אחרים, והנקודה עצמה י' )28(, הרי הכל כמנין פ"ח )88(.

יודי"ן )48(, והאות  ג'  ווי"ן, ובראשם  ג'  ציור ד( שתצייר אות "ש" 

"ד" ב' ווי"ן )12(, והאות "י" נקודה א' באמצע )10( וג' קוצין שלה 

בסוד ג' יודי"ן )30(, 48 + 12 + 10 + 30 גימטריא ק' )100(.

סך הכל הד' ציורים: 40 + 70 + 88 + 100 = 298.

פ"ח ק' )כמ"ש בע"ח שער מ"ן ומ"ד דרוש ה' עיי"ש( 

עולה מספר ברית4 שקאי על יסוד.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד יז

* * *

שד"י5 הוא השם שביסוד, דאקרי צדיק6 יסוד עולם.

והראשי תיבות, והסופי תיבות 7צדיק יסוד עולם הוא 

מספר שד"י.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג

ווי"ן, הוא כמ"ש בתיקונים  )והטעם למה כל ציורי שד"י הם צורת 

היא מתארכת  אז  וכשיורדת  י',  צורת  היא מתחלת  כ', שהטיפה  דף 

בצורת ו', ע"ש(.

*( בענין ג' קוצין שבאות יו"ד: ראה תורת חיים בראשית עמוד מד, 

ב. פב, ב. ובהנסמן שם.

4( מ' )40( + ע' )70( + פ"ח )88( + ק' )100( + שד"י )314( = 612 

כמספר ברי"ת. 

5( כנ"ל הערה 2.

6( ישעי' ג, י. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף ה, א 

)ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא 

גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה, וזהו הנקרא צדיק להיותו 

ממשיך שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק 

בתמידות  השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק'  צדקות...  שמשפיע 

וכן בכל דור  כמו משה רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, 

בחי' המשפיע לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.

7( פירוש: צ' )90(, + ק' )100(, + י' )10(, + ד' )4(, + ע' )70(, + ם' 

)40( = 314, כמספר שד"י.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oihib(iying meil)

,àúìéàL øa äaøì àøéæ éaø déìsxhvdl xyk aexw recn ok m` ¥©¦¥¨§©¨©§¦§¨
,xyewn hba iyily crk mezgleéãkîixd-ìL ìkøMe÷îa äL ¦§¦¨§Ÿ¨§§¨

éîc èeLôa íéðLkdyly xyewn hba enzgiy minkg epwiz ¦§©¦§¨¨¥
ok m`e ,heyt hba micr ipy minzegy myk micríúä äîhba - ©¨¨

heytàì áBø÷,xykénð àëä óàxyewn hbaàì áBø÷xyk `di ¨Ÿ©¨¨©¦¨Ÿ
.zecrldéì øîà,`zli`y xa daxéì àéL÷ éãéãì óàil mb - ¨©¥©§¦¦©§¨¦

f `iyew dywed,edézìéàLez`f izl`ye -áøå àðeðîä áøì §¦§¥§©©§¨§©
àðeðîädl`ydéì øîàå äáäà øa àcà áøì,el uxiz -ì çpäoic ©§¨§©©¨©©£¨§¨©¥©©§

ìLäLmicrøMe÷îa,ok dywz l`eoeikncziyilyd dnizgd §Ÿ¨¦§¨§
àúééøBàc åàìiyily cr lkeiy ea eliwd jkl ,opaxcn wx ,`id ¨§©§¨

e` olfb oebk zecr ileqtn didi `ly calae ,mezgl aexw `edy
:dad` xa `c` ax ixack `ziixa d`ian `xnbd .carénð àéðz©§¨©¦

,éëäepipyy(`"id e"t `ztqez),çø÷ èbeidyåéøL÷[zexitzd-] ¨¦¥¥¥©§¨¨
åéãòå äòáLeidäMLeixyw eidy e` ,äMîç åéãòå äMLe` ,eidy ¦§¨§¥¨¦¨¦¨§¥¨£¦¨

eixyw,äòaøà åéãòå äMîçeixyw eidy e`ìL åéãòå äòaøàäL, £¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§Ÿ¨
ïàk ãòdxn`p el` mipte` lka -àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçîm` ©¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨

yk xyk hbdíéìLä,ãáò åéìòyøîBà ñpð ïajkle ,xykãìeä ¦§¦¨¨¤¤¤©¨¥©¨¨
ipydn clepyøLk.àáé÷ò éaøåe wlegøîBàz`yipe leqt hbdy ¨¥§©¦£¦¨¥

okle ,oick `ly ipylãìeäipydn clepyøæîî.ìáàeid m` ©¨¨©§¥£¨
ìL åéøL÷íéðL åéãòå äL,ìkä éøác`aiwr iaxl oiae qpp oal oia - §¨¨§Ÿ¨§¥¨§©¦¦§¥©Ÿ

åéìò ïéîéìLî ïéà,zecrl leqt `edy caràlàwxáBø÷ixd . ¥©§¦¦¨¨¤¨¨
leqt milydl xyt` i` mixyk micr ipy wx eid m`y `icda

mya `xif iax ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbd .iyily crk
:`zli`y xa daxéðúî óñBé áøeid m`' ,mdixaca dpey did - ©¥©§¥

cr `l` eilr oinilyn oi` lkd ixac mipy eicre dyly eixyw
'øLk,`xnbd dywn .aexw cr eilr minilyny qxb `le ,àéðúäå ¨¥§¨©§¨

cr eilr oinilyny `icda jenqa lirl `ziixaaáBø÷zvxzn . ¨
,`xnbdéðz àtt áø øîàcr eilr oinilyny `ziixaa qexbz - ¨©©¨¨§¦

øLk:aexw cr znlyd oipra mitqep mipic d`ian `xnbd .øîà ¨¥¨©
,ïðçBé éaø,aexw cr eilr milydl xyt` gxw hby epipyy dnàì ©¦¨¨Ÿ

eøLëeämilydlãáìa áBø÷ ãçà ãò àlà Ba,àì éøz ìáàm` - §§¤¨¥¤¨¨¦§¨£¨§¥Ÿ
`l` miaexw ipya mnilydl oi` micr ipy znizg ea mixqg

,xacd mrhe ,xyk cg`e aexw cg`aéîei÷ì éúà àîìc`ny - ¦§¨¨¥§¦¥
hbd z` miiwl e`eaiøLk ãçå íéáBø÷ éøúamicr ipy znizga - ¦§¥§¦§©¨¥

,siefn hbdy xerxr `vi cizray ,oebke .xyk cg` cre miaexw
zia iptl e`eaie ,mlv` xxal epiptl eidi `l minezgd micrde
xyk cg` cre miaexwd ipy zenizg z` wx mixikny micr oic
,miaexw mipydy erci `l oic ziae ,mdit lr hbd z` eniiwie
xyk cr znizg meiw wx o`k yiy s` zerha hbd z` exiykie
,cg` aexwn xzei gxw hba milydl xeq` ,jk meyne .cg`
xyk epi`y xyewn hb ly epick] zenizg dyly eniiwiyk cinze
dgiken `xnbd .mixyk mipy ici lr hbd miiwzi [micr 'ba `l`

:`ziixadn df oicà÷éc énð àúéðúî ,éMà áø øîà`ziixaa mb - ¨©©©¦©§¦¨©¦©§¨
cg` aexwn xzei minilyn `ly wiiecn,
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oihib(iyily meil)

déãéchbd ribda `l` zyxebn dpi` jkitle ,ely -,bbd xie`l ¦¥
eli`edéãéc ââa àôéñely -dãéc øöçåribdyk jkitle dly - ¥¨§©¦¥§¨¥¦¨

mewn dli`yde ely mdipy m` j` ,zyxebn ef ixd dxivgl hbd
gepi eay mewn lk dl li`yne citwn epi`y xyt` ,dhib zlawl

.hbd
ìL ,àáø øîàïéhéâa úBcî Loihib ipic miwelg mixac dylya - ¨©¨¨¨Ÿ¦§¦¦

:zay ipicn
éaø øîàc àä(:c zay)zeyxl miaxd zeyxn utg wxefdy ¨§¨©©¦

zeyxa utgd gp `ly it lr s` ,rvn`a cigid zeyxe miaxd
meyn ,cigid zeyxl miaxd zeyxn `iven meyn aiig cigid

yäèeì÷df ixd xie`aäçðeäL éîk,rwxwadéìò ïðaø éâéìôe- §¨§¦¤§¨§¦¥©¨¨£¥
,miwleg opaxeéléî éðä`l` mixen` opax ixac oi` -ïéðòì ¨¥¦¥§¦§©

a d`ved,úaLàëä ìáà,hbd oipw oiprlgepi hbdy jixv oi` ©¨£¨¨¨

`l` ,xvgd rwxwaøèðéî àäå àeä éøeèðéà íeMîhbd `ay lk - ¦¦§¥§¨¦§©
.zyxebn ef ixd [llka xie` s`e] zxnzynd dzeyxl

õòð ,àcñç áø øîàc àäå ,úáù éðéãî èâä ïéã åá ÷åìçù óñåð ïéðò§¨§¨©©¦§¨¨©
BLàøáe ãéçiä úeLøa äð÷[dpwd y`xa-]ì÷ñøè,lq -÷øæåutg ¨¤¦§©¨¦§Ÿ§©§¨§¨©

cigid zeyxl miaxd zeyxnçðåutgdåéab ìò,dpwd iab lr - §¨©©¨
eléôàdpwd didáéiç ,änà äàî dBábzeyxn `iven meyn £¦¨©¥¨©¨©¨

,cigid zeyxl miaxdéôìmewnd aygp dn` d`n daeba mby §¦
oeik cigid zeyxkòé÷øì ãò äìBò ãéçiä úeLøL.éléî éðäoi` - ¤§©¨¦¨©¨¨¦©¨¥¦¥
`l` xen` df oicàëä ìáà ,úaL ïéðòìdpw did m` ,hb oiprl §¦§©©¨£¨¨¨

dpi` hbd z` eiab lr gipde ,xvgd zevignn deab dzeyxa uerp
c oeik ,zyxebn,àeä éøeèðéà íeMîhb zgpd lireny dny ¦¦§¥

,xnzynd mewna gipna `l` epi` dzeyxaàäådeab mewna §¨
,dfkøèðéî àì.gexdn xnzyn hbd oi` - Ÿ¦§©
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כג

לה, ג – לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
ביום השבת

לנו...  הז' לתת  היום  טוב טעם למה שיבחר אלקים  א. 
מצות השבת רמז גדול והוא לעולם הבא שהוא עולם שכולו 
מס'  א'  שבת  ז"ל  כמ"ש  אליו  מה  דמיון  השבת  וזה  טוב, 
מעולם הבא וכן שנו במכילתא לדעת כי אני ה' מקדשכם 
לעולם הבא כגון קדושת שבת שהוא מעין עולם הבא, וכן 

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת...
ורמז לשבת הגדול שהוא עולם המנוחה אמר לא תבערו 
יש  כפשוטה  המצוה  היות  עם  כי  מושבותיכם  בכל  אש 
נר נשמתו בעה"ב אם  בה רמז, כי אין ביד האדם להדליק 
ולא למחר  כי היום לעשותם  לא קדמה לה האורה בעה"ז 

לעשותם.
יפה עינים

ב. ]של"ה[ דף של"ד ע"א לא תבערו אש כדאיתא בגמרא 
במקום שחילול שבת מצוי דליקה מצוי' ובזכות שבת זוכין 
לגאולה ובאש עתיד לבנות כמ"ש אהי' לה חומת אש עכ"ל. 
חכמה  שהוא  רוח  שעכשיו  בנ"י  מספר  והי'  סד"ה  ועמ"ש 
ע"י התשובה  ולעתיד  בינה  הוא למעלה מבחי' אש שהוא 
מבחי'  למעלה  להיות  אש  בחי'  יתעלה  האש  יסוד  שהיא 
רוח וע' מזה בתניא פרק חמשים בענין שלע"ל יהיו הלוים 

כהנים, ולכן לעתיד באש אתה עתיד לבנותה.
אור התורה חלק חמישי שמות – פ' ויקהל עמוד ב'קנ

ג. אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם 
וגו'. ע"ד מוסר השכל, כבר רמזתי בקונטרס קנה חכמה 
יתנהג  איך  המרמזים  המשכן  בעשיית  רמזים  תרומה  בפ' 
בענין  רמזים  הדרשות  בקונטרס  ועיין  בוראו,  עם  האדם 

המנורה.
הרומז  אדנים  שני  עם  הקרש  בענין  הארכתי  כעת  וגם 
שניהם  ומ"מ  ויצה"ר  יצ"ט  אדונים  שני  לו  שיש  אדם  לבן 
בהם  יתנהג  ירצה  אם  תחתיו  שהם  האחד  הקרש  תחת 
כרצונו לעבודת בוראו ע"ד ואתה תמשל בו )בראשית ד, ז(, 
ועי"ז יחדיו יהי' תמים שבשניהם עובד ה' בכל לבבך בשני 

יצריך )כברכות נ"ד ע"א(.
וחשב  ע"א(  ט"ז  )ערכין  ע"ז  על  המכפר  האפוד  והנה 
הרי  ע"ז  של  שמחשבתו  פי'  כמעשהו  עליו  אשר  אפודתו 

הוא כעושה מעשה כידוע )קידושין מ' ע"א(.
תכופות  עבירות  שני  הם  לו  חוברת  כתפות  ושתי 
עוד  ועיין  דמים,  ושפיכת  עריות  גילוי  הם  לע"ז  וסמוכות 

מ"ש לקמן אי"ה בפרשת פקודי בענין ווים לעמודים.
כליו  וכל  המשכן  מעשיית  מוסר  שיקחו  העיקר  והנה 
ויהי' הם בעצמם בהתנהגותם כן. וידוע כשישראל עושים 
נעשית  מלאכתן  צאנם  ורעו  זרים  יעמדו  מקום  של  רצונו 
ע"י אחרים )ברכות ל"ה ע"ב(, וכל יום נקרא שבת ששבתו 
נתוספת  עצמו  בשבת  אמנם  ה',  ועובדים  ממלאכתן 
הקדושה עד שאפילו עונג הגופניי הוא כולו קדש ולכן כ"ע 
מודים דבשבת בעינן נמי לכם דכתיב וקראת לשבת עונג 

)פסחים ס"ח ע"ב(.
וזהו אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, פי' דברים 
של מלאכת המשכן צוה ה' לעשות ולתקן בהם את ישראל 
שיהי' תבנית המשכן וכליו לזכרון בין עיניהם שיהיו כמותו 
ועי"ז ששת ימים יעשה מלאכה ע"י אחרים וביום השביעי 
יהי' לכם קדש, פי' שגם תאות הגוף הנקרא לכם יהי' קדש, 
נקרא  כולו  השבוע  כי  בכפל  לה'  שבתון  שבת  יקראו  ואז 

שבת אלא שעתה הוא שבת שבתון כפולה.
ולא תבערו אש היצר בכל מושבותיכם, והארכתי בענין 
ממונו  בנזקי  פתח  ע"ב  ס'  בב"ק  משאחז"ל  בזה  ופרשתי 
וסיים בנזקי גופו שלם ישלם המבעיר את הבערה, להורות 

שאשו משום חציו וגו' אני שהצתי אש בציון וגו'.
ו'( ואשר הרעותי,  לפע"ד הכוונה ע"ד דכתיב )מיכה ד' 
הניח היצה"ר קצת אצל ישראל גם במתן תורה להתאוות 
לנשיהם וע"י שהי' לו אחיזה במקצת הטעם לעשות העגל 
ב'  שנחרבו  עד  בם  והתגרה  מת  משה  להם  שהראה  ע"י 
מקדשות, והנה כביטול גרם כל זאת שהצית אש היצר בנו 
ואף שיהי' סבה רחוקה מ"מ הרי אמרו אשו משום חציו ע"כ 

עליו לבנותו ודו"ק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח פרשת ויקהל
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' א



ldwieכד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` h"i oey`x mei ß

äì(à)ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iå©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íúà úNòì©«£¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיל,למחרת לׁשֹון והּוא ההר. מן אנׁשים ּכׁשּירד אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, עלּֿפי נאספים הן אּלא .ּבּידים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(81Î87 'nr ,dk jxk mgpn zxez .h"iyz'd ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zecreezdn)

והינּו לחּודייהּו". לֹון ואפריׁש לֹון ּדכניׁש גּוברין, "אלין ּבּזהר: איתא ּבני־יׂשראל" עדת ּכל את מׁשה "וּיקהל הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
"עדת מּלׁשֹון יׂשראל.ּבּבּבּבני ני ני ני ׁשמדּיק ּבנֹות ולא יׂשראל ּבני יׂשראל", ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הּמׁשּכן, נדבת להביא ּובפרט ה', ּדבר לׁשמע הּנׁשים נזּדּמנּו ׁשּלא יכחיׁש לא הּסתם "ּומן הּקדֹוׁש: החּיים' ה'אֹור ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּומבאר
ּבפני־עצמן". והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים הקהיל ּכי לֹומר יכּון אּלא הּנׁשים, על האנׁשים וּיבאּו אֹומר הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוכן

אּלא  ּבמדרגה, ּפחֹות הּוא מהם ׁשאחד ּכהּטֹועים לא - ּבפני־עצמן והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים להיֹות ׁשהצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּטעם
כּו'. נסיֹונֹות למנע ְְְִִֵַֹּכדי

זה: מענין ְִֵֶַָָָההֹוראה
ּבכ "קּונץ" ּכל אין נסיֹונֹות להם אין ׁשּכאׁשר ּבטענה ּבּנסיֹונֹות, עצמם את ּומכניסים "קּונצן", להראֹות ׁשרצֹונם אּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׁשנם
ּכדבעי, ׁשאינם מענינים להּמנע ואף־על־ּפי־כן כּו', למקֹומֹות ללכת צר יׁש - הם טֹוענים - ולכן ּכדבעי... היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהנהגתם

"קּונץ"!... זה יהיה ְְֲִֶֶַַואזי
וׁשם  ּברחֹוב, ללכת צריכים ּבבית־הּמדרׁש? לׁשבת הּוא "קּונץ" וכי ׁשּטֹוען: מי אֹודֹות ּפעם ּדּבר אדמּו"ר מו"ח כ"ק -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלא  מּלנהֹוג להתאּפק וׁשם כּו', לתיאטראֹות ללכת יׁש ּבלבד? ּברחֹוב ללכת הּוא קּונץ וכי - ּוממׁשי ּכדבעי! ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהתנהג

א  יראה ּובכ האסּורים ּכראּוי, למקֹומֹות הֹול אּלא מסּתּפק, אינֹו ּבכ וגם יצרֹו"! את הּכֹובׁש ּגּבֹור "איזהּו - "ּגבּורתֹו" ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אּׁשה  "ּבאֹותּה להיֹות ׁשּצרי הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע הּגמרא ּכדברי לנהג רצֹונֹו אּלא לֹו, ּדי לא ּבכ וגם כּו'; צניעּות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּׁשּום

כּו'"... ּפרק ְֶֶּבאֹותֹו
ׁשּלהם! ל"קּונצן" זקּוקים ׁשאין - לזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוהּמענה

לאדם ׁשאסּור ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה נּסיֹון", לידי ּתביאנּו "ואל מהּקּב"ה מבּקׁש מּיׂשראל ואחד אחד עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּכל להביאלהביאלהביאלהביא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגדֹול  ׁשּיהיה מּמּנּו ּתֹובעים ׁשאין ּובוּדאי ונכׁשל", נּסיֹון לידי עצמֹו ׁש"הביא הּמל ּבדוד אפילּו ׁשּמצינּו ּוכפי נּסיֹון! ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלידי

אחת מדרגה יהיה אם לֹו ּדי ...הּמל הּמל!...למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה מּדוד מּדוד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּפרׁשתנּו: ההֹוראה ְִִֵַָָָָָוזֹוהי

ׁשל  הּכּונה ּתכלית נעלית, הּיֹותר מּטרה ׁשּזֹוהי ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ּבנין למּטרת יׂשראל את להקהיל צר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשהיה
ּבני  ּדֹומין ׁשּבֹו הּכּפּורים, יֹום למחרת היה ההקהלה ּוזמן רּבנּו, מׁשה על־ידי ההקהלה היתה לזה ונֹוסף ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

יחד. ונׁשים אנׁשים להקהיל ׁשּלא להבטיח הצרכּו זה, ּכל לאחרי הּנה - כּו' למלאכים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻיׂשראל
לידי  עצמם להביא אסּור - ּביֹותר הּקדֹוׁשה ולּו ׁשּתהיה, מּטרה לאיזֹו יחד, מתאּספים ּכאׁשר הּזמּנים: לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּומּכאן

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשל הענין לקּיּום לגׁשת אפׁשר - זֹו הנהגה על־ידי ודוקא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנסיֹונֹות,
הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל את ("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלכל־לראׁש

ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה הּמחׁשבה ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעבֹודת
ּבכח  לעסק אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ה'ׁשלחן־ערּו ּפסק־ּדין היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמעׂשה

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמעׂשה
נפׁשֹו ּכחֹות ּכל את  להקהיל עליו  לזה נֹוסף  אּלא ּבּתפּלה, עסּוקים יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
ההתּבֹוננּות  על־ידי והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ּדהבנה הּפנימּיים הּכחֹות  ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל -ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

כּו'.

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
עני  הּוא זה ּכל צריאמנם, אּלא עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, מּצד ּבכחֹותיו ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם ְְְְִִֵֶַַַָָֹלהיֹות
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ּכחֹותיו את ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוענינֹו
ׁשהּוא  ,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ׁשהתחלת ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּגם
ׁשּלמעלה  לענין ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם מהאבֹות, ּבירּוׁשה מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָענין

ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּׂשגה,
הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן את לבנֹות הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

למעלה, והעלאתם הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת אסיפת הּוא יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתכן
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי הּוא - הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָוענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

לעׂשּית ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה "וּיקהל מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ּבני ׁשל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְֵַַֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּדוקא. מׁשה על־ידי להיֹות צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּמׁשּכן

ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על למעלה למעלה למעלה למעלה ונֹוסף הּׁשכינה ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטהההה המׁשכת ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה  עצמּותֹוממממּלּלּלּלמעלהמעלהמעלהמעלה המׁשכת הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ׁשּמׁשה ּכיון ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ְַָלמּטה...

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

יתרה  ׁשּמעלה נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין הּסכסּוכים ׁשרב הּממֹון, הּוא אחדּות  להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאחד
הּמׁשּכן. למלאכת ממֹונם נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה

"למחרת  היתה הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ּכל ׁשאסיפת העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזֹו
ִִַיֹום־הּכּפּורים":

ּתֹורת  (ּובסגנֹון ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ׂשימת "יֹום ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה הּקדֹוׁש הּיֹום ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעל
נמׁשכת  זֹו ׁשאחדּות הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות נקּודת היא ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהחסידּות 

ּולאחרלמחרת למחרת למחרת למחרת ּגם מהר־סיני מׁשה ירידת לאחר ּגם ּכלֹומר, מֹוסיפה יֹום־הּכּפּורים. העֹולם, לעניני ּבחזרה יׂשראל 'ירידת' ְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבממֹונם. אף ניּכר ׁשהּדבר עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחדּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

וׁשכנּתי  הּוא הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ענין הּוא הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוצר
היתה. ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו על עֹולם ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוכם,

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּכחֹות  וגם ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוּיקהל
המׁשכת  להיֹות אפׁשר ׁשעל־ידי־זה דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּפנימּיים,

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, מּיד (רש"י הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּובפיו  הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעם
הּתֹורה  ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – 'סלחּתי' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׂשֹורת

הּסליחה. ּובבׂשֹורת ְְִִֵַַָָָמחדׁש
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיל,למחרת לׁשֹון והּוא ההר. מן אנׁשים ּכׁשּירד אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, עלּֿפי נאספים הן אּלא .ּבּידים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(81Î87 'nr ,dk jxk mgpn zxez .h"iyz'd ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zecreezdn)

והינּו לחּודייהּו". לֹון ואפריׁש לֹון ּדכניׁש גּוברין, "אלין ּבּזהר: איתא ּבני־יׂשראל" עדת ּכל את מׁשה "וּיקהל הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
"עדת מּלׁשֹון יׂשראל.ּבּבּבּבני ני ני ני ׁשמדּיק ּבנֹות ולא יׂשראל ּבני יׂשראל", ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הּמׁשּכן, נדבת להביא ּובפרט ה', ּדבר לׁשמע הּנׁשים נזּדּמנּו ׁשּלא יכחיׁש לא הּסתם "ּומן הּקדֹוׁש: החּיים' ה'אֹור ּבזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּומבאר
ּבפני־עצמן". והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים הקהיל ּכי לֹומר יכּון אּלא הּנׁשים, על האנׁשים וּיבאּו אֹומר הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוכן

אּלא  ּבמדרגה, ּפחֹות הּוא מהם ׁשאחד ּכהּטֹועים לא - ּבפני־עצמן והּנׁשים ּבפני־עצמם האנׁשים להיֹות ׁשהצרכּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהּטעם
כּו'. נסיֹונֹות למנע ְְְִִֵַֹּכדי

זה: מענין ְִֵֶַָָָההֹוראה
ּבכ "קּונץ" ּכל אין נסיֹונֹות להם אין ׁשּכאׁשר ּבטענה ּבּנסיֹונֹות, עצמם את ּומכניסים "קּונצן", להראֹות ׁשרצֹונם אּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׁשנם
ּכדבעי, ׁשאינם מענינים להּמנע ואף־על־ּפי־כן כּו', למקֹומֹות ללכת צר יׁש - הם טֹוענים - ולכן ּכדבעי... היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהנהגתם

"קּונץ"!... זה יהיה ְְֲִֶֶַַואזי
וׁשם  ּברחֹוב, ללכת צריכים ּבבית־הּמדרׁש? לׁשבת הּוא "קּונץ" וכי ׁשּטֹוען: מי אֹודֹות ּפעם ּדּבר אדמּו"ר מו"ח כ"ק -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלא  מּלנהֹוג להתאּפק וׁשם כּו', לתיאטראֹות ללכת יׁש ּבלבד? ּברחֹוב ללכת הּוא קּונץ וכי - ּוממׁשי ּכדבעי! ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהתנהג

א  יראה ּובכ האסּורים ּכראּוי, למקֹומֹות הֹול אּלא מסּתּפק, אינֹו ּבכ וגם יצרֹו"! את הּכֹובׁש ּגּבֹור "איזהּו - "ּגבּורתֹו" ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אּׁשה  "ּבאֹותּה להיֹות ׁשּצרי הּתׁשּובה, לענין ּבנֹוגע הּגמרא ּכדברי לנהג רצֹונֹו אּלא לֹו, ּדי לא ּבכ וגם כּו'; צניעּות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּׁשּום

כּו'"... ּפרק ְֶֶּבאֹותֹו
ׁשּלהם! ל"קּונצן" זקּוקים ׁשאין - לזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָוהּמענה

לאדם ׁשאסּור ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה נּסיֹון", לידי ּתביאנּו "ואל מהּקּב"ה מבּקׁש מּיׂשראל ואחד אחד עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּכל להביאלהביאלהביאלהביא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגדֹול  ׁשּיהיה מּמּנּו ּתֹובעים ׁשאין ּובוּדאי ונכׁשל", נּסיֹון לידי עצמֹו ׁש"הביא הּמל ּבדוד אפילּו ׁשּמצינּו ּוכפי נּסיֹון! ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלידי

אחת מדרגה יהיה אם לֹו ּדי ...הּמל הּמל!...למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה מּדוד מּדוד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּפרׁשתנּו: ההֹוראה ְִִֵַָָָָָוזֹוהי

ׁשל  הּכּונה ּתכלית נעלית, הּיֹותר מּטרה ׁשּזֹוהי ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּמׁשּכן, ּבנין למּטרת יׂשראל את להקהיל צר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשהיה
ּבני  ּדֹומין ׁשּבֹו הּכּפּורים, יֹום למחרת היה ההקהלה ּוזמן רּבנּו, מׁשה על־ידי ההקהלה היתה לזה ונֹוסף ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

יחד. ונׁשים אנׁשים להקהיל ׁשּלא להבטיח הצרכּו זה, ּכל לאחרי הּנה - כּו' למלאכים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻיׂשראל
לידי  עצמם להביא אסּור - ּביֹותר הּקדֹוׁשה ולּו ׁשּתהיה, מּטרה לאיזֹו יחד, מתאּספים ּכאׁשר הּזמּנים: לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּומּכאן

ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשל הענין לקּיּום לגׁשת אפׁשר - זֹו הנהגה על־ידי ודוקא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנסיֹונֹות,
הּתפּלה. לענין ּכחֹותיו ּכל את ("צּונֹויפקלייּבן") ולאסף להקהיל האדם על - ְְְְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלכל־לראׁש

ׁשּבכח  אֹו מהּתפּלה, זרים ּבענינים עסּוקה ּתהיה הּמחׁשבה ואילּו ּבלבד, ּבדּבּור רק לא להיֹות צריכה הּתפּלה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעבֹודת
ּבכח  לעסק אסּור הּמזֹון ּוברּכת הּתפּלה ׁשּבׁשעת 'ה'ׁשלחן־ערּו ּפסק־ּדין היפ - אחרים ענינים יעׂשה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהּמעׂשה

ּבּתפּלה. מלּבׁשים להיֹות צריכים ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה לבּוׁשי ּכל אּלא אחרים, ּבענינים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמעׂשה
נפׁשֹו ּכחֹות ּכל את  להקהיל עליו  לזה נֹוסף  אּלא ּבּתפּלה, עסּוקים יהיּו ּומעׂשה ּדּבּור ּדמחׁשבה ׁשהּלבּוׁשים ּבכ ּדי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
ההתּבֹוננּות  על־ידי והיינּו, ּבּתפּלה, ׁשקּועים יהיּו הם ׁשּגם והּׂשגה, ּדהבנה הּפנימּיים הּכחֹות  ּגם - יׂשראל" ּבני עדת "ּכל -ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

כּו'.

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
עני  הּוא זה ּכל צריאמנם, אּלא עדין, מסּפיק זה אין לעיל, האמּור ועל־ּפי עצמֹו, מּצד ּבכחֹותיו ּפֹועל ׁשהאדם ההקהלה ן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מׁשה". ּד"וּיקהל הענין ּגם ְְְְִִֵֶַַַָָֹלהיֹות
להיֹות  צרי אּלא הּׂשגתֹו, ּכפי מקּדׁש מהם ועֹוׂשה ּכחֹותיו את ואֹוסף מקהיל ׁשהאדם ּבכ ּדי ׁשּלא - ּברּוחנּיּות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוענינֹו
ׁשהּוא  ,"לפני אני "מֹודה ּבאמירת היא הּיֹום עבֹודת ׁשהתחלת ּבכ וכמדּגׁש מהּׂשגתֹו, ׁשּלמעלה למדרגה הּבּטּול ענין ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּגם
ׁשּלמעלה  לענין ההתמּסרּות להיֹות צריכה לכ ּובהתאם מהאבֹות, ּבירּוׁשה מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ׁשּיׁש האמּונה ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָענין

ודֹור. ּדֹור ׁשּבכל ּומרּבֹותינּו מהאבֹות ׁשּמקּבלים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּׂשגה,
הּתפּלה. ענין ׁשהּוא קרּבנֹות, ּבֹו ּולהקריב הּמׁשּכן את לבנֹות הּוא יכֹול אזי - גֹו'" מׁשה ּד"וּיקהל ההקּדמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

למעלה, והעלאתם הּנפׁש ּכחֹות ּכל ("צּונֹויפקלייּבן") והקהלת אסיפת הּוא יׂשראל" ּבני עדת ּכל את גֹו' ּד"וּיקהל הענין ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתכן
ּבתֹוכם". ּד"וׁשכנּתי להענין ּכלי הּוא - הּנבראים והעלאת ּבּטּול - זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָוענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay zgiyn)

לעׂשּית ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה "וּיקהל מתקהלים מּצד־עצמם יׂשראל ׁשּבני יׂשראל, ּבני ׁשל הקהלתם עצם יׂשראל": ּבני עדת ּכל את ְֵַַֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּדוקא. מׁשה על־ידי להיֹות צריכה הקהלתם אּלא מסּפקת, אינּה - ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּמׁשּכן

ההעלאה ּבענין מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו על למעלה למעלה למעלה למעלה ונֹוסף הּׁשכינה ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטהההה המׁשכת ּגם הּנה - אמיּתי ּבּטּול ּביׂשראל לפעל , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה  עצמּותֹוממממּלּלּלּלמעלהמעלהמעלהמעלה המׁשכת הּממׁשי ׁשהּוא ּדמלּכא", "ׁשּוׁשבינא הּוא ׁשּמׁשה ּכיון ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ְַָלמּטה...

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz ldwie zyxt ycewÎzay zgiyn)

יתרה  ׁשּמעלה נמצא, ּבעטיֹו. ּבאים לחברֹו אדם ּבין הּסכסּוכים ׁשרב הּממֹון, הּוא אחדּות  להעּדר העיּקרּיים הּגֹורמים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאחד
הּמׁשּכן. למלאכת ממֹונם נדבת על־ידי יׂשראל ּבני ּבהתאחדּות ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה

"למחרת  היתה הּמׁשּכן מלאכת על הּצּוּוי את לׁשמע יׂשראל ּכל ׁשאסיפת העּובדה את מדּגיׁש ׁשרׁש"י (הּפנימית) הּסּבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזֹו
ִִַיֹום־הּכּפּורים":

ּתֹורת  (ּובסגנֹון ותחרּות" קנאה עזיבת יֹום ורעּות, אהבה ׂשימת "יֹום ׁשהּוא הּתפיּלה) (ּבנּוסח נאמר הּזה הּקדֹוׁש הּיֹום ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעל
נמׁשכת  זֹו ׁשאחדּות הּוא, החידּוׁש ׁשוים). יׂשראל ּכל ׁשּבּה הּיהדּות נקּודת היא ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ּגּלּוי יֹום זה - ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהחסידּות 

ּולאחרלמחרת למחרת למחרת למחרת ּגם מהר־סיני מׁשה ירידת לאחר ּגם ּכלֹומר, מֹוסיפה יֹום־הּכּפּורים. העֹולם, לעניני ּבחזרה יׂשראל 'ירידת' ְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבממֹונם. אף ניּכר ׁשהּדבר עד־ּכדי־ּכ ּביניהם לׂשרֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאחדּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

וׁשכנּתי  הּוא הּמׁשּכן ענין ׁשהרי יׂשראל, לכללּות ׁשּׁשּי ּכללי ענין הּוא הּמׁשּכן ּכי יׂשראל, ּבני עדת ּכל הקהלת לזה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּוצר
היתה. ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעיקר נברא, מילּואֹו על עֹולם ּכאׁשר הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹוכם,

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,ipy xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay)

הּכחֹות  וגם ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הּכחֹות, ּכל קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹוּיקהל
המׁשכת  להיֹות אפׁשר ׁשעל־ידי־זה דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה על־ידי להיֹות הּוצרכה וההקהלה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּפנימּיים,

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ּבּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e jxk zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, מּיד (רש"י הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּובפיו  הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעם
הּתֹורה  ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – 'סלחּתי' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׂשֹורת

הּסליחה. ּובבׂשֹורת ְְִִֵַַָָָמחדׁש
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ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

עבדי  ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאבֹות

מּצב  המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשעל־ידי  ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ׁשהיה  ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבנּית

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות כא)ּבזה לח, פקודי אצל (פירש"י ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ַָָהּקּב"ה.

מּצד  הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָואף
ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָחביבּותּה
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:úîeé äëàìî Bá²§¨−̈¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190Î187 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּכּפּורים יֹום לּמחרת נאמר זה פרשתנו)ציּוּוי ריש (רש"י ְֱֳִִִֶֶַַַָ

מלאכה"? ּתעׂשה ימים ל"ׁשׁשת יֹום־הּכּפּורים מחרת ּבין הּקׁשר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
מלאכה" ּתעׂשה ימים ו"ׁשׁשת העגל; חטא  ליׂשראל ׁשּנתּכּפר ,"ּכדברי "סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר הּכּפּורים ּביֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאּלא,

ּוכדלהּלן: העגל, לחטא הּתּקּון סדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהּוא
הּכֹוכבים  את והחׁשיבּו טעּו ׁשּבני־האדם מּכ נֹובע ׁשהּוא עבֹודה־זרה), הלכֹות (ריׁש הרמּב"ם אֹומר עבֹודה־זרה חטא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
ׁשאינֹו ּבׁשעה ל'ממּצע', סגדּו הם להם. והׁשּתחוּו עצמאית למציאּות - העליֹונה ההׁשּפעה עֹוברת ּדרּכם אׁשר - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוהּמּזלֹות

ּבֹו. החֹוצב ּביד ּכגרזן - ּתפקיד ממּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאּלא
הם  ּגם - ּבעסקים והּתחּבּולֹות ההׁשּתּדלּויֹות וריּבּוי ההתמּסרּות עצם - יֹותר 'ּדּקה' ׁשּבצּורה מסּבירה, החסידּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתֹורת
מּתֹו והּתחּבּולֹות, הּׂשכל הׁשקעת וכל ּתעׁשיר", היא ה' "ּברּכת ּכי היא ׁשהאמת מּׁשּום חס־וׁשלֹום, עבֹודה־זרה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמעין

ל'ממּצע'. הראׁש) (הרּכנת ּכהׁשּתחויה ּכמֹוה - יֹותר יתעּׁשר ׁשּכ ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמחׁשבה
העֹוקרת  היא - יתר התעּסקּות ּוללא ורּבֹו, ראׁשֹו הׁשקעת ללא הינּו מלאכה", ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ׁשל התנהגּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻרק

עבֹודה־זרה. ׁשל החטא ׁשרׁש את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומבּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz ldwie zyxt zay zgiyn)

הּׁשּבת"), את ּדֹוחה ׁשאינֹו ("לֹומר הּמׁשּכן ּדמלאכת ּבצּוּוי ּפרט רק הּוא ּכאן ּבׁשּבת מלאכה אּסּור ואזהרת ּדצּוּוי היֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעם
ע  זאת ׁשּבעׂשרת ּבכל האזהרה על חזר זה ּומּׁשּום ּבפני־עצמּה; מיחדת ּבאמירה והזהירם ּבפני־עצמֹו עּקרי ענין מׁשה ׂשאֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבקׁשר  רק הּצּוּוי נאמר ׁשּבֹו ּתּׂשא, ּדפרׁשת ּכהּציּוּוי (ולא ׁשּבת ׁשמירת ענין עצם על הּקּב"ה מּפי נצטּוּו ּבּה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּדּברֹות,
הּמׁשּכן). ְְִִֶֶַָלמלאכת

מׁשמע  גֹו'" מאּתכם קחּו גֹו' מׁשה "וּיאמר אחר־ּכ ורק גֹו'" ימים ׁשׁשת וגֹו' מׁשה "וּיקהל הּכתּוב מׁשמעּות מּזֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹויתרה
הּמׁשּכן, מלאכת צּוּוי ּגם־ּכן להם אמר אחר־ּכ ורק ׁשּבת, אזהרת ּבׁשביל ּבעיּקר היתה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהקהלת

ּביניהם. ׁשכינה ׁשּתׁשרה ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעל־ידי־זה

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
מאּסּורא": ּד"לאפרּוׁשי הענין וגדל ּבאפן הֹוראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומּזה

ּבׁשעת  הּנה הּמׁשּכן), ּבנין ענין (ׁשּזהּו הּׁשכינה ּדהׁשראת עיּקרי הכי ּבענין - ועד נעלים, הכי ּבענינים עסּוק הּוא ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּגם
האּסּור  (לּולא זה מעׂשה ׁשעל־ידי אף האסּור, מּמעׂשה האחרֹון קצה עד וליזהר לדעת צרי לזה, קדם ועֹוד - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמעׂשה

אצלֹו. הּׁשכינה הׁשראת ׁשּתקּדם אפׁשר ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבזה)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, עצמֹו(תהלים לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּובני
ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהעסק
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ׁשּגם יבין אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשּיּכיר
לעׂשֹות  ּכדי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשהּקּב"ה

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּכלי
האדם  ׁשאין מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו "ּתעׂשה") (ולא ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהּו

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, מאליה ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את ם.מׁשקיע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכל  הּוא הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן הּוא ׁשהּקּב"ה ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכׁשהמלאכה

החּנּו ּבספר וכדאיתא איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת לב)הּׁשבּוע "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבנפׁשֹותינּו

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם יהיה הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכׁשּכל

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש לחּלק : אֹומרים: ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
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(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„∑ הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו צּואתם עלֿׁשם ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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oMWnd zipA ihxt zElitM mrh©©§¦§¨¥§¦©©¦§¨

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

עבדי  ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאבֹות

מּצב  המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשעל־ידי  ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ׁשהיה  ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבנּית

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות כא)ּבזה לח, פקודי אצל (פירש"י ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ַָָהּקּב"ה.

מּצד  הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָואף
ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָחביבּותּה

(á)íéîé úLLéòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬

:úîeé äëàìî Bá²§¨−̈¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190Î187 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּכּפּורים יֹום לּמחרת נאמר זה פרשתנו)ציּוּוי ריש (רש"י ְֱֳִִִֶֶַַַָ

מלאכה"? ּתעׂשה ימים ל"ׁשׁשת יֹום־הּכּפּורים מחרת ּבין הּקׁשר ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
מלאכה" ּתעׂשה ימים ו"ׁשׁשת העגל; חטא  ליׂשראל ׁשּנתּכּפר ,"ּכדברי "סלחּתי למׁשה הּקּב"ה אמר הּכּפּורים ּביֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאּלא,

ּוכדלהּלן: העגל, לחטא הּתּקּון סדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהּוא
הּכֹוכבים  את והחׁשיבּו טעּו ׁשּבני־האדם מּכ נֹובע ׁשהּוא עבֹודה־זרה), הלכֹות (ריׁש הרמּב"ם אֹומר עבֹודה־זרה חטא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
ׁשאינֹו ּבׁשעה ל'ממּצע', סגדּו הם להם. והׁשּתחוּו עצמאית למציאּות - העליֹונה ההׁשּפעה עֹוברת ּדרּכם אׁשר - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוהּמּזלֹות

ּבֹו. החֹוצב ּביד ּכגרזן - ּתפקיד ממּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאּלא
הם  ּגם - ּבעסקים והּתחּבּולֹות ההׁשּתּדלּויֹות וריּבּוי ההתמּסרּות עצם - יֹותר 'ּדּקה' ׁשּבצּורה מסּבירה, החסידּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתֹורת
מּתֹו והּתחּבּולֹות, הּׂשכל הׁשקעת וכל ּתעׁשיר", היא ה' "ּברּכת ּכי היא ׁשהאמת מּׁשּום חס־וׁשלֹום, עבֹודה־זרה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמעין

ל'ממּצע'. הראׁש) (הרּכנת ּכהׁשּתחויה ּכמֹוה - יֹותר יתעּׁשר ׁשּכ ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמחׁשבה
העֹוקרת  היא - יתר התעּסקּות ּוללא ורּבֹו, ראׁשֹו הׁשקעת ללא הינּו מלאכה", ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ׁשל התנהגּות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻרק

עבֹודה־זרה. ׁשל החטא ׁשרׁש את ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומבּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz ldwie zyxt zay zgiyn)

הּׁשּבת"), את ּדֹוחה ׁשאינֹו ("לֹומר הּמׁשּכן ּדמלאכת ּבצּוּוי ּפרט רק הּוא ּכאן ּבׁשּבת מלאכה אּסּור ואזהרת ּדצּוּוי היֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעם
ע  זאת ׁשּבעׂשרת ּבכל האזהרה על חזר זה ּומּׁשּום ּבפני־עצמּה; מיחדת ּבאמירה והזהירם ּבפני־עצמֹו עּקרי ענין מׁשה ׂשאֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּבקׁשר  רק הּצּוּוי נאמר ׁשּבֹו ּתּׂשא, ּדפרׁשת ּכהּציּוּוי (ולא ׁשּבת ׁשמירת ענין עצם על הּקּב"ה מּפי נצטּוּו ּבּה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּדּברֹות,
הּמׁשּכן). ְְִִֶֶַָלמלאכת

מׁשמע  גֹו'" מאּתכם קחּו גֹו' מׁשה "וּיאמר אחר־ּכ ורק גֹו'" ימים ׁשׁשת וגֹו' מׁשה "וּיקהל הּכתּוב מׁשמעּות מּזֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹויתרה
הּמׁשּכן, מלאכת צּוּוי ּגם־ּכן להם אמר אחר־ּכ ורק ׁשּבת, אזהרת ּבׁשביל ּבעיּקר היתה יׂשראל ּבני עדת ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהקהלת

ּביניהם. ׁשכינה ׁשּתׁשרה ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעל־ידי־זה

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy
מאּסּורא": ּד"לאפרּוׁשי הענין וגדל ּבאפן הֹוראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומּזה

ּבׁשעת  הּנה הּמׁשּכן), ּבנין ענין (ׁשּזהּו הּׁשכינה ּדהׁשראת עיּקרי הכי ּבענין - ועד נעלים, הכי ּבענינים עסּוק הּוא ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּגם
האּסּור  (לּולא זה מעׂשה ׁשעל־ידי אף האסּור, מּמעׂשה האחרֹון קצה עד וליזהר לדעת צרי לזה, קדם ועֹוד - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמעׂשה

אצלֹו. הּׁשכינה הׁשראת ׁשּתקּדם אפׁשר ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבזה)

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, עצמֹו(תהלים לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּובני
ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהעסק
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ׁשּגם יבין אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשּיּכיר
לעׂשֹות  ּכדי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשהּקּב"ה

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּכלי
האדם  ׁשאין מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו "ּתעׂשה") (ולא ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהּו

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, מאליה ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את ם.מׁשקיע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכל  הּוא הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן הּוא ׁשהּקּב"ה ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכׁשהמלאכה

החּנּו ּבספר וכדאיתא איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת לב)הּׁשבּוע "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבנפׁשֹותינּו

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם יהיה הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכׁשּכל

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש לחּלק : 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„∑ הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו, ׁשּלּבֹו צּואתם עלֿׁשם ּ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¿«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).Là eøòáú àìdxFY dxidfd Ÿ§©£¥¦§¦¨¨
zFk`ln x`Xn ith dxradd lr©©©§¨¨§¥¦§¨§¨
,dk`ln KM lM zi`xp Dpi`W ipRn¦§¥¤¥¨¦§¥¨¨§¨¨
dk`ln dUrp `l Exn`i `OWe§¤¨Ÿ§Ÿ©£¤§¨¨

icM lMd oinfpe W`d xirap la £̀¨©§¦¨¥§©§¦©Ÿ§¥
xg`l cIn sqMaE adGA zFUrl©£©¨¨©¤¤¦©§©©

xn`p Kkl ,zAXd.Exraz `l ©©¨§¨¤¡©Ÿ§©£
zAW zkQnaE(.r),EpizFAx Ewlgp §©¤¤©¨¤§§©¥

e`ll dxrad xn`C o`n `Mi ¦̀¨©§¨©©§¨¨§¨
wNgl xn`C o`n `Mi`e ,dz`vï§¨§¦¨©§¨©§©¥

:dz`vic dxez ¨§¨



ldwieכח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(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 ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֹ

לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות .והּתחׁשים מכסה ֶַַָ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעדֹו",א) "ׂשכת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, .לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
¯B‡n‰ ÔÓL ˙‡Â∑מגרּגרֹו' ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ¿≈∆∆«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

וז ּכתית והּוא הּזית', .ּבראׁש ְְִִַַַָָֹ

(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 »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

„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¿≈««»

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¿««¿¿»

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy

(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˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר CÒÓ.הרי ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«
¯ˆÁ‰ ¯ÚL∑,רחב חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ««∆»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון לצד הימּנּו כז)ּוסתּומין לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(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¨¨©

ואתואתואתואת־־־־מיתריהםמיתריהםמיתריהםמיתריהם:::: החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – רש"י)יתדֹות ובפירוש יח. (לה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על לעמד ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ׁשהעיּקר המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרעֹות

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדברים
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ינּוע "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹא

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
הּפרטים. ּבכל וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ּופרט ּפרט ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהינּו,
סֹופי  "עד לגמרי ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן צד מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹּכי

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּיריעֹות"

(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¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«
ß '` xc` 'k ipy mei ß

(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¤

„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‡«≈

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¿≈¿»



כט ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i oey`x meil inei xeriy

(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 ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֹ

לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות .והּתחׁשים מכסה ֶַַָ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעדֹו",א) "ׂשכת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְְֲִִֵֶַַַָָ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו עלֿׁשם ּפרׁשּתי, ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, .לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
¯B‡n‰ ÔÓL ˙‡Â∑מגרּגרֹו' ּב'מנחֹות': ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ¿≈∆∆«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

וז ּכתית והּוא הּזית', .ּבראׁש ְְִִַַַָָֹ

(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 »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

„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¿≈««»

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¿««¿¿»

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy

(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˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר CÒÓ.הרי ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«
¯ˆÁ‰ ¯ÚL∑,רחב חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ««∆»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון לצד הימּנּו כז)ּוסתּומין לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(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¨¨©

ואתואתואתואת־־־־מיתריהםמיתריהםמיתריהםמיתריהם:::: החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – רש"י)יתדֹות ובפירוש יח. (לה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על לעמד ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ׁשהעיּקר המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרעֹות

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדברים
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ינּוע "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹא

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
הּפרטים. ּבכל וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ּופרט ּפרט ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהינּו,
סֹופי  "עד לגמרי ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן צד מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹּכי

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּיריעֹות"

(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¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«
ß '` xc` 'k ipy mei ß

(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¤

„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‡«≈

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¿≈¿»



ldwieל zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy

(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«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים מתרּגם:עם דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

חח  ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ'וּיבאּו
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן נתּון ∑ÁÁ.ונזם עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»ְִֶַָָָָֹ

הּזרֹוע, הּצמיד על נת ∑ÊÓeÎÂ.והּוא הּוא, זהב ׁשם ּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מק ֹום אֹותֹו ּכנגד ּכּומז,ּון ְְִַַַַָ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
זּמה  מקֹום .ּכאן ְִָָ

(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∑ ּכּלם ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּ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')

ּׁשהיה  מה ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד מּצד והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבנדבת
זֹו. ּבנדבה הׁשּתּתפּו יֹוצא־מהּכלל ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם,

ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות
ׁשּבהם  ה', ויראת ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת  הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיׁש

ּדרגֹות. חילּוקי ְִֵֵָיׁש
ניּכר  ׁשּיהיה ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ּדברים ּבאֹותם ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתכלית

הּקּב"ה. לפני וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכי
"ּולהֹורֹות  ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ּבעׂשּית והן ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרעיֹון
והׁשוהּו הּׁשפחֹות, מּבני ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט "ואהליאב ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָנתן

ּדל". לפני ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

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¿»

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

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¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).íéLpä ìò íéLðàä eàáiå©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦
odihiWkY odn lFlWl xnFlM§©¦§¥¤©§¦¥¤

aizkcM,mfpe ggmiWPd ok iR lr s`e §¦§¦¨¨¤¤§©©¦¥©¨¦
,minW zk`lnA zFxidfE zFgnU§¥§¦¦§¤¤¨©¦

aizkcMoAl `Up xW` miWPd lke §¦§¦§¨©¨¦£¤¨¨¦¨

dpz`zFUrl `NW miWPd Ekf Kkitl , Ÿ¨¨§¦¨¨©¨¦¤Ÿ©£
dUrnAW itl ,WcFg W`xA dk`ln§¨¨§Ÿ¤§¦¤§©£¥
,ogxM lrA odihiWkY Egwl lbrd̈¥¤¨§©§¦¥¤§©¨§¨

aizkCn rnWncM(b al lirl)EwxRzIe ¦§©§©¦¦§¦©¦§¨£
,dpizPA EgnU oMWOd dUrnaE ,'ebe§©£¥©¦§¨¨§©§¦¨

aFh mFil WcFg W`x mdl ozp Kkitl§¦¨¨©¨¤Ÿ¤§
(d"nt `"xc iwxt d`x)W`x EdfC il d`xpe .§¦§¤¦§¤Ÿ

aB`e ,oMWOd mwEd FAW oqip WcFg¤¦¨¤©©¦§¨§©©
iW`x lM zFxOWn WcFg W`x FzF`Ÿ¤§©§¨¨¥

:dpXd iWcgbk dxez ¨§¥©¨¨

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והארּגמן  "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹגֹו'"
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויׁש

ְָֻקדּׁשה".
לא  ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־ זה
מלאכּתם  ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּתירּו

ְִָלׁשמּה).
להתעּסק  להן הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

ְִַָּבּטוּיה.

(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')

מיחד  לכׁשרֹון זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ נתעֹוררּו אּלא העּזים, על־ּגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּנׁשים
הּמׁשּכן. - היא הּדבר מּטרת ה', מאת ְְִִֵֵֶַַַַָָָזה

מׁשּכן  מהעֹולם לעׂשֹות - ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, וכׁשרֹונֹות חּוׁשים לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻמּכאן
.יתּבר לה' ְְִִֵַָָודירה

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מׁשלימין  אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ּכיון לו)אֹותֹו'. עלינּו(לקמן מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
א  את הביאּו נחסרה לעׂשֹות? מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ּכתיב  "והּנׂשאם" מּׁשמם, .אֹות ְְְְִִִִַָ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

(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 eàéáä¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

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¿…∆¿«»

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„√̃»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gkÎfk).íéàéNpäåwxtA `zi` §©§¦¦¦¨§¤¤
`nFiC `xzA(.dr)Cmi`iUp.mippr ©§¨§¨¦§¦¦£¨¦

cxFi did l`xUil cxFi oOd didWM§¤¨¨©¨¥§¦§¨¥¨¨¥
Edfe ,zFIlBxnE zFaFh mipa` FOr¦£¨¦©§¨¦§¤

aEzMd xn`W(b el oldl)E`iad mde ¤¨©©¨§¥¥¦
xn`PW oOd df ,xwAA xwAA 'ebe eil ¥̀¨©Ÿ¤©Ÿ¤¤©¨¤¤¡©

FA(`k fh lirl)xn` cFre .xwAA xwAA©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©
lM E`iad mixwa ipWl ,opgFi iAx©¦¨¨¦§¥§¨¦¥¦¨

ExizFde oMWOd zacp(a `p x"eny): ¦§©©¦§¨§¦
.'åâå íäMä éðáà úàoa` cg` lM ¥©§¥©Ÿ©¨¤¨¤¤

e ,FhaW eilr aFYkl zg`mdXd ipa` ©©¦§¨¨¦§§©§¥©Ÿ©
oke mNM E`iaddgWOd onW:hk dxez ¥¦ª¨§¥¤¤©¦§¨



לי ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy

(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«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים מתרּגם:עם דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

חח  ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ'וּיבאּו
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן נתּון ∑ÁÁ.ונזם עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»ְִֶַָָָָֹ

הּזרֹוע, הּצמיד על נת ∑ÊÓeÎÂ.והּוא הּוא, זהב ׁשם ּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מק ֹום אֹותֹו ּכנגד ּכּומז,ּון ְְִַַַַָ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
זּמה  מקֹום .ּכאן ְִָָ

(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∑ ּכּלם ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ּ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')

ּׁשהיה  מה ּוכפי לּבם נדבת ּכפי הביאּו ואּׁשה איׁש ּכל - אחד מּצד והיּפּוכֹו: ּדבר היה הּמׁשּכן, למלאכת יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבנדבת
זֹו. ּבנדבה הׁשּתּתפּו יֹוצא־מהּכלל ללא יׂשראל ּבני ּכל - ׁשני ּומּצד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבידם,

ּבפנימּיּותם: הּדברים ְְְִִִִַַָָָמׁשמעּות
ׁשּבהם  ה', ויראת ה' אהבת ּדגמת ענינים, יׁש זה, לעּומת  הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות ּכדגמת ׁשוים, יׂשראל ּכל ׁשּבהם ּפרטים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיׁש

ּדרגֹות. חילּוקי ְִֵֵָיׁש
ניּכר  ׁשּיהיה ּדהינּו, לרעהּו. איׁש ּבין הבּדלים יׁש ׁשּבהם ּדברים ּבאֹותם ּגם ּביטּוי לידי ּתבֹוא ׁשהאחדּות היא הּכּונה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּתכלית

הּקּב"ה. לפני וׁשוים מאחדים ּכּולם ההבּדלים, למרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכי
"ּולהֹורֹות  ּבּפרׁשה, הּכתּוב על רׁש"י ּכפרּוׁש ּבפֹועל, הּמׁשּכן ּבעׂשּית והן ּכאמּור, הּמׁשּכן, ּבנדבת הן ּבּטּוי לידי ּבא זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרעיֹון
והׁשוהּו הּׁשפחֹות, מּבני ׁשּבּׁשבטים הירּודין מן ּדן, מּׁשבט "ואהליאב ּדן": למּטה אחיסמ ּבן ואהליאב הּוא ּבלּבֹו, ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָנתן

ּדל". לפני ׁשֹוע ניּכר ולא ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

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¿»

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

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¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).íéLpä ìò íéLðàä eàáiå©¨Ÿ¨£¨¦©©¨¦
odihiWkY odn lFlWl xnFlM§©¦§¥¤©§¦¥¤

aizkcM,mfpe ggmiWPd ok iR lr s`e §¦§¦¨¨¤¤§©©¦¥©¨¦
,minW zk`lnA zFxidfE zFgnU§¥§¦¦§¤¤¨©¦

aizkcMoAl `Up xW` miWPd lke §¦§¦§¨©¨¦£¤¨¨¦¨

dpz`zFUrl `NW miWPd Ekf Kkitl , Ÿ¨¨§¦¨¨©¨¦¤Ÿ©£
dUrnAW itl ,WcFg W`xA dk`ln§¨¨§Ÿ¤§¦¤§©£¥
,ogxM lrA odihiWkY Egwl lbrd̈¥¤¨§©§¦¥¤§©¨§¨

aizkCn rnWncM(b al lirl)EwxRzIe ¦§©§©¦¦§¦©¦§¨£
,dpizPA EgnU oMWOd dUrnaE ,'ebe§©£¥©¦§¨¨§©§¦¨

aFh mFil WcFg W`x mdl ozp Kkitl§¦¨¨©¨¤Ÿ¤§
(d"nt `"xc iwxt d`x)W`x EdfC il d`xpe .§¦§¤¦§¤Ÿ

aB`e ,oMWOd mwEd FAW oqip WcFg¤¦¨¤©©¦§¨§©©
iW`x lM zFxOWn WcFg W`x FzF`Ÿ¤§©§¨¨¥

:dpXd iWcgbk dxez ¨§¥©¨¨

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והארּגמן  "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹגֹו'"
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויׁש

ְָֻקדּׁשה".
לא  ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־ זה
מלאכּתם  ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּתירּו

ְִָלׁשמּה).
להתעּסק  להן הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

ְִַָּבּטוּיה.

(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')

מיחד  לכׁשרֹון זכּו ׁשאם הבינּו הּנׁשים עצמן. מּצד לכ נתעֹוררּו אּלא העּזים, על־ּגּבי הּטוּיה את לעׂשֹות נצטּוּו לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּנׁשים
הּמׁשּכן. - היא הּדבר מּטרת ה', מאת ְְִִֵֵֶַַַַָָָזה

מׁשּכן  מהעֹולם לעׂשֹות - ה' לעבֹודת לנּצלם עליו מיחדים, וכׁשרֹונֹות חּוׁשים לאדם מעניק הּקּב"ה ׁשּכאׁשר הֹוראה, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻמּכאן
.יתּבר לה' ְְִִֵַָָודירה

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מׁשלימין  אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ּכיון לו)אֹותֹו'. עלינּו(לקמן מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
א  את הביאּו נחסרה לעׂשֹות? מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ּכתיב  "והּנׂשאם" מּׁשמם, .אֹות ְְְְִִִִַָ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

(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 eàéáä¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

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¿…∆¿«»

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„√̃»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gkÎfk).íéàéNpäåwxtA `zi` §©§¦¦¦¨§¤¤
`nFiC `xzA(.dr)Cmi`iUp.mippr ©§¨§¨¦§¦¦£¨¦

cxFi did l`xUil cxFi oOd didWM§¤¨¨©¨¥§¦§¨¥¨¨¥
Edfe ,zFIlBxnE zFaFh mipa` FOr¦£¨¦©§¨¦§¤

aEzMd xn`W(b el oldl)E`iad mde ¤¨©©¨§¥¥¦
xn`PW oOd df ,xwAA xwAA 'ebe eil ¥̀¨©Ÿ¤©Ÿ¤¤©¨¤¤¡©

FA(`k fh lirl)xn` cFre .xwAA xwAA©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©
lM E`iad mixwa ipWl ,opgFi iAx©¦¨¨¦§¥§¨¦¥¦¨

ExizFde oMWOd zacp(a `p x"eny): ¦§©©¦§¨§¦
.'åâå íäMä éðáà úàoa` cg` lM ¥©§¥©Ÿ©¨¤¨¤¤

e ,FhaW eilr aFYkl zg`mdXd ipa` ©©¦§¨¨¦§§©§¥©Ÿ©
oke mNM E`iaddgWOd onW:hk dxez ¥¦ª¨§¥¤¤©¦§¨



ldwieלב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyily meil inei xeriy

ß '` xc` `"k iyily 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¯∑היה ּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היההיההיההיה מריםמריםמריםמרים ׁשׁשׁשׁשלללל ל)ּבּבּבּבננננּהּהּהּה לה, ּכי־תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, (לא,יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מיח ב) ׁשם ׁשּגם הּבא, ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס ּכלֹומר:(פסוק . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע יׁשהאם האם האם האם הּכתּוב ּכי־תּׂשא ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, ּבּכתּובחחחחּוּוּוּוררררלֹומר .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

(àì)äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì)óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤
:úLçpáe©§«¤

(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∑ למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא לד)הּמׁשּכן, 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

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«¿≈«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).àø÷ eàøEdn,E`xxn`WMW itl §¨¨©§§¦¤§¤¨©
dUri l`lvAW l`xUil dWn¤§¦§¨¥¤§©§¥©£¤
ixg` mipPxn l`xUi Eid ,oMWOd©¦§¨¨¦§¨¥§©§¦©£¥
lhFp `Ed dNEcBd lMW mixnF`e dWn¤§§¦¤¨©§¨¥
ErC dWn mdl xn` ,FYgRWnlE Fl§¦§©§¨©¨¤¤§
`N` dUFr ip` iYrCn `l iM E`xE§¦Ÿ¦©§¦£¦¤¤¨
dWn s`e .`EdÎKExAÎWFcTd iRn¦¦©¨¨§©¤
ÎKExAÎWFcTd Fl xn`W drWA Fnvr©§§¨¨¤¨©©¨¨

oMWOd zk`ln lr `Ed(`i dk lirl) ©§¤¤©¦§¨

xn` ,lMd zFUrl xEaq did "ziUre"§¨¦¨¨¨¨©£©Ÿ¨©
dlFr xW`M `l `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨Ÿ©£¤¤
dUrn lr bxdPW wiCv `N` ,LYrcA§©§§¤¨©¦¤¤¡©©©£¥
,EPUrie FpA oA `Fai ,xEg EpiidC ,lbrd̈¥¤§©§¨¤§§©£¤

FzF` lr dxRM oMWOdW itl.dUrn §¦¤©¦§¨©¨¨©©£¤
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`W Edfelirl) §¤¤¨©©¨¨

(a `l:'ebe iz`xw d`x`l dxez §¥¨¨¦
(`l).äîëçaaizkC(hi b ilyn)'d §¨§¨¦§¦

.ux` cqi dnkgA,dpEazAaizkC(my) §¨§¨¨©¨¤¦§¨¦§¦

.dpEazA minW opFM,zrcAaizkCmy) ¥¨©¦¦§¨§©©¦§¦
(k weqtoke .Erwap zFnFdY FYrcA§©§§¦§¨§¥

[`Ed] dpnl` dX` oA dnlW oipaA§¦§©§ŸŸ¤¦¨©§¨¨
dnkgd z` `lOIe 'ebe ilYtp dHOn¦©¥©§¨¦©¦¨¥¤©¨§¨

zrCd z`e dpEaYd z`e(ci f '` mikln). §¤©§¨§¤©©©
aizkC cizrlC oipA oke(c b ck ilyn) §¥¦§¨§¤¨¦¦§¦

opFMzi dpEazaE ziA dpAi dnkgA§¨§¨¦¨¤¨¦¦§¨¦§¨
xwi oFd lM E`lOi mixcg zrcaE§©©£¨¦¦¨§¨¨¨

:mirpeal dxez §¨¦

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax 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)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨

øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(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 יֹותר צר .מּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(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 dúàŸ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל ח)ּכמֹו∑B‰Â˙¯.הּמלאכה "והכּבד (לעיל ל : ג)ּבֹו",את ב "והּכֹות (מלכים : ְְְֲִֵֶַַָָָָ¿≈ְְְְִֵֶַַ

מֹואב  ."את ֶָ

ß '` xc` a"k iriax mei ß

(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¨«

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»«

·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‡»»¬«»¿



לג ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyily meil inei xeriy

ß '` xc` `"k iyily 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¯∑היה ּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היההיההיההיה מריםמריםמריםמרים ׁשׁשׁשׁשלללל ל)ּבּבּבּבננננּהּהּהּה לה, ּכי־תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, (לא,יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מיח ב) ׁשם ׁשּגם הּבא, ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס ּכלֹומר:(פסוק . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע יׁשהאם האם האם האם הּכתּוב ּכי־תּׂשא ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, ּבּכתּובחחחחּוּוּוּוררררלֹומר .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

(àì)äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì)óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤
:úLçpáe©§«¤

(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∑ למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא לד)הּמׁשּכן, 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

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«¿≈«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).àø÷ eàøEdn,E`xxn`WMW itl §¨¨©§§¦¤§¤¨©
dUri l`lvAW l`xUil dWn¤§¦§¨¥¤§©§¥©£¤
ixg` mipPxn l`xUi Eid ,oMWOd©¦§¨¨¦§¨¥§©§¦©£¥
lhFp `Ed dNEcBd lMW mixnF`e dWn¤§§¦¤¨©§¨¥
ErC dWn mdl xn` ,FYgRWnlE Fl§¦§©§¨©¨¤¤§
`N` dUFr ip` iYrCn `l iM E`xE§¦Ÿ¦©§¦£¦¤¤¨
dWn s`e .`EdÎKExAÎWFcTd iRn¦¦©¨¨§©¤
ÎKExAÎWFcTd Fl xn`W drWA Fnvr©§§¨¨¤¨©©¨¨

oMWOd zk`ln lr `Ed(`i dk lirl) ©§¤¤©¦§¨

xn` ,lMd zFUrl xEaq did "ziUre"§¨¦¨¨¨¨©£©Ÿ¨©
dlFr xW`M `l `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨Ÿ©£¤¤
dUrn lr bxdPW wiCv `N` ,LYrcA§©§§¤¨©¦¤¤¡©©©£¥
,EPUrie FpA oA `Fai ,xEg EpiidC ,lbrd̈¥¤§©§¨¤§§©£¤

FzF` lr dxRM oMWOdW itl.dUrn §¦¤©¦§¨©¨¨©©£¤
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`W Edfelirl) §¤¤¨©©¨¨

(a `l:'ebe iz`xw d`x`l dxez §¥¨¨¦
(`l).äîëçaaizkC(hi b ilyn)'d §¨§¨¦§¦

.ux` cqi dnkgA,dpEazAaizkC(my) §¨§¨¨©¨¤¦§¨¦§¦

.dpEazA minW opFM,zrcAaizkCmy) ¥¨©¦¦§¨§©©¦§¦
(k weqtoke .Erwap zFnFdY FYrcA§©§§¦§¨§¥

[`Ed] dpnl` dX` oA dnlW oipaA§¦§©§ŸŸ¤¦¨©§¨¨
dnkgd z` `lOIe 'ebe ilYtp dHOn¦©¥©§¨¦©¦¨¥¤©¨§¨

zrCd z`e dpEaYd z`e(ci f '` mikln). §¤©§¨§¤©©©
aizkC cizrlC oipA oke(c b ck ilyn) §¥¦§¨§¤¨¦¦§¦

opFMzi dpEazaE ziA dpAi dnkgA§¨§¨¦¨¤¨¦¦§¨¦§¨
xwi oFd lM E`lOi mixcg zrcaE§©©£¨¦¦¨§¨¨¨

:mirpeal dxez §¨¦

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax 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)-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨

øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´
:dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(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 יֹותר צר .מּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(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 dúàŸ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּולהֹותר  אֹותּה לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל ח)ּכמֹו∑B‰Â˙¯.הּמלאכה "והכּבד (לעיל ל : ג)ּבֹו",את ב "והּכֹות (מלכים : ְְְֲִֵֶַַָָָָ¿≈ְְְְִֵֶַַ

מֹואב  ."את ֶָ

ß '` xc` a"k iriax mei ß

(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¨«

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»«

·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‡»»¬«»¿



ldwieלד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax meil inei xeriy

(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
(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 úçà©©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¤¨«

‡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»»

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«¿¿»¿≈¡≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(kÎci).íéfò úòéøé NòiådpFW`x ©©©§¦Ÿ¦¦¦¨
EdIW icM ,oMWOd zk`ln lkl§¨§¤¤©¦§¨§¥¤§
EUrIW cIn oMWOd lr ld`l zFpkEn¨§Ÿ¤©©¦§¨¦©¤©£

`lA zg` drW didi `le miWxTd©§¨¦§Ÿ¦§¤¨¨©©§Ÿ
xg`e ,iEQiMUrIe(miqxwd) ¦§©©©©©

[miWxTd]cIn okFzl qipkdl icM , ©§¨¦§¥§©§¦§¨¦©

zg` drW didi `le oFx`d̈¨§Ÿ¦§¤¨¨©©
:uEgA`k dxez ©

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ß '` xc` b"k iying mei ß

(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©−©©¤¬¤¨«¤¨«
(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©

:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

„„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«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»



לה ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k iriax meil inei xeriy

(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
(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 úçà©©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¤¨«

‡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»»

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«¿¿»¿≈¡≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(kÎci).íéfò úòéøé NòiådpFW`x ©©©§¦Ÿ¦¦¦¨
EdIW icM ,oMWOd zk`ln lkl§¨§¤¤©¦§¨§¥¤§
EUrIW cIn oMWOd lr ld`l zFpkEn¨§Ÿ¤©©¦§¨¦©¤©£

`lA zg` drW didi `le miWxTd©§¨¦§Ÿ¦§¤¨¨©©§Ÿ
xg`e ,iEQiMUrIe(miqxwd) ¦§©©©©©

[miWxTd]cIn okFzl qipkdl icM , ©§¨¦§¥§©§¦§¨¦©

zg` drW didi `le oFx`d̈¨§Ÿ¦§¤¨¨©©
:uEgA`k dxez ©

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ß '` xc` b"k iying mei ß

(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©−©©¤¬¤¨«¤¨«
(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©

:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

„„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«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»



ldwieלו zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(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)çúôì Cñî Nòiåïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

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 ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההּמּמּמּמלאכהלאכהלאכהלאכה עלעלעלעל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתןתןתןתן א)לפילפילפילפי לז, עׂשה (רש"י ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. הארֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּוׁשאדם ולא הּכלים).ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

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¿«¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).ïBøàä úà ìàìöa Nòiå`Ed ©©©§©§¥¤¨¨
aizkC oMWOd ilM lkl oFW`x did̈¨¦§¨§¥©¦§¨¦§¦

(lw hiw mildz)xF`dW ,xi`i LixaC gzR¥©§¨¤¨¦¤¨
FAW oFx`d KklE ,dNigY mlFrA `xap¦§¨¨¨§¦¨§¨¨¨¤

xn`PW dpEzp dxFYd(bk e ilyn)xp iM ©¨§¨¤¤¡©¦¥
dNigY dUrp ,xF` dxFze devn`negpz) ¦§¨§¨©£¨§¦¨

(el`lvA lW FnW `vFn dY` oi`e .§¥©¨¥§¤§©§¥
lr `N` oMWOd ilM lMn ilM mEW lr©§¦¦¨§¥©¦§¨¤¨©
l`lva ly) dxFW mXW itl ,oFx`d̈¨§¦¤¨¤
oFwixhFp Edfe .l` [lv] (ly mey lr¥¥§¤§¦
l"fg Exn`W Edf mbe .l`lvA lW¤§©§¥§©¤¤¨§£©

(.dp zekxa),dIUrd xcq did FYrCOW¤¦©§¨¨¥¤¨£¦¨

dWn Fl xn`l` lvA:ziid ¨©¤§¥¥¨¦¨
.íéhL éöòoicizrW itl`hgl £¥¦¦§¦¤£¦¦©£Ÿ

miHXA(` dk xacna)df mdl cinrd , ©¦¦¤¡¦¨¤¤
miHW dUrn lr xRklp x"eny) §©¥©©£¥¦¦

(b:a dxez

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(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 úøtkä©©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§¨«
(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 øLà£¤¬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«»»»

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¿««¿≈¿«¿≈



לז ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(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)çúôì Cñî Nòiåïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

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 ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההּמּמּמּמלאכהלאכהלאכהלאכה עלעלעלעל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתןתןתןתן א)לפילפילפילפי לז, עׂשה (רש"י ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. הארֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּוׁשאדם ולא הּכלים).ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

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¿«¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).ïBøàä úà ìàìöa Nòiå`Ed ©©©§©§¥¤¨¨
aizkC oMWOd ilM lkl oFW`x did̈¨¦§¨§¥©¦§¨¦§¦

(lw hiw mildz)xF`dW ,xi`i LixaC gzR¥©§¨¤¨¦¤¨
FAW oFx`d KklE ,dNigY mlFrA `xap¦§¨¨¨§¦¨§¨¨¨¤

xn`PW dpEzp dxFYd(bk e ilyn)xp iM ©¨§¨¤¤¡©¦¥
dNigY dUrp ,xF` dxFze devn`negpz) ¦§¨§¨©£¨§¦¨

(el`lvA lW FnW `vFn dY` oi`e .§¥©¨¥§¤§©§¥
lr `N` oMWOd ilM lMn ilM mEW lr©§¦¦¨§¥©¦§¨¤¨©
l`lva ly) dxFW mXW itl ,oFx`d̈¨§¦¤¨¤
oFwixhFp Edfe .l` [lv] (ly mey lr¥¥§¤§¦
l"fg Exn`W Edf mbe .l`lvA lW¤§©§¥§©¤¤¨§£©

(.dp zekxa),dIUrd xcq did FYrCOW¤¦©§¨¨¥¤¨£¦¨

dWn Fl xn`l` lvA:ziid ¨©¤§¥¥¨¦¨
.íéhL éöòoicizrW itl`hgl £¥¦¦§¦¤£¦¦©£Ÿ

miHXA(` dk xacna)df mdl cinrd , ©¦¦¤¡¦¨¤¤
miHW dUrn lr xRklp x"eny) §©¥©©£¥¦¦

(b:a dxez

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"k iying meil inei xeriy

(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 úøtkä©©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§¨«
(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 øLà£¤¬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«»»»

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¿««¿≈¿«¿≈



ldwieלח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` c"k iyiy 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 økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨
(äë)Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á

:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§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−̈¨¨«

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¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡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»¿«¬»

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqä©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

ß '` xc` d"k ycew zay 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¦§©−¨©¤§«

(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 úàNì̈¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«
i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נב ּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ַ

ּבאמצע  והחלל רּוח, לכל ׁשּטים עצי .ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ׁשעלֿידיהם הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי ּבעליהן 'קּבל, ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
וכל  הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיגעים

ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה לבעליהן אחת מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

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¿«««¿≈

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¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).úàávä úàøîadhFq mXO[W] E`xie oFtv iRlM KEWn gAfOl crFn ld` oiA oEzp did Kkl ,miWPd FzF` E`xIW icM §©§Ÿ©Ÿ§Ÿ§¥¤¦§©¨¦§¨¨¨¨¥Ÿ¤¥©¦§¥©¨§©¥¨§¦§¤¦¨¨
:oM ici lr ExQEpe dzFWh dxezìä÷éå úùøô úìñç ¨§¦©§©§¥¥



לט ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"k iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` c"k iyiy 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 økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨
(äë)Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á

:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§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−̈¨¨«

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¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡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»¿«¬»

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqä©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

ß '` xc` d"k ycew zay 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¦§©−¨©¤§«

(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 úàNì̈¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«
i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נב ּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ַ

ּבאמצע  והחלל רּוח, לכל ׁשּטים עצי .ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ׁשעלֿידיהם הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי ּבעליהן 'קּבל, ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
וכל  הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיגעים

ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה לבעליהן אחת מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

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¿«««¿≈

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¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).úàávä úàøîadhFq mXO[W] E`xie oFtv iRlM KEWn gAfOl crFn ld` oiA oEzp did Kkl ,miWPd FzF` E`xIW icM §©§Ÿ©Ÿ§Ÿ§¥¤¦§©¨¦§¨¨¨¨¥Ÿ¤¥©¦§¥©¨§©¥¨§¦§¤¦¨¨
:oM ici lr ExQEpe dzFWh dxezìä÷éå úùøô úìñç ¨§¦©§©§¥¥



ldwieמ zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, ח)לידי ׁשּנאמר:(שה"ש וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"ּבמראֹות
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּכּכר למי ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש ּדרׁשוגֹו' ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּתרּגּום  והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, (ׁשפיעגעל),רּבי ּבלע"ז, מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּביׁשעיה מצינּו ג)וכן 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑ נדבתן להביא. ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ¬∆»¿ְְִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

(מראֹות) ּבׁשם נקראֹות ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא רּבים, לׁשֹון מראֹות הּצֹובאֹות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָמראֹות
ְַהּצֹובאֹות.

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכּנמר  עז הוי ּכמאמר נחּוׁשה, ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות צריכה למּטה לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּמראֹות
נֹובלֹות  ראׁשי־ּתיבֹות נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז וזה הּתֹורה, על־ידי הּוא לזה והּכח כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹכּו',

ּתֹורה. ׁשּלמעלה ְְְֶַָָָָחכמה

(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«¤
(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¥¬¤«¨¥«

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¿»

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¿«…«≈«¿»

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצרהחצרהחצרהחצר קלעיקלעיקלעיקלעי יח)ּכּכּכּכממממּדּדּדּדתתתת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשער טעםטעםטעםטעםהיינּו ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה החצרהחצרהחצרהחצרהאהל, קלעיקלעיקלעיקלעי ּכחלקלעלעלעלעּמּמּמּמתתתת הּוא הּמס צרימהמהמהמהּקּקּקּקלעים לעים לעים לעים - ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּכגבהם. ּגבהֹו ְְְְִָָָלהיֹות

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

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¿»»

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøú

æ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáàå§¨¦´¦«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©¤§¥¬

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèúîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì äùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ

:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkäæéäNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´

:úéðMä úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì úBøLøL©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«

`xenl iy
,éøö Léà (âé.øBöa äéä åéøeâî íB÷î,úùçð Løç (ãéúBëàìîa ïnà ¦Ÿ¦§§¨¨¨§Ÿ¥§Ÿ¤ª¨¦§¨

úBNòpä.úùçða,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàéðL úà ©©£¦§Ÿ¤©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤§¥

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéää éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòäíézL èeçå ¨©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§§¥
,'åâå äøNòLiL ìk ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ éôìe ¤§¥§¦¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦¨¤¥

.çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©

,éðMääéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk ©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨

øîàð äéîøé øôñ óBñáe) éðMä ãenòä̈©©¥¦§¥¤¦§§¨¤¡©

äéäL ,"áeáð úBòaöà òaøà Béáòå"§¨§©§©¤§¨¨¤¨¨

.(úBòaöà òaøà Béáòå ìeìç̈§¨§©§©¤§¨

,úBøúk (æèíéðzð eéä íéøúk ïéîk Ÿ¨§¦§¨¦¨¦¨¦

.íéãenòä éab ìòíéëáN (æé ©©¥¨©¦§¨¦
,äëáN äNòîíéôðò éøeiö ©£¥§¨¨¦¥£¨¦

.íéèeøç,"äëáN äNòî" £¦©£¥§¨¨
.ãöì ãvî íéèeøçäNòî £¦¦©§©©£¥

,úBøLøLeéä äæa äæ íéòeì÷ ©§§§¦¤¨¤¨

.úBøLøL äNòîk ,úBøúBkaL íéôðòä̈£¨¦¤©¨§©£¥©§§

,äòáLeéä íéáeèç íéôðò äòáL ¦§¨¦§¨£¨¦£¦¨

.úøúBk ìk íéôéwîíéøeè éðLe (çé ©¦¦¨¤¤§¥¦

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¤¬¤©¥¦«



מי ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, ח)לידי ׁשּנאמר:(שה"ש וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"ּבמראֹות
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּכּכר למי ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש ּדרׁשוגֹו' ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּתרּגּום  והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, (ׁשפיעגעל),רּבי ּבלע"ז, מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ּביׁשעיה מצינּו ג)וכן 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑ נדבתן להביא. ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ¬∆»¿ְְִִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

(מראֹות) ּבׁשם נקראֹות ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא רּבים, לׁשֹון מראֹות הּצֹובאֹות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָמראֹות
ְַהּצֹובאֹות.

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכּנמר  עז הוי ּכמאמר נחּוׁשה, ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות צריכה למּטה לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו הּצֹובאֹות ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּמראֹות
נֹובלֹות  ראׁשי־ּתיבֹות נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז וזה הּתֹורה, על־ידי הּוא לזה והּכח כּו'. הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹכּו',

ּתֹורה. ׁשּלמעלה ְְְֶַָָָָחכמה

(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«¤
(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¥¬¤«¨¥«

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¿»

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¿«…«≈«¿»

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh jxk zegiy ihewl)

החצרהחצרהחצרהחצר קלעיקלעיקלעיקלעי יח)ּכּכּכּכממממּדּדּדּדתתתת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשער טעםטעםטעםטעםהיינּו ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה החצרהחצרהחצרהחצרהאהל, קלעיקלעיקלעיקלעי ּכחלקלעלעלעלעּמּמּמּמתתתת הּוא הּמס צרימהמהמהמהּקּקּקּקלעים לעים לעים לעים - ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּכגבהם. ּגבהֹו ְְְְִָָָלהיֹות

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

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¿»»

ãçàå àø÷î íéðùì ìä÷éå úùøôì äøèôä

íåâøú

æ ÷øô à íéëìîá

æâéíøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈

:øvîãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À

-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáàå§¨¦´¦«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©¤§¥¬

áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèúîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì äùr úøúë ézLe ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ

:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkäæéäNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´

:úéðMä úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì úBøLøL©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«

`xenl iy
,éøö Léà (âé.øBöa äéä åéøeâî íB÷î,úùçð Løç (ãéúBëàìîa ïnà ¦Ÿ¦§§¨¨¨§Ÿ¥§Ÿ¤ª¨¦§¨

úBNòpä.úùçða,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàéðL úà ©©£¦§Ÿ¤©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤§¥

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå ,ìëéää éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòäíézL èeçå ¨©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥©¥¨§¦§§¨¦Ÿ©§§¥
,'åâå äøNòLiL ìk ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ éôìe ¤§¥§¦¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦¨¤¥

.çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©

,éðMääéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk ©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨

øîàð äéîøé øôñ óBñáe) éðMä ãenòä̈©©¥¦§¥¤¦§§¨¤¡©

äéäL ,"áeáð úBòaöà òaøà Béáòå"§¨§©§©¤§¨¨¤¨¨

.(úBòaöà òaøà Béáòå ìeìç̈§¨§©§©¤§¨

,úBøúk (æèíéðzð eéä íéøúk ïéîk Ÿ¨§¦§¨¦¨¦¨¦

.íéãenòä éab ìòíéëáN (æé ©©¥¨©¦§¨¦
,äëáN äNòîíéôðò éøeiö ©£¥§¨¨¦¥£¨¦

.íéèeøç,"äëáN äNòî" £¦©£¥§¨¨
.ãöì ãvî íéèeøçäNòî £¦¦©§©©£¥

,úBøLøLeéä äæa äæ íéòeì÷ ©§§§¦¤¨¤¨

.úBøLøL äNòîk ,úBøúBkaL íéôðòä̈£¨¦¤©¨§©£¥©§§

,äòáLeéä íéáeèç íéôðò äòáL ¦§¨¦§¨£¨¦£¦¨

.úøúBk ìk íéôéwîíéøeè éðLe (çé ©¦¦¨¤¤§¥¦

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¤¬¤©¥¦«



מב

çéáéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹

úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ

úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤

:úéðMäèéíéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½

:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrîëúøúëå ©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ

ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr©§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤

íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´

:úéðMä úøúkä ìr áéáñàë-úà í÷iå ¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤

ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´

ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOäáëLàø ìrå ©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ

úëàìî ízzå ïLBL äNrî íéãenrä̈«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤

:íéãenräâëøNr ÷öeî íiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈®̈¤´¤

ìâr BúôN-ãr BúôOî änàa|Lîçå áéáñ ¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàaBúà áñé änàa íéL ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−

:áéáñãëBúôNì úçzî íér÷ôe|áéáñ ¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ

`xenl iy
,'åâåeéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð ìL íéðBnø úBøeL ézL áañ äëáN ìk ìò©¨§¨¨¦¥§¥¦¦¤§Ÿ¤¨¥©¨§¨

ïî ähîì íééeìúe ,úøúBk ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa íéæeøç£¦§©§§§¦©©§¨¨¤¨¤¤§¦§©¨¦

íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äqëî äëáOä äúéäå .äëáOä©§¨¨§¨§¨©§¨¨§©¨¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¥¨¦¦

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçä úà eqk,íéðBnøä Làø ìò øLàäëáOäL ¦¤©¥¤©©§¤©¤¤£¤©Ÿ¨¦¦¤©§¨¨

úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äúqk¦§¨¤©¥¤¨¤§¤©¤¤

íéðBnøä Làø ìò úçpî Bîk äúéäå§¨§¨§ª©©©Ÿ¨¦¦

.äëáOa íééeìz Bîk eéäLäNò ïëå ¤¨§§¦©§¨¨§¥¨¨
,úéðMä úøúkìäìzL Cøãk ©Ÿ¤¤©¥¦§¤¤¤¨¨

.úéðMa äìz ïk ,úçàa íéðBnøä̈¦¦§©©¥¨¨©¥¦

Làø ìò øLà úBøúëå (èé§Ÿ¨£¤©Ÿ
,íéãenòäeøkæpL úBøúBkä ïúBà ¨©¦¨©¨¤¦§§

.äìòîìíìeàa ïLeL äNòî §©§¨©£¥©¨¨
,úBnà òaøàúBáeèç eéä úBøúBkä ©§©©©¨¨£

eéäå ,íépLBL éçøt ïéîk úBøiöîe§ª¨§¦¦§¥©¦§¨

òaøà ïäáâå ìëéää éðôlL íìeàä¨¤¦§¥©¥¨§¨§¨©§©

.úBnàéðL ìò úBøúëå (ë ©§Ÿ¨©§¥
,ìònî íb íéãenòäìòî ¨©¦©¦©©¥©

úBøúBk eéä ,øák eøkæpL úBøúBkä©¨¤¦§§§¨¨¨

Bîk eéäå ,úçà änà dáâa úBpè÷§©§Ÿ©©¨©©§¨§

.ïèa úèéìa éìa íéãenòäúnòlî ¨©¦§¦§¦©¤¤¦§ª©
,ïèaäúBìBãbä úBøúBkä ãálî ©¤¤¦§©©¨©§

áéáqî ïèa úèéìa ïäì eéäLå eøkæpL¤¦§§§¤¨¨¤§¦©¤¤¦¨¦

øúBé áçøa òöîàa íéèìBa eéä ék¦¨§¦¨¤§©§Ÿ©¥

.ähîìe äìòîì øLàîøáòì øLà ¥£¤§©§¨§©¨£¤§¥¤
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¤¤
,úéðMäíéðBnøä øtñî äéä ïëå ©¥¦§¥¨¨¦§©¨¦¦

.äiðMä úøúBkä ìòL,ìëéää íìàì (àë.ìëéää éðôlL íìeàaãenòä ¤©©¤¤©§¦¨§ª¨©¥¨¨¨¤¦§¥©¥¨¨©
,éðîéä.íBøc ãöa øLà,ïéëé BîL úà àø÷iåúéaä ïBkiL ,áBè ïîéñì ©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤§¨¦§¦¨¤¦©©¦

.ãòì,éìàîOä.ïBôö ãöa øLà,æòa BîL úà àø÷iå,æò Ba Bîk ¨©©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤§Ÿ©§Ÿ

.ìàøNéì ÷æçå æò àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL úBðaøwä éãé ìò ,øîBìk§©©§¥©¨§¨¤©§¦©©¦©¤¦¨¥Ÿ§Ÿ¤§¦§¨¥

,ïLBL äNòî íéãenòä Làø ìòå (áëäNòð Bîöòa ãenò ìkL §©Ÿ¨©¦©£¥¨¤¨©§©§©£¨

.ïLBL äNòîk BLàøa,ízzå.äîìLð,íiä úà Nòiå (âë.äëøa ïéòk §Ÿ§©£¥¨©¦Ÿ¦§§¨©©©¤©¨§¥§¥¨

íénä eéä àlL ì"æø eøîàå .íúàîhî øähäì Ba íéìáBè íéðäkä eéäå)§¨©Ÿ£¦§¦§¦©¥¦ª§¨¨§¨§¤Ÿ¨©©¦

ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä åézçz eãîòL ø÷aä éìâø ék ,íéáeàL§¦¦©§¥©¨¨¤¨§©§¨¨£¦§©§¨¨©©¦¦

ä.(ïéòn,÷öeî.ñðøwä úLwäa àì ,äNòð ä÷éöéaänàa íéùìL å÷å ©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ§©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨
,áéáñ Búà áñéäéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨

øNò òaøî íiä äéä úBðBzçzä úBnàä ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî¥¦§¨§¤¦§Ÿ¨©©©§¨¨©¨§ª¨¤¤

äéäL ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò©¤¤©§¥¨©¨¤§¨£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥¤¨¨

äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì áeúkk úa íétìà ìéëî íiä©¨¥¦©§©¦©©¨§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨

mixn zxhr
æéíéëáNíéôðò éøeiöäëáN äNrîúLø äNòî ïéòkíéìãâíéòeì÷ §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´§¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ§¦

íéøeæLeúBøLøL äNrîìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà §¦©«£¥´©§§½©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ
íéãenräéøeiö ,íéðBnøä Làøì CeîñäráLíéôéwî eéä íéôðòúøúkì ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦©Ÿ¤´¤

:úéðMä úøúkì äráLå úçàäçéíéãenrä-úà Nriåäîa ,ïîöò ¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨«©¦®©§¨§©

ìà äëzää øçàì úùçpä CôMM¤¨©©§Ÿ¤§©©©©¨¨¤

íéãenòä ìL øeivä úøéôç íB÷î§£¦©©¦¤¨©¦

íéøeè éðLeíéðBnø úBøeL ézL §¥Á¦¸§¥¦¦

ìLa íéáeçz úLBçpîúBôéwnä úBàìL ¦§¤§¦§©§§¨©©¦

úøúBkä úàäëáNä-ìr áéáñ ¤©¤¤¨¦¹©©§¨¨´
úøúBkäî ïBéìòä ÷ìçúçàä ¥¤¨¤§¥©¤¤¨«¤À̈

úBqëìøLà (æè â á ä"ã) íéðBnøä §©³¨¦¦£¤

eéäLàø-ìr øLà úøúkä-úà ¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ
,íéãenòäíéðnøäíéeìz eéä ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨§¦

äáëMä úézçúaúøúkì äùr ïëå §©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤
:úéðMäèé-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©

íéãenrä Làøía eéä úBøieöî ´Ÿ¨«©¦½§¨¨¨

ïLeL äNrî,íépLBL éçøt ïéîk ©«£¥¬©−§¦¦§¥©¦

ïéøeivä CøãkíìeàaìúBëa §¤¤©¦¦¨«®̈§¤

úBîìeàäúBnà òaøàdáBb: ¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåíä §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥

eqkïèaä únrlî ìrnî-íb ¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤
ãenòä ììç àeäLøLàäðBtä ¤£©¨©£¤−©¤

äëáOä øárìäfîe ,äìòî ãöì §¥´¤©§¨®̈§©©§¨¦¤

äNòî åéìò äéä øLà çèMä àä©¤©£¤¨¨¨¨©£¥

ïLBMäíéðBnøäåeéäíéúàî ©¨§¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ
éðLa íéæeøçíéøèøeè ìëa äàî £¦¦§¥ª¦´¥¨§¨

áéáñøtñî eéä ïëå ,úøúBkä ìò ¨¦½©©¤¤§¥¨¦§©

íéðBnøä:úéðMä úøúkä ìr ¨¦¦©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«
àëíìàì íéãnrä-úà í÷iå©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈

éðôlL íìeàa-úà í÷iå ìëéää ¨¨¤¦§¥©«¥®̈©¹̈¤¤
éðîéä ãenräúéîBøcä äàta øLà ¨«©´©§¨¦À£¤©¥¨©§¦

ïéëé BîL-úà àø÷iåìäðëä ïBLéìàîOä ãenrä-úà í÷iåøLà ©¦§¨³¤§Æ¨¦½§£¨¨©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½£¤

úéðBôvä äàtaæra BîL-úà àø÷iåìáBè ïîéñì úBîMä ,æBò ïBL: ©¥¨©§¦©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©¥§¦¨

áëíéãenrä Làø ìråçépäïLBL äNrîúték äàBøä çèMa §©²¬Ÿ¨«©¦−¦¦©©«£¥´®̈©¤©¨¤¦©

,íìeàä:íéãenrä úëàìî ízzåâëíiä-úà NriåäìBãb úébéb ¨¨©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«©©¬©¤©−̈¦¦§¨

(å ã á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì÷öeîeéä àìå ,ä÷éöé äNòî ¦§¦©©Ÿ£¦¦§§®̈©£¥§¦¨§Ÿ¨

íkøãå ,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§©§¨¨§¦©£¦§©§¨

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä eàaBúôOî änàa øNr ¨©©¦¦©©§¨¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸
BúôN-ãríéðôaîìâr|BúîB÷ änàa Lîçå áéáñB÷îòå÷å ©§¨¹¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ

ìLáéáñ Búà áñé änàa íéLBôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk ,íéðôaî §¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦¨¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôeíéø÷á éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö §¨§¨¦Á©¥¦©£¥¤¨¥§¨¦

(â ã á-ä"ã)Nì úçzîBúô|ìLaeéäå ,íiä ìL úBðBzçzä úBnà L ¦©̧©¦§¨³§¨©©©§¤©¨§¨

úBòaeøîänàa øNr Búà íéááñ áéáñeéä íéò÷täå ,çeø ìëì §¨¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈§¨©§©§¨¦¨

áéáñ íiä-úà íéôwî,úBnà äøNò úçà ìëaL úBàtä òaøàaéðL ©¦¦¬¤©−̈¨¦®§©§©©¥¤§¨©©¤§¥©§¥³

íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ̈¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«

äëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL| Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´

ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|íéðt ¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´

ìLe äaâðíäéìr íiäå äçøæî íéðt äL ¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìîåëçôè Béárå ¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©

ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe§¨²§©«£¥¬§©−¤´©¨®

:ìéëé úa íétìà©§©¬¦©−¨¦«

áø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøôì äøèôä

`xenl iy
.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä Cëå .äàñ íéòaøà ìL,íéò÷ôe (ãëúøeök ¤©§¨¦§¨§¨¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©

.íéöéaáéáñ BúôNì úçzî ¥¦¦©©¦§¨¨¦
,Búà íéááñúBnàä ùìLa Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©

.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä©©§¤¨¨¨©¨§ª¨

íiä úà íéôéwî änàa øNò¤¤¨©¨©¦¦¤©¨
,áéáñøNò äéä Bòeaø íB÷îaL ¨¦¤¦§¦¨¨¤¤

.ãö ìëa änàíéøeè éðL ©¨§¨©§¥¦
,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä©§¨¦§ª¦¦ª¨
íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä©§¨¦¨§¥¦§¨§¦

CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íò¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨

.ä÷éöéä ìL ñeôcä úà ïéëä¥¦¤©§¤©§¦¨

,ø÷a øNò éðL ìò ãîBò (äë¥©§¥¨¨¨¨
øNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨

.úùçpî íééeNò ø÷a,íéðtíéðôî ¨¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦

.íäéðt úà,äúéa íäéøçà ìëå ¤§¥¤§¨£Ÿ¥¤¨§¨
íéðtä ãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà£¥¤¤©¨¨¨§©©§¦

.íiä úçz ìà,Béáòå (åë.åéúBðôcå åéìeL éáò,BúôNelî íiä úôN.äìòî,ñBk úôN äNòîkíéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c äéä äðBéìòä BúôNa ¤©©©¨§¨§¢¦¨§¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥§©¦§¨¨¤§¨¨¨©§©£¥§©¤¦

.Ba,ïLBL çøt.íépLBLå íéçøt BúôNa íéøiöîe,ìéëé úa íétìàäàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL ,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz ¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦§©¦©§©¦©¨¦§¨¤©¨¨¨©§©¦©¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨

.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨

mixn zxhr
íéøeèeéäíér÷täeéäåBú÷öéa íé÷öéãçéa íiä ìL:äëäfä íiä ¦Æ¨©§¨¦½§¨§ª¦−¦ª«¨«¤©¨§©©©¨©¤

äéäø÷a øNr éðL-ìr ãîò ¨¨Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈
úLçpî úBéeNòìLíéðô äL|úà £¦§¤§¨´Ÿ¦´¤

íäéðtìLe äðBôöíéðô äL| §¥¤¨¿¨§¨ÁŸ¦̧
ìLe änéäL|äaâð íéðt ¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨

ìLeíiäå äçøæî íéðt äL §¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬
íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr£¥¤−¦§®̈§¨§¨£«Ÿ¥¤−

äúéaìeî äæ ìL åéøBçà ,íéðt ãöì ¨«§¨§©§¦£¨¤¤

äæ ìL åéøBçà:åëBéárååéìeL ìL £¨¤¤§¨§´¤¨

åéúBðôãåBúôNe çôèíiä úôN §¨§¨¤½©§¨²§©©¨

ãceøîe ÷c äNòî äéä ìònî¦©©¨¨©£¥©§¨

ñBk-úôN äNrîkøieöîäçøt §©«£¥¬§©−©§¨¤´©
ïLBL÷éæçî äéä íiäúa íétìà ®̈©¨¨¨©£¦©§©¬¦©−
ìéëéäøäè äå÷î íéMîçå äàî íäå: ¨¦«§¥¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

,eay i`pzd lhay meyn ,rxtnl oey`xd hbd lhazi df ipeltl
ok oi`y dn .hbay i`pzd z` milhan miipyd oi`eyipd oi`e
ef zeyi`e ,yxbnd ly ezeyi` z` oiicr dilr yi eay ,'ueg'a

,`ziixaa epipy .mixg` oi`eyip ici lr wzpidl dlekiéaø äðòð©£¨©¦
eðéöî ïëéä ,øîàå éìéìbä éñBéy xacì øeñàmc`ì øzeîe äæmc` ¥©§¦¦§¨©¥¨¨¦¨§¤¨§

,äæxac ixdøeñàä`edå ,ìkì øeñàxacøzenä`ed.ìkì øzeî ¤¨¨¨©Ÿ§©¨¨©Ÿ
,`xnbd dywnåm`dàìcg` mc`l mixzend mixac epivn §Ÿ

,xg` mc`l mixeq`eäæì äøeñàL ,íéLã÷å äîeøz éøäå- ©£¥§¨§¨¨¦¤£¨¨¤
l`xyiläæì úøzeîe,`xnbd zvxzn .mipdkl -à÷ äMà øeqéàa ¤¤¨¤§¦¦¨¨

ïðéøîà-epivn `l dy` xeqi`ay `id ililbd iqei iax zpeek ©§¦¨
,`xnbd cer dywn .dfl xzene dfl xeq`yéøäåxeqi`a elit` ©£¥

ixdy ,efk epivn dy`úBéøò,xg`l zexzene cg` mc`l zexeq` £¨
ly eza oebk,`xnbd zvxzn .xg`l zxzen j` el dxeq`y mc`

aixeqi`,ïðéøîà÷ úeLéàoiyeciw ici lr e`ay mixeqi`a xnelk §¦¨©§¦¨
.dfl xzene dfl xeq`y ote` epivn `ly ,`xnbd cer dywnéøä£¥

ixdy ,efk epivn zeyi` ixeqi`a mbLéà úLàdlral zxzen ¥¤¦
ok`y ,`xnbd zvxzn .mlerd lkl dxeq`eàëøét eðééäxyt`y ©§¦§¨

ze`ivn yiy o`kn gken ixdy ,ililbd iqei iax ixac lr jextl
:`xnbd zxxan .zeyi` ixeqi`a s` ,dfl xzene dfl xeq`y

éàîáe.ililbd iqei iax ly ezrcl ,minkge xfril` iax ewlgp §©
àîéìéàewlgpy,'úðî ìò'alr' oeyla dlra dyxiby xaecne ¦¥¨§©§¨

,'ipeltl i`ypiz `ly zpn,úeðæa Bìöà äøzeä éøäi`pzd oi`y £¥§¨¤§¦§
dfl dxeq` `id oi` ok m`e ,zepfa ipelt eze`l lraiz `ly llek
df ipelt iabl elit` oky ,`id lkl zxzen `l` ,dfl zxzene

.zyxebn `idàlà`xnbd zx`aniqei iax zrcly gxkda , ¤¨
minkge xfril` iax ewlgp ililbd,'õeç'adxeq` `id df ote`ae §

ote` ok` edfe ,llk dyxbzp `l eiabl oky ,ixnbl ipelt lr
,`ziixaa epipy .dfl xzen dfl xeq`dy,øîàå àáé÷ò éaø äðòð©£¨©¦£¦¨§¨©

äëìäL éøädy`ì úàOéðå Bæmc`íéða dì eéäå ,÷eMä ïî ãçà £¥¤¨§¨§¦¥§¤¨¦©§¨¨¨¦
,epnnäìîøàúðå[dpnl`zp-]äLøbúð Bà,ipyd dlranäãîòå §¦§©§§¨¦§¨§¨§¨§¨

ì úàOðåipelt,åéìò äøñàpL äæm`dàöîð àìdèâoey`xdìèa §¦¥§¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¦§¨¥¨¥
,rxtnläéðáeipyd dlran,éëä éà :àøîâä äù÷î .ïéøæîî ¨¤¨©§¥¦¦¨¦

if` ,jkl oiyyegyáéñðz àì énð àîìòc éàðz eäleëady` lk - §§§©§¨§¨©¦Ÿ¦§¦
,xg`l `ypidl dxeq` didz edylk i`pza dyxbzpyàì àîìc¦§¨Ÿ

déàðúì déì àîéi÷î,i`pzd z` -ïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðå. §©§¨¥¦§¨¥§¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦
oi`y gkene ,`ypidl zxzen dhiba i`pz yiy dy` mb ixde

,`xnbd zvxzn .jkl oiyyegok`àëøét eðééäjextl xyt`y ©§¦§¨
:`xnbd zxxan .`aiwr iax ixac lréàîáexfril` iax ewlgp §©

.`aiwr iax zrcl ,minkgeàîéìéàewlgpy,'õeç'aote`a ixd ¦¥¨§
`aiwr iax lyàøL àøLî[xizn-]øæòéìà éaø`ypidl ef dy`l ¦§¨¨¨©¦¡¦¤¤

e` dpnl`zpe xg`l d`yipy xg`l ,eilr dxq`py ipelt eze`l
,epnn dyxbzpaø äéä äãBî ,àéðúc,BzLà úà Løâîa øæòéìà é §©§¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§¨¥¤¦§

úàOðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå ,÷eMä ïî ãçàì,epnnì úøzenLd ipeltäæ §¤¨¦©§¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤§¤

,åéìò äøñàpL.lirl x`azd xy`kàlàgxkda ,`xnbd zx`an ¤¤¤§¨¨¨¤¨
minkge xfril` iax ewlgp `aiwr iax zrcly,'úðî ìò'aote`ae §©§¨

,miipyd di`eyip xg`l s` ipelt eze`l `ypidl dxeq` `id df
hbd lhazi if` i`pzd lr xearz m`e ,lirl x`azd xy`k
epipy .mixfnn ipyd dlran dipa e`vnpe ,rxtnl oey`xd

oerhl `aiwr iax siqed ,`ziixaaøçà øáciax ly ezrc cbpk ¨¨©¥
.xfril`äéäL éøäipeltàì ,Løâîä úîe ,ïäk åéìò äøñàpL äæ £¥¤¨¨¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¥¥©§¨¥Ÿ

Bìöà äðîìà úàöîð,llk dyxbzp `l eiably ,ipelt eze` lv` - ¦§¥©§¨¨¤§
,äl÷ àéäL äLeøb äîe ,øîBçå ì÷å .íãà ìk ìöà äLeøâe`id oky §¨¥¤¨¨¨§©¨¤©§¨¤¦©¨

`id z`f lkae ,yi` zy` xeqi`k wpg zzin `le e`l xeqi`
äøeñàodkd ipelt eze` lr s`ãö íeMîdL ïéLeøébyidaitlk £¨¦©¥¦¤¨

y xnege lw .mixg`,Léà úLà`idyäøeîç,dyexbnïkL ìk àì ¥¤¦£¨Ÿ¨¤¥
yiy yi` zy` cvy ,yxbnd iiga mlerd lk lr dxeq` didzy
:`xnbd zxxan .mlerd lk lr dze` xqe` ipelt eze` iabl da

éàîáeezprha `aiwr iax zrcl ,minkge xfril` iax ewlgp §©
.dipydàîéìéàewlgpyúðî ìò'a', ¦¥¨§©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



מג

çéáéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹

úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ

úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤

:úéðMäèéíéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½

:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrîëúøúëå ©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ

ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr©§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤

íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´

:úéðMä úøúkä ìr áéáñàë-úà í÷iå ¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤

ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´

ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOäáëLàø ìrå ©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ

úëàìî ízzå ïLBL äNrî íéãenrä̈«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤

:íéãenräâëøNr ÷öeî íiä-úà Nriå ¨«©¦«©©¬©¤©−̈®̈¤´¤

ìâr BúôN-ãr BúôOî änàa|Lîçå áéáñ ¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàaBúà áñé änàa íéL ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−

:áéáñãëBúôNì úçzî íér÷ôe|áéáñ ¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ

`xenl iy
,'åâåeéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð ìL íéðBnø úBøeL ézL áañ äëáN ìk ìò©¨§¨¨¦¥§¥¦¦¤§Ÿ¤¨¥©¨§¨

ïî ähîì íééeìúe ,úøúBk ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa íéæeøç£¦§©§§§¦©©§¨¨¤¨¤¤§¦§©¨¦

íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äqëî äëáOä äúéäå .äëáOä©§¨¨§¨§¨©§¨¨§©¨¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¥¨¦¦

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçä úà eqk,íéðBnøä Làø ìò øLàäëáOäL ¦¤©¥¤©©§¤©¤¤£¤©Ÿ¨¦¦¤©§¨¨

úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà äúqk¦§¨¤©¥¤¨¤§¤©¤¤

íéðBnøä Làø ìò úçpî Bîk äúéäå§¨§¨§ª©©©Ÿ¨¦¦

.äëáOa íééeìz Bîk eéäLäNò ïëå ¤¨§§¦©§¨¨§¥¨¨
,úéðMä úøúkìäìzL Cøãk ©Ÿ¤¤©¥¦§¤¤¤¨¨

.úéðMa äìz ïk ,úçàa íéðBnøä̈¦¦§©©¥¨¨©¥¦

Làø ìò øLà úBøúëå (èé§Ÿ¨£¤©Ÿ
,íéãenòäeøkæpL úBøúBkä ïúBà ¨©¦¨©¨¤¦§§

.äìòîìíìeàa ïLeL äNòî §©§¨©£¥©¨¨
,úBnà òaøàúBáeèç eéä úBøúBkä ©§©©©¨¨£

eéäå ,íépLBL éçøt ïéîk úBøiöîe§ª¨§¦¦§¥©¦§¨

òaøà ïäáâå ìëéää éðôlL íìeàä¨¤¦§¥©¥¨§¨§¨©§©
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ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä åézçz eãîòL ø÷aä éìâø ék ,íéáeàL§¦¦©§¥©¨¨¤¨§©§¨¨£¦§©§¨¨©©¦¦

ä.(ïéòn,÷öeî.ñðøwä úLwäa àì ,äNòð ä÷éöéaänàa íéùìL å÷å ©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ§©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨
,áéáñ Búà áñéäéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨

øNò òaøî íiä äéä úBðBzçzä úBnàä ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî¥¦§¨§¤¦§Ÿ¨©©©§¨¨©¨§ª¨¤¤

äéäL ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò©¤¤©§¥¨©¨¤§¨£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥¤¨¨

äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL ,ïläì áeúkk úa íétìà ìéëî íiä©¨¥¦©§©¦©©¨§©¨¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨

mixn zxhr
æéíéëáNíéôðò éøeiöäëáN äNrîúLø äNòî ïéòkíéìãâíéòeì÷ §¨¦º¦¥£¨¦©«£¥´§¨À̈§¥©£¥¤¤§¦¦Æ§¦

íéøeæLeúBøLøL äNrîìLúBàìLúøúkìLàø-ìr øLà §¦©«£¥´©§§½©§§¨©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ
íéãenräéøeiö ,íéðBnøä Làøì CeîñäráLíéôéwî eéä íéôðòúøúkì ¨«©¦®¨§Ÿ¨¦¦¦¥¦§¨Æ£¨¦¨©¦¦©Ÿ¤´¤

:úéðMä úøúkì äráLå úçàäçéíéãenrä-úà Nriåäîa ,ïîöò ¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨«©¦®©§¨§©

ìà äëzää øçàì úùçpä CôMM¤¨©©§Ÿ¤§©©©©¨¨¤

íéãenòä ìL øeivä úøéôç íB÷î§£¦©©¦¤¨©¦

íéøeè éðLeíéðBnø úBøeL ézL §¥Á¦¸§¥¦¦

ìLa íéáeçz úLBçpîúBôéwnä úBàìL ¦§¤§¦§©§§¨©©¦

úøúBkä úàäëáNä-ìr áéáñ ¤©¤¤¨¦¹©©§¨¨´
úøúBkäî ïBéìòä ÷ìçúçàä ¥¤¨¤§¥©¤¤¨«¤À̈

úBqëìøLà (æè â á ä"ã) íéðBnøä §©³¨¦¦£¤

eéäLàø-ìr øLà úøúkä-úà ¨¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ
,íéãenòäíéðnøäíéeìz eéä ¨©¦¨«¦Ÿ¦½¨§¦

äáëMä úézçúaúøúkì äùr ïëå §©§¦©¦§¨§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤
:úéðMäèé-ìr øLà úøúëå ©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©

íéãenrä Làøía eéä úBøieöî ´Ÿ¨«©¦½§¨¨¨

ïLeL äNrî,íépLBL éçøt ïéîk ©«£¥¬©−§¦¦§¥©¦

ïéøeivä CøãkíìeàaìúBëa §¤¤©¦¦¨«®̈§¤

úBîìeàäúBnà òaøàdáBb: ¨¨©§©−©«©

ëíéãenrä éðL-ìr úøúëåíä §«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½¥

eqkïèaä únrlî ìrnî-íb ¦©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤
ãenòä ììç àeäLøLàäðBtä ¤£©¨©£¤−©¤

äëáOä øárìäfîe ,äìòî ãöì §¥´¤©§¨®̈§©©§¨¦¤

äNòî åéìò äéä øLà çèMä àä©¤©£¤¨¨¨¨©£¥

ïLBMäíéðBnøäåeéäíéúàî ©¨§¨«¦¦³¨¨©̧¦Æ
éðLa íéæeøçíéøèøeè ìëa äàî £¦¦§¥ª¦´¥¨§¨

áéáñøtñî eéä ïëå ,úøúBkä ìò ¨¦½©©¤¤§¥¨¦§©

íéðBnøä:úéðMä úøúkä ìr ¨¦¦©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«
àëíìàì íéãnrä-úà í÷iå©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈

éðôlL íìeàa-úà í÷iå ìëéää ¨¨¤¦§¥©«¥®̈©¹̈¤¤
éðîéä ãenräúéîBøcä äàta øLà ¨«©´©§¨¦À£¤©¥¨©§¦

ïéëé BîL-úà àø÷iåìäðëä ïBLéìàîOä ãenrä-úà í÷iåøLà ©¦§¨³¤§Æ¨¦½§£¨¨©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½£¤

úéðBôvä äàtaæra BîL-úà àø÷iåìáBè ïîéñì úBîMä ,æBò ïBL: ©¥¨©§¦©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©¥§¦¨

áëíéãenrä Làø ìråçépäïLBL äNrîúték äàBøä çèMa §©²¬Ÿ¨«©¦−¦¦©©«£¥´®̈©¤©¨¤¦©

,íìeàä:íéãenrä úëàìî ízzåâëíiä-úà NriåäìBãb úébéb ¨¨©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«©©¬©¤©−̈¦¦§¨

(å ã á-ä"ã) BëBúa ìBaèì íéðäkä úöéçøì÷öeîeéä àìå ,ä÷éöé äNòî ¦§¦©©Ÿ£¦¦§§®̈©£¥§¦¨§Ÿ¨

íkøãå ,íéìeìçå íéáe÷ð eéä åézçz eãîòL íéø÷aä éìâø ék ,íéáeàL íénä©©¦§¦¦©§¥©§¨¦¤¨§©§¨¨§¦©£¦§©§¨

,(ç â àîåé éîìùåøé) ïéònä ïî íénä eàaBúôOî änàa øNr ¨©©¦¦©©§¨¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸
BúôN-ãríéðôaîìâr|BúîB÷ änàa Lîçå áéáñB÷îòå÷å ©§¨¹¦¦§¦¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ«¨½¨§§¨Æ

ìLáéáñ Búà áñé änàa íéLBôéwäa Lé ,ãçà Baçøa LiL ìk ,íéðôaî §¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«¦¦§¦¨¤¥§¨§¤¨¥§¤¥

ìL(à åò ïéáåøéò) äL:ãëíér÷ôeíéø÷á éLàø úBøeö íäéìòå íéöéa úøeö §¨§¨¦Á©¥¦©£¥¤¨¥§¨¦

(â ã á-ä"ã)Nì úçzîBúô|ìLaeéäå ,íiä ìL úBðBzçzä úBnà L ¦©̧©¦§¨³§¨©©©§¤©¨§¨

úBòaeøîänàa øNr Búà íéááñ áéáñeéä íéò÷täå ,çeø ìëì §¨¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈§¨©§©§¨¦¨

áéáñ íiä-úà íéôwî,úBnà äøNò úçà ìëaL úBàtä òaøàaéðL ©¦¦¬¤©−̈¨¦®§©§©©¥¤§¨©©¤§¥©§¥³

íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ̈¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«

äëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL| Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´

ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|íéðt ¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´

ìLe äaâðíäéìr íiäå äçøæî íéðt äL ¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìîåëçôè Béárå ¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©

ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe§¨²§©«£¥¬§©−¤´©¨®

:ìéëé úa íétìà©§©¬¦©−¨¦«

áø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøôì äøèôä

`xenl iy
.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä Cëå .äàñ íéòaøà ìL,íéò÷ôe (ãëúøeök ¤©§¨¦§¨§¨¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©

.íéöéaáéáñ BúôNì úçzî ¥¦¦©©¦§¨¨¦
,Búà íéááñúBnàä ùìLa Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©

.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä©©§¤¨¨¨©¨§ª¨

íiä úà íéôéwî änàa øNò¤¤¨©¨©¦¦¤©¨
,áéáñøNò äéä Bòeaø íB÷îaL ¨¦¤¦§¦¨¨¤¤

.ãö ìëa änàíéøeè éðL ©¨§¨©§¥¦
,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä©§¨¦§ª¦¦ª¨
íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä©§¨¦¨§¥¦§¨§¦

CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íò¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨

.ä÷éöéä ìL ñeôcä úà ïéëä¥¦¤©§¤©§¦¨

,ø÷a øNò éðL ìò ãîBò (äë¥©§¥¨¨¨¨
øNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨

.úùçpî íééeNò ø÷a,íéðtíéðôî ¨¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦

.íäéðt úà,äúéa íäéøçà ìëå ¤§¥¤§¨£Ÿ¥¤¨§¨
íéðtä ãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà£¥¤¤©¨¨¨§©©§¦

.íiä úçz ìà,Béáòå (åë.åéúBðôcå åéìeL éáò,BúôNelî íiä úôN.äìòî,ñBk úôN äNòîkíéúBML ñBk úôN äNòîk ÷c äéä äðBéìòä BúôNa ¤©©©¨§¨§¢¦¨§¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥§©¦§¨¨¤§¨¨¨©§©£¥§©¤¦

.Ba,ïLBL çøt.íépLBLå íéçøt BúôNa íéøiöîe,ìéëé úa íétìàäàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL ,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz ¤©¨§ª¨¦¦§¨§¨¦§©¦©§©¦©¨¦§¨¤©¨¨¨©§©¦©¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨

.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨

mixn zxhr
íéøeèeéäíér÷täeéäåBú÷öéa íé÷öéãçéa íiä ìL:äëäfä íiä ¦Æ¨©§¨¦½§¨§ª¦−¦ª«¨«¤©¨§©©©¨©¤

äéäø÷a øNr éðL-ìr ãîò ¨¨Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈
úLçpî úBéeNòìLíéðô äL|úà £¦§¤§¨´Ÿ¦´¤

íäéðtìLe äðBôöíéðô äL| §¥¤¨¿¨§¨ÁŸ¦̧
ìLe änéäL|äaâð íéðt ¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨

ìLeíiäå äçøæî íéðt äL §¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬
íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr£¥¤−¦§®̈§¨§¨£«Ÿ¥¤−

äúéaìeî äæ ìL åéøBçà ,íéðt ãöì ¨«§¨§©§¦£¨¤¤

äæ ìL åéøBçà:åëBéárååéìeL ìL £¨¤¤§¨§´¤¨

åéúBðôãåBúôNe çôèíiä úôN §¨§¨¤½©§¨²§©©¨

ãceøîe ÷c äNòî äéä ìònî¦©©¨¨©£¥©§¨

ñBk-úôN äNrîkøieöîäçøt §©«£¥¬§©−©§¨¤´©
ïLBL÷éæçî äéä íiäúa íétìà ®̈©¨¨¨©£¦©§©¬¦©−
ìéëéäøäè äå÷î íéMîçå äàî íäå: ¨¦«§¥¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

,eay i`pzd lhay meyn ,rxtnl oey`xd hbd lhazi df ipeltl
ok oi`y dn .hbay i`pzd z` milhan miipyd oi`eyipd oi`e
ef zeyi`e ,yxbnd ly ezeyi` z` oiicr dilr yi eay ,'ueg'a

,`ziixaa epipy .mixg` oi`eyip ici lr wzpidl dlekiéaø äðòð©£¨©¦
eðéöî ïëéä ,øîàå éìéìbä éñBéy xacì øeñàmc`ì øzeîe äæmc` ¥©§¦¦§¨©¥¨¨¦¨§¤¨§

,äæxac ixdøeñàä`edå ,ìkì øeñàxacøzenä`ed.ìkì øzeî ¤¨¨¨©Ÿ§©¨¨©Ÿ
,`xnbd dywnåm`dàìcg` mc`l mixzend mixac epivn §Ÿ

,xg` mc`l mixeq`eäæì äøeñàL ,íéLã÷å äîeøz éøäå- ©£¥§¨§¨¨¦¤£¨¨¤
l`xyiläæì úøzeîe,`xnbd zvxzn .mipdkl -à÷ äMà øeqéàa ¤¤¨¤§¦¦¨¨

ïðéøîà-epivn `l dy` xeqi`ay `id ililbd iqei iax zpeek ©§¦¨
,`xnbd cer dywn .dfl xzene dfl xeq`yéøäåxeqi`a elit` ©£¥

ixdy ,efk epivn dy`úBéøò,xg`l zexzene cg` mc`l zexeq` £¨
ly eza oebk,`xnbd zvxzn .xg`l zxzen j` el dxeq`y mc`

aixeqi`,ïðéøîà÷ úeLéàoiyeciw ici lr e`ay mixeqi`a xnelk §¦¨©§¦¨
.dfl xzene dfl xeq`y ote` epivn `ly ,`xnbd cer dywnéøä£¥

ixdy ,efk epivn zeyi` ixeqi`a mbLéà úLàdlral zxzen ¥¤¦
ok`y ,`xnbd zvxzn .mlerd lkl dxeq`eàëøét eðééäxyt`y ©§¦§¨

ze`ivn yiy o`kn gken ixdy ,ililbd iqei iax ixac lr jextl
:`xnbd zxxan .zeyi` ixeqi`a s` ,dfl xzene dfl xeq`y

éàîáe.ililbd iqei iax ly ezrcl ,minkge xfril` iax ewlgp §©
àîéìéàewlgpy,'úðî ìò'alr' oeyla dlra dyxiby xaecne ¦¥¨§©§¨

,'ipeltl i`ypiz `ly zpn,úeðæa Bìöà äøzeä éøäi`pzd oi`y £¥§¨¤§¦§
dfl dxeq` `id oi` ok m`e ,zepfa ipelt eze`l lraiz `ly llek
df ipelt iabl elit` oky ,`id lkl zxzen `l` ,dfl zxzene

.zyxebn `idàlà`xnbd zx`aniqei iax zrcly gxkda , ¤¨
minkge xfril` iax ewlgp ililbd,'õeç'adxeq` `id df ote`ae §

ote` ok` edfe ,llk dyxbzp `l eiabl oky ,ixnbl ipelt lr
,`ziixaa epipy .dfl xzen dfl xeq`dy,øîàå àáé÷ò éaø äðòð©£¨©¦£¦¨§¨©

äëìäL éøädy`ì úàOéðå Bæmc`íéða dì eéäå ,÷eMä ïî ãçà £¥¤¨§¨§¦¥§¤¨¦©§¨¨¨¦
,epnnäìîøàúðå[dpnl`zp-]äLøbúð Bà,ipyd dlranäãîòå §¦§©§§¨¦§¨§¨§¨§¨

ì úàOðåipelt,åéìò äøñàpL äæm`dàöîð àìdèâoey`xdìèa §¦¥§¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¦§¨¥¨¥
,rxtnläéðáeipyd dlran,éëä éà :àøîâä äù÷î .ïéøæîî ¨¤¨©§¥¦¦¨¦

if` ,jkl oiyyegyáéñðz àì énð àîìòc éàðz eäleëady` lk - §§§©§¨§¨©¦Ÿ¦§¦
,xg`l `ypidl dxeq` didz edylk i`pza dyxbzpyàì àîìc¦§¨Ÿ

déàðúì déì àîéi÷î,i`pzd z` -ïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðå. §©§¨¥¦§¨¥§¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦
oi`y gkene ,`ypidl zxzen dhiba i`pz yiy dy` mb ixde

,`xnbd zvxzn .jkl oiyyegok`àëøét eðééäjextl xyt`y ©§¦§¨
:`xnbd zxxan .`aiwr iax ixac lréàîáexfril` iax ewlgp §©

.`aiwr iax zrcl ,minkgeàîéìéàewlgpy,'õeç'aote`a ixd ¦¥¨§
`aiwr iax lyàøL àøLî[xizn-]øæòéìà éaø`ypidl ef dy`l ¦§¨¨¨©¦¡¦¤¤

e` dpnl`zpe xg`l d`yipy xg`l ,eilr dxq`py ipelt eze`l
,epnn dyxbzpaø äéä äãBî ,àéðúc,BzLà úà Løâîa øæòéìà é §©§¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§¨¥¤¦§

úàOðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå ,÷eMä ïî ãçàì,epnnì úøzenLd ipeltäæ §¤¨¦©§¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤§¤

,åéìò äøñàpL.lirl x`azd xy`kàlàgxkda ,`xnbd zx`an ¤¤¤§¨¨¨¤¨
minkge xfril` iax ewlgp `aiwr iax zrcly,'úðî ìò'aote`ae §©§¨

,miipyd di`eyip xg`l s` ipelt eze`l `ypidl dxeq` `id df
hbd lhazi if` i`pzd lr xearz m`e ,lirl x`azd xy`k
epipy .mixfnn ipyd dlran dipa e`vnpe ,rxtnl oey`xd

oerhl `aiwr iax siqed ,`ziixaaøçà øáciax ly ezrc cbpk ¨¨©¥
.xfril`äéäL éøäipeltàì ,Løâîä úîe ,ïäk åéìò äøñàpL äæ £¥¤¨¨¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¥¥©§¨¥Ÿ

Bìöà äðîìà úàöîð,llk dyxbzp `l eiably ,ipelt eze` lv` - ¦§¥©§¨¨¤§
,äl÷ àéäL äLeøb äîe ,øîBçå ì÷å .íãà ìk ìöà äLeøâe`id oky §¨¥¤¨¨¨§©¨¤©§¨¤¦©¨

`id z`f lkae ,yi` zy` xeqi`k wpg zzin `le e`l xeqi`
äøeñàodkd ipelt eze` lr s`ãö íeMîdL ïéLeøébyidaitlk £¨¦©¥¦¤¨

y xnege lw .mixg`,Léà úLà`idyäøeîç,dyexbnïkL ìk àì ¥¤¦£¨Ÿ¨¤¥
yiy yi` zy` cvy ,yxbnd iiga mlerd lk lr dxeq` didzy
:`xnbd zxxan .mlerd lk lr dze` xqe` ipelt eze` iabl da

éàîáeezprha `aiwr iax zrcl ,minkge xfril` iax ewlgp §©
.dipydàîéìéàewlgpyúðî ìò'a', ¦¥¨§©§¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' א



`'מד xc` 'kÎh"i ipyÎoey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ט ראשון יום
ì÷øôיום ראשון ֿ שני י "ט ֿ כ 'אדר א ' ,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

א' אדר כ' שני יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr dnglnd -,äáäì Làk øòBaälw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwd iayein "milwayúBéäì¦§

ãçt éðtî øaLðå òðëð¦§¨§¦§¨¦§¥©©
.'ä`ed m`d ,`p opeazi -

dfk sweza mgel ok`
rbepa ,rxd exvia
lry itk ,dpeeka dlitzl
megll "milway lw"d
mb jke ;ely rxd xvia
mixg` mipiprl rbepa

.oldl xaecn mdilrïëå§¥
ìëå ïBænä úkøa ïéðòa§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa¦§©¤¡¦§©¦§

,olek dpiidzy -,äðeëa§©¨¨
zeyxcp jk myly -
cbp dnglne zevn`zd

,rxd xvidéøö ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîLmyl oniiwl - ¦§¨
,d"awd ly enyle devn

xvid mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly
ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëåepnn yxcpyk - §¥
,mglidløúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçîdnk cr cenll ick ,ik - ¥¤§§§¦¦§§¦
dcnzda cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy
cenll ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` -

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzeiéãé-ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî- ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jk lry,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå- §¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itk ,"milway lw"aéø÷îc,`xwpy -òLø" §¦§¥¨¨
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb̈¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd -dpi` -
cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec
xy`n xzei daxd
eilr jk myly ,epevxa
dlecb dnglna wa`idl
,envr z` `p wecai -
dngln el yi ok` m`
lw"d lv`y s`e .efk
`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdúðéça él äîe©¦§¦©
él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦
¯ "áBè äNòå" úðéça§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøalcadd - ¨
dyre"l "rxn xeq" oiay
rbepa wx `ed "aeh
zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl
cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd cvn oi` -©
mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine
xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly

."rxn,úBöî øàLa ïëåepnn yxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevn -ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨

ly ote`a dwcv zzldcearyi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae epevxa.àðåb éàäëeleki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl

øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
Léà ìk ìBëé ,"òøî¥©¨¨¦
BLôða àöîì ìékNî©§¦¦§Ÿ§©§
òøäî éøîâì øñ BðéàL¤¥¨§©§¥¥¨©

ìk ìkî ìka11íB÷îa , ©Ÿ¦ŸŸ§¨
éøvLäîeöò äîçìîì C ¤¨¦§¦§¨¨£¨

,ìéòì økæpä Cøòk- ¨¤¤©¦§¨§¥

lw"n zyxcpd dnglnd
,"milwayúBçt elôàå©£¦¨

,ìéòì økæpä Cøòî- ¥¤¤©¦§¨§¥
dnigl epnn zyxcpyk
yxcp xy`n xzei dlw
leki `ed oi` - fldn
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íéøîà éèå÷éì

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù
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÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

יום ראשון - י"ט אדר א'
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב אדר א'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' אדר א'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג אדר א'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א אדר א'
פרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד אדר א'
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה אדר א'
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

לשבוע פרשת ויקהל תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



מה '` xc` 'kÎh"i ipyÎoey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ט ראשון יום
ì÷øôיום ראשון ֿ שני י "ט ֿ כ 'אדר א ' ,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

א' אדר כ' שני יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr dnglnd -,äáäì Làk øòBaälw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwd iayein "milwayúBéäì¦§

ãçt éðtî øaLðå òðëð¦§¨§¦§¨¦§¥©©
.'ä`ed m`d ,`p opeazi -

dfk sweza mgel ok`
rbepa ,rxd exvia
lry itk ,dpeeka dlitzl
megll "milway lw"d
mb jke ;ely rxd xvia
mixg` mipiprl rbepa

.oldl xaecn mdilrïëå§¥
ìëå ïBænä úkøa ïéðòa§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa¦§©¤¡¦§©¦§

,olek dpiidzy -,äðeëa§©¨¨
zeyxcp jk myly -
cbp dnglne zevn`zd

,rxd xvidéøö ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîLmyl oniiwl - ¦§¨
,d"awd ly enyle devn

xvid mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly
ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëåepnn yxcpyk - §¥
,mglidløúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçîdnk cr cenll ick ,ik - ¥¤§§§¦¦§§¦
dcnzda cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy
cenll ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` -

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzeiéãé-ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî- ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jk lry,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå- §¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itk ,"milway lw"aéø÷îc,`xwpy -òLø" §¦§¥¨¨
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb̈¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd -dpi` -
cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec
xy`n xzei daxd
eilr jk myly ,epevxa
dlecb dnglna wa`idl
,envr z` `p wecai -
dngln el yi ok` m`
lw"d lv`y s`e .efk
`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdúðéça él äîe©¦§¦©
él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦
¯ "áBè äNòå" úðéça§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøalcadd - ¨
dyre"l "rxn xeq" oiay
rbepa wx `ed "aeh
zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl
cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd cvn oi` -©
mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine
xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly

."rxn,úBöî øàLa ïëåepnn yxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevn -ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨

ly ote`a dwcv zzldcearyi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae epevxa.àðåb éàäëeleki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl

øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
Léà ìk ìBëé ,"òøî¥©¨¨¦
BLôða àöîì ìékNî©§¦¦§Ÿ§©§
òøäî éøîâì øñ BðéàL¤¥¨§©§¥¥¨©

ìk ìkî ìka11íB÷îa , ©Ÿ¦ŸŸ§¨
éøvLäîeöò äîçìîì C ¤¨¦§¦§¨¨£¨

,ìéòì økæpä Cøòk- ¨¤¤©¦§¨§¥

lw"n zyxcpd dnglnd
,"milwayúBçt elôàå©£¦¨

,ìéòì økæpä Cøòî- ¥¤¤©¦§¨§¥
dnigl epnn zyxcpyk
yxcp xy`n xzei dlw
leki `ed oi` - fldn

,ef dnglna cenrlïBâk§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא



`'מו xc` `"k iyily mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"א שלישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà úîàá ìáà,hl 'nr cr:úåââùë

Bà ,äàð äçéN òöîàa ÷éñôäì,rvn`a -úeðâa øetñ §©§¦§¤§©¦¨¨¨¦¦§
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç£¥©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦

z`f xtqn `edyk -,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze` §¥§©©§
,df i`pbaòãBpk12àäî,dnn -åéáàì ïBòîL éaø øîàc ©©¥¨§¨©©¦¦§§¨¦

:LBãwä eðaøxywa - ©¥©¨
azkp `ly jaeqn hbl

:jixvy enkàðà åàì"¨£¨
àãeäé àlà ,déáúk©§¥¤¨§¨

,"déáúk àèiç`l" - ©¨¨©§¥
Îik ,hbd z` izazk ip`
- "hiigd dcedi m`
jka did mewn eze`a
jk lk `l i`pb meyn
ea ynzyd `ede ,lecb
,envr z` zewpl ick

z`f lkae:Bì øîàå- §¨©
iax epal yecwd epax

:oernylî Clk""òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -íL ïiò] ©¥¦¨¨©©¥¨
,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîbamc`l el xyt`y ixd - ©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨
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éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
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ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
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'` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ב רביעי יום
,78 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå .àì ÷øô,`n 'nr cr:áì éçîùî

cenlz zbby"y ,jetd xacd ,mkg cinlza eli`e .mi`hg ly
"oecf dler22cnl `ly iptn `hga lykp `ed m` mby ,

,ixd .cifna `hg eli`k dxnega xacd el aygp - witqn
lw"dn rexb `ed - rxd xvia leynl wfgzn `ed oi`y jka

iede" l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df oeayg ."milway
,"xayp al"l mb ribi dfÎiciÎlre ,"mc`d lk ipta gex lty
,dnypd xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d gex zxiayl `iaiy

.h"k wxta xaqedy itk

.àì ÷øt;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay s`e

zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd zeixnega

`xhq"d gex z` xaey `ed dfÎiciÎlry ,"xayp al"l eze` e`iaiy

dnvr ddiabnd ,"`xg`

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

,owfd epax xikfdy xg`l

,mipey zepeayg ,wxt eze`a

,"xayp al"l e`iadl mciay
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eytp ly dyecwd xe`
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äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà

úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
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äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
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úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
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úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
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úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì Baìa úeiç- ©§¦§¦§¨¥§¦§©§¥©¤¦©
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eal oexay ixd ,mipt
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éãk úBLBãwä úBøeáb§©§§¥
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,mipicd -Lôð úðéça§¦©¤¤
òøä øöéå úéîäaä©§¥¦§¥¤¨©

èìBMLk,rxd xvid - §¤¥
,íãàä ìò íBìLå-ñç- ©§¨©¨¨¨
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:oldl xaqeiy itke - jklBLôða äàBøL úò ìëa ,eðéäå§©§§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì Cz` ddiabn zindad ytpdy drya ,oebk - ¤¨¦§¨
jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl dnvr
f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna `ed mc`d
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,ìéòì økæpä "àðaLçc§ª§¨¨©¦§¨§¥
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,ìéòìleki `ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - §¥

- ?envr z` mgpl ,dfk avna:Baìì øîàì:opeaziy -úîà ¥Ÿ§¦¡¤
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'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,

'` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨
ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©

,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦
,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨

,dúBéçäì da Laìîä©§ª¨¨§©£¨
àéäL ÷øytpd - ©¤¦

,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨
ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤

,okle -éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦
dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨
,äæ úeìbî dúBìòäìe§©£¨¦¨¤
äéáà úéa ìà dáéLäì©£¦¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðk:xnelk - ¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl
,éôeâa äLaìúpL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¨§¦

äúéäL,f` -úììëð ¤¨§¨¦§¤¤
úãçéîe Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§ª¤¤
äzò íâå ,úéìëúa Bnò¦§©§¦§©©¨

äz ïkúãçéîe äìeìk à ¥§¥§¨§ª¤¤
,Cøaúé Ba,didi dfe - ¦§¨¥

ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk íéNàLkdxeza - §¤¨¦¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤
,zevnaeäéúBðéça øNò ìkzegeke zepiga zxyr lky - ¨¤¤§¦¤¨

"yeal" didi "lky"dy ,zeevne dxeza miyeal eidi ytpd
xeaice dyrna zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn oda zeyealy enk ote` eze`a

ìéòì økæpk9,älôz úåöîa èøôáecgeina zbyen da - ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©§¦¨
dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z` `ivedl dnbnd

:ici lr - zewl`a÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -ìà ¦§Ÿ¤
,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî dì øva 'ä©©¨¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥

Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìednypd z` `ivedl ,ef dcear - §¨§¨¦§¨¥§
dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil dxifgdle seba dzelbn

,hxta dlitz iciÎlre llka zeevneäáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨
"íéáBè íéNòîe10"miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl ,oky - , ©£¦¦

z` aihidle owzl ick d`a "daeyz" :mipey mipipr ipy md
zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn" eli`e ,aehÎ`ld xard

miyrpd miaeh mipipredzr- "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,
daeyz :cg` xac md eli`k mdipy z` mixywn ,`eti` ,cvik
daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg oeylk) ?miaeh miyrne
miaehd miyrndy ,o`k xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne
jezn zeyridl mikixv
oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéNòî ïäL¤¥©£¦
éãk äNBòL íéáBè¦¤¤§¥

áéLäì,ytpd z` - §¨¦
`idy"'ä ÷ìç"- ¥¤

,d"awdlàøB÷îì¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦

lk yxeye xewn `edy
miyrny ,ixd .zenlerd

miaehdl`mixeyw
dxewnl ytpd zxfgda
oipr dfy ,dyxeye

"daeyz"d.äéäz úàæå§Ÿ¦§¤
åéîé ìk BúãBáò£¨¨¨¨
àéä ,äaø äçîNa§¦§¨©¨¦
dúàöa Lôpä úçîN¦§©©¤¤§¥¨
äáLå ,áòúîä óebäî¥©©§Ÿ¨§¨¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl -
ef dayd ,dligza

zrvaznäøBzä úòLa¦§©©¨
,äãBáòäå`edyk - §¨£¨

wqere dxez cnel
ytpd zxfeg ,'d zceara
enk dyxeya dcegiil

.seba dyalzdy iptl dziidyì"æø øîàîëe11ìk úBéäì : §©£©©©¦§¨
.äáeLúa åéîé-epiax w"k oeyl- oaen epi` dxe`klc" : ¨¨¦§¨

`l` - "?daeyz dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l
zaydl mexbl ,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd

.daeyzd oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa12yxcp `ed ea dyw xq`n - §¦§¨§¥§¥¨£¦
,zekxtne zeyw zeceara weqrl,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨

avn.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
dxezd zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd
,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed dfÎiciÎlr ik ,zeevnde
ekln - dyxeyl dze` xifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mler lyãîBò óebäL óàå,oiicr -Bîëe ,Báeòúå BöewLa §©¤©¥§¦§¦§
,"àéåçc àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL`xwp sebdy - ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
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נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,
הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, שבת 11.אבות ראה

א. ˘ËÈÏ"‡:12.קנג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה



מט '` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì Baìa úeiç- ©§¦§¦§¨¥§¦§©§¥©¤¦©
,zraepd,úBLBã÷ úBøeáb úðéçaîly ote`a `id okle - ¦§¦©§§

eli`e ,zexixn,íéãñç úðéçaî äçîOäå.dyecw ly -ék §©¦§¨¦§¦©£¨¦¦
.ïäézMî ìeìk álälk lr .micqge zexeab ,zecnd izyn - ©¥¨¦§¥¤

eal oexay ixd ,mipt
mpi` ,(zeig mr) ezexixne
`l` ,dtilwn miraep

,dyecwdnzexeabnly
.dyecwíézòì ,äpäå§¦¥§¦¦

éøöúðéça øøBòì C ¨¦§¥§¦©
éãk úBLBãwä úBøeáb§©§§¥
íäL ,íéðécä ÷ézîäì§©§¦©¦¦¤¥

,mipicd -Lôð úðéça§¦©¤¤
òøä øöéå úéîäaä©§¥¦§¥¤¨©

èìBMLk,rxd xvid - §¤¥
,íãàä ìò íBìLå-ñç- ©§¨©¨¨¨

,mipic ly oipr df ixdy
ïé÷zîð íéðécä ïéà ék- ¦¥©¦¦¦§¨¦

,"cqg"le "aeh"l miktdp
.ïLøLa àlà- ¤¨§¨§¨

jez l` "mikiynn"yk
,myxeyn - mipicd
,oky ;dyecwc zexeabn

,rxd xvide zindad ytpd ly zexeabde mipicd mb ,myxeya
ieaix ici lry ,dyecw ly zexeab `l` ,rx ly oipr mpi`
jtid ly mipice zexeab mdn miraep minevnve zelylzyd
"rx"n ,myxey ly egeka ,md miktdp okle - aehde dyecwd

aehle dyecwl -6.ì"æø eøîà ïëìå7íãà æébøé íìBòì" : §¨¥¨§©©§¨©§¦¨¨
,"áBhä øöéziwl`d ytpd zcear lry ,rxd xvid lr - ¥¤©

wizndl ick .dxeabe fbex ly gex jlda mrtl mrtn zeidl
,`l` .rxd xvide zindad ytpd ly mipicd z` dfÎiciÎlr

oaena epi` ,eppiprl xywda "mlerl" iehiadcinzyeilr
zeidl ezcear lr ixd llka ik .dcear ly ef dxeva weqrl
wwcfdl eilry onf lk ,mrt lk :`id dpeekd `l` ,dgnya

:oldl xaqeiy itke - jklBLôða äàBøL úò ìëa ,eðéäå§©§§¨¥¤¤§©§

éøvL.Cëì Cz` ddiabn zindad ytpdy drya ,oebk - ¤¨¦§¨
jk awre ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl dnvr
f` zeidl ezcear lr - "ald mehnh" ly avna `ed mc`d

.dxeabe "dfbxd" jeznäòL àéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦¨¨
Cëì äéeàøe úãçéîä©§ª¤¤§¨§¨
àéä ,íãà éða áøì§Ÿ§¥¨¨¦
áöò àeäL äòLa§¨¨¤¨¥
élnî éëä-åàìa§¨¨¦¦¦¥

,àîìòcjk oia `edyk - §¨§¨
,mlerd ipiprn aevrBà
,äañ íeL éìa Ck- ¨§¦¦¨

eipipr llba `ly
aevr `ed `l` ,miinybd
rcei envr `edy ilan

,jkl daiqd z`àéä éæà£©¦
Ctäì øLkä úòL§©©Ÿ¤§©¥
éøn"î úBéäì áöòä̈¤¤¦§¦¨¥
,ìéòì økæpä "àðaLçc§ª§¨¨©¦§¨§¥
ilran zeidl -
oeayg zeyrl ,zepeaygd
eavne ecnrnn eytp

,ipgexdøîàî íi÷ìe§©¥©£©
æébøé íìBòì" ì"æø©©§¨©§¦

,ìéòì økæpk ,"'eëåfbexde zexixnd ewa ynzydl -8,äæáe §©¦§¨§¥¨¤
,àîìòc élnnL úeáöòäî øètézeavrdn xhti ,jka - ¦¨¥¥¨©§¤¦¦¥§¨§¨

ribie eytp oeayg dyriyk ,miinybd mipiprdn zraepd
oezp didy zeavrdn xhtii - miipgexd eipipr llba zexixnl

.miinybd eipipr zngn dligza daCk-øçàå`eaiy ixg` - §©©¨
,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnläçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà,eall dpri jky - £¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

íéøkæpä älàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©¦§¨¦
,ìéòìleki `ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - §¥

- ?envr z` mgpl ,dfk avna:Baìì øîàì:opeaziy -úîà ¥Ÿ§¦¡¤
õwLîe ,úéìëúa 'äî ãàî ÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa ïk àeä¥§¦¨¥¤£¦¨§Ÿ¥§©§¦§ª¨
Lôð íò óebä àeä ,écáì éðà àeä äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤£¦§©¦©¦¤¤
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íéøîà éèå÷éì
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,

'` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨
ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©

,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦
,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨

,dúBéçäì da Laìîä©§ª¨¨§©£¨
àéäL ÷øytpd - ©¤¦

,ziwl`d,úeìb úðéçáa¦§¦©¨
ly zindad ytpa -
ip`y drya ,dtilwd
cexi ipgex avna `vnp

.dfkïk-íàå,ixd - §¦¥
,äaøcà:jtidl -ìk ©§©¨¨

úéìëúa éðàM äî©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤

,okle -éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦
dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨
,äæ úeìbî dúBìòäìe§©£¨¦¨¤
äéáà úéa ìà dáéLäì©£¦¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðk:xnelk - ¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl
,éôeâa äLaìúpL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¨§¦

äúéäL,f` -úììëð ¤¨§¨¦§¤¤
úãçéîe Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§ª¤¤
äzò íâå ,úéìëúa Bnò¦§©§¦§©©¨

äz ïkúãçéîe äìeìk à ¥§¥§¨§ª¤¤
,Cøaúé Ba,didi dfe - ¦§¨¥

ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk íéNàLkdxeza - §¤¨¦¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤
,zevnaeäéúBðéça øNò ìkzegeke zepiga zxyr lky - ¨¤¤§¦¤¨

"yeal" didi "lky"dy ,zeevne dxeza miyeal eidi ytpd
xeaice dyrna zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecn oda zeyealy enk ote` eze`a

ìéòì økæpk9,älôz úåöîa èøôáecgeina zbyen da - ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©§¦¨
dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z` `ivedl dnbnd

:ici lr - zewl`a÷òöì,dlitzd zrya wrvz ytpdy -ìà ¦§Ÿ¤
,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî dì øva 'ä©©¨¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥

Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìednypd z` `ivedl ,ef dcear - §¨§¨¦§¨¥§
dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil dxifgdle seba dzelbn

,hxta dlitz iciÎlre llka zeevneäáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨
"íéáBè íéNòîe10"miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl ,oky - , ©£¦¦

z` aihidle owzl ick d`a "daeyz" :mipey mipipr ipy md
zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn" eli`e ,aehÎ`ld xard

miyrpd miaeh mipipredzr- "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,
daeyz :cg` xac md eli`k mdipy z` mixywn ,`eti` ,cvik
daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg oeylk) ?miaeh miyrne
miaehd miyrndy ,o`k xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne
jezn zeyridl mikixv
oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéNòî ïäL¤¥©£¦
éãk äNBòL íéáBè¦¤¤§¥

áéLäì,ytpd z` - §¨¦
`idy"'ä ÷ìç"- ¥¤

,d"awdlàøB÷îì¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦

lk yxeye xewn `edy
miyrny ,ixd .zenlerd

miaehdl`mixeyw
dxewnl ytpd zxfgda
oipr dfy ,dyxeye

"daeyz"d.äéäz úàæå§Ÿ¦§¤
åéîé ìk BúãBáò£¨¨¨¨
àéä ,äaø äçîNa§¦§¨©¨¦
dúàöa Lôpä úçîN¦§©©¤¤§¥¨
äáLå ,áòúîä óebäî¥©©§Ÿ¨§¨¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl -
ef dayd ,dligza

zrvaznäøBzä úòLa¦§©©¨
,äãBáòäå`edyk - §¨£¨

wqere dxez cnel
ytpd zxfeg ,'d zceara
enk dyxeya dcegiil

.seba dyalzdy iptl dziidyì"æø øîàîëe11ìk úBéäì : §©£©©©¦§¨
.äáeLúa åéîé-epiax w"k oeyl- oaen epi` dxe`klc" : ¨¨¦§¨

`l` - "?daeyz dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l
zaydl mexbl ,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd

.daeyzd oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
äéäL Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨§©¦§¨¦§©¤¤¤¤¨¨

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa12yxcp `ed ea dyw xq`n - §¦§¨§¥§¥¨£¦
,zekxtne zeyw zeceara weqrl,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨

avn.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
dxezd zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd
,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed dfÎiciÎlr ik ,zeevnde
ekln - dyxeyl dze` xifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mler lyãîBò óebäL óàå,oiicr -Bîëe ,Báeòúå BöewLa §©¤©¥§¦§¦§
,"àéåçc àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL`xwp sebdy - ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
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נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,
הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, שבת 11.אבות ראה

א. ˘ËÈÏ"‡:12.קנג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה



`'נ xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d "ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn"zetilwd ylyl dpeek
,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl ze`nhd

("ygpd xer" - "`iegc `kyn"13.ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä,oky - ©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

miyrnde zeevnd
lr wx mirityn miaehd
zindad ytpd iyeal
devn ziyrp mciÎlry
dzedn eli`e .zinyb
ytpd ly dzenvre
:xnelk ,zindad
lr miktdp mpi` ,dizegek
,cvik ,"aeh"l dfÎiciÎ
zeidl leki `ed ,`eti`
drya ,dlecb dgnya
eteb zpigany rcei `edy
x`yp `ed zindad eytpe
- !?zegp avn eze`a oiicr
BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§
dúçîNa çîNì ,åéðéòa§¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
dz`ivia ,ytpd zgny -
dzecg`zde ,sebd zelbn
iciÎlr zewl`a ycgn

,dceare dxezøúBé¥
,äæápä óebäîytpdy - ¥©©¦§¤

- eipira dxwi didz
,dfapd eteb xy`n xzei - dzgnya genyláaøòì àlL¤Ÿ§©§¥

.óebä ïBáöòa Lôpä úçîN ìaìáìehad ilany - §©§¥¦§©©¤¤§¦§©
z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq zniiw sebd zpigany

.daxda eipira dxwiy ,ytpd zpigan dgnyaBæ äðéça ,äpäå§¦¥§¦¨
zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy ,dcear ly df ote` -
zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad ytpde sebd

,ezezigpa x`yp sebdyøîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©
da14,"íòä çøá ék" :ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry - ¨¦¨©¨¨

.dgixa,úàæk äúéä änì ,deîz àeä äøBàëìc"gexal" - §¦§¨¨©¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnnì äòøôì eøîà elà éëåàì ,íìBòì éLôç íçlL §¦¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ

ì çøëî äéä?íçlLdid ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - ¨¨ª§¨§©§¨
zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia ul`p drxt
,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr ly dxeva

?gexal okn xg`leàlàdyrpd xac lk ik -l`xyi ipa lv` ¤¨
l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn - zeinyba
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba eid
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
:zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin drap zeinyba

ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne
dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on geka dxxgzyd
mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan ,oky) oda
mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe ztilw
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
ìàøNé úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¦§¨¥
mytpe mteb zpigan -

,zindadäéä ïéãò£©¦¨¨
,éìàîOä ììça Bt÷úa§¨§¤¨¨©§¨¦
ly dnewn ,alay -
xvid lye zindad ytpd

rxd15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨
íöôçå íúnâî ÷ø©§©¨¨§¤§¨
íLôð úàöì äúéä̈§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨
àéä ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨¦
ä÷áãìe ,íéøöî úàîèª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé Ba16: ¦§¨¥§¦§¦
éñeðîe éfòîe éfò 'ä"ª¦¨ª¦§¦

,"'Bâå äøö íBéa- §¨¨§
,"dgixa" oeyl - "iqepn"
dcear zxev dpyi :xnelk

,'d l` dgixa lyéabNî"¦§©¦
"'Bâå éñeðîe17àeäå" , §¦§§

"'Bâå éì ñBðî18.ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - ¨¦§
ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn

."mrd gxa ik",ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦
,õøàä ïî äàîhä çeø 'äzeipgexa didz `l `linne - ©©ª§¨¦¨¨¤

mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev
- okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba

áéúk19."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" :- §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§
dceara mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j`

oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexdz`vei ,ezezigpa
iciÎlr ,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevnúBéäìå§¦§
Bæ äáeLz úðéçadxez iciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦©§¨

,zeevne,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa,ald wnern - §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨
Lôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd -úôñBza äéäz §©¦§©©¤¤¦§¤§¤¤

äçîNå äøBàdf ixd -äðeáúe úòc Baì ìà áéLé øLàk ¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©§¨
,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì,ald z` -BðBáöòî §©£¥¤§

,BðBâéåeavn zepeaygn miraepd -,ipgexdøkæpk øîàì ¦¥Ÿ©¦§¨
'eë úîà ïä :ìéòìarezne ,d"awdn zilkza wegx ip`y - §¥¥¡¤
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íéøîà éèå÷éì
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
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'` xc` b"k iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג חמישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå

,uweyne,éîöò úà éúéNò àì éðà Càytpdy dcaerd - ©£¦Ÿ¨¦¦¤©§¦
ytpae seba zelb ly dfk avnl `eal zlbeqn ziwl`d
ip` `l - xzeia milty mipiprl dze` zekyend ,zindad
d"awd `l` ,zeedzdl lkei dfk avny zeaiqpd z` izxvi

ytpd z` yiald
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awdàëLî"a§©§¨
"àéåçc,`xwpd ,seba - §¦§¨

"ygpd xer" ,xen`k
"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -ék äæ ïéà §¦¨§¨¥¤¦

Bæ äãéøé íà,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg` `eazyúéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦

äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨
,dlL äNòîe øeac,d"awd l` elrzi mleky -éãé-ìò ¦©£¤¤¨©§¥

äøBzä úáLçîe øeac äNòîa ïúeLaìúäiciÎlr - ¦§©§¨§©£¤¦©£¤¤©¨
dxez ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr
dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn dfÎiciÎlry -

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦

úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦¨Ÿ¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦
áeúkL Bîëe21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥

éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥
,eðéðôì úBëeøòä úBëìäezaygn od od ,dxezd zekld - £¨¨£§¨¥

Îlre ,d"awd ly exeaice
xedxdde xeaicd ici
xywn ,dxezd zeklda
exeaic z` mc`d
exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:dn lr - ¤¡©

eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly
dfÎiciÎlre ,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi'ä éãewt"¦¥
:"áì éçnNî íéøLédxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry - §¨¦§©§¥¥

didz - ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne
didz ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d
,ok iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi - dilr dlecb zepngxe ,zindad ytpde

,zewl`a dyxeyl dxifgdle ef zelbn ziwl`d ytpd z` le`bl

ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw iciÎlr

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecbeavna x`yp sebdy zexn

xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd

xeq` `linne ,sebdn

iciÎlr xtez ef dgnyy

.sebdn zraepd zeavrd

íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
,ìéòì íéøkæpä íéøácä©§¨¦©¦§¨¦§¥

,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäìoeayg iciÎlr ,erpkzyda - ¦§¦§¤§¦§¨§¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
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ני '` xc` a"k iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d "ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn"zetilwd ylyl dpeek
,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly etebe ,ixnbl ze`nhd

("ygpd xer" - "`iegc `kyn"13.ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä,oky - ©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

miyrnde zeevnd
lr wx mirityn miaehd
zindad ytpd iyeal
devn ziyrp mciÎlry
dzedn eli`e .zinyb
ytpd ly dzenvre
:xnelk ,zindad
lr miktdp mpi` ,dizegek
,cvik ,"aeh"l dfÎiciÎ
zeidl leki `ed ,`eti`
drya ,dlecb dgnya
eteb zpigany rcei `edy
x`yp `ed zindad eytpe
- !?zegp avn eze`a oiicr
BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§
dúçîNa çîNì ,åéðéòa§¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
dz`ivia ,ytpd zgny -
dzecg`zde ,sebd zelbn
iciÎlr zewl`a ycgn

,dceare dxezøúBé¥
,äæápä óebäîytpdy - ¥©©¦§¤

- eipira dxwi didz
,dfapd eteb xy`n xzei - dzgnya genyláaøòì àlL¤Ÿ§©§¥

.óebä ïBáöòa Lôpä úçîN ìaìáìehad ilany - §©§¥¦§©©¤¤§¦§©
z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq zniiw sebd zpigany

.daxda eipira dxwiy ,ytpd zpigan dgnyaBæ äðéça ,äpäå§¦¥§¦¨
zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy ,dcear ly df ote` -
zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad ytpde sebd

,ezezigpa x`yp sebdyøîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©
da14,"íòä çøá ék" :ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry - ¨¦¨©¨¨

.dgixa,úàæk äúéä änì ,deîz àeä äøBàëìc"gexal" - §¦§¨¨©¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnnì äòøôì eøîà elà éëåàì ,íìBòì éLôç íçlL §¦¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ

ì çøëî äéä?íçlLdid ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - ¨¨ª§¨§©§¨
zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia ul`p drxt
,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr ly dxeva

?gexal okn xg`leàlàdyrpd xac lk ik -l`xyi ipa lv` ¤¨
l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn - zeinyba
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba eid
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
:zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin drap zeinyba

ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne
dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on geka dxxgzyd
mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan ,oky) oda
mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe ztilw
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
ìàøNé úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¦§¨¥
mytpe mteb zpigan -

,zindadäéä ïéãò£©¦¨¨
,éìàîOä ììça Bt÷úa§¨§¤¨¨©§¨¦
ly dnewn ,alay -
xvid lye zindad ytpd

rxd15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨
íöôçå íúnâî ÷ø©§©¨¨§¤§¨
íLôð úàöì äúéä̈§¨¨¥©§¨
úeìbî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¨
àéä ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨¦
ä÷áãìe ,íéøöî úàîèª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé Ba16: ¦§¨¥§¦§¦
éñeðîe éfòîe éfò 'ä"ª¦¨ª¦§¦

,"'Bâå äøö íBéa- §¨¨§
,"dgixa" oeyl - "iqepn"
dcear zxev dpyi :xnelk

,'d l` dgixa lyéabNî"¦§©¦
"'Bâå éñeðîe17àeäå" , §¦§§

"'Bâå éì ñBðî18.ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - ¨¦§
ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn

."mrd gxa ik",ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦
,õøàä ïî äàîhä çeø 'äzeipgexa didz `l `linne - ©©ª§¨¦¨¨¤

mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev
- okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba

áéúk19."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" :- §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§
dceara mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j`

oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexdz`vei ,ezezigpa
iciÎlr ,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevnúBéäìå§¦§
Bæ äáeLz úðéçadxez iciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦©§¨

,zeevne,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa,ald wnern - §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨
Lôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd -úôñBza äéäz §©¦§©©¤¤¦§¤§¤¤

äçîNå äøBàdf ixd -äðeáúe úòc Baì ìà áéLé øLàk ¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©§¨
,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì,ald z` -BðBáöòî §©£¥¤§

,BðBâéåeavn zepeaygn miraepd -,ipgexdøkæpk øîàì ¦¥Ÿ©¦§¨
'eë úîà ïä :ìéòìarezne ,d"awdn zilkza wegx ip`y - §¥¥¡¤
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íéøîà éèå÷éì
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, 15.שמות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, יט.17.ירמי' טז, פיוט 18.ירמי'
עולם. יב.19.אדון נב, ישעי'

'` xc` b"k iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ג חמישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.ïè÷ ãòå

,uweyne,éîöò úà éúéNò àì éðà Càytpdy dcaerd - ©£¦Ÿ¨¦¦¤©§¦
ytpae seba zelb ly dfk avnl `eal zlbeqn ziwl`d
ip` `l - xzeia milty mipiprl dze` zekyend ,zindad
d"awd `l` ,zeedzdl lkei dfk avny zeaiqpd z` izxvi

ytpd z` yiald
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l ezn

BLéaìäå,xe`d z` - §¦§¦
yiald ,dnypd z`

,d"awdàëLî"a§©§¨
"àéåçc,`xwpd ,seba - §¦§¨

"ygpd xer" ,xen`k
"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -ék äæ ïéà §¦¨§¨¥¤¦

Bæ äãéøé íà,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg` `eazyúéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦

äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨
,dlL äNòîe øeac,d"awd l` elrzi mleky -éãé-ìò ¦©£¤¤¨©§¥

äøBzä úáLçîe øeac äNòîa ïúeLaìúäiciÎlr - ¦§©§¨§©£¤¦©£¤¤©¨
dxez ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr
dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn dfÎiciÎlry -

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦

úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk-íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦¨Ÿ¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦
áeúkL Bîëe21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥

éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥
,eðéðôì úBëeøòä úBëìäezaygn od od ,dxezd zekld - £¨¨£§¨¥

Îlre ,d"awd ly exeaice
xedxdde xeaicd ici
xywn ,dxezd zeklda
exeaic z` mc`d
exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:dn lr - ¤¡©

eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly
dfÎiciÎlre ,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi'ä éãewt"¦¥
:"áì éçnNî íéøLédxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry - §¨¦§©§¥¥

didz - ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne
didz ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d
,ok iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda
,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd
eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi - dilr dlecb zepngxe ,zindad ytpde

,zewl`a dyxeyl dxifgdle ef zelbn ziwl`d ytpd z` le`bl

ytpÎzgnyl d`ian ef dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw iciÎlr

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecbeavna x`yp sebdy zexn

xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd

xeq` `linne ,sebdn

iciÎlr xtez ef dgnyy

.sebdn zraepd zeavrd

íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
,ìéòì íéøkæpä íéøácä©§¨¦©¦§¨¦§¥

,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäìoeayg iciÎlr ,erpkzyda - ¦§¦§¤§¦§¨§¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
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ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



`'נב xc` c"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ד שישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

sebd dnk cr ,ytpd,cexiLôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤
dcáì`edy dnn - §©¨

xfege zelbdn `vei
iciÎlr ,iwl`d eyxeyl
,miaeh miyrne zeevn
äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨
úåöî íei÷ éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦¦§©

"EBîk Eòøì záäàå"1ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôð ìëì §¨©§¨§¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©
.ïè÷lecbn lgd - ¨¨

,miaeh miyrnae zeevna
zeevna ohwa dlke
z` ,miaeh miyrnae
enk aed`l eilr mlek
.envr z` ade` `edy

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llkytpdy
,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id elyLôpäå§©¤¤

ïúlãb òãBé éî çeøäå§¨©¦¥©§ª¨¨
ïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe©£¨¨§¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa,cvik - ¥Ÿ¦©¦
zrcl leki `ed ,`eti`
`ide daeyg eytpy
?zlefd ly eytpn dlrnl
?ixnbl jetd avnd `ny

íbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúîzenypd lk - ©§¦

.zg` dbixcna ,zeeyw"k
xirn epiax`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta
dnyp lke dipydn zg` zelcap od df mr cgi j` ,zeni`zn
zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id
itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg`

- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxy,äðlëì ãçà áàå- §¨¤¨§ª¨¨
l`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a`2.miiqn epiax w"k

dplek" :dxen`d ezxrdxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -
zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n

.zg`Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤
;ãçà 'äa íLôðlkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ©§¨©¤¨

,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd
envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id

xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` `l` zizenvr
z` aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n
zpigany ,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd
oaen ,cg` yxeyn mi`a md ik ,mig` md l`xyi ipa lk dnypd
zpigan ,oky .xacd
dad`d mb ixd dnypd
zirah dad` `id zlefl
dcn dze`a ,zizenvre
`id mig` oia dad`dy
,mxa .zizenvre zirah
zpigan wx `ed xen`d lk

,cala dnypd÷ø,z`f - ©
ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦§¨¥
øwò íôeb íéNBòä̈¦¨¦¨
úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦

,íäéðéazirah `id zlefl dad`d mda - ytpd ipipry xg`n - ¥¥¤
,sebd zpigane ,sebd ipipr `l` ,xwird eipira mpi` - zizenvre
xyt` i`e ipydn cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd

,zizin` dad` mdipia xexyzyàlà,dad` -øáãa äéeìzä ¤¨©§¨§¨¨
.dcáì,"xac"d zeleabl m`zda dad`d zlaben ,f`y - §©¨

`linn dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke.dad`d
,ixd el yi ,lth - sebde ,eipira xwir `id ytpdy in eli`e
ly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d

cer oipr" owfdxzeimeiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy - efk devnepiax w"k oeyl:xnelk .(

df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk
dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iaidlek,`ide -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
אחד  "אב הנשמות שבשורש  הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב

מאוחדות. הנשמות שכל - ˘ËÈÏ"‡:3.לכולנה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, אחים ÓÓ˘מתוארים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת פנים").‡ÌÈÁמתפרשת בקלסתר "דומין - אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים וגו':

'` xc` d"k ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה קודש שבת יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æä ììä ù"æå,`n 'nr cr:úåëéøàá à"îá

devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok`
- l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk ef

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy itk4zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyilkl

mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd
cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl
mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad`
,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl

llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad`
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl
ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd z`e xwir
dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl mb ceqi
xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed

.oldl

øîàL eäæå4äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨
,dlk`ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y - ª¨

,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iandàeä àLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨

déaâäì àeä äøBzä©¨§©§¦©
óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©
àøwò ãò äìòî äìòî©§¨©§¨©¦¨¨

;ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦
lk yxeye xwir cr
d`lrd edfy ,zenlerd

;dlrnl dhnlníâå§©
éLîäìóBñ¯ïéà øBà C §©§¦¥

úñðëa àeä¯Ceøä¦§¤¤
øàaúiL Bîk ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5eðéäc ,zqpk" - §©¨§©§
:drnyn "l`xyiøB÷îa¦§

,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLðdidiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨
`idy itk "l`xyi zqpk" mr (seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`"
l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec "cg`"

,dhnl,úBîLpa íBìLå-ñç ãeøt LiLk àìå,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

zqpka jynp seqÎoi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit xxeyyk
,ik - dhnle l`xyiéøa-àLã÷cøúàa àéøL àì àeä-C §ª§¨§¦¨©§¨©£©

,íéâtmewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,"dxey" d"awd oi` - ¨¦
;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebtíéøîBàL Bîëe6eðëøa" : §¤§¦¨§¥

øBàa ãçàk eðlk eðéáà̈¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eleki izni` - ¨¤

?"jipt xe`a epkxa" zeidl
,"cg`k eplek" epyiyk -
micge`n eplek epgp`yk

,cg`køàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
ixd ,xen`l m`zda -
jrxl zad`e" zevn
`idy xg`n ,"jenk
ozexywzd lr zqqean
zenyp lk ly ozecg`e

qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyilkl,l`xyin cg`
jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

'` xc` d"k ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה קודש שבת יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æä ììä ù"æå,`n 'nr cr:úåëéøàá à"îá

devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok`
- l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk ef

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy itk4zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyilkl

mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd
cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl
mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad`
,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl

llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad`
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl
ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd z`e xwir
dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl mb ceqi
xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed
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."'eë.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨

déaâäì àeä äøBzä©¨§©§¦©
óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©
àøwò ãò äìòî äìòî©§¨©§¨©¦¨¨

;ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦
lk yxeye xwir cr
d`lrd edfy ,zenlerd

;dlrnl dhnlníâå§©
éLîäìóBñ¯ïéà øBà C §©§¦¥

úñðëa àeä¯Ceøä¦§¤¤
øàaúiL Bîk ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5eðéäc ,zqpk" - §©¨§©§
:drnyn "l`xyiøB÷îa¦§

,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLðdidiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨
`idy itk "l`xyi zqpk" mr (seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`"
l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec "cg`"

,dhnl,úBîLpa íBìLå-ñç ãeøt LiLk àìå,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

zqpka jynp seqÎoi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit xxeyyk
,ik - dhnle l`xyiéøa-àLã÷cøúàa àéøL àì àeä-C §ª§¨§¦¨©§¨©£©

,íéâtmewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,"dxey" d"awd oi` - ¨¦
;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebtíéøîBàL Bîëe6eðëøa" : §¤§¦¨§¥

øBàa ãçàk eðlk eðéáà̈¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eleki izni` - ¨¤

?"jipt xe`a epkxa" zeidl
,"cg`k eplek" epyiyk -
micge`n eplek epgp`yk

,cg`køàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
ixd ,xen`l m`zda -
jrxl zad`e" zevn
`idy xg`n ,"jenk
ozexywzd lr zqqean
zenyp lk ly ozecg`e

qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyilkl,l`xyin cg`
jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn
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'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
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ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oihib(oey`x meil)

déLôðì àúeLø déì âìtlha epi`e envrl zeyx `ed wleg - ¨©¥§¨§©§¥
.zyxebn dpi`e ,xvglàì éàårax` lr zen` rax` ea oi` m` - §¦Ÿ

df ote`a ,zen`àéä àúeLø àãç,xvgd mr `ed zg` zeyx - £¨§¨¦
.zyxebn ef ixde
,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,o`k xaecn xvg efi`a -àîéìéà §©©§¦¨¦¥¨

dãéc øöçaok m` ,dly xvga m` -éåä éàî úBnà òaøà éåä ék ¤¨¥¦¨¦£¥©§©©©£¥
ixd ,zyxebn dpi` recn zen` 'c lr 'c `lqita yi m` elit` -

.`ed dly `lqitdlàdéãéc øöça àxaecny xn`z m`e - ¤¨¤¨¥¦¥
ok m` ,exvgaéåä éàî úBnà òaøà éåä àì ékoi` m` elit` - ¦Ÿ£¥©§©©©£¥

.dxivg ef oi` ixde ,zyxebn `dz dnl zen` 'c lr 'c `lqita
,`xnbd zx`anàëéøö àì`l` jxved `l sqei ax ly ewelig - Ÿ§¦¨

oebkaíB÷î dìLBàcick exvga mewn lrad dl li`ydy - §§¨¨
ixd rax` lr rax` `lqita oi` m` okle ,hbd z` ea dpwzy

yi m` j` ,dl li`ydy mewnd llka `ed ixde xvgl lha `ed
xvgd llka epi`e envrl zeyx wleg ,zen` rax` lr rax` ea

,`lqitd z` s` dl li`ydy mixne` oi`e .dl li`ydyãçc§©
éLðéà éìLBî àì úBîB÷î éøz ,éLðéà éìLBî íB÷îmc`y oeik - ¨§¥¦§¥§¥§Ÿ§¥¦§¥

.zenewn ipy `le ezeyxa cg` mewn li`ydl libx
,`xnbd dtiqenïøîà àìålr rax` `lqitd agexa oi` m`y §Ÿ£¨¨

,zyxebne `ed xvgd llkay zen` rax`dBáb àìc àlà¤¨§Ÿ¨©
`lqitdäøNò,migthìáà`ed m`äøNò dBáb,migthìò óà £¨¨£¨¨©£¨¨©©

éåä àìc ábagxúBnà òaøà ållka epi`e envrl zeyx `ed wleg ©§Ÿ£¥©§©©
.zyxebn dpi`e xvgdïøîà àìåzen` rax` eagxa oi` m`y §Ÿ£¨¨

,`ed xvgd llkay migth dxyr edaba `leàlàote`aúéìc ¤¨§¥
déì¥
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נג '` xc` c"k iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ד שישי יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åôåâù øçàî éë,`n 'nr cr.äãáì øáãá

sebd dnk cr ,ytpd,cexiLôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤
dcáì`edy dnn - §©¨

xfege zelbdn `vei
iciÎlr ,iwl`d eyxeyl
,miaeh miyrne zeevn
äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨
úåöî íei÷ éãéì àáì̈Ÿ¦¥¦¦§©

"EBîk Eòøì záäàå"1ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôð ìëì §¨©§¨§¥£¨§¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©
.ïè÷lecbn lgd - ¨¨

,miaeh miyrnae zeevna
zeevna ohwa dlke
z` ,miaeh miyrnae
enk aed`l eilr mlek
.envr z` ade` `edy

,Bìöà áòúîe ñàîð BôebL øçàî ékllk mewn oi`y ixd - ¦¥©©¤¦§¨§Ÿ¨¤§
mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`i eteb cvny

eayga ,zlefd z` xy`n xzei envr z` ad`iy llkytpdy
,oky ,zlefd ly ytpd xy`n dbixcna dlrnl `id elyLôpäå§©¤¤

ïúlãb òãBé éî çeøäå§¨©¦¥©§ª¨¨
ïøB÷îe ïLøLa ïúìòîe©£¨¨§¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa,cvik - ¥Ÿ¦©¦
zrcl leki `ed ,`eti`
`ide daeyg eytpy
?zlefd ly eytpn dlrnl
?ixnbl jetd avnd `ny

íbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúîzenypd lk - ©§¦

.zg` dbixcna ,zeeyw"k
xirn epiax`"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :

zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd - r"ta
dnyp lke dipydn zg` zelcap od df mr cgi j` ,zeni`zn
zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik) envrl xac `id
itk ixd - (ozecg`zd lr `le ozelcazd lr dxen dipyl zg`

- eppiprl qgia xne`e jiynn owfd epaxy,äðlëì ãçà áàå- §¨¤¨§ª¨¨
l`xyi ipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a`2.miiqn epiax w"k

dplek" :dxen`d ezxrdxzei df ixd :xnelk ."micg`zn -
zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n

.zg`Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3LøL ãvî , §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤
;ãçà 'äa íLôðlkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ©§¨©¤¨

,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd
envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd `id

xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` `l` zizenvr
z` aed`l leki `ed ,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd xac xy`n
zpigany ,xen`d itl ,`l` ?envr z` ade` `edy enk zlefd
oaen ,cg` yxeyn mi`a md ik ,mig` md l`xyi ipa lk dnypd
zpigan ,oky .xacd
dad`d mb ixd dnypd
zirah dad` `id zlefl
dcn dze`a ,zizenvre
`id mig` oia dad`dy
,mxa .zizenvre zirah
zpigan wx `ed xen`d lk

,cala dnypd÷ø,z`f - ©
ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦§¨¥
øwò íôeb íéNBòä̈¦¨¦¨
úézîà äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨£¦¦

,íäéðéazirah `id zlefl dad`d mda - ytpd ipipry xg`n - ¥¥¤
,sebd zpigane ,sebd ipipr `l` ,xwird eipira mpi` - zizenvre
xyt` i`e ipydn cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd

,zizin` dad` mdipia xexyzyàlà,dad` -øáãa äéeìzä ¤¨©§¨§¨¨
.dcáì,"xac"d zeleabl m`zda dad`d zlaben ,f`y - §©¨

`linn dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke.dad`d
,ixd el yi ,lth - sebde ,eipira xwir `id ytpdy in eli`e
ly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d

cer oipr" owfdxzeimeiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy - efk devnepiax w"k oeyl:xnelk .(

df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk
dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iaidlek,`ide -
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íéøîà éèå÷éì

àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì

.ïè÷ ãòå ìåãâîì

åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéá
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יח.1. יט, ומיד 2.ויקרא הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר
אחת  מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם
- אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה;
הנשמה  לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב"
וכשטיפת  נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת  הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך
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øàaúiL Bîk ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5eðéäc ,zqpk" - §©¨§©§
:drnyn "l`xyiøB÷îa¦§

,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLðdidiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨
`idy itk "l`xyi zqpk" mr (seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`"
l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wec "cg`"

,dhnl,úBîLpa íBìLå-ñç ãeøt LiLk àìå,f`y - §Ÿ§¤¥¥©§¨©§¨

zqpka jynp seqÎoi` xe` oi` ,zenypa dlilg cexit xxeyyk
,ik - dhnle l`xyiéøa-àLã÷cøúàa àéøL àì àeä-C §ª§¨§¦¨©§¨©£©

,íéâtmewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,"dxey" d"awd oi` - ¨¦
;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebtíéøîBàL Bîëe6eðëøa" : §¤§¦¨§¥

øBàa ãçàk eðlk eðéáà̈¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eleki izni` - ¨¤

?"jipt xe`a epkxa" zeidl
,"cg`k eplek" epyiyk -
micge`n eplek epgp`yk

,cg`køàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦
ixd ,xen`l m`zda -
jrxl zad`e" zevn
`idy xg`n ,"jenk
ozexywzd lr zqqean
zenyp lk ly ozecg`e

qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyilkl,l`xyin cg`
jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn

:oldl "`ipz"d xne`

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

íéøîà éèå÷éì
ìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת

'` xc` d"k ycew zay mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ה קודש שבת יום
,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ï÷æä ììä ù"æå,`n 'nr cr:úåëéøàá à"îá

devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok`
- l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk ef

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy itk4zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyilkl

mc` oiay zeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd
cvik ,oiadl ,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl
mc` oiay zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad`
,envr z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl

llbay - mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad`
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl
ok` `ed df xac mvry ,xacd oaei - lth sebd z`e xwir
dlek dxezd yxeye ceqi :mewnl mc` oiay zeevnl mb ceqi
xiaqi owfd epaxy itke ,sebd lrn ytpd z` zelrdl `ed

.oldl

øîàL eäæå4äøBzä ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷ ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©¦¦§¨¤¨©¨
,dlk`ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y - ª¨

,dxezd ly zeevnd lk meiwl d`iandàeä àLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë.ef devnl yexit mieedn x`yd lk -ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨

déaâäì àeä äøBzä©¨§©§¦©
óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©
àøwò ãò äìòî äìòî©§¨©§¨©¦¨¨

;ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦
lk yxeye xwir cr
d`lrd edfy ,zenlerd

;dlrnl dhnlníâå§©
éLîäìóBñ¯ïéà øBà C §©§¦¥

úñðëa àeä¯Ceøä¦§¤¤
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היום יום . . . נד

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  "ָחִסיד" הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ
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נה היום יום . . . 
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

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"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  ָחְכָמה  נּו"ן,  נתיבות חכמה וחמישים שערי בינה[,  ]ל"ב  – ל"ב  ְלָבנֹון 
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"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

יום 
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ה'תשע"ו  א' אדר י"ט ראשון יום כ'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨
,ìâø äøúé äúéä íà ïëå ;äôøè ,dúiøa úlçzî ìâø äøñç£¥¨¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤

.àeä øñçk øúiä ìkL¤¨©¨¥§¨¥
הרמב"ם הכ"ד)לדעת משום (לקמן אסורה הבהמה כאשר ,

ברייתו,xqgאיבר מתחילת שמיים בידי בחסר גם זה הרי –
שאיבר משום כשנאסרה ניטל lhipואילו אם רק אסורה –

אדם. בידי
כבד  (כגון טריפה" ניטל "אם בו שנאמר באיבר לכן,
הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו שנאמר
היתה  אם אבל אדם, בידי נחתך אם רק נאסרת הבהמה
באיבר  ואילו מותרת. ברייתה, מתחילת איבר אותו חסירה

"אם בו חסירה xqgשנאמר היתה אם אסורה טריפה", –
אדם. בידי נחתך אם שכן וכל ברייתה, מתחילת אותו

בידי  כנטול אינו הרמב"ם לדעת כנטול, שהוא והיתר

מדייק  ולכן ברייתו, מתחילת שמיים בידי כחסר אלא אדם
היתר "שכל שמיים xqgוכותב בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו. מתחילת
שהרי  כשרה, – כבדים שני בבהמה נמצאו אם זה ולפי
נחתך  אם (ורק כשרה ברייתה מתחילת כבד לה היה לא  אם
ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אדם בידי
– ניטל "אם בהם שנאמר באלו אף הרשב"א, לדעת אך
בידי  בחסר ובין אדם בידי בניטל בין הוא האיסור טריפה",
כי  טריפה, - בבהמה כבדים שני בבהמה נמצאו ואם שמים,
בידי  חסר או אדם בידי ניטל אם הבדל ואין כנטול", "יתר

מ"א)שמים סו"ס שם יוסף ובית נ, סי' יור"ד .(טור
הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמוך (יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"ם. שיטת היינו אמכשירין",

ה'תשע"ו  א' אדר כ' שני יום הרופאים? בדברי מתחשבים האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰eøîàå eðnL elà ïëå§¥¥¤¨§¨§
eðéãéaL äàeôøä éëøcî äàøiL ét ìò óàå ,äôøè ïäL¤¥§¥¨§©©¦¤¥¨¤¦©§¥¨§¨¤§¨¥
äî àlà Eì ïéà ¯ ïäî äéçzL øLôàå ,ïéúéîî ïðéà ïúö÷nL¤¦§¨¨¥¨§¦¦§¤§¨¤¦§¤¥¤¥§¤¨©

."EeøBé øLà äøBzä ét ìò" :øîàpL ,íéîëç eðnL¤¨£¨¦¤¤¡©©¦©¨£¤
מסוגי  אחד על אומרים הרופאים שאם מבואר זו בהלכה
לה  יש כיום הרפואה דרכי פי שעל חכמים שמנו הטריפות
ולכאורה  נשאר. והאיסור בדבריהם מתחשבים אין רפואה,

רוצח בהלכות לדבריו סותרים ה"ח)הדברים שההורג (פ"ב
כמת, נחשב ההרוג שמלכתחילה מאחר פטור 'טריפה' אדם
שזה  בוודאי שיוודע עד שלם, בחזקת אדם 'וכל והוסיף:

dlrzטריפה dl oi` ef dkny mi`texd exn`ie.'(רפואה)
'טריפה'! בהגדרת הרופאים דברי על שסומכים הרי

ה'אחיעזר' ה)וביאר יב, סי' :(ח"א
שבעים  שיש מסיני למשה הלכה נמסרה בהמה לגבי
טריפה  הרופא לדעת אם אף משתנית לא וההלכה טריפות,
למשה  הלכה נאמרה שלא באדם אך ממיתה, אינה מסוימת

הרופאים. פי על נקבעת כ'טריפה' הגדרתו מסיני,
היימן ו)והגר"ש סי' מכתבים ח"ב, שלמה רבי שגם (חידושי הקשה

בכך  יסודם בסיני, למשה שנמסרו בבהמה טריפה דיני
אנו  אין ואם זו, ממחלה להירפא יכולה אינה שהבהמה
שיש  מסוים מקרה על האומרים הרופאים דברי את מקבלים
נאמנים  הם באדם מדוע טועים, שהם ואומרים רפואה לה

'טרי  מהו פה'?לקבוע
שאין  ב) מב, (חולין תם רבינו שיטת פי על שביארו ויש
ויש  'מזל' יש לאדם כי מבהמה, באדם טריפות דיני למדים
בהמה  ההופך שמום יתכן ולכן מבהמה, יתירה חיות לו
האבר  שמבנה אף (על לטריפה האדם את יהפוך לא לטריפה
ולכן  הרמב"ם, דעת גם היא שכך לומר ויש זהה). שלהם
הרופאים  אם אף לחיות תוכל שלא ברור בבהמה בטרפות
הרופאים  דברי על מסתמכים באדם אך אחרת, אומרים

קכז) סי' ג מישרים דובב שם. שלמה רבי .(חידושי
אך  לגמרי, נאמנים אינם שהרופאים אף כי שהוסיפו ויש
שאדם  טוענים וכאשר ספק, הפחות לכל מעוררים דבריהם
אין  ממיתה, פטור ההורגו הרי צודקים הם ואם טריפה זה

הרוצח את להרוג רסח)בידינו סי' או"ח שיק מהר"ם .(שו"ת

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א שלישי יום בחיה? גם - בנו' ואת 'אותו איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äiávä ìò àaä æò¥©¨©©§¦¨
ì øeñà ¯äøt ;ä÷Bì Bðéà èçL íàå ,dða úàå dúBà èçL ¨¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¨©¥¤¨¨

.dðáe äiáö àì ,äøBz äøñà dðáe§¨¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨
הרשב"א כך על א):והקשה פ, חולן ד. שער ב בית הבית, (תורת

ב)בגמרא עט, עליה (חולין שבא בצביה מודים שהכל אמרו
עובר  שאינו אחד ביום ובנה הצביה את ושחט וילדה, תיש
נאמר  בתורה כי אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו על
היינו, ובנו". צבי ולא רחמנא אמר ובנו ו"שה שה' או 'שור

אם  רק אלא 'חיה' ממין היא האם כאשר אסרה לא שהתורה
לאסור  הרמב"ם למד מהיכן כן, ואם 'בהמה'. ממין היא

אחד? ביום ובנה חיה שחיטת
סקל"ב)והש"ך טז סי' ה'בית (יור"ד של ביאורו את הביא

חביב)יוסף' מהר"י בשם שם. זו (יור"ד שחיטה אסר שהרמב"ם
ידעתי  "לא זה: על תמה אך עין, למראית מחשש לכתחילה

העז"? מן שבא יודע דמי בדבר, שייך העין מראית מה
יוסף' ה'ראש שם)וביאר לאביו (חולין דומה הבן כאשר :
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להתיר  ויבואו עז היתה אמו שגם הרואים יסברו (העז)
ואין  לעז דומה אינו הבן אם זה, ולפי בנה. עם עז שחיטת

להתיר. יש לטעות חשש
שור' ה'תבואות סקל"ב)אך טז הרמב"ם (סי' בשיטת נקט

הצביה, כצורת היא אלא לעז דומה אינה הבן צורת אם שאף
שמא  מחשש בנה עם הצביה שחיטת את אסרו חכמים

אביו עם הבן את בנו'frdישחט ואת 'אותו איסור והרי
בזכרים גם הי"א)הוא .(להלן

הראשונים בשם שור' ה'תבואות ביאר ורבינו ועוד (הרא"ש

:ירוחם)
לוי  בן יהושע רבי לדעת חושש א)הרמב"ם ז, (בכורות

על  עז בא וכאשר מזה, זו מתעברות אינן והבהמה שהחיה
אחד  באמת אבל כך, נראה רק שזה להניח יש וילדה הצביה
שניהם  אלא לעינינו שנראה כפי אינו העז) או (הצביה מהם
ולכן, לידה. תיתכן כך רק כי חיה, או בהמה המין, מאותו
שמא  אחד ביום ובנה הצביה את לשחוט לכתחילה אסור

הבהמה. ממין ושניהם עז אלא צביה זו אין

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב רביעי יום בשבת  תענית איסור

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìháì òaLp¦§©§©¥¤
ìëàé àìå . . úéöéöa óhòúé àlL òaLpL ïBâk ?ãöék .äåönä©¦§¨¥©§¤¦§©¤Ÿ¦§©¥§¦¦§ŸŸ©

.íéáBè íéîéå úBúaLa äpòúiL Bà ,çñtä éìéìa ävî©¨§¥¥©¤©¤¦§©¤§©¨§¨¦¦
וחי  חלה שבועתו אין מדאורייתא, מצוה לבטל יב הנשבע

לעבור  בנשבע הדין מה הפוסקים: ודנו המצוה. את לקיים
איסור בשבועה opaxcn,על כוח אין זה במקרה גם האם

בו  אין מדרבנן הוא והאיסור שמאחר או האיסור את לבטל
מלחול? השבועה את למנוע כוח

בין  שמנה כאן הרמב"ם מדברי זאת שהוכיחו ויש
בשבתות  'שיתענה המצוה את לבטל נשבע של הדוגמאות
מדרבנן  רק הוא בשבת תענית איסור והרי טובים', ובימים

לבטלו! יכולה השבועה אין זאת ובכל
הרשב"א תריד)אך סי' ח"א לבטל (שו"ת חלה ששבועה כתב

כי  כאן, הרמב"ם מדברי הראיה את ודחה מדרבנן, איסור
היא  בשבת פת לאכול החובה הרמב"ם שלדעת יתכן

`ziixe`cn פסח של ראשון בליל פת לאכול שחייבים כשם

– ובסוכות מצות', תאכלו 'בערב שנאמר – (בפסח וסוכות
מפסח). שוה' 'גזירה למדים כי

שלא  ס"ג) תקע סי' או"ח (שו"ע כתב איגר הגר"ע אך
דייק  ובכוונה בשבת, פת אכילת לחיוב בתורה מקור מצאנו

או הפסח, בלילי מצה יאכל 'ולא וכתב: dprziyהרמב"ם
מצוה אין בשבת כלומר: טובים', ובימים lek`lבשבתות

zt התורה מן איסור יש מכלֿמקום אך פסח, בלילי כמו ,
מאכילה לגמרי ולהימנע רפ"ח להתענות סי' א"ח אדה"ז ש"ע (ראה

.ס"ז)
משום  הוא בשבת להתענות בתורה האיסור ומקור
עונג  מצות שגם ואף שבת, עונג מצות בזה מבטל שהמתענה
עונג'), לשבת ('וקראת ישעיה בנביא אלא בתורה נאמרה לא
רשאי  נביא אין שהרי בעצמו זאת חידש שהנביא הכוונה אין
שנאמר  מהתורה חיוב שהוא בהכרח אלא מצוות, לחדש
ישעיה  ידי על ונכתב איש, מפי איש ונמסר בסיני למשה

א). קיא, שבת סופר' ('חתם

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג חמישי יום התור  מן אסור שיעור' 'חצי אין ה?מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL òaLpL éî¦¤¦§©¤Ÿ
äúeçt äìéëà ïéàL ;øeèt ¯ úéfkî úBçt ìëàå ,íBiä ìëàéŸ©©§¨©¨¦©©¦¨¤¥£¦¨§¨
àöBiëå úBôøèe úBìápî øeòL éöç ìëBàk àeä éøäå ,úéfkî¦©©¦©£¥§¥£¦¦¦§¥§¥§©¥

.ïää¤
התורה מן אסור שיעור' א)'חצי עד, ש"כל (יומא ואף ,

בין  בינוני בכזית שיעורן - שבתורה מאכלות איסורי
לאכול התורה מן אסור לכרת... בין edy`למלקות lk מדבר

ה"ב)האסור" פי"ד מאכ"א .(הל'
הר"ן כתב יאכל, שלא הרי"ף)והנשבע מדפי א ט, (שבועות

כשנשבע  כי מכזית פחות לאכול שמותר אומרים יש בשם
כזית. אלא עצמו על לאסור התכוין לא

פחות  ואכל יאכל שלא שהנשבע כתב כאן הרמב"ם אבל
וטריפות". מנבילות שיעור חצי כאוכל היא "הרי מכזית

הר"ן היתה (שם)וביאר הנשבע של דבריו שמשמעות אף כי
שיעור' שה'חצי כיון שלם, אכילה שיעור עצמו על לאסור
שיעור' 'חצי ככל זה הרי לשיעור, ולהשלים להצטרף ראוי

לאצטרופי'. 'חזי כי התורה מן האסור
איגר הגר"ע קנד)והקשה סו"ס רע"א :(תשובות

וכשהחכם  שבועתו, על (להתחרט) 'להישאל' יכול אדם

רבא  ואמר למפרע. נעקרת היא הרי השבועה את לו מתיר
ב) כז, אם (שבועות ואכלה, לאוכלה שלא ככר על שהנשבע ,
ממנה zifkשייר xeriy את ומתירים עליה 'נשאל' זה הרי

אם  אבל הנשאר. את גם לאכול ומותר למפרע השבועה
מכאן  להתיר מה אין אם כי עליה, נשאל אין - כולה אכלה

השבועה. את מתירים אין - ולהבא
השבועה  חלה מכזית בפחות שגם הרמב"ם דברי ולפי

שייר אם רק מדוע לתמוה: יש התורה, מן יכול zifkונאסר
והתרת  התורה, מן אסור מכך פחות גם הרי 'להישאל',

זה? על לחול יכולה השבועה
כל  אם רק הוא התורה מן אסור שיעור' 'חצי ותירץ:
שלם, לשיעור לאיצטרופי' 'חזי החצי ואז נמצא השיעור
ואין  זית, כחצי רק ממנה ושייר ואכלה ככר על הנשבע אבל
על  אין כן ואם מותר, הנשאר – להצטרף שיוכל כדי יותר

ההתרה. שתחול מה
התורה) (מן לאכול מותר יהא זה לפי האם ומסתפק:
או  פסח, של האחרון היום בסוף מכשיעור פחות חמץ
הכיפורים, יום של האחרון ברגע מכשיעור פחות לאכול

לשיעור? להשלים שהות אין כאשר
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ה'תשע"ו  א' אדר י"ט ראשון יום כ'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨
,ìâø äøúé äúéä íà ïëå ;äôøè ,dúiøa úlçzî ìâø äøñç£¥¨¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤

.àeä øñçk øúiä ìkL¤¨©¨¥§¨¥
הרמב"ם הכ"ד)לדעת משום (לקמן אסורה הבהמה כאשר ,

ברייתו,xqgאיבר מתחילת שמיים בידי בחסר גם זה הרי –
שאיבר משום כשנאסרה ניטל lhipואילו אם רק אסורה –

אדם. בידי
כבד  (כגון טריפה" ניטל "אם בו שנאמר באיבר לכן,
הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו שנאמר
היתה  אם אבל אדם, בידי נחתך אם רק נאסרת הבהמה
באיבר  ואילו מותרת. ברייתה, מתחילת איבר אותו חסירה

"אם בו חסירה xqgשנאמר היתה אם אסורה טריפה", –
אדם. בידי נחתך אם שכן וכל ברייתה, מתחילת אותו

בידי  כנטול אינו הרמב"ם לדעת כנטול, שהוא והיתר

מדייק  ולכן ברייתו, מתחילת שמיים בידי כחסר אלא אדם
היתר "שכל שמיים xqgוכותב בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו. מתחילת
שהרי  כשרה, – כבדים שני בבהמה נמצאו אם זה ולפי
נחתך  אם (ורק כשרה ברייתה מתחילת כבד לה היה לא  אם
ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אדם בידי
– ניטל "אם בהם שנאמר באלו אף הרשב"א, לדעת אך
בידי  בחסר ובין אדם בידי בניטל בין הוא האיסור טריפה",
כי  טריפה, - בבהמה כבדים שני בבהמה נמצאו ואם שמים,
בידי  חסר או אדם בידי ניטל אם הבדל ואין כנטול", "יתר

מ"א)שמים סו"ס שם יוסף ובית נ, סי' יור"ד .(טור
הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמוך (יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"ם. שיטת היינו אמכשירין",

ה'תשע"ו  א' אדר כ' שני יום הרופאים? בדברי מתחשבים האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰eøîàå eðnL elà ïëå§¥¥¤¨§¨§
eðéãéaL äàeôøä éëøcî äàøiL ét ìò óàå ,äôøè ïäL¤¥§¥¨§©©¦¤¥¨¤¦©§¥¨§¨¤§¨¥
äî àlà Eì ïéà ¯ ïäî äéçzL øLôàå ,ïéúéîî ïðéà ïúö÷nL¤¦§¨¨¥¨§¦¦§¤§¨¤¦§¤¥¤¥§¤¨©

."EeøBé øLà äøBzä ét ìò" :øîàpL ,íéîëç eðnL¤¨£¨¦¤¤¡©©¦©¨£¤
מסוגי  אחד על אומרים הרופאים שאם מבואר זו בהלכה
לה  יש כיום הרפואה דרכי פי שעל חכמים שמנו הטריפות
ולכאורה  נשאר. והאיסור בדבריהם מתחשבים אין רפואה,

רוצח בהלכות לדבריו סותרים ה"ח)הדברים שההורג (פ"ב
כמת, נחשב ההרוג שמלכתחילה מאחר פטור 'טריפה' אדם
שזה  בוודאי שיוודע עד שלם, בחזקת אדם 'וכל והוסיף:

dlrzטריפה dl oi` ef dkny mi`texd exn`ie.'(רפואה)
'טריפה'! בהגדרת הרופאים דברי על שסומכים הרי

ה'אחיעזר' ה)וביאר יב, סי' :(ח"א
שבעים  שיש מסיני למשה הלכה נמסרה בהמה לגבי
טריפה  הרופא לדעת אם אף משתנית לא וההלכה טריפות,
למשה  הלכה נאמרה שלא באדם אך ממיתה, אינה מסוימת

הרופאים. פי על נקבעת כ'טריפה' הגדרתו מסיני,
היימן ו)והגר"ש סי' מכתבים ח"ב, שלמה רבי שגם (חידושי הקשה

בכך  יסודם בסיני, למשה שנמסרו בבהמה טריפה דיני
אנו  אין ואם זו, ממחלה להירפא יכולה אינה שהבהמה
שיש  מסוים מקרה על האומרים הרופאים דברי את מקבלים
נאמנים  הם באדם מדוע טועים, שהם ואומרים רפואה לה

'טרי  מהו פה'?לקבוע
שאין  ב) מב, (חולין תם רבינו שיטת פי על שביארו ויש
ויש  'מזל' יש לאדם כי מבהמה, באדם טריפות דיני למדים
בהמה  ההופך שמום יתכן ולכן מבהמה, יתירה חיות לו
האבר  שמבנה אף (על לטריפה האדם את יהפוך לא לטריפה
ולכן  הרמב"ם, דעת גם היא שכך לומר ויש זהה). שלהם
הרופאים  אם אף לחיות תוכל שלא ברור בבהמה בטרפות
הרופאים  דברי על מסתמכים באדם אך אחרת, אומרים

קכז) סי' ג מישרים דובב שם. שלמה רבי .(חידושי
אך  לגמרי, נאמנים אינם שהרופאים אף כי שהוסיפו ויש
שאדם  טוענים וכאשר ספק, הפחות לכל מעוררים דבריהם
אין  ממיתה, פטור ההורגו הרי צודקים הם ואם טריפה זה

הרוצח את להרוג רסח)בידינו סי' או"ח שיק מהר"ם .(שו"ת

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א שלישי יום בחיה? גם - בנו' ואת 'אותו איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äiávä ìò àaä æò¥©¨©©§¦¨
ì øeñà ¯äøt ;ä÷Bì Bðéà èçL íàå ,dða úàå dúBà èçL ¨¦§Ÿ¨§¤§¨§¦¨©¥¤¨¨

.dðáe äiáö àì ,äøBz äøñà dðáe§¨¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨
הרשב"א כך על א):והקשה פ, חולן ד. שער ב בית הבית, (תורת

ב)בגמרא עט, עליה (חולין שבא בצביה מודים שהכל אמרו
עובר  שאינו אחד ביום ובנה הצביה את ושחט וילדה, תיש
נאמר  בתורה כי אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו על
היינו, ובנו". צבי ולא רחמנא אמר ובנו ו"שה שה' או 'שור

אם  רק אלא 'חיה' ממין היא האם כאשר אסרה לא שהתורה
לאסור  הרמב"ם למד מהיכן כן, ואם 'בהמה'. ממין היא

אחד? ביום ובנה חיה שחיטת
סקל"ב)והש"ך טז סי' ה'בית (יור"ד של ביאורו את הביא

חביב)יוסף' מהר"י בשם שם. זו (יור"ד שחיטה אסר שהרמב"ם
ידעתי  "לא זה: על תמה אך עין, למראית מחשש לכתחילה

העז"? מן שבא יודע דמי בדבר, שייך העין מראית מה
יוסף' ה'ראש שם)וביאר לאביו (חולין דומה הבן כאשר :
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להתיר  ויבואו עז היתה אמו שגם הרואים יסברו (העז)
ואין  לעז דומה אינו הבן אם זה, ולפי בנה. עם עז שחיטת

להתיר. יש לטעות חשש
שור' ה'תבואות סקל"ב)אך טז הרמב"ם (סי' בשיטת נקט

הצביה, כצורת היא אלא לעז דומה אינה הבן צורת אם שאף
שמא  מחשש בנה עם הצביה שחיטת את אסרו חכמים

אביו עם הבן את בנו'frdישחט ואת 'אותו איסור והרי
בזכרים גם הי"א)הוא .(להלן

הראשונים בשם שור' ה'תבואות ביאר ורבינו ועוד (הרא"ש

:ירוחם)
לוי  בן יהושע רבי לדעת חושש א)הרמב"ם ז, (בכורות

על  עז בא וכאשר מזה, זו מתעברות אינן והבהמה שהחיה
אחד  באמת אבל כך, נראה רק שזה להניח יש וילדה הצביה
שניהם  אלא לעינינו שנראה כפי אינו העז) או (הצביה מהם
ולכן, לידה. תיתכן כך רק כי חיה, או בהמה המין, מאותו
שמא  אחד ביום ובנה הצביה את לשחוט לכתחילה אסור

הבהמה. ממין ושניהם עז אלא צביה זו אין

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב רביעי יום בשבת  תענית איסור

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìháì òaLp¦§©§©¥¤
ìëàé àìå . . úéöéöa óhòúé àlL òaLpL ïBâk ?ãöék .äåönä©¦§¨¥©§¤¦§©¤Ÿ¦§©¥§¦¦§ŸŸ©

.íéáBè íéîéå úBúaLa äpòúiL Bà ,çñtä éìéìa ävî©¨§¥¥©¤©¤¦§©¤§©¨§¨¦¦
וחי  חלה שבועתו אין מדאורייתא, מצוה לבטל יב הנשבע

לעבור  בנשבע הדין מה הפוסקים: ודנו המצוה. את לקיים
איסור בשבועה opaxcn,על כוח אין זה במקרה גם האם

בו  אין מדרבנן הוא והאיסור שמאחר או האיסור את לבטל
מלחול? השבועה את למנוע כוח

בין  שמנה כאן הרמב"ם מדברי זאת שהוכיחו ויש
בשבתות  'שיתענה המצוה את לבטל נשבע של הדוגמאות
מדרבנן  רק הוא בשבת תענית איסור והרי טובים', ובימים

לבטלו! יכולה השבועה אין זאת ובכל
הרשב"א תריד)אך סי' ח"א לבטל (שו"ת חלה ששבועה כתב

כי  כאן, הרמב"ם מדברי הראיה את ודחה מדרבנן, איסור
היא  בשבת פת לאכול החובה הרמב"ם שלדעת יתכן

`ziixe`cn פסח של ראשון בליל פת לאכול שחייבים כשם

– ובסוכות מצות', תאכלו 'בערב שנאמר – (בפסח וסוכות
מפסח). שוה' 'גזירה למדים כי

שלא  ס"ג) תקע סי' או"ח (שו"ע כתב איגר הגר"ע אך
דייק  ובכוונה בשבת, פת אכילת לחיוב בתורה מקור מצאנו

או הפסח, בלילי מצה יאכל 'ולא וכתב: dprziyהרמב"ם
מצוה אין בשבת כלומר: טובים', ובימים lek`lבשבתות

zt התורה מן איסור יש מכלֿמקום אך פסח, בלילי כמו ,
מאכילה לגמרי ולהימנע רפ"ח להתענות סי' א"ח אדה"ז ש"ע (ראה

.ס"ז)
משום  הוא בשבת להתענות בתורה האיסור ומקור
עונג  מצות שגם ואף שבת, עונג מצות בזה מבטל שהמתענה
עונג'), לשבת ('וקראת ישעיה בנביא אלא בתורה נאמרה לא
רשאי  נביא אין שהרי בעצמו זאת חידש שהנביא הכוונה אין
שנאמר  מהתורה חיוב שהוא בהכרח אלא מצוות, לחדש
ישעיה  ידי על ונכתב איש, מפי איש ונמסר בסיני למשה

א). קיא, שבת סופר' ('חתם

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג חמישי יום התור  מן אסור שיעור' 'חצי אין ה?מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL òaLpL éî¦¤¦§©¤Ÿ
äúeçt äìéëà ïéàL ;øeèt ¯ úéfkî úBçt ìëàå ,íBiä ìëàéŸ©©§¨©¨¦©©¦¨¤¥£¦¨§¨
àöBiëå úBôøèe úBìápî øeòL éöç ìëBàk àeä éøäå ,úéfkî¦©©¦©£¥§¥£¦¦¦§¥§¥§©¥

.ïää¤
התורה מן אסור שיעור' א)'חצי עד, ש"כל (יומא ואף ,

בין  בינוני בכזית שיעורן - שבתורה מאכלות איסורי
לאכול התורה מן אסור לכרת... בין edy`למלקות lk מדבר

ה"ב)האסור" פי"ד מאכ"א .(הל'
הר"ן כתב יאכל, שלא הרי"ף)והנשבע מדפי א ט, (שבועות

כשנשבע  כי מכזית פחות לאכול שמותר אומרים יש בשם
כזית. אלא עצמו על לאסור התכוין לא

פחות  ואכל יאכל שלא שהנשבע כתב כאן הרמב"ם אבל
וטריפות". מנבילות שיעור חצי כאוכל היא "הרי מכזית

הר"ן היתה (שם)וביאר הנשבע של דבריו שמשמעות אף כי
שיעור' שה'חצי כיון שלם, אכילה שיעור עצמו על לאסור
שיעור' 'חצי ככל זה הרי לשיעור, ולהשלים להצטרף ראוי

לאצטרופי'. 'חזי כי התורה מן האסור
איגר הגר"ע קנד)והקשה סו"ס רע"א :(תשובות

וכשהחכם  שבועתו, על (להתחרט) 'להישאל' יכול אדם

רבא  ואמר למפרע. נעקרת היא הרי השבועה את לו מתיר
ב) כז, אם (שבועות ואכלה, לאוכלה שלא ככר על שהנשבע ,
ממנה zifkשייר xeriy את ומתירים עליה 'נשאל' זה הרי

אם  אבל הנשאר. את גם לאכול ומותר למפרע השבועה
מכאן  להתיר מה אין אם כי עליה, נשאל אין - כולה אכלה

השבועה. את מתירים אין - ולהבא
השבועה  חלה מכזית בפחות שגם הרמב"ם דברי ולפי

שייר אם רק מדוע לתמוה: יש התורה, מן יכול zifkונאסר
והתרת  התורה, מן אסור מכך פחות גם הרי 'להישאל',

זה? על לחול יכולה השבועה
כל  אם רק הוא התורה מן אסור שיעור' 'חצי ותירץ:
שלם, לשיעור לאיצטרופי' 'חזי החצי ואז נמצא השיעור
ואין  זית, כחצי רק ממנה ושייר ואכלה ככר על הנשבע אבל
על  אין כן ואם מותר, הנשאר – להצטרף שיוכל כדי יותר

ההתרה. שתחול מה
התורה) (מן לאכול מותר יהא זה לפי האם ומסתפק:
או  פסח, של האחרון היום בסוף מכשיעור פחות חמץ
הכיפורים, יום של האחרון ברגע מכשיעור פחות לאכול

לשיעור? להשלים שהות אין כאשר



v"ndqeנח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד שישי יום ומינה' מינה 'דון או באתרה' ואוקי מינה 'דון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰...ïBîîa Bøáç òáBzä©¥©£¥§¨
áiç òaúpä äæ éøä ¯ øôëå ,òáBzä BòéaLäL Bà ,òaLðå øôëå§¨©§¦§©¤¦§¦©¥©§¨©£¥¤©¦§¨©¨
,Bîöò étî òaLpä ãçà ,ïBãwtä úòeáLaL ...ïBãwtä úòeáLa¦§©©¦¨¤¦§©©¦¨¤¨©¦§¨¦¦©§

.áiç ...øôëå øçà BòéaLäL ãçàå§¤¨¤¦§¦©¥§¨©©¨
הפקדון בשבועת תנאים ב)נחלקו לו, :(שבועות

ב'שבועת  חייב עצמו מפי הנשבע אומר, מאיר רבי
אשם)הפקדון' ובקרבן בתשלומים חייב לשקר שנשבע הודה בפני (ואם בין

אחרים  מפי המושבע אבל דין, בית בפני שלא ובין דין בית
הפקדון' ב'שבועת והטעם: דין. בבית כפר אם רק חייב
אחרים  מפי מושבע ודין עצמו, מפי נשבע דין רק נאמר
מ'שבועת  שוה' ב'גזירה ולמדים העדות' ב'שבועת רק נאמר
אחרים  מפי המושבע - הפקדון' ב'שבועת שגם העדות'
שחיוב  כיון - ומינה' מינה 'דון סובר מאיר רבי כי חייב,

העדות' ב'שבועת מהכתוב נלמד אחרים מפי ('דון מושבע

משםמינה') וכיון ('ומינה')לומדים הפרטים. כל את גם
גם  כך דין, בבית כפר אם רק חייב העדות' שב'שבועת

אחרים מפי מושבע - הפקדון' מ'שבועת ב'שבועת (שנלמד

דין.העדות') בבית כפר אם רק חייב
שדין  ואף באתרה', ואוקי מינה 'דון סוברים חכמים אבל

העדות' מ'שבועת נלמד אחרים מפי מינה')מושבע פרטי ('דון ,
הפקדון' ב'שבועת הכללים פי על נקבעים ('ואוקי הדין

שלא באתרה') כפר אם אף חייב הפקדון' שב'שבועת וכיון ,
דין בית עצמו),בפני מפי חייב (במושבע אחרים מפי המושבע גם

דין. בבית כפר לא אם אף
כחכמים פסק כאן ב)והרמב"ם לו, בין (שבועות הבדל שאין

אם  אף חייב ובשניהם אחרים, מפי לנשבע עצמו מפי נשבע
דין בבית כפר משנה)לא .(כסף

אחרונים מנחות והקשו תוי"ט הי"ד, פט"ז הקרבנות מעשה הל' (לח"מ

מ"ה) :פי"ג
הקרבנות מעשה הט"ו)בהלכות הרמב"ם:(פי"ז כתב

עלי  הרי לוגין, משלשה יפחות לא יין, עלי הרי "האומר
בגמרא  האמור ולפי מלוג". יפחות לא א)שמן קז, הלכה (מנחות

הסובר  לדעת היא ומעלה מלוג היא למזבח שמן שנדבת זו
למזבח  שמן שמנדבים הדין עצם את כי ומינה'. מינה 'דון

מנחה) מקרבן כחלק ולא עצמו בפני מנחה (כקרבן מפרשת ('דון לומדים

לומדים מינה') לוג, הנדרש, השיעור היינו פרטיו, את וגם
מנחה מינה ('ומינה')מקרבן 'דון דאמר למאן כן שאין מה .

נד  דין שעצם אף הרי באתרה', מקרבן ואוקי נלמד שמן בת
מינה')מנחה שמן ('דון קרבן כי מנסכים, לומדים פרטיו את -

עצמם  בפני המזבח על שקרבים לנסכים באתרה')דומה ('ואוקי

שיעורו  שמן אף לוגים שלשה הוא נסכים ששיעור וכשם
מצד  כי עצמו את סותר הרמב"ם ולכאורה לוגים. שלשה
לא  ששמן ומינה', מינה 'דון האומרת כדעה פסק אחד
ואוקי  מינה ש'דון כדעה פסק שני ומצד מלוג, יפחות

באתרה'!
תמרים' ה'כפות ב)ומבאר לז, :(סוכה

באתרה' ואוקי מינה 'דון היא כאן)ההלכה שפסק וכן (וכמו ,
באתרה" ואוקי מינה דון עלמא "דכולי רבינא סב,אמר (מנחות

שמן א) לדמות שאין הרמב"ם יסבור שמן בנדבת אך .
בפרשת  הוא שמן שמנדבים הדין עיקר כל שהרי לנסכים,
בנסכים, הוא שמן נדבת של ש'אתרה' מסתבר ולא מנחה,
מנחה, קרבן בפרשת הוא ש'אתרה' נראה יותר אדרבה, אלא

מנחה. מפרשת שיעורו את גם לומדים ולכן

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה קודש שבת דין? בבית המלך מעיד מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïäî ãçà Bà åéãò eéä̈¥¨¤¨¥¤
eøôëå ...ãéòäì éàMø BðéàL ,Cìî åéãòî ãçà äéäL Bà ...ìeñẗ¤¨¨¤¨¥¥¨¤¤¤¥©©§¨¦§¨§

.úeãòä úòeáMî ïéøeèt ¯ eòaLðå§¦§§§¦¦§©¨¥
העדות חייב שבועת יודע, שאינו לשקר ונשבע להעיד שחייבוהו (מי

מלך',קרבן) עליך תשים 'שום שנאמר במלך נוהגת אינה
דין  בית בפני להעיד למלך הוא ובזיון עליך, אימתו שתהא

שם) ורש"י א, לא, .(שבועות
אחרונים יומא והקשו הכפורים יום תוס' מ"ה. פ"ב הוריות יו"ט (תוס'

ועוד) א, :עד,
שגגות ה"ז)בהלכות וכהן (פ"י "המלך הרמב"ם כתב

המלך  כן ואם העדות", שבועת על קרבנם מביאין משיח
מעיד! המלך שאין כאן לדבריו סתירה זו והרי להעיד ראוי
מעידים  אינם דוד בית מלכי טוב': יום ה'תוספות ותירץ
ולכן  מעידים. החמורים, נפשות בדיני אבל ממונות, בדיני

העדות. שבועת על קרבנו יביא שהמלך יתכן
הכפורים' יום א)וב'תוספות עד, יומא חביב. הקשה:(להר"מ

שבועת  על קרבן להביא המלך שחיוב לומר אפשר איך

חייבים  אין והרי נפשות, בדיני להעיד כשנשבע הוא העדות
ממון" עדות כפירת על "אלא ה"ג)שבועה פ"ט ?(לעיל

שמעתתא' ה'שב פ"א)ומבאר :(ש"ז
הרמב"ם דין את להעמיד שגגות)יש נפשות (בהלכות בעדות

שזינתה  עדים הביא שהבעל כגון ממון, דין גם בה שמעורב
להעיד  המלך שנתחייב וכיון כתובתה. מפסידה ובכך אשתו
דין  גם בתוכה כוללת והיא זו שבעדות הנפשות דיני מצד

הכתובה)ממון לשקר.(הפסד כשנשבע שבועה קרבן חייב
מתרץ: חביב והר"מ

בעלי  כאשר רק כבודו משום דין בבית מעיד אינו מלך
מלך  הוא הדין מבעלי אחד אם אבל העם, מאנשי הם הדין
ויתכן  בכבודו, זלזול אינה חברו על המלך עדות  אחר,

העדות. בשבועת גם שיתחייב
ופטור  כלל מעיד אינו המלך לומר: יש אחר ובאופן
אם  אבל מלכותו, בזמן היא כשהעדות רק העדות משבועת
למלך, נתמנה כך ואחר הדיוט בעודו היתה העדות שבועת

כן. לפני שנשבע השבועה על קרבן להביא חייב

dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` h"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` d"kÎh"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ט א' יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול
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L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
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ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא

.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
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נט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד שישי יום ומינה' מינה 'דון או באתרה' ואוקי מינה 'דון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰...ïBîîa Bøáç òáBzä©¥©£¥§¨
áiç òaúpä äæ éøä ¯ øôëå ,òáBzä BòéaLäL Bà ,òaLðå øôëå§¨©§¦§©¤¦§¦©¥©§¨©£¥¤©¦§¨©¨
,Bîöò étî òaLpä ãçà ,ïBãwtä úòeáLaL ...ïBãwtä úòeáLa¦§©©¦¨¤¦§©©¦¨¤¨©¦§¨¦¦©§

.áiç ...øôëå øçà BòéaLäL ãçàå§¤¨¤¦§¦©¥§¨©©¨
הפקדון בשבועת תנאים ב)נחלקו לו, :(שבועות

ב'שבועת  חייב עצמו מפי הנשבע אומר, מאיר רבי
אשם)הפקדון' ובקרבן בתשלומים חייב לשקר שנשבע הודה בפני (ואם בין

אחרים  מפי המושבע אבל דין, בית בפני שלא ובין דין בית
הפקדון' ב'שבועת והטעם: דין. בבית כפר אם רק חייב
אחרים  מפי מושבע ודין עצמו, מפי נשבע דין רק נאמר
מ'שבועת  שוה' ב'גזירה ולמדים העדות' ב'שבועת רק נאמר
אחרים  מפי המושבע - הפקדון' ב'שבועת שגם העדות'
שחיוב  כיון - ומינה' מינה 'דון סובר מאיר רבי כי חייב,

העדות' ב'שבועת מהכתוב נלמד אחרים מפי ('דון מושבע

משםמינה') וכיון ('ומינה')לומדים הפרטים. כל את גם
גם  כך דין, בבית כפר אם רק חייב העדות' שב'שבועת

אחרים מפי מושבע - הפקדון' מ'שבועת ב'שבועת (שנלמד

דין.העדות') בבית כפר אם רק חייב
שדין  ואף באתרה', ואוקי מינה 'דון סוברים חכמים אבל

העדות' מ'שבועת נלמד אחרים מפי מינה')מושבע פרטי ('דון ,
הפקדון' ב'שבועת הכללים פי על נקבעים ('ואוקי הדין

שלא באתרה') כפר אם אף חייב הפקדון' שב'שבועת וכיון ,
דין בית עצמו),בפני מפי חייב (במושבע אחרים מפי המושבע גם

דין. בבית כפר לא אם אף
כחכמים פסק כאן ב)והרמב"ם לו, בין (שבועות הבדל שאין

אם  אף חייב ובשניהם אחרים, מפי לנשבע עצמו מפי נשבע
דין בבית כפר משנה)לא .(כסף

אחרונים מנחות והקשו תוי"ט הי"ד, פט"ז הקרבנות מעשה הל' (לח"מ

מ"ה) :פי"ג
הקרבנות מעשה הט"ו)בהלכות הרמב"ם:(פי"ז כתב

עלי  הרי לוגין, משלשה יפחות לא יין, עלי הרי "האומר
בגמרא  האמור ולפי מלוג". יפחות לא א)שמן קז, הלכה (מנחות

הסובר  לדעת היא ומעלה מלוג היא למזבח שמן שנדבת זו
למזבח  שמן שמנדבים הדין עצם את כי ומינה'. מינה 'דון

מנחה) מקרבן כחלק ולא עצמו בפני מנחה (כקרבן מפרשת ('דון לומדים

לומדים מינה') לוג, הנדרש, השיעור היינו פרטיו, את וגם
מנחה מינה ('ומינה')מקרבן 'דון דאמר למאן כן שאין מה .

נד  דין שעצם אף הרי באתרה', מקרבן ואוקי נלמד שמן בת
מינה')מנחה שמן ('דון קרבן כי מנסכים, לומדים פרטיו את -

עצמם  בפני המזבח על שקרבים לנסכים באתרה')דומה ('ואוקי

שיעורו  שמן אף לוגים שלשה הוא נסכים ששיעור וכשם
מצד  כי עצמו את סותר הרמב"ם ולכאורה לוגים. שלשה
לא  ששמן ומינה', מינה 'דון האומרת כדעה פסק אחד
ואוקי  מינה ש'דון כדעה פסק שני ומצד מלוג, יפחות

באתרה'!
תמרים' ה'כפות ב)ומבאר לז, :(סוכה

באתרה' ואוקי מינה 'דון היא כאן)ההלכה שפסק וכן (וכמו ,
באתרה" ואוקי מינה דון עלמא "דכולי רבינא סב,אמר (מנחות

שמן א) לדמות שאין הרמב"ם יסבור שמן בנדבת אך .
בפרשת  הוא שמן שמנדבים הדין עיקר כל שהרי לנסכים,
בנסכים, הוא שמן נדבת של ש'אתרה' מסתבר ולא מנחה,
מנחה, קרבן בפרשת הוא ש'אתרה' נראה יותר אדרבה, אלא

מנחה. מפרשת שיעורו את גם לומדים ולכן

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה קודש שבת דין? בבית המלך מעיד מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïäî ãçà Bà åéãò eéä̈¥¨¤¨¥¤
eøôëå ...ãéòäì éàMø BðéàL ,Cìî åéãòî ãçà äéäL Bà ...ìeñẗ¤¨¨¤¨¥¥¨¤¤¤¥©©§¨¦§¨§

.úeãòä úòeáMî ïéøeèt ¯ eòaLðå§¦§§§¦¦§©¨¥
העדות חייב שבועת יודע, שאינו לשקר ונשבע להעיד שחייבוהו (מי

מלך',קרבן) עליך תשים 'שום שנאמר במלך נוהגת אינה
דין  בית בפני להעיד למלך הוא ובזיון עליך, אימתו שתהא

שם) ורש"י א, לא, .(שבועות
אחרונים יומא והקשו הכפורים יום תוס' מ"ה. פ"ב הוריות יו"ט (תוס'

ועוד) א, :עד,
שגגות ה"ז)בהלכות וכהן (פ"י "המלך הרמב"ם כתב

המלך  כן ואם העדות", שבועת על קרבנם מביאין משיח
מעיד! המלך שאין כאן לדבריו סתירה זו והרי להעיד ראוי
מעידים  אינם דוד בית מלכי טוב': יום ה'תוספות ותירץ
ולכן  מעידים. החמורים, נפשות בדיני אבל ממונות, בדיני

העדות. שבועת על קרבנו יביא שהמלך יתכן
הכפורים' יום א)וב'תוספות עד, יומא חביב. הקשה:(להר"מ

שבועת  על קרבן להביא המלך שחיוב לומר אפשר איך

חייבים  אין והרי נפשות, בדיני להעיד כשנשבע הוא העדות
ממון" עדות כפירת על "אלא ה"ג)שבועה פ"ט ?(לעיל

שמעתתא' ה'שב פ"א)ומבאר :(ש"ז
הרמב"ם דין את להעמיד שגגות)יש נפשות (בהלכות בעדות

שזינתה  עדים הביא שהבעל כגון ממון, דין גם בה שמעורב
להעיד  המלך שנתחייב וכיון כתובתה. מפסידה ובכך אשתו
דין  גם בתוכה כוללת והיא זו שבעדות הנפשות דיני מצד

הכתובה)ממון לשקר.(הפסד כשנשבע שבועה קרבן חייב
מתרץ: חביב והר"מ

בעלי  כאשר רק כבודו משום דין בבית מעיד אינו מלך
מלך  הוא הדין מבעלי אחד אם אבל העם, מאנשי הם הדין
ויתכן  בכבודו, זלזול אינה חברו על המלך עדות  אחר,

העדות. בשבועת גם שיתחייב
ופטור  כלל מעיד אינו המלך לומר: יש אחר ובאופן
אם  אבל מלכותו, בזמן היא כשהעדות רק העדות משבועת
למלך, נתמנה כך ואחר הדיוט בעודו היתה העדות שבועת

כן. לפני שנשבע השבועה על קרבן להביא חייב

dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` h"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` d"kÎh"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ט א' יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.‡·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא

.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
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הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס

הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.
עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
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- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿
‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«

˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»
ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ

.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס

הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.
עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
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- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿
‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«

˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»
ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ

.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
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ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר

שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים
הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל

מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה
שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש

אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום
א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה

ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד
מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆
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עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע

בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, למעלה 47)נקב
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ52‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜53; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L54.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 52)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
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ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר

שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים
הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל

מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה
שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש

אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום
א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה

ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד
מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»
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עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע

בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, למעלה 47)נקב
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ52‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜53; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L54.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 52)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
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דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L55Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

e‰ ˙Ók·eLÁ ‡56BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום
שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
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שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
אינו  שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ניכר.ולפי

מבחוץ. ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי גופא,
 ֿ מגיד ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים

המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
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דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L55Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

e‰ ˙Ók·eLÁ ‡56BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום
שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
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שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
אינו  שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ניכר.ולפי

מבחוץ. ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי גופא,
 ֿ מגיד ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים

המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה

.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
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בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק
לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו

כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
 ֿ כל ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,
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שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק
ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם

טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת
בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו
החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
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בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה
ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף

להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק
לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו

כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
 ֿ כל ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,
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שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק
ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,

ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,
עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו

הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם

טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת
בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו
החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
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כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
 ֿ (כסף בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א

(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
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כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו
ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,

כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו
שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של

(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק
מתלקט  אולי שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר
שהיא  לי ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה.
מספק. אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)
הנשימה, בתהליך העליון הלחי של ערכו את להם
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ

ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(120 ֿ (לחם ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשע"ו  א' אדר כ' ב' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר
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כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
 ֿ (כסף בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א

(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ
‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ
.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך

.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
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כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו
ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,

כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו
שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של

(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק
מתלקט  אולי שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר
שהיא  לי ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה.
מספק. אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)
הנשימה, בתהליך העליון הלחי של ערכו את להם
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆

הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ

ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(120 ֿ (לחם ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו

ה'תשע"ו  א' אדר כ' ב' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר
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.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד

רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
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B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52È‡‰ ÔÓ ¯·‡ÌÈ¯· ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
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.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד

רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה
הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
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B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52È‡‰ ÔÓ ¯·‡ÌÈ¯· ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
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רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
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דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה
הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו

כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל
ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל

ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה

למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,
גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
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רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
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דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה
הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו

כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל
ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל

ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה

למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,
גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
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Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל
ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות
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לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈

˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿
,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
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Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל
ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות
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לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈

˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿
,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
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אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
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‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»
elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«

‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«
.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»

‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א ג' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך
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אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
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‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»
elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«

‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«
.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»

‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א ג' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך
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.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אב פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
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ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.
הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿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



עט dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` `"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אב פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
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ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.
הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆
ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«
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ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו

שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,
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.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם

כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
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ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו

שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,
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.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם

כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
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"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,
שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא

מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
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ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ
ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע

מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים
ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות

א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות
הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
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"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,
שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא

מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
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ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ
ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»
‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆

Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע

מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים
ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות

א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות
הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
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הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,
ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
 ֿ ואףֿעל לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
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ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆
ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«

˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם

ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי
ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על

לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב ד' יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין
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הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,
ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
 ֿ ואףֿעל לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה
צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
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ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆
ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«

˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆

dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם

ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי
ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על

לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב ד' יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין
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שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא

שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆
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ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈

‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«

Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«
B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ

‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ
ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»
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שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא

שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆
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ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈

‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«

Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«
B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ

‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ
ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»
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והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈

ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»
‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈

ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈
˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת
שכן  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו שבועה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
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לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה

עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר

ח  הלמד יהא שלא שם, וכשם צריכה המלמד, מן מור
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,
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והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈

ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»
‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈

ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈
˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת
שכן  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו שבועה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
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לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה

עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר

ח  הלמד יהא שלא שם, וכשם צריכה המלמד, מן מור
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,
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שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר

הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו
הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת

חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:
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אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
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שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר

הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו
הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת

חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:
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אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
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וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,
ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,

דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
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לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח

אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא
- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות

אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה
הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
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וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,
ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,

דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
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לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח

אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא
- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות

אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה
הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
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בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם
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.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»

‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
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בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם
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.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»

‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
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אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
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בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -
שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות

מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין
האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין
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אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
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בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -
שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות

מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין
האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין
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כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,

והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈
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Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
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כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,

והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈
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Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
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פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות חלה 59)משנה לא - ביטוי שבועת כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו

אמ  טז: ובנדרים כמצווה. המצוה שאין לקיים "מנין רו:
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL‰˜BÏ ∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆
„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
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È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈
˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם

אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
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פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות חלה 59)משנה לא - ביטוי שבועת כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו

אמ  טז: ובנדרים כמצווה. המצוה שאין לקיים "מנין רו:
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL‰˜BÏ ∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆
„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»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

zereay zekld - d`ltd xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈
˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם

אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
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ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
 ֿ מצות ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

zereay zekld - d`ltd xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«
Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈
,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם

הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי
וכו'. אלינו"

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»

B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»
˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬

˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
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ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
 ֿ מצות ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
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ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«
Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈
,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם

הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי
וכו'. אלינו"

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»

B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»
˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬

˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



zereayקד zekld - d`ltd xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
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·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿
‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן

ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
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לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
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·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿
‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן

ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
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על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:

רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
 ֿ דיבור ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zereay zekld - d`ltd xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
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על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:

רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
 ֿ דיבור ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«
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ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
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(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה

אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה
בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע

זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
 ֿ (כסף השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן

(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד ו' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
 ֿ "תחטא שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע

קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו
שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו
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(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה

אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה
בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע

זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
 ֿ (כסף השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן

(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד ו' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
 ֿ "תחטא שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע

קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו
שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו
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.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
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·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»
Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל

כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב
אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
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.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
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·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»
Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל

כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב
אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
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פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו
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.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
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פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו
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.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
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לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.
ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו

לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר
וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו

עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי
לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר

ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן
כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש
מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
 ֿ בבית היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
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BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿
ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה
פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈

eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«
ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
 ֿ בבית תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»
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לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.
ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו

לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר
וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו

עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי
לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר

ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן
כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש
מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
 ֿ בבית היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
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BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿
ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה
פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈

eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«
ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
 ֿ בבית תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»
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ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ותעידוני 57) תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58)וכו'. לה, שם מן 59)משנה, השם בהזכרת

כלשון  צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים, השמות
שם. למשנה בפירושו "רחום"60)רבינו או "חנון" כגון

אפים". "ארך ששמו במי ושם 61)או ה"ב. פ"ב, לעיל
הרי  . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו: מוסיף ה"ד
מביא  ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע בדבר אסור זה
או  המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה עד . . . קרבן

כינוי".

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

ח  וכו'.אבל שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת שהוא 71)ייב
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ
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˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
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ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ותעידוני 57) תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58)וכו'. לה, שם מן 59)משנה, השם בהזכרת

כלשון  צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים, השמות
שם. למשנה בפירושו "רחום"60)רבינו או "חנון" כגון

אפים". "ארך ששמו במי ושם 61)או ה"ב. פ"ב, לעיל
הרי  . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו: מוסיף ה"ד
מביא  ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע בדבר אסור זה
או  המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה עד . . . קרבן

כינוי".

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

ח  וכו'.אבל שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת שהוא 71)ייב
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿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

zereay zekld - d`ltd xtq - '` xc` d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
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בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי

התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿
ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»
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‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»
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בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי

התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿
ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»
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‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»
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ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת

המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום
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מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»
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ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת

המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום
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מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»
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שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
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ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»
Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈

ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«
ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«

da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ
˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»

‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»
.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆

„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈
ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»

BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין

נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈
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שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
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ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»
Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈

ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«
ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«

da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ
˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»

‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»
.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆

„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈
ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»

BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין

נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈
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¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל

נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו
אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
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שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות

כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע
כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו

יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע
הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
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¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל

נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו
אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
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שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות

כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע
כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו

יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע
הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
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שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

(35 ֿ משתים פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על
שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל

ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה

א  ברגע ומקורו ומתירים למוטב". המנודה כשיחזור חד
ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר

ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש
נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב

ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
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אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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CÈ·‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLe¯È ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ

xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar£¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ .· .‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„·BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿
.Á .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ .Ë .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒƒ¿¿ƒ»

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙B·Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈

‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙B·Ï ‡lL (· .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .·È·Ò B¯ÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ '‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ ,˙Ba¯w‰ Ba ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ
L¯t˙ ¯·Îe ."Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ma«»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ ‰¯Bza«»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

."'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡· ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

.·ÏbÏba ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
e‡a ÌMÓe .e˜ÏÁLÂ eL·kL ‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»
˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
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שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

(35 ֿ משתים פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על
שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל

ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה

א  ברגע ומקורו ומתירים למוטב". המנודה כשיחזור חד
ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר

ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש
נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב

ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
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אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` d"kÎh"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ט א' יום

CÈ·‰‡ eÈÏLÈ ÌÈÏLe¯È ÌBÏL eÏ‡L«¬¿¿»»ƒƒ¿»…¬»ƒ

xtq `Ede ipinW xtq¥¤§¦¦§¥¤
dcFar£¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ .· .‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
˙BÎÏ‰ .„ .Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ .‚ .Ba ÌÈ„·BÚ‰Â¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿
.Á .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ .Ë .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒƒ¿¿ƒ»

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

LÏLÂ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»
˙Èa ˙B·Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿≈

‡lL (‚ .˙ÈÊb ÁaÊn‰ ˙B·Ï ‡lL (· .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ¿«ƒ¿≈«»ƒ∆…
(‰ .Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ („ .˙BÏÚÓa ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ«¬»»¿«¬¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.B˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â .·È·Ò B¯ÓLÏ¿»¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להיות 1) לה' בית לבנות היא מצותֿעשה כי בו יבואר

בירושלים, המקדש שנבנה וכיון הקרבנות בו מקריבים
לה'. בית בהם לבנות כולם המקומות כל נאסרו

.‡˙BÈ‰Ï ÔÎeÓ '‰Ï ˙Èa ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬«ƒ«»ƒ¿
ÌÈÓÚt LÏL ÂÈÏ‡ ÔÈ‚‚BÁÂ ,˙Ba¯w‰ Ba ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ«»¿»¿¿ƒ≈»»¿»ƒ
L¯t˙ ¯·Îe ."Lc˜Ó ÈÏ eOÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ma«»»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»≈
,‰ÚL ÈÙÏ ‰È‰Â ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚL ÔkLÓ ‰¯Bza«»ƒ¿»∆»»∆«≈¿»»¿ƒ»»

."'B‚Â ‰zÚ „Ú Ì˙‡· ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…»∆«»»¿

.·ÏbÏba ÔkLn‰ e„ÈÓÚ‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»∆∆¡ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»
e‡a ÌMÓe .e˜ÏÁLÂ eL·kL ‰L ‰¯OÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈»»∆»¿¿∆»¿ƒ»»
˙BÚÈ¯È eO¯Ùe ,ÌÈ·‡ ÏL ˙Èa ÌL e·e ,‰ÏÈLÏ¿ƒ…»»«ƒ∆¬»ƒ»¿¿ƒ
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‰L Ë"Ò˘Â .‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔkLn‰«ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿»»
e·e ·Ï e‡·e .·¯Á ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»¿…»
e·e ÔBÚ·‚Ï e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»¿ƒ¿»
· ÈÓÈÂ .ÌÈÓÏBÚ‰ ˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe ,Lc˜Ó ÌL»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈»»ƒƒ≈…

BÚ·‚Â.‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô ¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆
ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â .Ôa¯»̃¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïaƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆
,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈

."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

.„ÔÈa ÔÎÂ .ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈaƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»
,Ï‡˜ÊÁÈa ·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»ƒ∆¿≈
ÈÓÈa eaLk ,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿∆»ƒ≈
ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ«¿…»ƒ

.Ï‡˜ÊÁÈaƒ∆¿≈

.‰ÔÈOBÚ :˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
ÌB˜Ó L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„w‰ ŒL„˜Â ,L„˜ Ba…∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆»
.ÏÎÈ‰ ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈»
,epnÓ ‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»ƒ∆
‰vÁÓa Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»ƒ¿ƒ»
.‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ∆¿≈¬«…∆≈«ƒ¿»¬»»

.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â¿«…ƒ¿»ƒ¿»

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
ÈÙÏ BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL L·ÎÂ ;˙Ba¯w‰«»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿≈
epnÓ Lc˜Ï BpÎÂ ¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈ƒ∆
ÔÈa BÓB˜Óe ,‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿≈
ÒÎp‰ Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…«ƒ¿»
ÔzLÏLe ;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ;Lc˜nÏ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»¿»¿»

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ L„w‰ CB˙a¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

.ÊÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a ‰¯Bn‰«¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ

‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓ.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw ƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«
„Ú ,Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈«
.Lc˜n‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e .ÌÈ‰kÏ Ô‡k»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈«ƒ¿»

."‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

.Á.˙BÏB„b ÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ¿
ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â .ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ ‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»¿«¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe¿«¿ƒ»ƒ«¿««»«¿ƒƒ»
„qÈÏ ˙B¯˜È ÌÈ·‡ ˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈ·Ï¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…¬»ƒ¿»¿«≈

Ïk ÔÊ¯b‰Â ˙B·wÓe" :¯ÓB‡Â ;"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈«»¿««¿∆»
."B˙a‰a ˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ¿ƒ»…

.ËÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ËÏBa ıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
ÏÎa ıÚ ÏL ˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈¿»

.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ ,‰¯ÊÚ‰»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

.ÈÌ‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙv¯Óe¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô·‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»
„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â ,‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
.ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ«¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ
BÊ È¯‰ - ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe ·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈

.‰ÂˆÓƒ¿»

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»
.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ
ÏL ˙B˜BÈz ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .¯a„n‰ Lc˜Ók ,ÌÈLÂ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ∆
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

.·BËŒÌBÈ

.‚È.˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
ÔÈtk ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL ,‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈ƒƒ
ÁaÊÓ Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒƒ¿«
‡l‡ ˙eL¯ BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿∆»

.‰·BÁ»

.„ÈÔÈkÒk ,Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k ‰ÓbÙpL Ô·‡ Ïk»∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆¿«ƒ
:¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«∆∆¡«
eÈ‰ ÔÎÈ‰Óe ."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡"¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«≈≈»»
„Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰ ˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«««¿«¿ƒ«
,ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈¿¬»ƒ¿»
ÔÈB·e ,ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»¬»ƒƒ«»«»ƒ

.eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó≈∆¿≈«¿≈«≈»¿»¬»¿≈»

.ÂË- eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ ÏÎÈ‰ È·‡«¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
Ô·‡ Ïk .ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆
‰ÏeÒt ,‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL ,L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿
ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

.‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb»ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈
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.ÊË˙È·pL ¯Á‡ ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡ ‰ÓbÙpL Ô·‡∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««∆ƒ¿≈
¯‡M‰Â ,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»¿«¿»
ÁÒta :‰Ma ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ«»»«∆«
‡Ï Ï·‡ ,‰tÓa ÔÈaÏÓ - Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .‚Á·e∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ¿«»¬»…

.ÏÒÙÈÂ Ô·‡a ÚbÈ ‡nL ,ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿…

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««
ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰»»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ ı˙Bp‰ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆∆«¿»»
‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ -∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆ƒ¿¿…»¿…

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ«̇¬≈«¡…≈∆

.ÁÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â ,‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰«¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿««¿…∆
˙Îzn‰ ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ««∆∆
ÏL B‡ Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïaƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ¿ƒ

.ËÈ,ÏÈ„a ÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆¿ƒ
elÙ‡ .·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»¬ƒ
,‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÏL ˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«»»
.·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»∆»»
‰‡ˆÓ Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ»¿»

.Ì„È»»

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»
- dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú ,dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
dB·b Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M«̄«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆»«
‰lÁzÓ Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ -¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»ƒ¿ƒ»

.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר כ' ב' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«

„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰LÔBL‡¯‰ Ì ∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

דרבי  בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו את שם שראו
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
Ó‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,

כב. שהיה הלכה מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
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‰L Ë"Ò˘Â .‰¯˜z ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔkLn‰«ƒ¿»»»¿…»¿»»ƒ¿»¿»»
e·e ·Ï e‡·e .·¯Á ÈÏÚ ˙nLÎe ,‰ÏÈL ÔkLÓ „ÓÚ»«ƒ¿«ƒ…¿∆≈≈ƒ»«»¿…»
e·e ÔBÚ·‚Ï e‡·e .·¯Á Ï‡eÓL ˙nLÎe ,Lc˜Ó ÌL»ƒ¿»¿∆≈¿≈»«»¿ƒ¿»
· ÈÓÈÂ .ÌÈÓÏBÚ‰ ˙È·Ï e‡a ÔBÚ·bÓe ,Lc˜Ó ÌL»ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈»»ƒƒ≈…

BÚ·‚Â.‰L ÌÈMÓÁÂ Ú·L Ô ¿ƒ¿∆««¬ƒƒ»»

.‚Ïk e¯Ò‡ ÌÈÏLe¯Èa Lc˜n‰ ‰·pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¿»
Ô‰a ·È¯˜‰Ïe '‰Ï ˙Èa Ô‰a ˙B·Ï Ôlk ˙BÓB˜n‰«¿À»ƒ¿»∆«ƒ«¿«¿ƒ»∆
ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ˙B¯Bc‰ È¯B„Ï ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â .Ôa¯»̃¿»¿≈»«ƒ¿≈«∆»ƒ»«ƒ
‰Ê „ÈÂc ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡ daL ‰i¯Bn‰ ¯‰·e „·Ïaƒ¿«¿««ƒ»∆»∆¡««…∆»ƒ∆
,"Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙Èa ‡e‰≈»¡…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿…»¿ƒ¿»≈

."„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê" :¯ÓB‡Â¿≈…¿»ƒ¬≈«

.„ÔÈa ÔÎÂ .ÌÈÎÏÓa L¯ÙÓ ¯·k ‰ÓÏL ‰aL ÔÈaƒ¿»∆»»¿……¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»
,Ï‡˜ÊÁÈa ·e˙k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰∆»ƒ¿ƒ»««ƒ∆»ƒ∆¿≈
ÈÓÈa eaLk ,ÈL ˙Èa ÈL‡Â .¯‡·Óe L¯ÙÓ BÈ‡≈¿…»¿…»¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿∆»ƒ≈
ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈÚÓe ‰ÓÏL ÔÈ·k e‰ea ,‡¯ÊÚ∆¿»»¿ƒ¿«¿……≈≈¿»ƒ«¿…»ƒ

.Ï‡˜ÊÁÈaƒ∆¿≈

.‰ÔÈOBÚ :˙Èa‰ ÔÈ·a ¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆≈ƒ»¿ƒ¿«««ƒƒ
ÌB˜Ó L„w‰ ÈÙÏ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„w‰ ŒL„˜Â ,L„˜ Ba…∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«…∆»
.ÏÎÈ‰ ÔÈ‡¯˜ ÔzLÏLe ,ÌÏe‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,„Á‡∆»¿«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈»
,epnÓ ‰˜BÁ¯ ,ÏÎÈ‰Ï ·È·Ò ˙¯Á‡ ‰vÁÓ ÔÈOBÚÂ¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ«≈»¿»ƒ∆
‰vÁÓa Ûwn‰ ÏÎÂ .¯a„na eÈ‰L ¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ÔÈÚk¿≈«¿≈∆»≈∆»«ƒ¿»¿»«À»ƒ¿ƒ»
.‰¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„ÚBÓ Ï‰‡ ¯ˆÁ ÔÈÚk ‡e‰L ,BÊ∆¿≈¬«…∆≈«ƒ¿»¬»»

.Lc˜Ó ‡¯˜ Ïk‰Â¿«…ƒ¿»ƒ¿»

.Â¯‡LÏÂ ‰ÏBÚÏ ÁaÊÓ :ÌÈÏk Lc˜na ÔÈOBÚÂ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»
ÈÙÏ BÓB˜Óe ,ÁaÊnÏ Ba ÌÈÏBÚL L·ÎÂ ;˙Ba¯w‰«»¿»¿∆∆∆ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿≈
epnÓ Lc˜Ï BpÎÂ ¯BiÎÂ ;ÌB¯„Ï CeLÓ ÌÏe‡‰»»»¿»¿ƒ¿«¿«≈ƒ∆
ÔÈa BÓB˜Óe ,‰„B·ÚÏ Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿≈∆¿«¿≈∆»¬»¿≈
ÒÎp‰ Ï‡ÓO ‡e‰L ,ÌB¯„Ï CeLÓ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰»»¿«ƒ¿≈«»¿»∆¿…«ƒ¿»
ÔzLÏLe ;ÔÁÏLÂ ;‰¯BÓe ;˙¯Ë˜Ï ÁaÊÓe ;Lc˜nÏ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿…∆¿»¿À¿»¿»¿»

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÈÙÏ L„w‰ CB˙a¿«…∆ƒ¿≈…∆«√»ƒ

.ÊÔÈÓiÓ ÔÁÏLÂ ,ÒÎp‰ Ï‡ÓOÓ ÌB¯„a ‰¯Bn‰«¿»¿»ƒ¿…«ƒ¿»¿À¿»ƒ»ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ „ˆa Ì‰ÈLe .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚL∆»»∆∆«»ƒ¿≈∆¿«…∆«√»ƒ

‰ ÁaÊÓe ,ıeÁaÓ.ıeÁÏ Ì‰ÈL ÔÈaÓ CeLÓ ˙¯Ëw ƒ«ƒ¿««¿…∆»ƒ≈¿≈∆«
„Ú ,Ï‡¯OÈÏ Ô‡k „Ú :ÔÈÏe·b ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ÔÈOBÚÂ¿ƒ¿»¬»»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈«
.Lc˜n‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÌÈza da ÌÈB·e .ÌÈ‰kÏ Ô‡k»«…¬ƒƒ»»ƒƒ¿»»¿≈«ƒ¿»

."‰kLÏ" ‡¯˜ Ì‰Ó ˙Èa Ïk»«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ¿»

.Á.˙BÏB„b ÌÈ·‡a ÔÈBa ,‰¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÔÈBaLk¿∆ƒ«≈»¿»¬»»ƒ«¬»ƒ¿
ÔÈÏvÙÓ ÔÈ‡Â .ÌÈ·Ïa ÔÈBa ,ÌÈ·‡ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿¬»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏvÙÓ ‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈa‰ È·‡ ˙‡∆«¿≈«ƒ¿»¿«««ƒ∆»¿«¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,ıeÁaÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙zÒÓe¿«¿ƒ»ƒ«¿««»«¿ƒƒ»
„qÈÏ ˙B¯˜È ÌÈ·‡ ˙BÏ„b ÌÈ·‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈ·Ï¿ƒ¿»∆∆¡«¬»ƒ¿…¬»ƒ¿»¿«≈

Ïk ÔÊ¯b‰Â ˙B·wÓe" :¯ÓB‡Â ;"˙ÈÊ‚ È·‡ ,˙Èa‰«»ƒ«¿≈»ƒ¿≈«»¿««¿∆»
."B˙a‰a ˙Èaa ÚÓL ‡Ï ÏÊ¯· ÈÏk¿ƒ«¿∆…ƒ¿«««ƒ¿ƒ»…

.ËÌÈ·‡a B‡ ‡l‡ ,ÏÏk ËÏBa ıÚ Ba ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ≈≈¿»∆»«¬»ƒ
ÏÎa ıÚ ÏL ˙B¯„ÒÎ‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .„ÈÒÂ ÌÈ·Ïa B‡ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ«¿«¿∆≈¿»

.ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ·‡ ÏL ‡l‡ ,‰¯ÊÚ‰»¬»»∆»∆¬»ƒ¿≈ƒ

.ÈÌ‡Â .˙B¯˜È ÌÈ·‡a ‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙv¯Óe¿«¿ƒ∆»»¬»»«¬»ƒ¿»¿ƒ
,dÓB˜Óa ˙„ÓBÚ ‡È‰L Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô·‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»∆∆««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿»
„·BÚ‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡Â ,‰ÏeÒt ‰Ï˜Ï˜˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿…≈»≈
.ı¯‡a Ú·wzL „Ú ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‰ÈÏÚ „ÓÚÏ«¬…»∆»ƒ¿«»¬»«∆ƒ»«»»∆

.‡ÈB‰Èa‚‰Ïe ÔÈa‰ ˙‡ ˜fÁÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«À¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ï(e)" :¯Ó‡pL ,¯eav‰ Ák ÈÙk¿ƒ…««ƒ∆∆¡«¿≈∆≈
Ì‡ .ÔÁk ÈÙk ÔÈtÈÓe B˙B‡ ÔÈ¯‡ÙÓe ."eÈ‰Ï‡¡…≈¿»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ…»ƒ
BÊ È¯‰ - ÂÈOÚÓa ÏÈc‚‰Ïe ·‰Êa B˙B‡ ÁeËÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ»«¿»»¿«¿ƒ¿«¬»¬≈

.‰ÂˆÓƒ¿»

.·ÈÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈla Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈBa ÔÈ‡≈ƒ∆«ƒ¿»««¿»∆∆¡«¿
.‰ÏÈla ‡Ï ,ÔÈÓÈ˜Ó ÌBia - "ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰»ƒ∆«ƒ¿»«¿ƒƒ…««¿»
.ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ „Ú ¯ÁM‰ ˙BÏÚÓ ÔÈaa ÔÈ˜ÒBÚÂ¿¿ƒ«ƒ¿»≈¬««««≈«»ƒ
ÌÈL‡ ,ÌBÓÓ·e ÔÓˆÚa „ÚÒÏe ˙B·Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰Â¿«…«»ƒƒ¿¿«≈¿«¿»¿»»¬»ƒ
ÏL ˙B˜BÈz ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â .¯a„n‰ Lc˜Ók ,ÌÈLÂ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈¿«¿ƒƒ∆
‰ÁBc Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ÔÈ‡Â .ÔÈaÏ Ôa¯ ˙Èa≈«»«ƒ¿»¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»∆

.·BËŒÌBÈ

.‚È.˙ÈÊb ÌÈ·‡ ÔÈa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
- "Èl ‰OÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓ" :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»ƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
ÔÈtk ÈabŒÏÚ ‡Ï e‰e·È ‡lL ,‰Ó„‡a ¯aÁÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿À»»¬»»∆…ƒ¿…««≈ƒƒ
ÁaÊÓ Ì‡Â" ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .˙BlÁÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ¿…««≈¿ƒ¿∆∆∆¡«¿ƒƒ¿«
‡l‡ ˙eL¯ BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "ÌÈ·‡¬»ƒƒƒ«¿»»¿∆≈¿∆»

.‰·BÁ»

.„ÈÔÈkÒk ,Ô¯tv‰ da ¯bÁzL È„k ‰ÓbÙpL Ô·‡ Ïk»∆∆∆ƒ¿¿»¿≈∆«¿…»«ƒ…∆¿«ƒ
:¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏÂ L·kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ ,‰ËÈÁL ÏL∆¿ƒ»¬≈¿»«∆∆¿«ƒ¿≈«∆∆¡«
eÈ‰ ÔÎÈ‰Óe ."'‰ ÁaÊÓ ˙‡ ‰·z ˙BÓÏL ÌÈ·‡"¬»ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«≈≈»»
„Ú ÔÈ¯ÙBÁ .Ú˜¯w‰ ˙Ïe˙a ÔÓ ?ÁaÊÓ È·‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«««¿«¿ƒ«
,ÔÈ·e ‰„B·Ú ÌB˜Ó BÈ‡L ¯kp‰ ÌB˜ÓÏ ÔÈÚÈbnL∆«ƒƒ¿»«ƒ»∆≈¿¬»ƒ¿»
ÔÈB·e ,ÏB„b‰ Ìi‰ ÔÓ B‡ ,ÌÈ·‡‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»¬»ƒƒ«»«»ƒ

.eÈ‰ ˙BÓÏL ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ È·‡ ÔÎÂ .Ô‰Ó≈∆¿≈«¿≈«≈»¿»¬»¿≈»

.ÂË- eÓÓ‚pL B‡ eÓbÙpL ˙B¯ÊÚÂ ÏÎÈ‰ È·‡«¿≈≈»«¬»∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
Ô·‡ Ïk .ÌÈÊ‚ ‡l‡ ,ÔBÈ„t Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ»∆∆
‰ÏeÒt ,‰ÓbÙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a‰ da Ú‚pL∆»«»««¿∆««ƒ∆…ƒ¿¿»¿»
Ea¯Á Èk" :¯Ó‡pL ,L·k‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰ ÔÈ·Ï¿ƒ¿««ƒ¿≈«ƒ¿««∆∆∆∆¡«ƒ«¿¿
ÏÊ¯a da Ú‚pL Ô·‡ ‰Ba‰Â ."‰ÏÏÁzÂ ‰ÈÏÚ zÙ‰≈«¿»»∆»«¿«¿∆»¿«∆∆∆∆»«»«¿∆
Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¿∆

.‰OÚa ¯·BÚ ,Ìe‚t Ô·‡ ‰Ba‰Â ."˙ÈÊb»ƒ¿«∆∆∆»≈«¬≈
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dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` 'k 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË˙È·pL ¯Á‡ ÏÊ¯a da Ú‚pL B‡ ‰ÓbÙpL Ô·‡∆∆∆ƒ¿¿»∆»«»«¿∆««∆ƒ¿≈
¯‡M‰Â ,‰ÏeÒt Ô·‡‰ d˙B‡ - L·ka B‡ ÁaÊna«ƒ¿≈««∆∆»»∆∆¿»¿«¿»
ÁÒta :‰Ma ÌÈÓÚt ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈaÏÓe .˙B¯Lk¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈««¬«ƒ«»»«∆«
‡Ï Ï·‡ ,‰tÓa ÔÈaÏÓ - Ô˙B‡ ÔÈaÏnLÎe .‚Á·e∆»¿∆¿«¿ƒ»¿«¿ƒ¿«»¬»…

.ÏÒÙÈÂ Ô·‡a ÚbÈ ‡nL ,ÏÊ¯a ÏL ÒÈÙÎa¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿…

.ÊÈ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ˙B‚¯„Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…
Ïz BÓk ÔÈBa ‡l‡ ;"ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙ÏÚÓa ‰ÏÚ«̇¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿≈
„Ú ÁaÊn‰ L‡¯Ó „¯BÈÂ ËÚÓ˙Ó ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„aƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«≈¿≈≈…«ƒ¿≈««
ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏBÚ‰Â .L·k ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ı¯‡‰»»∆¿«ƒ¿»∆∆¿»∆¿«¬«
B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô·‡ ı˙Bp‰ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆¿≈«≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«
‰˙ÁL‰ C¯c ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÏkÓƒ»«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆∆«¿»»
‡Ï ,'B‚Â Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ ÌzˆzÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ -∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆ƒ¿¿…»¿…

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeOÚ«̇¬≈«¡…≈∆

.ÁÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓe ,ÂÈÏÎÂ ÔÁÏM‰Â ,‰ÈÏÎÂ ‰¯Bn‰«¿»¿≈∆»¿«À¿»¿≈»ƒ¿««¿…∆
˙Îzn‰ ÔÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,˙¯L ÈÏk ÏÎÂ¿»¿≈»≈≈ƒ»∆»ƒ««∆∆
ÏL B‡ Ô·‡ B‡ ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL Ìe‡OÚ Ì‡Â ;„·Ïaƒ¿«¿ƒ¬»∆≈∆∆∆∆∆

.ÔÈÏeÒt - ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ¿ƒ

.ËÈ,ÏÈ„a ÏL elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - ÌÈiÚ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»¬ƒƒƒ»¬ƒ∆¿ƒ
elÙ‡ .·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ - e¯ÈLÚ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ»∆»»¬ƒ
,‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÏL ˙BÙ¯‚n‰Â ÔÈ„etM‰Â ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»¿««ƒ¿««¿≈∆ƒ¿«»»
.·‰Ê ÏL Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ,¯eava Ák LÈ Ì‡ - ˙Bcn‰Â¿«ƒƒ≈…««ƒƒ»∆»»
‰‡ˆÓ Ì‡ ,·‰Ê Ô˙B‡ ÔÈtÁÓ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL elÙ‡¬ƒ«¬≈»¬»»¿«ƒ»»»ƒ»¿»

.Ì„È»»

.Î.L„w‰ ÌLÏ ‡l‡ Ô˙lÁzÓ ÌÈÏk‰ Ïk ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒ»«≈ƒƒ¿ƒ»»∆»¿≈«…∆
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰Ï Ô˙lÁzÓ eOÚ Ì‡Â¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»¿∆¿≈ƒ»
- dB·b Ì‰a LnzL ‡lL „Ú ,dB·‚ ÈÏÎe .dB·‚Ï¿»«¿≈»««∆…ƒ¿«≈»∆»«
dB·b Ô‰a LnzLpMÓe ,ËBÈ„‰ Ô‰a LnzL‰Ï È‡M«̄«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆»«
‰lÁzÓ Ô·ˆÁL ˙B¯B˜Â ÌÈ·‡ .ËBÈ„‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ -¬ƒ¿∆¿¬»ƒ¿∆¬»»ƒ¿ƒ»

.˙Èa‰ ¯‰Ï Ô˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆≈ƒ»¿«««ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר כ' ב' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אותו 1) משנים ואין ביותר מכוון מקומו המזבח כי בו יבאר

את  ושלמה דוד בו שבנו שבמקום היא ושמסורת במקומו,
אבינו. יצחק נעקד שעליו המזבח היה המזבח,

.‡¯˙BÈa ÔeÎÓ BÓB˜Ó ÁaÊn‰2B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈«¿¿À»¿≈¿≈¿«ƒ
‰ÏÚÏ ÁaÊnŒ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ BÓB˜nÓƒ¿¿»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈«¿…»

"Ï‡¯OÈÏ3:¯Ó‡pL ,eÈ·‡ ˜ÁˆÈ „˜Ú Lc˜n·e . ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»∆¡«ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
:ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ¯Ó‡Â ;"‰i¯n‰ ı¯‡ Ï‡ EÏŒCÏÂ"¿∆¿∆∆∆«…ƒ»¿∆¡«¿ƒ¿≈«»ƒ
¯‰a ,ÌÈÏLe¯Èa '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ï ‰ÓÏL ÏÁiÂ"«»∆¿……ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿«
ÌB˜Óa ÔÈÎ‰ ¯L‡ ,e‰È·‡ „ÈÂ„Ï ‰‡¯ ¯L‡ ‰i¯Bn‰«ƒ»¬∆ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¬∆≈ƒƒ¿

."ÈÒe·È‰ Ô¯‡ Ô¯‚a „ÈÂc»ƒ¿…∆»¿»«¿ƒ

מקומו.2) על להעיד לנביאים הוצרכו זה 3)שהרי כלומר,
אחר. ולא

.·„Âc Ba ‰aL ÌB˜n‰L ,Ïk‰ „Èa ˙¯ÒÓe»…∆¿««…∆«»∆»»»ƒ
‰ÓÏLe4Ba ‰aL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,‰Â¯‡ Ô¯‚a ÁaÊn‰ ¿……«ƒ¿≈«¿…∆¬«¿»«»∆»»

ÁaÊn‰ Ì‰¯·‡5ÌB˜n‰ ‡e‰Â .˜ÁˆÈ ÂÈÏÚ „˜ÚÂ «¿»»«ƒ¿≈«¿»«»»ƒ¿»¿«»
ÁaÊn‰ ‡e‰Â .‰·z‰ ÔÓ ‡ˆiLk Á Ba ‰aL∆»»…«¿∆»»ƒ«≈»¿«ƒ¿≈«

„‡ ·È¯˜‰ B·e .Ï·‰Â ÔÈ˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰LÔBL‡¯‰ Ì ∆ƒ¿ƒ»»«ƒ»∆∆ƒ¿ƒ»»»ƒ
Ì„‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‡¯· ÌMÓe .‡¯·pLk Ôa¯»̃¿»¿∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»¿¬»ƒ»»

.‡¯· B˙¯tk ÌB˜nÓƒ¿«»»ƒ¿»

להקריב 4) במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה אמרו 5)בשעתה סב. בזבחים

דרבי  בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו את שם שראו
עליו  שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב "לקח אליעזר
בראשית  שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק
הטביע  ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא, עשה "ומה קיט), רמז
אותו  ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן
קכ), רמז (שם שתייה" אבן נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף
ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי
כו. השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש
קטיגור  שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו
כעבודת  הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה
הוא  טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר, פנים,
ברור  - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים,
בפנים, ולא המזבח, על אמנם הייתה העקידה כי הדבר
של  טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש
חוץ, עבודת שהוא מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי
הארון  במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל
טעמם  וזהו בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של

.‚LÈ‡ ‰Úe„È B˙¯eˆÂ ,‰a¯‰ ˙BeÎÓ ÁaÊn‰ ˙BcÓƒ«ƒ¿≈«¿À»«¿≈¿»¿»ƒ
Ó‰ÏBb‰ Èa eaL ÁaÊÓe .LÈ‡6„È˙ÚL ÁaÊÓ ÔÈÚk ≈ƒƒ¿≈«∆»¿≈«»¿≈ƒ¿≈«∆»ƒ

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ B˙cÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â ,e‰eOÚ ˙Ba‰Ï¿ƒ»»¿≈¿ƒ«ƒ»¿…ƒ¿…«
‰pnÓ7. ƒ∆»

השני.6) המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו אותם
המזבח 7) לעשות קפידא יש לכתחילה - מעכב שאינו אף

הנביא. כעדות

.„ÌÈ‡È· ‰LÏLe8„Á‡ :‰ÏBb‰ ÔÓ Ì‰nÚ eÏÚ ¿»¿ƒƒ»ƒ»∆ƒ«»∆»
ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó ÏÚ Ô‰Ï „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«ƒ¿≈«¿∆»≈ƒ»∆«
ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ·È¯˜nL Ô‰Ï „ÈÚ‰ „Á‡Â ,ÂÈ˙BcÓƒ»¿∆»≈ƒ»∆∆«¿ƒƒ««ƒ¿≈«

‰f‰9.˙Èa ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk «∆»«»¿»««ƒ∆≈»»ƒ

ומלאכי.8) זכריה חגי אמרו 9)והם לא, שם בזבחים
לבאר  הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף "שמקריבין אלא:
אין  המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא
המוקדשין  פסולי מהלכות ג פרק להלן כמבואר מקריבין,

כב. שהיה הלכה מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה
עזרא  בימי שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי
ראשונה  שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין
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לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה
החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „ «»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

"B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים

להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ
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ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»

B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆
.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א ג' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
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קלי dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` 'k 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאחר  גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה
החורבן.

.‰Èa eOÚLÂ ‰ÓÏL ‰OÚLÂ ‰LÓ ‰OÚL ÁaÊÓƒ¿≈«∆»»∆¿∆»»¿……¿∆»¿≈
È˙ÚLÂ ‰ÏBb‰Ïk d·b ˙Bn‡ ¯OÚ Ôlk - ˙BOÚ‰Ï „ «»¿∆»ƒ¿≈»À»∆∆«…«»

"B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ" ‰¯Bza ·e˙k‰ ‰ÊÂ .Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿∆«»«»¿»«…»
‰ÏBb‰ Èa eOÚL ÁaÊÓe .„·Ïa ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó -¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿≈«∆»¿≈«»
˙Bn‡ ·"Ï BaÁ¯Â Bk¯‡ ˙cÓ ,˙Ba‰Ï „È˙Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ«»¿¿»¿«

˙Bn‡ ·"Ï ÏÚ10. ««

כן.10) היה הבניין של התחתון הריבוע

.Â˙a ‰n‡a Ô‰Ó ,ÁaÊn‰ d·b ÏL ˙Bn‡ ¯OÚ∆∆«∆…««ƒ¿≈«≈∆¿«»«
ÌÈÁÙË ‰MÓÁ11ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a Ô‰Óe ,12. ¬ƒ»¿»ƒ≈∆¿«»«ƒ»¿»ƒ

.ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈa‰ ˙Bn‡ Ïk ¯‡Le¿»»««ƒ¿»¿«»«ƒ»¿»ƒ
ÁaÊn‰ Ïk d·‚Â13ÌÈÁÙË Á"14. ¿…«»«ƒ¿≈«¿»ƒ

הסובב 11) כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות כלומר,
הקרנות. המזבח.12)וגובה אמות עם 13)שאר

של 14)הקרנות. אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי
עשרה  הן טפחים, חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד
הן  טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים.

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים

.ÊÌÈÁÙË ‰MÓÁ ‰ÏÚ :B˙¯eˆÂ B˙cÓ ‰˙È‰ CÎÂ15 ¿»»¿»ƒ»¿»»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈLÏL ·Á¯ ‡ˆÓ .„BÒÈ e‰Ê ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ¿»«¬ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿»…«¿ƒ
ÈLe ‰n‡ ÌÈLÏL ·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ÈLe ‰n‡«»¿≈¿»ƒ«…«¿ƒ«»¿≈

ÌÈÁÙË16,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ÒÎÂ ÌÈÁÙË ÌÈLÏL ‰ÏÚ . ¿»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
··BÒ e‰Ê17ÌB˜Ó e‰Ê ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] . ∆≈»»¿»»»¿»ƒ∆¿

‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL BaÁ¯ ‡ˆÓ .[‰Î¯Ún‰««¬»»ƒ¿»»¿¿»¿∆¿ƒ«»
Â ‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â‰Úa¯‡ ¿«¿»»¿»ƒ«¿»¿∆¿ƒ«»¿«¿»»

˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒBÎÂ ,ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰ÏÚ] .ÌÈÁÙË¿»ƒ»»¿»»»¿»ƒ¿≈¿∆∆»ƒ
Úa¯‡ ÏÎÏ Úa¯Ó ÏeÏÁ ÔÈa ¯OÚŒ‰BÓM‰ ÏL∆«¿»»»ƒ¿»»¿À»¿»«¿«
.·È·Ò ‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ˙B¯w‰ ÌB˜Óe .[˙B¯¿̃»¿«¿»«»ƒ∆¿«»ƒ∆»ƒ
ÌB˜Ó ‡ˆÓ .·È·Ò ‰n‡ ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈¿«¿≈«…¬ƒ«»»ƒƒ¿»¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BaÁ¯ ‰Î¯Ún‰««¬»»»¿∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÏÚ18. «∆¿ƒ¿«¿««¿«¿»»¿»ƒ

של 15) ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות משנה
טפחים. חמישה של הוא מן 16)יסוד לקח היסוד שהרי

שני  פחות אמות שתי ביחד צד, מכל טפחים חמישה המזבח
ולרוחב. לאורך סובב 17)טפחים שהוא מפני כן נקרא

היה  שלא ליסוד בניגוד רוחותיו, מארבע המזבח את ומקיף
רוחות. מארבע המזבח 18)מקיף מן לקח הסובב שהרי

טפחים  שני פחות אמות שתי היינו צד, מכל טפחים חמישה
צד. לכל

.ÁÔ¯˜ Ïk Úea¯Â ,ÌÈÁÙË ‰MÓÁ Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk d·b…«»∆∆»∆∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ«»∆∆
eÈ‰ ˙BÏeÏÁ ˙B¯w‰ Úa¯‡Â .‰n‡ ÏÚ ‰n‡19.ÔÎBzÓ «»««»¿«¿««¿»¬»ƒ»

‡ˆÓ .ÌÈÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó d·‚Â¿…«¿««¬»»¿»»»¿»ƒƒ¿»
.‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË Ë"Î ÁaÊn‰ d·‚ ÈˆÁ¬ƒ…««ƒ¿≈«¿»ƒƒ«≈¿»»

כמזרק 19) "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים

להן  יש קיבול שבית הרי טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות
חלולות  היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות.

שם. בזבחים רש"י וכדעת

.Ë‡¯˜Ò ÏL ËeÁÂ20ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ¯‚BÁ ‰È‰ ¿∆ƒ¿»»»≈¿∆¿««ƒ¿≈«
ÔÈa ÏÈc·‰Ï [‰hÓÏe ··Bq‰ ÛBqÓ ÌÈÁÙË ‰MLk]¿ƒ»¿»ƒƒ«≈¿«»¿«¿ƒ≈

ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓc21ÌÈBzÁz‰ ÌÈÓ„Ï22B‰·b ‡ˆÓÂ . »ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿»»¿
˙BÁt ˙Bn‡ ÚLz ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó „Ú ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«¿««¬»»≈««»

ÁÙË23. ∆«

ה)20) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
מחיצה  נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה
(זבחים  העליונים" דמים לבין התחתונים דמים בין להבדיל

החוט.21)נג.). מן למעלה מתמצה שדמה העוף עולת
הדין 22) והוא החוט. מן למטה דמה שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, של 23)לעולת גבהו אמת שהרי
הריהן  טפחים. שלושים והסובב טפחים, חמישה היסוד

טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע

.ÈBÓk ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÛÈwÓ ‰È‰ ‡Ï ÁaÊn‰ „BÒÈ¿«ƒ¿≈«…»»«ƒ≈«¿«»¿
ÔBÙˆ Áe¯ Ïk „‚k CeLÓ „BÒÈ‰ ‰È‰ ‡l‡ ,··Bq‰«≈∆»»»«¿»¿∆∆»«»

ÏÎB‡Â ,È·¯ÚÓe24‰n‡ Á¯ÊÓ·e ˙Á‡ ‰n‡ ÌB¯„a «¬»ƒ¿≈¿»«»««¿ƒ¿»«»
˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Â ,˙Á‡„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï25. ««¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ…»»»¿

מקום.24) תופס = שרצועה 25)מחזיק, לפי נג: זבחים
היינו  טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין
ותרגם  עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב נתנבא ועליו
שם  בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס
כלומר: מדבחא", תיתבני "באחסנתיה התרגום: בשם הביא

בחלקו. ייבנה המזבח

.‡È˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜·e26ÔÈÓk ÌÈ·˜ ÈL eÈ‰ ¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÈL ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL27ÌÈÓc‰L , ¿≈√»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ∆«»ƒ

‰n‡a Ô¯w‰ d˙B‡a ÔÈ·¯Ú˙Óe Ô‰a ÔÈ„¯BÈ28ÔÈ‡ˆBÈÂ , ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿»«∆∆»«»¿¿ƒ
.ÔB¯„˜ ÏÁÏ¿««ƒ¿

ויש 26) מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
הנקבים  שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על ששופכים מהם

דרומית. מערבית שהדמים 27)בקרן מפני כן ונקראו
הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים של זה וכן לשם, שותתין

לשם. הנסכים בעזרה.28)ששותתין שעוברת המים אמת

.·È‰n‡ ÌB˜Ó ‰È‰ Ô¯w‰ B˙B‡a ‰Ùˆ¯a ‰hÓÏe¿«»»ƒ¿»¿«∆∆»»»«»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·ËÂ ,‰n‡ ÏÚ29, ««»¿«¿»∆«ƒ¿«««¿»»

ÔÈ˙ÈMÏ ÔÈ„¯BÈ BaL30.B˙B‡ ÔÈwÓe ∆¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ

הטבלא.29) את מגביהים ידה קטן 30)שעל חלל והוא
היסוד. שתחת

.‚ÈL·ÎÂ31Bk¯‡ ,ÁaÊÓ ÏL BÓB¯„Ï Èea ‰È‰ ¿∆∆»»»ƒ¿∆ƒ¿≈«»¿
‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL32.‰n‡ ‰¯OÚŒLL ·Á¯ ÏÚ ¿ƒ¿«ƒ«»«…«≈∆¿≈«»

Á¯BÙe ,ÁaÊn‰ „vÓ ‰n‡ ÌÈLÏL ı¯‡a ÏÎB‡ ‰È‰Â¿»»≈»»∆¿ƒ«»ƒ««ƒ¿≈«≈«
¯ÈÂ‡Â .··Bq‰ ÏÚ ‰n‡Â „BÒÈ‰ ÏÚ ‰n‡ epnÓƒ∆«»««¿¿«»««≈«¬ƒ
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ËÚÓ33ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰34ÔzÏ È„k , ¿«»»«¿ƒ≈«∆∆«ƒ¿≈«¿≈ƒ≈
‰˜È¯Êa ÁaÊnÏ ÌÈ¯·È‡‰35˙Bn‡ ÚLz L·k‰ d·‚Â . »≈»ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»¿…««∆∆≈««

˙e˙L ˙BÁt36.‰Î¯Ún‰ „‚k „Ú »¿«¿∆∆««¬»»

הארץ.31) עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו והוא
יותר.32) היה בשיפועו אבל כן היה בארץ למטה
נימא 33) כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון

אוויר  צריך אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן
המערכה.34)יותר. למקום הכבש בין כלומר,

כז)35) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים
(שהרי  בזריקה דם מה - והדם" הבשר עולותיך "ועשית
בשר  אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר

טפח.36)בזריקה. פחות היינו,

.„ÈÌÈBt Ì‰aL ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈpË˜ ÌÈL·k ÈLe¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆»∆ƒ
„BÒÈÏ37··BqÏÂ38‡ÏÓk ÁaÊn‰ ÔÓ ÔÈÏc·Óe , «¿¿«≈À¿»ƒƒ«ƒ¿≈«ƒ¿…
‡ÓÈ39L·k ÏL B·¯ÚÓa ‰˙È‰ ÔBlÁÂ .40ÏÚ ‰n‡ ƒ»¿«»¿»¿«¬»∆∆∆«»«

˙‡¯˜ ‰˙È‰ ‰·e·¯e ,‰n‡41ÈÏeÒt ÔÈ˙B daL , «»¿»»¿»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ42d˙¯eˆ ¯·ÚzL „Ú43˙È·Ï ‡ˆ˙Â ««»«∆«¬…»»¿≈≈¿≈

‰Ù¯O‰44. «¿≈»

דם 37) שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש היינו
מתנותיה. כשגומר בהמה שלצד 38)חטאת הכבש היינו

הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם זורקים ידו ועל מזרח
ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד זבחים 39)[אבל

הדם  את "וזרקו ה) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
יהיו  ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על
יכול  אדם אין בחוט ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים,
בין  אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו.
יותר. הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש

אלא 40) כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון מפשטות
שלו. לוחות 41)בקיר נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה

חלון. שאז 42)והיינו בבעלים או בדם פסול בה כשאירע
הוא  שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא
מפני  - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה. עיבור טעון
בעזרה  שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה
זאת  תתערב שמא חששו יולדות, של העוף, חטאות הרבה

מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, ימתינו 43)הפסולה
שילינוה  ידי על הרטוב הבשר מראה שיעבור עד מלשרפה
וטעונה  נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה

העזרה.44)שריפה. בתוך

.ÂËÏL „Á‡ :L·k‰ ·¯ÚÓa eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»¿«¬««∆∆∆»∆
ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ,LÈL45,ÛÒk ÏL „Á‡Â ; «ƒ∆¿ƒ»»∆»≈»ƒ¿∆»∆∆∆

.˙¯M‰ ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL∆¿ƒ»»¿≈«»≈

ויתחממו 45) מרתיח שהכסף מפני כסף של על נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים

.ÊËÌeË‡ Blk B˙B‡ ÔÈBa ,ÁaÊn‰ ÔÈBaLk46 ¿∆ƒ«ƒ¿≈«ƒÀ»
‡È·Ó ‡l‡ ,ÏÏk ÏÏÁ Ba ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,„enÚ ÔÈÓk¿ƒ«¿≈ƒ»»¿»∆»≈ƒ
˙ÙÊÂ „ÈÒ ‡È·Óe ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ,˙BÓÏL ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈¿¿«≈ƒƒ¿∆∆

‡ÈB˜Â47ÔaÏÓ CB˙Ï CÙBLÂ ‰ÁÓÓe ,48ÏB„b49 ¿¿»¿«∆¿≈¿«¿≈»

B˙cÓk50ÏL Ûeb ÔÈa‰ CB˙a Ô˙BÂ .‰ÏBÚÂ ‰B·e , ¿ƒ»∆¿∆¿≈¿«ƒ¿»∆
.„BÒÈ‰ ˙cÓk ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô·‡ B‡ ıÚ≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
.ÔÈa‰ ÌÈÏLiL „Ú ,Ô¯˜Â Ô¯˜ Ïk CB˙a Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈¿»∆∆»∆∆«∆«¿ƒ«ƒ¿»
Ô¯˜ ¯‡MzL È„k ,ÔÈa‰ CB˙aL ÌÈÙeb‰ ¯ÈÒÈÂ¿»ƒ«ƒ∆¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ»≈∆∆
˙B¯w‰ e¯‡MÈÂ ,„BÒÈ ‡Ïa ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿…¿¿ƒ»¬«¿»

.ÔÈÏeÏÁ¬ƒ

שעושין 47)סתום.46) כמו מתכת) (=מין אבר ניתוך
חרס. כלי קרשים.48)לציפוי מארבעה עשוי מרובע דפוס

יחד.49) ונדבקים האבנים ששייך 50)על ומדה מדה בכל
אמה  ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו.
אמות, ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה
כ"ח  על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב. וזהו
ארבעה  בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות, ג' בגובה

אמה. על אמה מלבן כל מלבנים.

.ÊÈ.ÔÈ·kÚÓ BÚea¯Â B„BÒÈÂ ÁaÊÓ ÏL ˙B¯˜ Úa¯‡«¿«¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÂÈ¯‰ - Úea¯Â L·ÎÂ „BÒÈ ,Ô¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÁaÊÓ ÏÎ¿»ƒ¿≈«∆≈∆∆¿¿∆∆¿ƒ«¬≈

ÔÈ·kÚÓ ÔzÚa¯‡L ,ÏeÒt ‡e‰51Bk¯‡ ˙cÓ Ï·‡ . »∆«¿«¿»¿«¿ƒ¬»ƒ«»¿
‡lL ‡e‰Â ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ B˙ÓB˜ ˙cÓe BaÁ¯ ˙cÓeƒ«»¿ƒ«»≈»¿«¿ƒ¿∆…
¯eÚLk ,˙Bn‡ LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈƒ¿…≈«»««»¿»«¿ƒ

.¯a„Ó ÁaÊÓ ÏL ‰Î¯Ún‰ ÌB˜Ó¿««¬»»∆ƒ¿«ƒ¿»

נאמר 51) בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
"אל  לד) (שם, נאמר וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא
המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא
וכל  המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
"המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום

לא. לא ואם מזבח, נקרא הוא כן שכשהוא משמע:

.ÁÈBÈaÓ ÌbÙ Ì‡ :BÈaÓ ÌbÙpL ÁaÊÓ52ÁÙË ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆«
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ,¯Lk - ÁÙhÓ ˙BÁt ,ÏeÒt -»»ƒ∆«»≈¿∆…ƒ¿∆

‰Óe‚t Ô·‡ ¯‡Lpa53. «ƒ¿»∆∆¿»

שעליו.52) והטיח הסיד מן פוסלת 53)כלומר, שבאבן
שהיא. כל פגימה גם

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א ג' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ופרחיה.1) כפתוריה גביעיה, המנורה, צורת בו תתבאר

.‡‰¯Bza d˙¯eˆ ˙L¯ÙÓ ‰¯Bn‰2‰Úa¯‡Â . «¿»¿…∆∆»»«»¿«¿»»
ÌÈÚÈ·‚3ÌÈ¯BzÙÎ ÈLe4ÌÈÁ¯Ù ÈLe5‰˜a eÈ‰ ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bn‰6ÌÈÚ·‚ ‰Úa¯‡ ‰¯n·e" :¯Ó‡pL , «¿»∆∆¡««¿…»«¿»»¿ƒƒ
ÌÈ„wLÓ7‰È‰ ÈLÈÏL Á¯t „BÚÂ ."‰ÈÁ¯Ùe ‰È¯zÙk ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»¿∆«¿ƒƒ»»

„Ú dÎ¯È „Ú" :¯Ó‡pL ,‰¯BÓ ÏL dÎ¯ÈÏ CeÓÒ»ƒ≈»∆¿»∆∆¡««¿≈»«
."dÁ¯tƒ¿»

לאֿמ.2) כה, אלכסנדריא 3)שמות לכוסות דומים הם
ט). הלכה (להלן קצר ושוליהן רחב כמין 4)שפיהן הם

ששני  כביצה מעט ארוכין שהן מקום) (שם כרותיים תפוחים
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שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו
לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן
התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
 ֿ (כסף קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי
הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
מקשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות של פסול הרי קשה,
מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות
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.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) ב 41)מנחות והוא מקום. שם.שם מנחות
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד
לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:

שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (ש 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר ם כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים
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שם). (להלן כדין (ציורים 5)ראשיה העמודים פרחי "כמו
לחוץ  כפולה ושפתה קערה כמין שהן בעמודים), שמציירין
המשניות  בפירוש (רבינו שושן כמו והוא שם). (להלן

ז). משנה פ"ג במנורה,6)למנחות אלה כל של מקומם
י. הלכה להלן (להלן 7)ראה בעשייתן" שקדים "כמו

ב). הלכה

.·dÏ eÈ‰ ÌÈÏ‚¯ LÏLÂ8ÌÈ¯BzÙÎ ‰LÏLe .9ÌÈ¯Á‡ ¿»«¿«ƒ»»¿»«¿ƒ¬≈ƒ
:ÌÈw‰ ˙LL ÌÈ‡ˆBÈ Ô‰nL ,‰¯Bn‰ ‰˜a eÈ‰»ƒ¿≈«¿»∆≈∆¿ƒ≈∆«»ƒ
‰˜Â ‰˜ ÏÎ·e .‰Ê „vÓ ‰LÏLe ,‰Ê „vÓ ‰LÏL¿»ƒ«∆¿»ƒ«∆¿»»∆¿»∆

ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰Ó10Ïk‰Â ,Á¯ÙÂ ¯BzÙÎÂ ≈∆¿»¿ƒƒ¿«¿»∆«¿«…
ÌÈ„wLÓ11Ô˙iOÚa ÌÈ„˜L BÓk12. ¿À»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»»

על 8) ברש"י הוא וכן שם, המשניות בפירוש גם כתב כן
התורה  על בעליֿהתוספות כתבו וכן לא) כה, (שמות התורה
רגלים, לה שהיו רק אמרו שם) (מנחות בגמרא אבל שם.
(ת"א  ז"ל לרמ"א העולה ובתורת כמה. הזכירו לא אבל
היה  רגלים שלשה ז"ל רבותינו "אמרו הביא: פט"ו)
שבקשת  המנורה ובגלופת ראשונים). (משנת למנורה"
רגליים  ללא מרובע, המנורה של בסיסה – ברומא טיטוס
טבת  ג' וב"שערים" חח, כ עמוד לו כרך ב"סיני" (ראה

ג). עמוד לה).9)תש"כ כה, (שמות בתורה מפורש כן
לג).10) שם, (שם הוא מפורש נב.11)מקרא ביומא

הכרע  להן אין בתורה (פסוקים) מקראות חמש אמרו:
כלומר, "משוקדים", מהם ואחד נוטים), הם היכן (לדעת
כפתוריה  משוקדים גביעים ארבעה "ובמנורה הפסוק
"ארבעה  לקרוא צריך אם לנו שספק לד), שם, (שם ופרחיה"
"ארבעה  עם קשורה משוקדים (שהמילה משוקדים" גביעים
קשורה  (שהיא ופרחיה" כפתוריה "משוקדים או גביעים"),
צריכים  שמספק רבינו, פסק לפיכך ופרחיה). ל"כפתוריה
הכפתורים  וגם הגביעים גם משוקדים, כולם לעשות
אין  משוקדים להיות צריכים אינם אם גם שהרי והפרחים.
צריכים  הם אם ואילו משוקדים. יעשום אם הפסד, בכך
 ֿ (כסף קפידא בזה תהיה כן, נעשין ולא משוקדים להיות

קורקוס). הר"י בשם (מנחות 12)משנה המשניות בפירוש
מלאכה  והוא שקדים, מעשה "משוקדים רבינו: כתב שם)
העשת  בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה

שקדים". שקדים כולו שיהיה עד (=החתיכה)

.‚˙‡ˆÓ13ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌÈÚÈ·b‰ Ïk14ÌÈÁ¯t‰Â . ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‰ÚLz15¯OÚŒ„Á‡ ÌÈ¯BzÙk‰Â .16‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿««¿ƒ««»»¿À»¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡17ÌÈÚa¯‡Â ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ elÙ‡Â ,18 ∆∆«¬ƒ»≈∆»ƒ«¿«ƒ¿«¿»ƒ

.Ôlk ˙‡ ·kÚÓ¿«≈∆À»

אומר".13) "נמצאת כלומר: כט. כח: שהרי 14)מנחות
עשר. שמונה ביחד שהם גביעים, שלשה וקנה קנה בכל
(מנחות  בסךֿהכל ועשרים שנים הרי המנורה, בגוף וארבעה

בגוף 15)שם). ושניים ששה, הרי קנה לכל פרח כי
הרי  שנים), הם פרחים (סתם "ופרחיה" שנאמר כמו המנורה
הרי  אחד, עוד למדו פרחה" "עד עוד שנאמר וממה שמונה,

שם). (מנחות תשעה ששה,16)כאן הרי קנה לכל כפתור
כפתורים  (סתם "כפתוריה" שנאמר המנורה בגוף שניים
ביחד  הרי הקנים, יציאת במקום ושלשה שמונה, הרי שנים),

עשר. פ"ו.17)אחד מנחות ותוספתא שם מנחות
והפרחים.18) הכפתורים הגביעים, של הכולל הסכום הוא

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19·‰Ê ‰e‡OÚLk20Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¬»»»»¬»
˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L21ÌÈÚÈ·b da ÔÈOBÚ ÔÈ‡22, ¿»ƒ≈«»≈ƒ»¿ƒƒ

‰È‰z ,·‰Ê ‰‡a‰ ‰¯BÓ ÔÎÂ .ÌÈÁ¯Ùe ÌÈ¯BzÙk«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»«»»»»ƒ¿∆
‰È˙B¯ ÌÚ ¯kk dlk23‰L˜Ó dlk ‰È‰˙Â ,24ÔÓ À»ƒ»ƒ≈∆»¿ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ

˙B˙LÚ‰25ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏLÂ ; »¬»¿∆¿»ƒ≈«»≈«¿ƒƒ«
‰ÏeÏÁ ‰˙È‰ Ì‡Â ,dÏ˜LÓ26‰¯Lk -27. ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬»¿≈»

ופרחים.19) כפתורים גביעים, בה מנחות 20)שעושים
יח.21)כח. הלכה פ"א למעלה גבי 22)ראה להלן

על  מקפידין אין מתכות, מיני שאר "ושל רבינו כתב ככר,
הקפדה  יש ופרחים, כפתורים שבגביעים נראה משקלה".
(משנהֿלמלך). מתכת מיני בשאר לעשות שלא

כל 23) את אותה יעשה טהור זהב "ככר לט: כה, בשמות
האלה". אחת.24)הכלים כח.25)חתיכה במנחות

"חתיכה  רש"י פירש העשת", מן באה היתה "מנורה
כליה". כל ממנה שיצאו עד בקורנס ומכה שלימה,

(כסףֿמשנה).26) מקשה ולכתחילה 27)שאינה בדיעבד.
ה. בהלכה ועיין מקשה, לעשותה צריך

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â28ÌÏBÚÏ d˙B‡29˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ30ÔÈa , ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»≈
.˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆»»≈∆»¿»∆¿»ƒ≈«»

עושין,28) אין בדיעבד שאפילו נאמר שאם לכתחילה.
מקשה, שכתוב מזה נלמד גרוטאות של פסול הרי קשה,
מקשה. באה זהב, באה זהב, "מקשה שם) (מנחות  ותניא
גרוטאות  של פסול א"כ מקשה". באה אינה זהב, באה אינה
לכתחילה  רק הוא עושין שאין זה ודאי אלא לן? מנא

זו.29)(משנהֿלמלך). מילה חסירה בכסףֿמשנה
שברים.30)

.ÂÌÈÁ˜Ïn‰31˙BzÁn‰Â32ÏÏkÓ ÔÈ‡ ÔÓM‰ ÈÏÎe «∆¿»«ƒ¿««¿¿≈«∆∆≈»ƒ¿«
¯kk‰33¯ÊÁÂ ,"¯B‰Ë ·‰Ê" ‰¯Bna ¯Ó‡ È¯‰L , «ƒ»∆¬≈∆¡««¿»»»»¿»«

¯Ó‡ ‡ÏÂ ."¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙zÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe" ¯Ó‡Â¿»««¿»∆»«¿…∆»»»»¿…∆¡«
‰¯Bna ÔÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈtÓ ,"¯B‰Ë ·‰Ê ‰È˙B¯"≈∆»»»»ƒ¿≈∆«≈¿ƒ«¿»

¯kk‰ ÏÏkÓ Ì‰Â34. ¿≈ƒ¿««ƒ»

מתוך 31) הפתילה בהם ליקח העשויים הצבתים "הם
בהם, שלוקחים שם ועל הנרות. בפי ולמשכן ליישבן השמן,

לח). כה, בשמות (רש"י מלקחיים" כמין 32)קרויים הם
(רש"י  שבנר האפר את בהם שחותה קטנים (=כפות) בזיכין

נחמיה 33)שם). כרבי ולא כתנאֿקמא פח: מנחות
ראשונה. פ"ט.34)בברייתא המשכן דמלאכת ברייתא

.Ê˙Ú·L35˙Ú·LÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰¯Bn‰ È˜ ƒ¿«¿≈«¿»¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿«
ÔÈa ·‰Ê ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰È˙B¯≈∆»¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»¿»∆»»≈
ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰ ÏÎÂ .˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¿»ƒ≈«»¿»«≈¿ƒ

ÌÈwa36. «»ƒ

כח.35) אחד 36)מנחות נר היה וקנה, קנה כל בראש
(פירש"י  והפתילות השמן נותנים ושם (=כף) בזך כעין

שם). במנחות

1
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dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` `"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈw‰ ˙LLa ÌÈÚe·w‰ ˙B¯p‰ ˙LL≈∆«≈«¿ƒ¿≈∆«»ƒ«¿ƒ
È˜ ÏÚL ÈÚˆÓ‡‰ ¯pÏ Ì‰Èt Ôlk ,‰¯Bn‰ ÔÓƒ«¿»À»¿≈∆«≈»∆¿»ƒ∆«¿≈

‰¯Bn‰37ŒL„˜ „‚k ÂÈt ÈÚˆÓ‡‰ ¯p‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«≈»∆¿»ƒ»»¿∆∆…∆
ÌÈL„w‰38‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,39.È·¯ÚÓ ¯ «√»ƒ¿«ƒ¿»≈«¬»ƒ

וכן 37) האמצעי. לנר נוטות שלהם הפתילות פיות כלומר,
יאירו  המנורה פני מול אל "תניא, צח:) (שם בברייתא הוא
נר  כלפי פניהם מצדדין שהיו מלמד הנרות, שבעת

הוא 38)האמצעי". כן למערב. נוטה הפתילה פי כלומר,
שכינה". כלפי מערבי "נר בא: בתלמוד 39)במגילה

ועוד). שם, מגילה כב: (שבת

.Ë‡È¯„ÒkÏ‡ ˙BÒBÎÏ ÔÈÓBc ÌÈÚÈ·b‰‰40Ô‰ÈtL , «¿ƒƒƒ¿¬∆¿«¿¿ƒ»∆ƒ∆
ÌÈÁetz ÔÈÓk ÌÈ¯BzÙk‰Â .¯ˆ˜ Ô‰ÈÏeLÂ ·Á»̄»¿≈∆»»¿««¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈi˙B¯k41‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈ·k ,ËÚÓ ÔÈk¯‡ Ô‰L , »ƒƒ∆≈¬Àƒ¿«¿≈»∆¿≈»∆»
ÔÈck42ÌÈ„enÚ‰ ÈÁ¯t BÓk ÌÈÁ¯t‰Â .43ÔÈÓk Ô‰L , «ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈¿ƒ

.ıeÁÏ ‰ÏeÙk d˙ÙOe ‰¯Ú¿̃»»¿»»¿»«

כח:40) ב 41)מנחות והוא מקום. שם.שם מנחות
דמות  הוא "והכפתורים רבינו כתב שם המשנה ובפירוש
קרוב  מעט אורך בה שיש רק וכל, מכל עגולה שאינה כדור

העוף". ביצת ככד.42)לצורת שם.43)עגולים מנחות
שם  המשנה ובפירוש שם). (רש"י בעמודים שמציירין ציורין

שושן". צורת "פרח רבינו כתב

.È‰¯Bn‰ d·b44ÌÈÏ‚¯‰ .ÁÙË ¯OÚŒ‰BÓL ‰È‰ …««¿»»»¿»»»∆«»«¿«ƒ
ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙË ÈLe .ÌÈÁÙË ‰LÏL Á¯t‰Â¿«∆«¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ»»¿∆«

Á¯ÙÂ ¯BzÙk ÚÈ·b BaL45ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe . ∆»ƒ««¿»∆«¿»«ƒ»»¿∆«
„Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk«¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»
ÁÙËÂ .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÌÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿∆«
„Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ»»¿∆««¿¿≈»ƒ¿ƒƒ∆∆»
d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆…«
ÌÈ˜ ÈLe ,¯BzÙk ÁÙËÂ .˜ÏÁ ÁÙËÂ .‰¯Bn‰«¿»¿∆«»»¿∆««¿¿≈»ƒ
ÔÈÎLÓÂ ,CÏÈ‰ „Á‡Â CÏÈ‰ „Á‡ ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ∆∆»≈»¿∆»≈»¿ƒ¿»ƒ
e¯izL .˜ÏÁ ÌÈÁÙËe .‰¯Bn‰ d·b „‚k ÔÈÏBÚÂ¿ƒ¿∆∆…««¿»¿»«ƒ»»ƒ¿«¿
.Á¯ÙÂ ¯BzÙk ,ÌÈÚÈ·‚ ‰LÏL Ô‰aL ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ∆»∆¿»¿ƒƒ«¿»∆«

כח:44) ד"ה 45)מנחות שם ובתוספות שם. מנחות
לא  שלשלשתם אלו, שלשה נשתנו מה בתימה נשארו וטפח,

טפח. אלא ניתנו

.‡È‰¯Bn‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ô·‡Â46,˙BÏÚÓ LÏL d·e , ¿∆∆»¿»ƒ¿≈«¿»»»«¬
‰ÈÏÚ ÁÈpÓe ,˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe „ÓBÚ Ô‰k ‰ÈÏÚL∆»∆»…≈≈≈ƒ∆«≈«ƒ«»∆»

‰·Ë‰ ˙ÚLa ‰È˙BzÁÓe ‰ÈÁ˜ÏÓe dÓL ÈÏk47. ¿ƒ«¿»«¿»∆»«¿∆»ƒ¿«¬»»

הנרות,46) את "בהעלותך ה' סי' בהעלותך וספרי ל: תמיד
לפני  היתה אבן אמרו מיכן וכו' וכו' מעלות לה עשה
משנה  פ"ג (תמיד הרע"ב וכתב מעלות. שלש ובה המנורה
א) במנורה: שכתובים העלאות שלש כנגד שהן ט)
נרותיה  את העלה ב) ב). ח, (במדבר הנרות את בהעלותך
כ). כז, (שמות תמיד נר להעלות ג) ג). שם, (שם

כתב 47) יז, הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ג להלן
ושל  שמו וכוז בידו וכלי נכנס ההטבה, סדר "וכיצד רבינו:

שכבו  הפתילות את בו מדשן גדול. לקיתון דומה היה זהב
משלש  שנייה מעלה על המנורה לפני שם הכוז ומניח וכו'
ומשתחוה  בידו הכוז ונוטל וכו' ויוצא שלפניה מעלות
היה  כוז ואולי שם). ובספרי שם בתמיד הוא (וכן ויוצא"
כלי  כל היינו הקטנים, הכלים כל מונחים היו ובו גדול, כלי

המוריה). (הר ומחתותיה ומלקחיה שמנה

.·ÈBaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚŒÌÈL Bk¯‡ ‰È‰ ÔÁÏM‰«À¿»»»»¿¿≈»»∆«¿»¿
ÌÈÁÙË ‰ML48ÁpÓ ‰È‰Â .49,˙Èa‰ C¯‡Ï Bk¯‡ ƒ»¿»ƒ¿»»À»»¿¿…∆««ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙Èa‰ ·Á¯Ï BaÁ¯Â50 ¿»¿¿…«««ƒ¿≈¿»»«≈ƒ
˙Èa ÏL Bk¯‡Ï Ôk¯‡ ,Lc˜naL51·Á¯Ï ÔaÁ¯Â ∆«ƒ¿»»¿»¿»¿∆«ƒ¿»¿»¿…«

ÔB¯‡‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰52.˙Èa‰ ·Á¯Ï Bk¯‡ ‰È‰L , ««ƒƒ»»∆»»»¿¿…«««ƒ
ÔÈ·e ÔBÙv‰ ÔÈa ,˙Èa‰ ·Á¯ „‚k ‰¯Bn‰ ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«¿»¿∆∆…«««ƒ≈«»≈

ÌB¯c‰53. «»

ואמה 48) ארכו "אמתיים כג) כה, (שמות שנאמר כמו
(כלים  טפחים ששה בת הכלים שאמת מאיר וכרבי רחבו".

צז.). ומנחות י, משנה במשנה.49)פי"ז צו. שם
(רש"י 50) יד הלכה פ"ה להלן ראה השולחנות, יתר היינו

שם).51)שם). (רש"י המערב ובין המזרח בין הוא
צח.52) (ש 53)שם כרבי ולא שמעון, ב"ר אלעזר ם כרבי

ג) כד, (ויקרא ה'" לפני אותו "יערוך שהפסוק צח:).
כלומר, ה'. לפני אותו לערוך שצריך הוא שהרי מסייעו,
ה'. לפני שהוא מערב, לעבר הפתילה פי את לצדד צריך
היה  הרי עומדים, היו ומערב שמזרח האומר לרבי ואילו

(כסףֿמשנה). לשם לצדדו צריך ולמה ה', לפני הראשון

.‚È‰Úa¯‡54ÔÈÙÈÒ55,ÔÁÏMÏ eÈ‰ ·‰Ê ÏL «¿»»¿ƒƒ∆»»»«À¿»
ÔÈÏvÙÓ56Ô‰ÈL‡¯a57ÈzL Ô‰a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰L , ¿À»ƒ¿»≈∆∆»¿ƒ»∆¿≈

ÌÈLe ,‰Ê ¯„qÓ ÌÈL :ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ˙BÎ¯Ún‰««¬»∆∆∆«»ƒ¿«ƒƒ≈∆∆¿«ƒ
‰Ê ¯„qÓ58È¯Ó‡p‰ Ì‰Â .‰¯Bza Ì59ÂÈ˙BO˜e"60." ƒ≈∆∆¿≈«∆¡»ƒ«»¿»

במשנה.54) בארץ 55)שם עומדים זהב יתידות "כמין
מערכת  גובה כנגד הרבה, השולחן מן למעלה עד וגבוהים

כט). כה, בשמות (רש"י מנוקבים.56)הלחם"
השולחן 57) מן למעלה שעולה שבהן חלק באותו כלומר,

ו). משנה פי"א שם יוםֿטוב אחד 58)(תוספות בכל והיו
מכניסים  שהיו הקנים כמנין פיצולים, עשר ארבעה מהם

שם). שם.59)(רש"י של 60)שמות מימרא צז. מנחות
ומחזקים  הלחם את שמקשים שם על כן ונקראו קטינא. רב

שם). (רש"י ישבר שלא אותו

.„ÈÌÈ˜ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe61Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,·‰Ê ÏL ¿»¿∆¿ƒ»ƒ∆»»»∆»≈∆
ÏeÏÁ ‰˜ ÈˆÁk62,‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡ :BÏ eÈ‰ , «¬ƒ»∆»»«¿»»»»¿≈∆∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .‰Ê ¯„ÒÏ ¯OÚŒ‰Úa¯‡Â63 ¿«¿»»»»¿≈∆∆¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙BiwÓ"64‰B·l‰ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe ." ¿«ƒ»¿≈«»ƒƒ∆«ƒƒ»∆«¿»

˙BÎ¯Ún‰ „ˆa ÔÁÏM‰ ÏÚ65ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,66 ««À¿»¿«««¬»≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ˙Btk"67ÔÈÒeÙc‰Â ."68,ÌÈt‰ ÌÁÏ Ì‰a ÔÈOBÚL «»¿«¿ƒ∆ƒ»∆∆∆«»ƒ

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰69ÂÈ˙B¯Ú˜"70." ≈«ƒ¿»ƒ¿»»

צו.61) שם הנסדקין 62)משנה חלולים קנים חצאי כמו
שם). בשמות (רש"י שם.63)לארכן צז.64)שמות שם

שם). (רש"י מעיפוש הלחם את שמנקים שם על כן ונקראים

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



dxigadקלד zia zekld - dcear xtq - '` xc` a"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו
כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר

שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה
בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות
מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית

לא:(=מחמת תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם,
של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך

הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך
ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»

ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»
BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…

È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ
L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆

ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
השחיטה  שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון שאינו מהשוחט

שם). (רש"י בזר גם ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם ב. אלא במשנה.
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב ד' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡‰È‰ ‰ÈÏÚL ,B·¯ÚÓa ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰ Ô·‡∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»»»
˙Ú·e .Ô¯‰‡ ‰hÓe Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .ÁpÓ ÔB¯‡‰»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…¿≈
Ba ‰a ,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ‰ÓÏL ‰aL∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈»»
˙BwÓÚ ˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ¬À
‰aL ÌB˜na BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»«»∆»»
ÏÎÏ ÌÈÈ·n‰ ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏL¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»
˙Èaa L„w‰ ÔB¯‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬«…∆««ƒ
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ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡¯OÈ CÏÓ „ÈÂc Ô· ‰ÓÏL ‰a ¯L‡¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆ƒ¿»≈≈»∆
Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ e„·Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ«»«»≈«»ƒ¿∆¡…≈∆¿¿ƒ¿«
el‡ ÏÎÂ .‰ÁLn‰ ÔÓLÂ ˙ˆv‰Â Ô¯‰‡ ‰hÓ BnÚƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆¿∆∆«ƒ¿»¿»≈
˙È·a eÈ‰L ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ Û‡Â .ÈL ˙È·a e¯ÊÁ ‡Ï…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ
ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁe¯a ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL≈ƒ…»¿ƒƒ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ
."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈ¯e‡Ï Ô‰k „ÓÚ „Ú" :¯Ó‡pL ,Ô‰a»∆∆∆¡««¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ
ÌÈ„‚· ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ

.ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈∆…¿≈¿À«¿»ƒ

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ
B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈
eOÚ ‡l‡ ,ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
„vÓ ˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ :˙BÎB¯t ÈzL¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««ƒ«

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú «…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a»ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»
ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆

."'B‚Â¿

.‚‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ ‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰«≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈
.‰n‡ ‰¯˜zaL ¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
,ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆
ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»
d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ ."·¯BÚ≈¬≈«…≈»«»

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

.˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈«
.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…≈»«»

.‰ÌÏe‡‰ Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆»»
¯OÚ - L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ -»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆∆∆
,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈ·e ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ≈
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÔBÙva „Á‡ :ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï«≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»
,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆
Cl‰Óe .ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ;"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò»ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ¿«≈
L„wÏ Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»««…∆
¯ÚL „Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«««

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰«»¿

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.Á·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ÌÏe‡ ÏL BÁ˙tƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÏL ˙Bi¯zÏÓ LÓÁÂ .ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ∆
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ‡ÏÈÓ≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»∆∆
ÔzLÓÁÓ ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««≈¬ƒ¿»

Ó ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ.‰f ∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»ƒ∆
ÌÈ·‡ ÏL Ca„Â .‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆¬»ƒ

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰»»≈»««¿∆»

.ËBÓk ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰ ÏÎÈ‰‰«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»¿
ıeÁ ·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÚÈˆÈÂ .È¯‡¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ
dab ÏÚ „·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆««»
.Ú·L dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ .LL≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»∆«
."'B‚Â ‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»¿
‰LÏMÓ ˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒƒ¿»
„Ú ‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»«
.˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»«»««»»¿…∆»«
e‡ˆÓÂ .‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â¿«»»»¿…∆»««¿«¿»¿ƒ¿¿
˙Bn‡ LÏL „·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ÔÈ„·¯‰»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆»«
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קלה dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` a"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא 65) ידה שעל ללחם, לזכרון בשבת אותם מקטירין והיו
כד, ויקרא (רש"י למנחה אזכרה שהיא כקומץ למעלה נזכר

שם.66)ז). צז.67)שמות דפוסין 68)שם "ושלשה
בצק, והיא החלה בו שנותנים אחד להם, היה זהב של
בו  אותה שנותנים השלישי בו, אותה שאופין והשני
מהלכות  (פ"ה תתקלקל" שלא כדי התנור מן אותה כשרודה

ח). הלכה ומוספין שם.69)תמידין צז.70)שמות שם

.ÂËel‡71‰lÁ‰ Ô˙B :ÌÈ˜ ¯OÚŒ‰Úa¯‡‰ ≈»«¿»»»»»ƒ≈««»
ÔÁÏL ÏL BÓˆÚ ÏÚ ‰BL‡¯‰72‰BL‡¯ ÔÈa Ô˙BÂ , »ƒ»««¿∆À¿»¿≈≈ƒ»

ÌÈ˜ ‰LÏL ‰iLe73‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ÔÈa ÔÎÂ , ¿ƒ»¿»»ƒ¿≈≈»«»¿«»
ÌÈ˜ ÈL ˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈML ÔÈ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙ÈMM‰ ÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa74e‡ˆÓ . ƒ¿«¿ƒ∆≈««ƒƒ«∆∆ƒ¿¿
.‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ ÏÎa ¯OÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿»«¬»»«¬»»

שלא 72)שם.71) תחתיה חלולים קנים צריכה אינה והיא
שהוא  עצמו השולחן גבי על מונחת שהיא כיון תתעפש,

שם). ושיטהֿמקובצת (רש"י שלשה 73)קריר להן והיו
"כדי  כן ועשו תחובין. היו שבהם וסניף סניף בכל פיצולים
שם  ומוספין תמידין (הלכות בו" מנשבת הרוח שתהיה

ב). על 74)הלכה שיכביד משאוי עליה אין כלומר,
הימנה. שלמטה

.ÊËÁ˙t ÏÚ ÌÈÙaÓ ÌÏe‡a eÈ‰ ˙BÁÏL ÈLe¿≈À¿»»»»ƒƒ¿ƒ«∆«
LÈL ÏL „Á‡ :˙Èa‰75ÌÈt‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B , ««ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ»»∆∆«»ƒ

.B˙‡ÈˆÈa ÌÁÏ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ,·‰Ê ÏL „Á‡Â ;B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»¿∆»∆»»¿ƒ»»∆∆ƒƒ»
L„wa ÔÈÏÚnL76ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ,77. ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ג 75) הלכה פ"ו שקלים ובירושלמי במשנה. צט: מנחות
מרתיח" שהוא מפני כסף) של היה (לא כסף של כאן "לית

לא:(=מחמת תמיד ועיין שיתעפש). לחוש ויש הלחם,
של 76) על מניחו שממנו שיש, של הראשון עשו לפיכך

הירושלמי. בדברי למעלה וראה עשו 77)זהב. ולפיכך
ממה  בקודש", "שמעלין צט. במנחות ולמדו זהב. של השני
האלה  החטאים מחתות "את ג) יז, (במדבר שנאמר
– למזבח" ציפוי פחים רקועי אותם ועשו בנפשותם
ו"לא  מזבח". של גופו ועכשיו מזבח, תשמישי "בתחילה
את  משה "ויקח יח) מ, (שמות שנאמר ממה נלמד מורידין"
ולא  הקימו בעצמו שהוא עמודיו", את ויקם וגו' המשכן
מורידין. שאין לפי העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו

.ÊÈ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ78‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Úa¯Ó ‰È‰79. ƒ¿««¿…∆»»¿À»«»««»
Ôe˙ ‡e‰Â80CeLÓ ,ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÈa ÔeÎÓ ÏÎÈ‰a ¿»«≈»¿À»≈«»«»»

ÔÈÁpÓ eÈ‰ ÔzLÏLe .ıeÁÏ ‰¯Bn‰Â ÔÁÏM‰ ÔÈa81 ≈«À¿»¿«¿»«¿»¿»»À»ƒ
ÔÈa ÏÈc·n‰ ˙Î¯t‰ „‚k ,ÌÈÙÏÂ ÏÎÈ‰‰ LÈÏMÓƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¿ƒ¿∆∆«»…∆««¿ƒ≈

.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÔÈ·e L„w‰«…∆≈…∆«√»ƒ

גם 78) ונקרא בלבד. הסמים קטורת את הקטירו שעליו
כולו. זהב מצופה שטים עצי היה עשוי כי הזהב", "מזבח

בפנים. שעמד לפי הפנימי", "מזבח נקרא שמות 79)וכן
ב. לג:80)ל, (הוצאת 81)יומא ב פרק יומא תוספתא

צח: ומנחות (28 185 עמוד צוק"מ

.ÁÈ¯Bik‰82„c ¯OÚŒÌÈL BÏ eÈ‰83Ïk eÈ‰iL È„k , «ƒ»¿≈»»«¿≈∆ƒ¿»

ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈ‰k‰84„ÈÓza85ÌÈLc˜Ó86pnÓ.„Á‡k e «…¬ƒ»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿∆»
BÏ eOÚ ÈÎeÓe87,ÏÁ ‡È‰Â ,„ÈÓz ÌÈn‰ da eÈ‰iL , ¿ƒ»∆ƒ¿»««ƒ»ƒ¿ƒ…

È„k¯Bik‰L ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ daL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL ¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆«ƒ
L„˜ŒÈÏÎa Lc˜˙iL ¯·c ÏÎÂ ,Lc˜Óe L„w‰ ÈÏkÓƒ¿≈«…∆¿«≈¿»»»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ…∆

ÏÒÙ - ÔÏ Ì‡88. ƒ»ƒ¿«

במשנה.82) לז. מים.83)יומא המריק ברז כמו
התמיד 84) בהקרבת מתעסקים היו כהנים עשר ששנים

חוץ  ו), הלכה ומוספין תמידין מהלכות ופ"ד , כה: (יומא
השחיטה  שהרי ורגלים, ידים קידוש טעון שאינו מהשוחט

שם). (רש"י בזר גם ֿ 85)כשרה ש"מצות תמיד בקרבן
הנקראים  והם יום, בכל עולות כבשים שני להקריב עשה
ליום  שנים שנאמר הערבים, בין ואחד בבוקר אחד תמידין,

א). הלכה שם (פ"א תמיד" ורגליהם 86)עולה ידיהם
ורגליו  ידיו העובד, כהן לקדש ש"מצותֿעשה לעבודה.
א) הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה יעבוד" ואח"כ
רגלו  גבי על הימנית ידו מניח – קידוש? מצות ו"כיצד
ושוחה  השמאלית רגלו גבי על השמאלית וידו הימנית,

טז). הלכה (שם שרת,87)ומקדש כלי מכלל הכיור כי
סביב  כלי עשה וזה בלינה. ונפסלו נתקדשו מים בו וכשהיו
לכיור  כלי מאותו שותתין והיו תמיד, המים בו והיו לכיור
מוכני  נקרא היה הכלי ואותו ראשון, ראשון הצורך, כדי
בהשגותיו  והראב"ד פ"ג). ליומא המשנה בפירוש (רבינו
קושרים  שהיו גלגל והוא מים מקבל אינו "שהמוכני כתב:
בבור  ומימיו הוא אותו ומשקעים בחבל, הכיור את בו
בלינה. יפסלו ולא מחוברים מימיו שיהיו כדי בערב העזרה
שזה  הראב"ד שכתב ומה ובזבחים". ביומא זה כל ומפורש
שקעו  שלא "כיור שאמרו: כ. בדף הוא בזבחים, מפורש
[וכנראה  מקדש". אינו ולמחר וכו' רש"י) – (בבור מבערב
שלא  המוכני תקנת א. דברים: שני כאן יש רבינו שלדעת
כדי  לתוכו ישפכו המוכני מן אלא בכיור מים הרבה יהיו
בלינה  המים יפסלו שלא כדי כן ועשו יותר. ולא הצורך
לז. ביומא שאמרו מה וזהו שרת, כלי שהוא הכיור בתוך

המוכני מן מים הרבה ונכנסו שכחו אם ב. אלא במשנה.
המוכני  שישקיעו תיקנו בלינה, שיפסלו חשש ויש הכיור
שאמרו  מה וזהו בלינה, מימיו יפסלו שלא כדי בבור
המקדש  ביאת מהלכות בפ"ה רבינו הביא וכן כ. בזבחים

כאן]. בכסףֿמשנה וראה יד, נ.88)הלכה סוכה

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב ד' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡‰È‰ ‰ÈÏÚL ,B·¯ÚÓa ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰ Ô·‡∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»»»
˙Ú·e .Ô¯‰‡ ‰hÓe Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .ÁpÓ ÔB¯‡‰»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…¿≈
Ba ‰a ,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ‰ÓÏL ‰aL∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈»»
˙BwÓÚ ˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ¬À
‰aL ÌB˜na BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»«»∆»»
ÏÎÏ ÌÈÈ·n‰ ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏL¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»
˙Èaa L„w‰ ÔB¯‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬«…∆««ƒ
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ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡¯OÈ CÏÓ „ÈÂc Ô· ‰ÓÏL ‰a ¯L‡¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆ƒ¿»≈≈»∆
Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ e„·Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ«»«»≈«»ƒ¿∆¡…≈∆¿¿ƒ¿«
el‡ ÏÎÂ .‰ÁLn‰ ÔÓLÂ ˙ˆv‰Â Ô¯‰‡ ‰hÓ BnÚƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆¿∆∆«ƒ¿»¿»≈
˙È·a eÈ‰L ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ Û‡Â .ÈL ˙È·a e¯ÊÁ ‡Ï…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ
ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁe¯a ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL≈ƒ…»¿ƒƒ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ
."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈ¯e‡Ï Ô‰k „ÓÚ „Ú" :¯Ó‡pL ,Ô‰a»∆∆∆¡««¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ
ÌÈ„‚· ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ

.ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈∆…¿≈¿À«¿»ƒ

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ
B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈
eOÚ ‡l‡ ,ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„…̃∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
„vÓ ˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ :˙BÎB¯t ÈzL¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««ƒ«

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú «…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a»ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»
ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆

."'B‚Â¿

.‚‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ ‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰«≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈
.‰n‡ ‰¯˜zaL ¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
,ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆
ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»
d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆
,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ ."·¯BÚ≈¬≈«…≈»«»

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

.˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈«
.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…≈»«»

.‰ÌÏe‡‰ Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆»»
¯OÚ - L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ -»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆∆∆
,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈ·e ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ≈
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÔBÙva „Á‡ :ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï«≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»
,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆
Cl‰Óe .ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ;"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò»ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ¿«≈
L„wÏ Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»««…∆
¯ÚL „Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«««

.BÁ˙BÙe ÏB„b‰«»¿

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.Á·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ÌÏe‡ ÏL BÁ˙tƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÏL ˙Bi¯zÏÓ LÓÁÂ .ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ∆
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ‡ÏÈÓ≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»∆∆
ÔzLÓÁÓ ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««≈¬ƒ¿»

Ó ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ.‰f ∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»ƒ∆
ÌÈ·‡ ÏL Ca„Â .‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆¬»ƒ

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰»»≈»««¿∆»

.ËBÓk ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰ ÏÎÈ‰‰«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»¿
ıeÁ ·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÚÈˆÈÂ .È¯‡¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ
dab ÏÚ „·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆««»
.Ú·L dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ .LL≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»∆«
."'B‚Â ‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»¿
‰LÏMÓ ˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒƒ¿»
„Ú ‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»«
.˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»«»««»»¿…∆»«
e‡ˆÓÂ .‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â¿«»»»¿…∆»««¿«¿»¿ƒ¿¿
˙Bn‡ LÏL „·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ÔÈ„·¯‰»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆»«
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ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â .‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»≈»…∆»…∆«»¿…∆»∆¿
.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰»»»¿«¿««

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»
ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»
.ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

.‡È:ÌÈ‡z‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙t ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ«»ƒ
„Á‡Â ,Ï‡ÓO‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ«¿…¿∆»
‡za ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«»
‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t ‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»¿»ƒ∆»«»
„Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â ,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓƒ»ƒ¿∆»«»∆««»¿∆»«¿ƒ»¿∆»

.ÏÎÈ‰Ï „Á‡Â ,LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ«»∆≈«ƒ¿»¿∆»«≈»

.·ÈÔ¯˜Ï ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ‰aÒÓe¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
.ÌÈ‡z‰ ˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙ¿̂ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿««»ƒ
Èt Ïk ˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆»¿≈
CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«¿«¬»»«
‡e‰L „Ú ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt»»¿»»«∆»¿≈««¬»«∆
‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»¿ƒ¿»¿»»
,‰iÏÚ ÏL dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»∆¬ƒ»

.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

.‚È,Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙Ù·e¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆∆∆
eÈ‰ ÔÈÒtÒt ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ»
.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«…∆«√»ƒ
,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ ÔÈÏeÏÂ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈…∆«√»ƒ
eeÊÈ ‡lL È„k ,˙B·˙a ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ¿≈¿≈∆…»
‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙ÈaÓ Ì‰ÈÈÚ≈≈∆ƒ≈…∆«√»ƒ«««««»»

.ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ∆«≈»

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג ה' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.

למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה

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

dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל
בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות

הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין
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ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â .‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»≈»…∆»…∆«»¿…∆»∆¿
.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰»»»¿«¿««

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»
ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»
.ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

.‡È:ÌÈ‡z‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙t ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ«»ƒ
„Á‡Â ,Ï‡ÓO‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ«¿…¿∆»
‡za ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«»
‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t ‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»¿»ƒ∆»«»
„Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â ,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓƒ»ƒ¿∆»«»∆««»¿∆»«¿ƒ»¿∆»

.ÏÎÈ‰Ï „Á‡Â ,LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ«»∆≈«ƒ¿»¿∆»«≈»

.·ÈÔ¯˜Ï ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ‰aÒÓe¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
.ÌÈ‡z‰ ˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙ¿̂ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿««»ƒ
Èt Ïk ˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆»¿≈
CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«¿«¬»»«
‡e‰L „Ú ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt»»¿»»«∆»¿≈««¬»«∆
‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»¿ƒ¿»¿»»
,‰iÏÚ ÏL dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»∆¬ƒ»

.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

.‚È,Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙Ù·e¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆∆∆
eÈ‰ ÔÈÒtÒt ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ»
.ÌÈL„w‰ŒL„˜ ‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«…∆«√»ƒ
,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ ÔÈÏeÏÂ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈…∆«√»ƒ
eeÊÈ ‡lL È„k ,˙B·˙a ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ¿≈¿≈∆…»
‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙ÈaÓ Ì‰ÈÈÚ≈≈∆ƒ≈…∆«√»ƒ«««««»»

.ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ∆«≈»

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג ה' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.

למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה

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

dxigad zia zekld - dcear xtq - '` xc` b"k 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל
בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות

הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ

ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין
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לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿

˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»
ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»
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‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד ו' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל
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לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿

˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»
ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»
,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»
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‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד ו' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך
ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל
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וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים

איצ  הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). עליה,יג: שעומדים טבא
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
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הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",
שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא

בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא
וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם

אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר
ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»

‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»
‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עולם". עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, הימיםֿב
שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהל  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי כות קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"
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וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים

איצ  הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). עליה,יג: שעומדים טבא
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
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הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",
שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא

בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא
וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם

אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר
ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»

‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»
‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLe¯ÈÂ Lc˜na ¯ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Âe¯Ó‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ·eiÁ Ï·‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עולם". עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, הימיםֿב
שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהל  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי כות קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"
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dxigadקמב zia zekld - dcear xtq - '` xc` d"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡l‡ ,‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

.·˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
˜·‡· B‡ B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡ BÏ˜Óa¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»
ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
Ì‡ ‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ
˙Èa‰ ¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«««ƒ
È„k dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»¿≈
‡l‡ BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ ,C¯c‰ ¯v˜Ï¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈∆»

.‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»

.‚,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ;Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿
ÔÈÏ‡BL eÈ‰ CÎÈÙÏ .Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,¯·c»»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»¬ƒ
."Ï·‡ È‡L" "?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ»≈
."‰cÓ È‡L" ."EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰"«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ¿À∆
È¯·„Ï ÚÓL˙Â E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰"«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

."Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á¬≈∆ƒ»¿

.„‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú ÌÈÏL‰L Ïk…∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«
ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe „ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡«¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈
‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»

.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk .ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.‰ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k BL‡¯ ˙‡ Ì„‡ Ï˜È ‡Ï…»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ∆
„‚k ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»¿∆∆
Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ˙Áa¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆«¿
ÈÈÚ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»≈«
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

.Â‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡««»…
ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ∆»¿ƒ
.ÏÁ ÏL dÈˆÁa ‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»¿∆¿»∆…

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»

ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk B‡¯BÓa Ì„‡»»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈
,‰¯ÊÚa ·LÈ ‡ÏÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈»¬»»
˙‡" :¯Ó‡pL .Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»∆∆¡«∆
˙aL ˙¯ÈÓM ‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«¿ƒ««»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ¿»«»ƒ¿»¿»∆««ƒ

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL∆»«ƒ¿À»≈

.Á˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L ,ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡…̄ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ
¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ ,Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈

.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

.ËÁ¯ÊÓ ÔÈa ÔLÈiL B‡ ‰tiL ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈ƒ¿»
‡qk‰Œ˙Èa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ≈«ƒ≈
ÏÎÈ‰‰L ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈∆«≈»
ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ ‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÙ ÌB¯„Ï ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L∆¿∆∆««¬»∆»≈»¿»ƒ¿ƒ
‡Ï ,ÌÈÙÏÂ ÌÈÙBv‰ ÔÓ ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ…
B‡ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

.È‰¯„ÒÎ‡ ;ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»«¿«¿»
˙¯eˆa ÔÁÏL ;‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;ÌÏe‡ ˙È·z«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»¿«
‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏLÀ¿»¿»¿«¿»¬»∆
B‡ ,ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ
‰Ú·L dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»ƒ¿»

.ÌÈ»̃ƒ

.‡È‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ ˙BÁÓ LÏL»«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ;˙BÁÓ Úa¯‡«¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ
¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

.·È‰Óe .˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk»∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆
.˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌÈ¯eka‰Â¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

.‚È:BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÂ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰ ˙BM„˜ ¯OÚ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»ƒ
:ı¯‡‰ ¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ¬»«À»»¿À»ƒ¿»»»∆
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡Â ;ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈¿ƒ¿»
;¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡ ¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»«¿≈»ƒ
dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»«≈»ƒ≈«¬ƒƒ¿»
¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»À»¿«¬ƒ»¿≈»ƒ
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ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - ‰È„n‰ ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»
¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓ ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰«¿»¿«ƒƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆
È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L∆ƒƒ«»ƒ≈≈«¿«»≈ƒ¿≈
¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰ Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯¿∆∆ƒ»¿»≈≈»ƒ»≈
ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ«»¿»«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ
.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡«∆ƒ¿À»»ƒ»¿«ƒ

.„È˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ :ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL ÌÈ¯·c el‡Â .d˙ÓBÁÓ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙BÓˆÚ dÎB˙a ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»«¿
ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ;ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;Ì„‡»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈¿ƒ
,˙B¯·˜ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ;·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»¿»
˙BÓÈÓ da eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»»ƒ
;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»««¿≈ƒ
ÔÈ‡Â ;Á¯Òz ‡nL ,˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿«¿≈
ÌL ‰˙È‰L ÌÈ„¯Â ˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆»¿»»

BÓÈÓ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙ ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«¿ƒ»«¿»
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ≈∆»ƒƒ
;‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈…∆«À¿»
ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ;ÔLÚ‰ ÈtÓ ,˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆»»¿≈¿«¿ƒ
eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ;ÌÈL„w‰ ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da»«¿¿ƒ¿≈«√»ƒ¿≈…¿«¿
;˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡ ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»
dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ;da ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â¿≈««ƒ∆¿»»¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»
,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈOÚ«¬≈ƒ«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»

.ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒ¿«¿»«¿»ƒ

.ÂË˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰«««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»ƒ
¯‰Ï BÓˆÚ ˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe .ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈«¿¿«
.ÌLÏ ÒÎ ‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆ƒ¿»¿»

.ÊË˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó ÏÈÁ‰«≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
.ÌLÏ ÌÈÒÎ ‰c ÏÚB·e≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

.ÊÈÌBÈŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿

‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â .ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ«»
˙ÓŒ‡ÓËe .‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓÀ»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»¿≈≈

.˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

.ÁÈÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
·iÁ ,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»«»

.˙¯k»≈

.ËÈÏ‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰¯tÎÏe ‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»¿«»»

.‰Ùe˙ÏÂ ‰ËÈÁLÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

.ÎŒÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈«¬≈
Ó.ÌLÏ ÔÈÒÎ ÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓeƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
.ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

.·ÎÒÎ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
.‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«»¬»

.‚ÎÔÈ‡ ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ ‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó»∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ≈
‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÏ Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««
˙B·Ï ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒƒ¿
‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆«À¿»ƒ¿»
- ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…»¿¿ƒƒ
eÒkÈ - ÌÈ‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»…¬ƒƒ»¿
‰ÂˆÓ .Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»
‡ÓË .ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëaƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ»≈
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈
,Ôw˙Ï ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»¿«≈
Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»»∆

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ
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ה'תשע"ו  א' אדר י"ט ראשון יום

קמז. עשה מצות
- הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו bi)(את ,fi `xwieּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ו  א' אדר כ' שני יום

שו. תעשה לא מצות
- הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
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ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡l‡ ,‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

.·˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
˜·‡· B‡ B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡ BÏ˜Óa¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»
ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
Ì‡ ‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ
˙Èa‰ ¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«««ƒ
È„k dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»¿≈
‡l‡ BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ ,C¯c‰ ¯v˜Ï¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈∆»

.‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»

.‚,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ;Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿
ÔÈÏ‡BL eÈ‰ CÎÈÙÏ .Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,¯·c»»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»¬ƒ
."Ï·‡ È‡L" "?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ»≈
."‰cÓ È‡L" ."EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰"«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ¿À∆
È¯·„Ï ÚÓL˙Â E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰"«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

."Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á¬≈∆ƒ»¿

.„‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú ÌÈÏL‰L Ïk…∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«
ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe „ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡«¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈
‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»

.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk .ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

.‰ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k BL‡¯ ˙‡ Ì„‡ Ï˜È ‡Ï…»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ∆
„‚k ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»¿∆∆
Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ˙Áa¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆«¿
ÈÈÚ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»≈«
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

.Â‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡««»…
ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ∆»¿ƒ
.ÏÁ ÏL dÈˆÁa ‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»¿∆¿»∆…

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»

ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk B‡¯BÓa Ì„‡»»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈
,‰¯ÊÚa ·LÈ ‡ÏÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈»¬»»
˙‡" :¯Ó‡pL .Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»∆∆¡«∆
˙aL ˙¯ÈÓM ‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«¿ƒ««»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ¿»«»ƒ¿»¿»∆««ƒ

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL∆»«ƒ¿À»≈

.Á˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L ,ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡…̄ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ
¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ ,Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈

.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

.ËÁ¯ÊÓ ÔÈa ÔLÈiL B‡ ‰tiL ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈ƒ¿»
‡qk‰Œ˙Èa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ≈«ƒ≈
ÏÎÈ‰‰L ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈∆«≈»
ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ ‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÙ ÌB¯„Ï ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L∆¿∆∆««¬»∆»≈»¿»ƒ¿ƒ
‡Ï ,ÌÈÙÏÂ ÌÈÙBv‰ ÔÓ ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ…
B‡ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

.È‰¯„ÒÎ‡ ;ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»«¿«¿»
˙¯eˆa ÔÁÏL ;‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;ÌÏe‡ ˙È·z«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»¿«
‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏLÀ¿»¿»¿«¿»¬»∆
B‡ ,ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ
‰Ú·L dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»ƒ¿»

.ÌÈ»̃ƒ

.‡È‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ ˙BÁÓ LÏL»«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ;˙BÁÓ Úa¯‡«¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ
¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

.·È‰Óe .˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk»∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆
.˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌÈ¯eka‰Â¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

.‚È:BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÂ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰ ˙BM„˜ ¯OÚ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»ƒ
:ı¯‡‰ ¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ¬»«À»»¿À»ƒ¿»»»∆
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡Â ;ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈¿ƒ¿»
;¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡ ¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»«¿≈»ƒ
dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»«≈»ƒ≈«¬ƒƒ¿»
¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»À»¿«¬ƒ»¿≈»ƒ
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ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - ‰È„n‰ ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»
¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓ ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰«¿»¿«ƒƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆
È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L∆ƒƒ«»ƒ≈≈«¿«»≈ƒ¿≈
¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰ Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯¿∆∆ƒ»¿»≈≈»ƒ»≈
ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ«»¿»«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ
.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡«∆ƒ¿À»»ƒ»¿«ƒ

.„È˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ :ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL ÌÈ¯·c el‡Â .d˙ÓBÁÓ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙BÓˆÚ dÎB˙a ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»«¿
ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ;ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;Ì„‡»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈¿ƒ
,˙B¯·˜ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ;·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»¿»
˙BÓÈÓ da eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»»ƒ
;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»««¿≈ƒ
ÔÈ‡Â ;Á¯Òz ‡nL ,˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿«¿≈
ÌL ‰˙È‰L ÌÈ„¯Â ˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆»¿»»

BÓÈÓ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙ ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«¿ƒ»«¿»
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ≈∆»ƒƒ
;‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈…∆«À¿»
ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ;ÔLÚ‰ ÈtÓ ,˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆»»¿≈¿«¿ƒ
eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ;ÌÈL„w‰ ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da»«¿¿ƒ¿≈«√»ƒ¿≈…¿«¿
;˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡ ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»
dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ;da ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â¿≈««ƒ∆¿»»¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»
,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈOÚ«¬≈ƒ«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»

.ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒ¿«¿»«¿»ƒ

.ÂË˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰«««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»ƒ
¯‰Ï BÓˆÚ ˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe .ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈«¿¿«
.ÌLÏ ÒÎ ‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆ƒ¿»¿»

.ÊË˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó ÏÈÁ‰«≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
.ÌLÏ ÌÈÒÎ ‰c ÏÚB·e≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

.ÊÈÌBÈŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿

‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â .ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ«»
˙ÓŒ‡ÓËe .‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓÀ»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»¿≈≈

.˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

.ÁÈÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
·iÁ ,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»«»

.˙¯k»≈

.ËÈÏ‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰¯tÎÏe ‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»¿«»»

.‰Ùe˙ÏÂ ‰ËÈÁLÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

.ÎŒÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈«¬≈
Ó.ÌLÏ ÔÈÒÎ ÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓeƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
.ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

.·ÎÒÎ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
.‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«»¬»

.‚ÎÔÈ‡ ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ ‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó»∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ≈
‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÏ Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««
˙B·Ï ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒƒ¿
‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆«À¿»ƒ¿»
- ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…»¿¿ƒƒ
eÒkÈ - ÌÈ‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»…¬ƒƒ»¿
‰ÂˆÓ .Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»
‡ÓË .ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëaƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ»≈
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈
,Ôw˙Ï ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»¿«≈
Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»»∆

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ
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קמז. עשה מצות
- הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו bi)(את ,fi `xwieּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ו  א' אדר כ' שני יום

שו. תעשה לא מצות
- הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
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`'קמד xc` c"kÎ`"k iyiyÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(miiwl lkei `ly- ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn).
יום 

ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

שלישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ד אדר א '

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א שלישי יום

קמח. עשה מצות
- הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב רביעי יום

סא. תעשה לא מצות
- הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ
ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ

ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת -"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

- "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer - slqn
(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ּתמּורה ֿ קּיּום(b:)ּבמּסכת אי היא - ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת

(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(`xnbd dkiynne)נימא "אי -xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ

(raypעבד מעׂשה התם - ואכל אֹוכל dyrn)ׁשּלא dyr); ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ
אתאמר והא לקי מי ההּוא - אכל ולא אֹוכל ּדאמר: ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹאּלא

וכּו'" meiwעלּה i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka) ְֲַ
(xwy zreay ly dxcbdd `id iehia zreayלאו על העֹובר .ֵַָָ

לֹוקה - מזיד הּוא אם cenilnזה, - dyrn ea oi` m` mb) ִִֵֶֶ
(cgeinּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא - ׁשֹוגג הּוא ואם :ְְְְִִֵֵֵֶָָ

עׂשה מּמצות ע"ב ּבמצוה vw)ׁשּבארנּו xeriy)והּוא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹ
מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק ּבּטּוי(k`.)אמרֹו ׁשבּועת "זֹוהי : ְְְְִִִֶֶַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות זדֹונּה על ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין
ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו זֹווׁשם ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמזיד
ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשחּיבים

- מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו על אֹומר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשמעני
חּיב ׁשאינֹו ּדע - לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ּבמה ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבין
ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד הּוא אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבכ
סנהדרין ּבמּסכת וההתראה העדים מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבאר

(:`k)חּיב אינֹו - הּמטעה אֹו האנּוס אֹו הּׁשֹוגג אבל ;ְֲֵֵֶַַַָָָָֻ
וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ולא מלקּות לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכלל,
הּמצות ּבמקצת נבאר אבל זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹנֹוהג

מיתה, אֹו מלקּות חּיב ׁשהּמזיד חּיב(itl)ונאמר, ׁשהּוא ְְִִֵֶַַַַָָֹ§¦ֶַָ
- חטא ּבאֹותֹו ׁשֹוגג הּוא אם ֿ חטא(itl)קרּבן ּכל ׁשּלא ְְְִֵֵָָ§¦ְֵֶָֹ

קרּבן ׁשגגתֹו על ezbbyחּיבים lr miaiigy `hg la`) ְְִִַַָָָָ
(dzin e` zewln epecf lr miaiig z`hgמה ּכל אבל :ֲַָֹ

חּיבים אין ּדין ּבית ּומיתת מלקּות אֹו ּכרת עליו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
אּלא אינּה ׁשההתראה וידּוע והתראה ּבעדים אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבכ
מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ודע למזיד. ׁשֹוגג ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלהבחין

עליו. ֲַָָלחזֹור

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג חמישי יום

סב. תעשה לא מצות
- הס"ב ׁשוא,הּמצוה ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻ

לּׁשוא" אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא
(f ,k zeny)ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא ,ְְְִִֶֶַַַָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ(dlil `edy meid lr rayp oebk), ְֱִֵֶֶֶֶַ
ֿ ה מן ּדבר על `ixyt)ּנמנעֹותאֹו izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַַָָָָ

ּדבר על נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
מןֿ אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹידּוע
הרי - ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה hk.)ּגם zereay): ְְְִֵֶַַַָָָָ
לאדם ֿ הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"איזֹו
- ּובׁשגגה לֹוקה, - ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'".
אמרּו, וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור,
על ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ְְְְִִִֶַַַַָָּכלֹומר
מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָזדֹונּה

זֹו.

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד שישי יום

רמט. רמח. תעשה לא מצות
- הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
ֿ תכחׁשּו" i`)"ולא ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּנין?
ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבפּקדֹון
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה
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'` xc` d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי - ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר - ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". my)"לא miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר -ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה קודש שבת יום

ז. עשה מצות
- הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)ּובפרּוׁש . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

dl:)אמרּו zereay),'ּבׁשמֹו 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה : ְְְִִַָָָָָ
ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ְְְְְִֶַַַַָָָָָואמרה
ּכ ֿ תעׂשה, לא מצות והיא עליה מזהרים צריכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה
עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
ּכגֹון: ֿ הּנבראים, מּכל ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפיכ
ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמלאכים
וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהׁשמטת
אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ"ּבאמּתּות
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", xzen"ּבאלקי df oepbqae) ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdlלכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָונׁשּבע
ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי - ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמּתּות

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם עם dn:)אחר dkeq): ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מןֿ נעקר - אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכל
"ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם".
ֿ האמּתּות, את ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּׁשבע",

ּתמּורה ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע מּנין(b:)ׁשראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ֿ הּמצוה? את לקּים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּבעין
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(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(miiwl lkei `ly- ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn).
יום 

ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

שלישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ד אדר א '

ה'תשע"ו  א' אדר כ"א שלישי יום

קמח. עשה מצות
- הקמ"ח והּואהּמצוה הּקן, ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּקח ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמרֹו
"ל(f ,ak mixac)ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מחּלין. אחרֹון ְֲִֵֶֶַֻּבפרק

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ב רביעי יום

סא. תעשה לא מצות
- הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ
ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ

ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת -"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

- "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer - slqn
(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ּתמּורה ֿ קּיּום(b:)ּבמּסכת אי היא - ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת

(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:
מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
(`xnbd dkiynne)נימא "אי -xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ

(raypעבד מעׂשה התם - ואכל אֹוכל dyrn)ׁשּלא dyr); ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ
אתאמר והא לקי מי ההּוא - אכל ולא אֹוכל ּדאמר: ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹאּלא

וכּו'" meiwעלּה i`y rnzyn my `xnbd jldnn :ote` lka) ְֲַ
(xwy zreay ly dxcbdd `id iehia zreayלאו על העֹובר .ֵַָָ

לֹוקה - מזיד הּוא אם cenilnזה, - dyrn ea oi` m` mb) ִִֵֶֶ
(cgeinּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא - ׁשֹוגג הּוא ואם :ְְְְִִֵֵֵֶָָ

עׂשה מּמצות ע"ב ּבמצוה vw)ׁשּבארנּו xeriy)והּוא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹ
מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק ּבּטּוי(k`.)אמרֹו ׁשבּועת "זֹוהי : ְְְְִִִֶֶַָ

ויֹורד", עֹולה קרּבן ׁשגגתּה ועל מלקּות זדֹונּה על ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין
ודע זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו זֹווׁשם ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה אין מלקּות, חּיב ּבּה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמזיד
ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי אפּלּו מלקּות עליה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשחּיבים

- מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו על אֹומר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשמעני
חּיב ׁשאינֹו ּדע - לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ּבמה ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבין
ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, מזיד הּוא אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבכ
סנהדרין ּבמּסכת וההתראה העדים מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבאר

(:`k)חּיב אינֹו - הּמטעה אֹו האנּוס אֹו הּׁשֹוגג אבל ;ְֲֵֵֶַַַָָָָֻ
וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ולא מלקּות לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכלל,
הּמצות ּבמקצת נבאר אבל זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹנֹוהג

מיתה, אֹו מלקּות חּיב ׁשהּמזיד חּיב(itl)ונאמר, ׁשהּוא ְְִִֵֶַַַַָָֹ§¦ֶַָ
- חטא ּבאֹותֹו ׁשֹוגג הּוא אם ֿ חטא(itl)קרּבן ּכל ׁשּלא ְְְִֵֵָָ§¦ְֵֶָֹ

קרּבן ׁשגגתֹו על ezbbyחּיבים lr miaiigy `hg la`) ְְִִַַָָָָ
(dzin e` zewln epecf lr miaiig z`hgמה ּכל אבל :ֲַָֹ

חּיבים אין ּדין ּבית ּומיתת מלקּות אֹו ּכרת עליו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
אּלא אינּה ׁשההתראה וידּוע והתראה ּבעדים אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבכ
מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ודע למזיד. ׁשֹוגג ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלהבחין

עליו. ֲַָָלחזֹור

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ג חמישי יום

סב. תעשה לא מצות
- הס"ב ׁשוא,הּמצוה ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻ

לּׁשוא" אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוהּוא
(f ,k zeny)ׁשהּוא הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא ,ְְְִִֶֶַַַָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ(dlil `edy meid lr rayp oebk), ְֱִֵֶֶֶֶַ
ֿ ה מן ּדבר על `ixyt)ּנמנעֹותאֹו izlad)אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַַָָָָ

ּדבר על נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע
מןֿ אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹידּוע
הרי - ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה hk.)ּגם zereay): ְְְִֵֶַַַָָָָ
לאדם ֿ הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ"איזֹו
- ּובׁשגגה לֹוקה, - ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוגֹו'".
אמרּו, וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור,
על ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ְְְְִִִֶַַַַָָּכלֹומר
מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָזדֹונּה

זֹו.

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ד שישי יום

רמט. רמח. תעשה לא מצות
- הרמ"ח ּבחֹובֹותהּמצוה מּלכּפֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשאנּו
ֿ תכחׁשּו" i`)"ולא ,hi `xwie)הּכתּוב ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון my)מדּבר. miyecw)וכחׁש" ׁשּנאמר: "לפי : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ak)ּבּה ,d my)אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּנין?
ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבפּקדֹון
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹעל

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה
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- הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי - ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר - ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". my)"לא miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר -ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ו  א' אדר כ"ה קודש שבת יום

ז. עשה מצות
- הּׁשביעית ּבׁשמֹוהּמצוה להּׁשבע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ

לׁשללֹו, אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתעּלה
והּוא ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻלפי

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: k)אמרֹו ,i mixac)ּובפרּוׁש . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

dl:)אמרּו zereay),'ּבׁשמֹו 'הּׁשבע ּתֹורה "אמרה : ְְְִִַָָָָָ
ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ְְְְְִֶַַַַָָָָָואמרה
ּכ ֿ תעׂשה, לא מצות והיא עליה מזהרים צריכה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה
עׂשה. מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
ּכגֹון: ֿ הּנבראים, מּכל ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָלפיכ
ׁשל ּבנסח זאת אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמלאכים
וכּונתֹו הּׁשמׁש", "ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהׁשמטת
אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ"ּבאמּתּות
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבׁשם

ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", xzen"ּבאלקי df oepbqae) ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdlלכ מכּון הּנׁשּבע ּכׁשאין אבל .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָונׁשּבע
ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי - ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמּתּות

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם עם dn:)אחר dkeq): ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מןֿ נעקר - אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכל
"ּובׁשמֹו ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם".
ֿ האמּתּות, את ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּׁשבע",

ּתמּורה ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע מּנין(b:)ׁשראּוי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ֿ הּמצוה? את לקּים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּבעין
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבל ממנו מכתב וידיעות, ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל בסדר, 

בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בטח מסר פ"ש כללית... וכן אודות מה שדברתי עמו בהנוגע למחנם הט' בפרט ולמדינות... 

בכלל, שלפלא וגם מצער - על שאין נעשה כמעט מאומה בהנוגע להפצת המעינות, והרי מובן שלכל 

מיסודם  תמימים  תומכי  בישיבת  זמן  כמה  ולמד  זכה  שהרי  מוטל,  הדבר  ודכוותי'  עליו  לראש 

ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר פעולות ודברי צדיקים קיימים לעד, וגם 

גזע צור מחצבתו מסייעתו, ובודאי לדכוותי' האריכות בדבר אך למותר. פשיטא שאין כוונתי להטפת 

מוסר, כי אם לעורר ולעודד להפצה ולפעולות כגון האמור בכל המרץ הדרוש, וביחוד גדלה התמי' על 

העדר הנ"ל - בתקופה זו שכל העולם כולו ובחוגים הכי שונים דברו והפיצו עכ"פ נקודות מהמעינות 

בקשר עם שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, ובכ"מ ממשיכים גם עתה בזה ]ולדוגמא 

בלתי דתיים[, והרי מזה כ"ש וק"ו בהנוגע לאלו ששייך  הבאים, ונעשה זה ע"י חוגים  כאן בשבועות 

להם הענין בפנימיות.

ויהי רצון שאתבשר טוב בכל האמור. וכנוסח דמגילות פורים ]דמגילה נקראת מתחיל מיום 

המחרת[, ליהודים היתה אורה זו תורה, והרי ענין האורה הוא להאיר במקום שקודם לזה חסר הי'. 

ובפרט ע"פ תורת רבנו הזקן, דאורה לשון מפעיל, עיין שערי אורה בזה )בסוף הספר(.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשו"ט.
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:ããð eîc÷ Bîçìa àîéz õøà éáLéåèäëeøc úL÷ éðtîe äLeèð áøç | éðtî eããð úBáøç éðtî-ék Ÿ§¥Æ¤´¤¥½̈§©§−¦§¬Ÿ¥«¦«¦§¥¬£¨−¨¨®¦§¥´¤´¤§À̈¦§¥Æ¤´¤§½̈

(ñ) :äîçìî ãák éðtîeæè:øã÷ ãBák-ìk äìëå øéëN éðLk äðL ãBòa éìà éðãà øîà äë-ék ¦§¥−¬Ÿ¤¦§¨¨«¦²Ÿ¨©¬£Ÿ−̈¥¨®§³¨¨Æ¦§¥´¨¦½§¨−̈¨§¬¥¨«
æé(ñ) :øac ìàøNé-éäìà äåäé ék eèòîé øã÷-éðá éøBab úL÷-øtñî øàLe§¨¯¦§©¤²¤¦¥¬§¥«¥−̈¦§¨®¦²§¨¬¡Ÿ¥«¦§¨¥−¦¥«

i"yx
.È¯‚ Ô·Â È˙˘Â„Ó (È) חטי ערימת שלי קדש תבואת

הישרה  בדרך אתכם לתקן הקדש רוח מפי נצטויתי אשר
בגורן: תבואתו וזורה הדש ˘È˙ÚÓ.כאדם מאתו ‡˘¯

לכם: „ÓÂ‰.הגדתי (‡È) מי אומר הוא וכן אדום הוא
כז): (יחזקאל הים בתוך כדומה ˜Â¯‡כצור ÈÏ‡

.¯ÈÚ˘Ó מעול המלאך או הנביא קורא אלי הקב''ה אמר
שעיר: ÏÈÏÓ‰.מלכות ‰Ó ¯ÓÂ˘ מה ישראל שומר

הזאת: והחשכה הלילה מן ˘ÓÂ¯.תהא ¯Ó‡ (·È)
·˜¯.הקב''ה: לכם:‡˙‡ בקר לעשות להזריח לפני יש

.‰ÏÈÏ Ì‚Â:קץ לעת לעשו ·ÂÈÚ.מתוקן ÔÂÈÚ·˙ Ì‡ אם
הקץ: למהר בקשתכם ‡˙ÂÈ.תבקשו Â·Â˘:בתשובה

.·¯Ú· ‡˘Ó (‚È):ערביים ˙ÂÈÏ.על ·¯Ú· ¯ÚÈ·
מבקשים  והיו עמי את אשור בהגלות עשיתם מה ראיתי
בני  שאתם לפי עליכם דרך להוליכם שלהם לשבאים
ולנים  יוצאים הייתם ואתם עליהם תרחמו אולי דודיהם

שיירות: העברת דרך „„ÌÈ.ביער ˙ÂÁ¯Â‡:דודכן בני

.‡Óˆ ˙‡¯˜Ï („È) ארץ יושבי ואתם מים להביא דרך
להם  הביאו נודד קדמו בלחמו אלא כן עשיתם לא תימא
והיה  רוח מלאי נפוחים ונודות מלוחים מאכלים מיני
והרוח  פיו לתוך הנוד פי ונותן לשתות ומבקש אוכל
לא  מים התיו צמא לקראת ד''א מת, והוא במעיו נכנס
מים: באר לו גיליתי צמא כשהיה לאביכם עשיתי כן

.Â„„ ˙Â·¯Á ÈÙÓ ÈÎ (ÂË):עמי.‰˘ÂË ·¯ÁÂ
פני  על נטושים והנם ל) (ש''א כמו הארץ פני על פשוטה
נטושה  ד''א רפאים בעמק וינטשו כה) (שם הארץ כל
להיות  קרובים מוצאיהם אשר אותיות כל לטושה כמו
שנא' כענין בלמ''ד נו''ן בזו זו מתחלפות אחד ממקום

לשכה: כמו נשכה לו לעשות יג) È˘Î(נחמיה (ÊË)
.¯ÈÎ˘ לשנים הנשכר כשכיר המועד לצמצם בה אדקדק

שנתו: תשלום במועד Â˘‡¯.שמדקדק (ÊÈ):שארית
.¯„˜ È· È¯Â·‚ כאביהם ˜˘˙ שהם קשת רובי בעלי

קשת: רובה ויהי יא) (ברא' בו שנאמר

cec zcevn
(È).È˙˘Â„Óתהיה שבבל  שאמר  המלאך  דברי אלה  גם 

התבואה: שדשים  כמו אותה אדוש אני ר ''ל  ‚¯È.מדושתי  Ô·Â
הדבר וכפל  בגורן  ונדש  שיונח לפי  גורן בן נקרא התבואה

˘È˙ÚÓ.במ ''ש: ה'‡˘¯ מאת  שמעתי אשר הדבר  נביא אמר 
לכם: הגדתי אותה כמ''ש„ÓÂ‰.(È‡)וגו' ישמעאל  מבני  הוא

כה): (בראשית ומשא ודומה ÈÚ˘Ó¯.ומשמע ‡¯Â˜ ÈÏ‡אמר
ארצם: המחריב יצא משעיר כי הנבואה קול קורא אלי הנביא 

.‰ÏÈÏÓ ‰Ó ¯ÓÂ˘שומרים וישימו האויב  יבוא  בעת ר''ל
ויאמרו לשומר  וישאלו בעיר  ויסובבו יקומו העיר ובני בעיר

האויב: בא אם בלילה היה מה  שומר  ÏÈÏÓ.אתה ‰Ó ¯ÓÂ˘
אמריהם: לכפול  ומתפחדים  השואלים  ˘ÓÂ¯.(È·)דרך ¯Ó‡

אבל  מהאויב פחד ואין הבוקר  בא  אם  אף לאמר ישיב  השומר
האויב: מפחד  עוד לשמור  ומהצורך  תבוא  הלילה ·ÂÈÚ.גם ÔÂÈÚ·˙ Ì‡למחר ובואו שובו כזאת שאלה  לדרוש  תשאלון אם

בכולם: לשאול  ותוכלו  לשמור מהצורך  הלילות בכל  כי קדר:·Ú¯·.(È‚)ולמחרתו בני והם ערב ÂÎÂ'.על  ·¯Ú· ¯ÚÈ·אתם
בערב: אשר ביער תלינו אהליהם  שחרבו  עתה  הנה  ערב אנשי באהלי ללון רגילים שהייתם  דדן  בני ˆÓ‡.(È„)שיירות ˙‡¯˜Ï

לשתות: מים  לו  הביאו בגולה בלכתו הצמא ערב ÂÎÂ'.לקראת È·˘ÂÈלקראת בלחמו אחד  כל  קדמו תימא בארץ  היושבים אתם 
ממקומו : הנודד  ÂÎÂ'.(ÂË)ערב ÈÙÓ ÈÎ: האויב חרבות  מפני שנדדו  לאמר  אשיב  ממקומם  נדדו למה תשאלו  ואם Á¯·כאומר 

.‰˘ÂË: בארצם פשטה  „¯ÎÂ‰.אשר  הי˜˘˙ למותחו  הקשת על  ברגל  לדרוך למרחוק:הדרך לירות ÓÁÏÓ‰.טב  „·ÂÎחוזק
˘‰.(ÊË)מלחמה: „ÂÚ·:מהיום שנה תשלום ˘ÈÎ¯.בעת È˘Î:שכירתו בשני המדקדק  כשכיר מצומצם  ˜„¯.ר ''ל  „Â·Î ÏÎ

קדר: בני  ערבי עם המון ומתמעטים:Â˘‡¯.(ÊÈ)מרבית הולכים יהיו קדר בני  מגבורי קשת רבי מספר  של ‰'השארית ÈÎ
.'ÂÎÂ:לקיים ובידו  דיבר

oeiv zcevn
(È).È˙˘Â„Ó:דישה ואתא‡˙‡.(È·)מלשון כמו ביאה  ענין 

לג): (דברים  קדש ·ÂÈÚ.מרבבות ÔÂÈÚ·˙ודרישה שאלה  ענין
א) (עובדיה  מצפוניו נבעו לו ודומה וכו' מיניה בעי ובדרז ''ל 
לדרישת הונח בקשה  שמלת וכמו  החפוש  דרישת ענין שהוא 

לשניהם: הונח  בעיו מלת כן החפוש  ולדרישת  ‡˙ÂÈ.שאלה 
בו·Ú¯·.(È‚)בואו : ינתן כן  כמו  על  במקום  היא הבי''ת 

עליו: ומשפטו כד) לינה :˙ÂÈÏ.(ויקרא  שיירות‡¯ÂÁ˙.מל '
אורח: וכן˜„ÂÓ.הביאו:‰˙ÂÈ.(È„)הולכי לפניהם הביאו

כג): (דברים קדמו לא חרב:Â·¯Á˙.(ÂË)אשר מלשון 
.‰˘ÂË:(טו (שופטים בלחי וינטשו כמו  התפשטות ענין

(ÊË).„Â·Î:רבוי ענין

hkÎgk wxt ilyn - miaezk

çë ÷øô éìùîgkÎk

ë:ä÷pé àì øéLòäì õàå úBëøa-áø úBðeîà Léààë:øáb-òLôé íçì-út-ìòå áBè-àì íéðt-økä ¦´¡−©§¨®§¨¬§¹©£¦À´Ÿ¦¨¤«©«¥¨¦¬Ÿ®§©©¤¹À¤¦§©¨«¤
áë:epàáé øñç-ék òãé-àìå ïéò òø Léà ïBäì ìäáðâëì ÷éìçnî àöîé ïç éøçà íãà çéëBî:ïBL ¦«¢¨¬©À¦ −©´¨®¦§«Ÿ¥¹©¦¤¬¤§Ÿ¤«»¦³©¨¨´© −£©¥´¦§¨®¦«©£¦¬¨«
ãë:úéçLî Léàì àeä øáç òLt-ïéà øîàå Bnàå åéáà | ìæBbäëäåäé-ìò çèBáe ïBãî äøâé Lôð-áçø ¥³»̈¦³§¦À§Ÿ¥¬¥«¨®©¨¥¬¹À§¦´©§¦«§©¤−¤§¨¤´¨®¥−©©§¨´

:ïMãéåë:èìné àeä äîëça CìBäå ìéñë àeä Baìa çèBaæëåéðéò íéìòîe øBñçî ïéà Løì ïúBð §ª¨«¥´©§ −¦´§¦®§¥¬§¹¨§À̈´¦¨¥«¥´¨ −¨¥´©§®©§¦¬¥¹À̈
:úBøàî-áøçë:íé÷écö eaøé íãáàáe íãà øúqé íéòLø íe÷a ©§¥«§´§−¨¦¦¨¥´¨¨®¹§¨§À̈¦§¬©¦¦«

èë ÷øô éìùîbÎ`

à:àtøî ïéàå øáMé òút óøò-äL÷î úBçëBz Léàáçðàé òLø ìLîáe íòä çîNé íé÷écö úBáøa ¦´−¨©§¤®Ÿ¤¤¬©¦¹¨¥À§¥´©§¥«¦§´©−¦¦¦§©´¨¨®¦§¬Ÿ¹̈À̈¥¨¬©«
:íòâ:ïBä-ãaàé úBðBæ äòøå åéáà çnNé äîëç áäà-Léà ¨«¦«Ÿ¥´¨ −§¨§©©´¨¦®§Ÿ¤¬¹À§©¤«

i"yx
(Î).˙ÂÂÓ‡ ˘È‡ עד שאין באמונה מעשרותיו הנותן

ברכה: לו ומרבה רואה הקב''ה אלא ı‡Âבדבר
.¯È˘Ú‰Ï:עניים בשל להתעשר השעה דוחק

(‡Î).¯·‚ Ú˘ÙÈ:משפט ÔÂ‰Ï.המטה Ï‰· ממהר
ומעשרותיו: תרומותיו וגוזל הון ÒÁ¯להרבות ÈÎ

.Â‡Â·È'במעש משתלחת שהמארה לו יבא חסרון
Â‚Â'.(Î‚)ידיו: Ì„‡ ÁÈÎÂÓ שבידו עבירות על

מהם: ÔÁ.ומפרישו È¯Á‡ בעיניו ימצא חן זמן לאחר
מקום  כל רבה בבראשית מצינו לשון, ממחליק יותר
בתנחומא  סמוך, אחר, מופלג, אלא אינו אחרי שנאמר
שהוכיח  משה זה אחרי, אדם מוכיח הדברים אלה על

שנא' אדם שנקראו הקב''ה אחר ישראל לד)את (יחזק'

בעיני חן מצאת כי בו ונאמר אתם לג)אדם (שמות

לישראל האומר בלעם זה לשון דברים ממחליק
יעקב אהליך טובו מה כ''ו)מתוקנים מכריז (מדבר משה

עשו  ומחניף מכריז ובלעם יפתה פן לכם השמרו
אבל  באומו' ויכזב אל איש לא מקפיד ואינו תאותכם
נאמני' שניה' על צוח ושלמה יעשה ולא אומ' בכם

שונא נשיקות ונעתרות אוהב כז)פצעי :(לעיל
(„Î).ÂÈ·‡ ÏÊÂ‚:הקב''ה.ÂÓ‡Â ישראל כנסת

בניו  ממנו מפריד הקב''ה שגוזל הרבי' את המחטיא
טובה: מהם Ù˘.(Î‰)ירבעם:ÈÁ˘Ó˙.וגוזל ·Á¯
תאותו: כל ÔÂ„Ó.להשיג ‰¯‚È:הדין מדת עליו מגרה

(ÊÎ).˘¯Ï Ô˙Â:צדקה.¯ÂÒÁÓ ÔÈ‡) לו להרבות
מפי  תורה מונע שאינו הרב וכן סא''א), צדקה

Û¯ÂÚ.(‡)התלמיד: ‰˘˜Ó:מלשמוע.¯·˘È Ú˙Ù
ישבר: ורבותינו ÚÂ¯Â‰.(‚)מהר זונות. לו מחבר

לא  נאה אינה וזו אשננה נאה זו שמועה האומר אמרו
אלא  מלא במקרא זונות שאין במקרא וסיוע אשננה

בלבד: זה

cec zcevn
(Î).˙ÂÂÓ‡ ˘È‡הבריות את ירמה ולא באמונה  המתעסק 

לא עצמו את  להעשיר  הממהר אבל  ברכות לרב  הוא מעותד
הראוי: מהגמול  נקי יהיה לא  מלרמות  לא‰Î¯.(Î‡)יחדל

טענות יסתתמו  בזה כי ולכבדו האחד פני להכיר  לדיין טוב
ויזכהו לו  ויאמין  אליו  קרובה הדיין שדעת  בחשבו  דינו בעל 

ÌÁÏ.בדין : ˙Ù ÏÚÂמועטת מתנה שבעבור היתכן ר ''ל 
בנפשו שיפשע  פנים  לו שמכיר ממי לקבל  הדיין  שחושב

מעוקל: המשפט לדעתÏ‰·.(Î·)להוציא לב  יתן ולא מהונו צדקה  לתת עינו ירע כי  עין  רע הוא בוודאי הון  להרבות הבהול
בעשרו: חסרון יבוא הצדקה מציעת העבירהÁÈÎÂÓ.(Î‚)שבעבור מן שפירש אחר הנה העבירה מן ומפרישו מי  את  המוכיח

בעיניו: מעשיו ויפה בחלקלקות עמו שדיבר ממי יותר חן המוכיח  Ú˘Ù.(Î„)ימצא  ÔÈ‡:מותם אחר המה שלי הכל  הלא  כי
.‡Â‰ ¯·Á: אחרים משל  לגזול  כמוהו יהיה סופו כי  רכושם  וגוזל  אחרים אנשים המשחית  האיש  של חבירו הוא ¯Á·(Î‰)מ''מ

.˘Ùועצב דואג  והוא  עת בכל לו יחסר כי על  הלב  רוגז בעבור ריב לחרחר  דרכו רב בשפע דבר בכל  נפשו למלאות המתאוה
נעשה הוא הרי  עצב יוסיף ולא מחסורו די  לו יזמין שהוא בה ' הבוטח  אבל  ירזה  בשרו ומשמן  המריבה ובעבור התאוה  בעבור

ושמן: ·Â·Ï.(ÂÎ)דשן ÁËÂ· ימלט הוא  בה' לבטוח  חכמה בדרך  ההולך אבל כסיל  הוא  לבו בתחבולות ובוטח  בצרה העומד 
הצרה : ÂÒÁÓ¯.(ÊÎ)מן  ÔÈ‡יראהו לא כאלו עצמו ועושה הרש מן  עיניו המעלים  אבל  הצדקה פזור בעבור עשרו יוחסר לא

לטמיון : ותרד  קללות הרבה בעשרו יבוא  הנה  לו תת כי·˜ÌÂ.(ÁÎ)לבלי  מהם שאינו  אדם כל יסתר אז  הרשעים יקומו  בעת 
מחבואם : ממקום העירה יתאספו כי הצדיקים ירבו  אז הרשעים יאבדו ובעת מהם  ˙ÂÁÎÂ˙.(‡)יפחדו ˘È‡התוכחה אל  הצריך

לו: ירפא  מי ואין  פתאום  ישבר לשמוע יאבה  ולא ערפו כי·¯·Â˙.(·)ומקשה ישמחו אז בעם  ומושלים הצדיקים גדלו בעת 
מה': מושגחים יהיו אביו:ÚÂ¯Â‰.(‚)בעבורם  את עוד  ויצער אתנן  להם בתת אביו הון מאבד  לזונות עצמו המחבר

oeiv zcevn
(Î).ı‡Âלבא אץ ולא כמו מהירות  י'):ענין ‚·¯.(Î‡)(יהושע

ומריבה :È‚¯‰.(Î‰)איש : תגר  ושמןÔ˘Â„È.מל ' דשן מל '
ביתך  מדשן ירויון לו):וכן העלמה:ÌÈÏÚÓÂ.(ÊÎ)(תהלים מל'

.˙Â¯‡Ó: ארור המלך ·¯·Â˙.(·)מל' ורבי כמו  גדולה ענין
מ''א): אנחה:Á‡È.(ירמיה ריעותÚÂ¯Â‰.(‚)מלשון מל'

וחבור:



קמז `k wxt diryi - mi`iap

àë-÷øô äéòùéfiÎi

é(ô) :íëì ézãbä ìàøNé éäìà úBàáö äåäé úàî ézòîL øLà éðøb-ïáe éúLãîàéäîec àOî §ª¨¦−¤¨§¦®£¤´¨©À§¦¥¥̧§¨¯§¨²¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¦©¬§¦¨¤«©−̈¨®
:ìélî-äî øîL äìélî-äî øîL øéòOî àø÷ éìàáéà øîL øîàïeéòáz-íà äìéì-íâå ø÷á àú ¥©ÆŸ¥´¦¥¦½Ÿ¥Æ©¦©½§¨Ÿ¥−©¦¥«¨©´Ÿ¥½¨¨¬−Ÿ¤§©¨®§¨¦¦§¨¬

(ô) :eéúà eáL eéòaâé:íéðãc úBçøà eðéìz áøòa øòia áøòa àOîãéíéî eéúä àîö úàø÷ì §−̈ª¬¥¨«©−̈©§¨®©©³©©§©Æ¨¦½«Ÿ§−§¨¦«¦§©¬¨¥−¥¨´¨®¦
:ããð eîc÷ Bîçìa àîéz õøà éáLéåèäëeøc úL÷ éðtîe äLeèð áøç | éðtî eããð úBáøç éðtî-ék Ÿ§¥Æ¤´¤¥½̈§©§−¦§¬Ÿ¥«¦«¦§¥¬£¨−¨¨®¦§¥´¤´¤§À̈¦§¥Æ¤´¤§½̈

(ñ) :äîçìî ãák éðtîeæè:øã÷ ãBák-ìk äìëå øéëN éðLk äðL ãBòa éìà éðãà øîà äë-ék ¦§¥−¬Ÿ¤¦§¨¨«¦²Ÿ¨©¬£Ÿ−̈¥¨®§³¨¨Æ¦§¥´¨¦½§¨−̈¨§¬¥¨«
æé(ñ) :øac ìàøNé-éäìà äåäé ék eèòîé øã÷-éðá éøBab úL÷-øtñî øàLe§¨¯¦§©¤²¤¦¥¬§¥«¥−̈¦§¨®¦²§¨¬¡Ÿ¥«¦§¨¥−¦¥«

i"yx
.È¯‚ Ô·Â È˙˘Â„Ó (È) חטי ערימת שלי קדש תבואת

הישרה  בדרך אתכם לתקן הקדש רוח מפי נצטויתי אשר
בגורן: תבואתו וזורה הדש ˘È˙ÚÓ.כאדם מאתו ‡˘¯

לכם: „ÓÂ‰.הגדתי (‡È) מי אומר הוא וכן אדום הוא
כז): (יחזקאל הים בתוך כדומה ˜Â¯‡כצור ÈÏ‡

.¯ÈÚ˘Ó מעול המלאך או הנביא קורא אלי הקב''ה אמר
שעיר: ÏÈÏÓ‰.מלכות ‰Ó ¯ÓÂ˘ מה ישראל שומר

הזאת: והחשכה הלילה מן ˘ÓÂ¯.תהא ¯Ó‡ (·È)
·˜¯.הקב''ה: לכם:‡˙‡ בקר לעשות להזריח לפני יש

.‰ÏÈÏ Ì‚Â:קץ לעת לעשו ·ÂÈÚ.מתוקן ÔÂÈÚ·˙ Ì‡ אם
הקץ: למהר בקשתכם ‡˙ÂÈ.תבקשו Â·Â˘:בתשובה

.·¯Ú· ‡˘Ó (‚È):ערביים ˙ÂÈÏ.על ·¯Ú· ¯ÚÈ·
מבקשים  והיו עמי את אשור בהגלות עשיתם מה ראיתי
בני  שאתם לפי עליכם דרך להוליכם שלהם לשבאים
ולנים  יוצאים הייתם ואתם עליהם תרחמו אולי דודיהם

שיירות: העברת דרך „„ÌÈ.ביער ˙ÂÁ¯Â‡:דודכן בני

.‡Óˆ ˙‡¯˜Ï („È) ארץ יושבי ואתם מים להביא דרך
להם  הביאו נודד קדמו בלחמו אלא כן עשיתם לא תימא
והיה  רוח מלאי נפוחים ונודות מלוחים מאכלים מיני
והרוח  פיו לתוך הנוד פי ונותן לשתות ומבקש אוכל
לא  מים התיו צמא לקראת ד''א מת, והוא במעיו נכנס
מים: באר לו גיליתי צמא כשהיה לאביכם עשיתי כן

.Â„„ ˙Â·¯Á ÈÙÓ ÈÎ (ÂË):עמי.‰˘ÂË ·¯ÁÂ
פני  על נטושים והנם ל) (ש''א כמו הארץ פני על פשוטה
נטושה  ד''א רפאים בעמק וינטשו כה) (שם הארץ כל
להיות  קרובים מוצאיהם אשר אותיות כל לטושה כמו
שנא' כענין בלמ''ד נו''ן בזו זו מתחלפות אחד ממקום

לשכה: כמו נשכה לו לעשות יג) È˘Î(נחמיה (ÊË)
.¯ÈÎ˘ לשנים הנשכר כשכיר המועד לצמצם בה אדקדק

שנתו: תשלום במועד Â˘‡¯.שמדקדק (ÊÈ):שארית
.¯„˜ È· È¯Â·‚ כאביהם ˜˘˙ שהם קשת רובי בעלי

קשת: רובה ויהי יא) (ברא' בו שנאמר

cec zcevn
(È).È˙˘Â„Óתהיה שבבל  שאמר  המלאך  דברי אלה  גם 

התבואה: שדשים  כמו אותה אדוש אני ר ''ל  ‚¯È.מדושתי  Ô·Â
הדבר וכפל  בגורן  ונדש  שיונח לפי  גורן בן נקרא התבואה

˘È˙ÚÓ.במ ''ש: ה'‡˘¯ מאת  שמעתי אשר הדבר  נביא אמר 
לכם: הגדתי אותה כמ''ש„ÓÂ‰.(È‡)וגו' ישמעאל  מבני  הוא

כה): (בראשית ומשא ודומה ÈÚ˘Ó¯.ומשמע ‡¯Â˜ ÈÏ‡אמר
ארצם: המחריב יצא משעיר כי הנבואה קול קורא אלי הנביא 

.‰ÏÈÏÓ ‰Ó ¯ÓÂ˘שומרים וישימו האויב  יבוא  בעת ר''ל
ויאמרו לשומר  וישאלו בעיר  ויסובבו יקומו העיר ובני בעיר

האויב: בא אם בלילה היה מה  שומר  ÏÈÏÓ.אתה ‰Ó ¯ÓÂ˘
אמריהם: לכפול  ומתפחדים  השואלים  ˘ÓÂ¯.(È·)דרך ¯Ó‡

אבל  מהאויב פחד ואין הבוקר  בא  אם  אף לאמר ישיב  השומר
האויב: מפחד  עוד לשמור  ומהצורך  תבוא  הלילה ·ÂÈÚ.גם ÔÂÈÚ·˙ Ì‡למחר ובואו שובו כזאת שאלה  לדרוש  תשאלון אם

בכולם: לשאול  ותוכלו  לשמור מהצורך  הלילות בכל  כי קדר:·Ú¯·.(È‚)ולמחרתו בני והם ערב ÂÎÂ'.על  ·¯Ú· ¯ÚÈ·אתם
בערב: אשר ביער תלינו אהליהם  שחרבו  עתה  הנה  ערב אנשי באהלי ללון רגילים שהייתם  דדן  בני ˆÓ‡.(È„)שיירות ˙‡¯˜Ï

לשתות: מים  לו  הביאו בגולה בלכתו הצמא ערב ÂÎÂ'.לקראת È·˘ÂÈלקראת בלחמו אחד  כל  קדמו תימא בארץ  היושבים אתם 
ממקומו : הנודד  ÂÎÂ'.(ÂË)ערב ÈÙÓ ÈÎ: האויב חרבות  מפני שנדדו  לאמר  אשיב  ממקומם  נדדו למה תשאלו  ואם Á¯·כאומר 

.‰˘ÂË: בארצם פשטה  „¯ÎÂ‰.אשר  הי˜˘˙ למותחו  הקשת על  ברגל  לדרוך למרחוק:הדרך לירות ÓÁÏÓ‰.טב  „·ÂÎחוזק
˘‰.(ÊË)מלחמה: „ÂÚ·:מהיום שנה תשלום ˘ÈÎ¯.בעת È˘Î:שכירתו בשני המדקדק  כשכיר מצומצם  ˜„¯.ר ''ל  „Â·Î ÏÎ

קדר: בני  ערבי עם המון ומתמעטים:Â˘‡¯.(ÊÈ)מרבית הולכים יהיו קדר בני  מגבורי קשת רבי מספר  של ‰'השארית ÈÎ
.'ÂÎÂ:לקיים ובידו  דיבר

oeiv zcevn
(È).È˙˘Â„Ó:דישה ואתא‡˙‡.(È·)מלשון כמו ביאה  ענין 

לג): (דברים  קדש ·ÂÈÚ.מרבבות ÔÂÈÚ·˙ודרישה שאלה  ענין
א) (עובדיה  מצפוניו נבעו לו ודומה וכו' מיניה בעי ובדרז ''ל 
לדרישת הונח בקשה  שמלת וכמו  החפוש  דרישת ענין שהוא 

לשניהם: הונח  בעיו מלת כן החפוש  ולדרישת  ‡˙ÂÈ.שאלה 
בו·Ú¯·.(È‚)בואו : ינתן כן  כמו  על  במקום  היא הבי''ת 

עליו: ומשפטו כד) לינה :˙ÂÈÏ.(ויקרא  שיירות‡¯ÂÁ˙.מל '
אורח: וכן˜„ÂÓ.הביאו:‰˙ÂÈ.(È„)הולכי לפניהם הביאו

כג): (דברים קדמו לא חרב:Â·¯Á˙.(ÂË)אשר מלשון 
.‰˘ÂË:(טו (שופטים בלחי וינטשו כמו  התפשטות ענין

(ÊË).„Â·Î:רבוי ענין

hkÎgk wxt ilyn - miaezk

çë ÷øô éìùîgkÎk

ë:ä÷pé àì øéLòäì õàå úBëøa-áø úBðeîà Léààë:øáb-òLôé íçì-út-ìòå áBè-àì íéðt-økä ¦´¡−©§¨®§¨¬§¹©£¦À´Ÿ¦¨¤«©«¥¨¦¬Ÿ®§©©¤¹À¤¦§©¨«¤
áë:epàáé øñç-ék òãé-àìå ïéò òø Léà ïBäì ìäáðâëì ÷éìçnî àöîé ïç éøçà íãà çéëBî:ïBL ¦«¢¨¬©À¦ −©´¨®¦§«Ÿ¥¹©¦¤¬¤§Ÿ¤«»¦³©¨¨´© −£©¥´¦§¨®¦«©£¦¬¨«
ãë:úéçLî Léàì àeä øáç òLt-ïéà øîàå Bnàå åéáà | ìæBbäëäåäé-ìò çèBáe ïBãî äøâé Lôð-áçø ¥³»̈¦³§¦À§Ÿ¥¬¥«¨®©¨¥¬¹À§¦´©§¦«§©¤−¤§¨¤´¨®¥−©©§¨´

:ïMãéåë:èìné àeä äîëça CìBäå ìéñë àeä Baìa çèBaæëåéðéò íéìòîe øBñçî ïéà Løì ïúBð §ª¨«¥´©§ −¦´§¦®§¥¬§¹¨§À̈´¦¨¥«¥´¨ −¨¥´©§®©§¦¬¥¹À̈
:úBøàî-áøçë:íé÷écö eaøé íãáàáe íãà øúqé íéòLø íe÷a ©§¥«§´§−¨¦¦¨¥´¨¨®¹§¨§À̈¦§¬©¦¦«

èë ÷øô éìùîbÎ`

à:àtøî ïéàå øáMé òút óøò-äL÷î úBçëBz Léàáçðàé òLø ìLîáe íòä çîNé íé÷écö úBáøa ¦´−¨©§¤®Ÿ¤¤¬©¦¹¨¥À§¥´©§¥«¦§´©−¦¦¦§©´¨¨®¦§¬Ÿ¹̈À̈¥¨¬©«
:íòâ:ïBä-ãaàé úBðBæ äòøå åéáà çnNé äîëç áäà-Léà ¨«¦«Ÿ¥´¨ −§¨§©©´¨¦®§Ÿ¤¬¹À§©¤«

i"yx
(Î).˙ÂÂÓ‡ ˘È‡ עד שאין באמונה מעשרותיו הנותן

ברכה: לו ומרבה רואה הקב''ה אלא ı‡Âבדבר
.¯È˘Ú‰Ï:עניים בשל להתעשר השעה דוחק

(‡Î).¯·‚ Ú˘ÙÈ:משפט ÔÂ‰Ï.המטה Ï‰· ממהר
ומעשרותיו: תרומותיו וגוזל הון ÒÁ¯להרבות ÈÎ

.Â‡Â·È'במעש משתלחת שהמארה לו יבא חסרון
Â‚Â'.(Î‚)ידיו: Ì„‡ ÁÈÎÂÓ שבידו עבירות על

מהם: ÔÁ.ומפרישו È¯Á‡ בעיניו ימצא חן זמן לאחר
מקום  כל רבה בבראשית מצינו לשון, ממחליק יותר
בתנחומא  סמוך, אחר, מופלג, אלא אינו אחרי שנאמר
שהוכיח  משה זה אחרי, אדם מוכיח הדברים אלה על

שנא' אדם שנקראו הקב''ה אחר ישראל לד)את (יחזק'

בעיני חן מצאת כי בו ונאמר אתם לג)אדם (שמות

לישראל האומר בלעם זה לשון דברים ממחליק
יעקב אהליך טובו מה כ''ו)מתוקנים מכריז (מדבר משה

עשו  ומחניף מכריז ובלעם יפתה פן לכם השמרו
אבל  באומו' ויכזב אל איש לא מקפיד ואינו תאותכם
נאמני' שניה' על צוח ושלמה יעשה ולא אומ' בכם

שונא נשיקות ונעתרות אוהב כז)פצעי :(לעיל
(„Î).ÂÈ·‡ ÏÊÂ‚:הקב''ה.ÂÓ‡Â ישראל כנסת

בניו  ממנו מפריד הקב''ה שגוזל הרבי' את המחטיא
טובה: מהם Ù˘.(Î‰)ירבעם:ÈÁ˘Ó˙.וגוזל ·Á¯
תאותו: כל ÔÂ„Ó.להשיג ‰¯‚È:הדין מדת עליו מגרה

(ÊÎ).˘¯Ï Ô˙Â:צדקה.¯ÂÒÁÓ ÔÈ‡) לו להרבות
מפי  תורה מונע שאינו הרב וכן סא''א), צדקה

Û¯ÂÚ.(‡)התלמיד: ‰˘˜Ó:מלשמוע.¯·˘È Ú˙Ù
ישבר: ורבותינו ÚÂ¯Â‰.(‚)מהר זונות. לו מחבר

לא  נאה אינה וזו אשננה נאה זו שמועה האומר אמרו
אלא  מלא במקרא זונות שאין במקרא וסיוע אשננה

בלבד: זה

cec zcevn
(Î).˙ÂÂÓ‡ ˘È‡הבריות את ירמה ולא באמונה  המתעסק 

לא עצמו את  להעשיר  הממהר אבל  ברכות לרב  הוא מעותד
הראוי: מהגמול  נקי יהיה לא  מלרמות  לא‰Î¯.(Î‡)יחדל

טענות יסתתמו  בזה כי ולכבדו האחד פני להכיר  לדיין טוב
ויזכהו לו  ויאמין  אליו  קרובה הדיין שדעת  בחשבו  דינו בעל 

ÌÁÏ.בדין : ˙Ù ÏÚÂמועטת מתנה שבעבור היתכן ר ''ל 
בנפשו שיפשע  פנים  לו שמכיר ממי לקבל  הדיין  שחושב

מעוקל: המשפט לדעתÏ‰·.(Î·)להוציא לב  יתן ולא מהונו צדקה  לתת עינו ירע כי  עין  רע הוא בוודאי הון  להרבות הבהול
בעשרו: חסרון יבוא הצדקה מציעת העבירהÁÈÎÂÓ.(Î‚)שבעבור מן שפירש אחר הנה העבירה מן ומפרישו מי  את  המוכיח

בעיניו: מעשיו ויפה בחלקלקות עמו שדיבר ממי יותר חן המוכיח  Ú˘Ù.(Î„)ימצא  ÔÈ‡:מותם אחר המה שלי הכל  הלא  כי
.‡Â‰ ¯·Á: אחרים משל  לגזול  כמוהו יהיה סופו כי  רכושם  וגוזל  אחרים אנשים המשחית  האיש  של חבירו הוא ¯Á·(Î‰)מ''מ

.˘Ùועצב דואג  והוא  עת בכל לו יחסר כי על  הלב  רוגז בעבור ריב לחרחר  דרכו רב בשפע דבר בכל  נפשו למלאות המתאוה
נעשה הוא הרי  עצב יוסיף ולא מחסורו די  לו יזמין שהוא בה ' הבוטח  אבל  ירזה  בשרו ומשמן  המריבה ובעבור התאוה  בעבור

ושמן: ·Â·Ï.(ÂÎ)דשן ÁËÂ· ימלט הוא  בה' לבטוח  חכמה בדרך  ההולך אבל כסיל  הוא  לבו בתחבולות ובוטח  בצרה העומד 
הצרה : ÂÒÁÓ¯.(ÊÎ)מן  ÔÈ‡יראהו לא כאלו עצמו ועושה הרש מן  עיניו המעלים  אבל  הצדקה פזור בעבור עשרו יוחסר לא

לטמיון : ותרד  קללות הרבה בעשרו יבוא  הנה  לו תת כי·˜ÌÂ.(ÁÎ)לבלי  מהם שאינו  אדם כל יסתר אז  הרשעים יקומו  בעת 
מחבואם : ממקום העירה יתאספו כי הצדיקים ירבו  אז הרשעים יאבדו ובעת מהם  ˙ÂÁÎÂ˙.(‡)יפחדו ˘È‡התוכחה אל  הצריך

לו: ירפא  מי ואין  פתאום  ישבר לשמוע יאבה  ולא ערפו כי·¯·Â˙.(·)ומקשה ישמחו אז בעם  ומושלים הצדיקים גדלו בעת 
מה': מושגחים יהיו אביו:ÚÂ¯Â‰.(‚)בעבורם  את עוד  ויצער אתנן  להם בתת אביו הון מאבד  לזונות עצמו המחבר

oeiv zcevn
(Î).ı‡Âלבא אץ ולא כמו מהירות  י'):ענין ‚·¯.(Î‡)(יהושע

ומריבה :È‚¯‰.(Î‰)איש : תגר  ושמןÔ˘Â„È.מל ' דשן מל '
ביתך  מדשן ירויון לו):וכן העלמה:ÌÈÏÚÓÂ.(ÊÎ)(תהלים מל'

.˙Â¯‡Ó: ארור המלך ·¯·Â˙.(·)מל' ורבי כמו  גדולה ענין
מ''א): אנחה:Á‡È.(ירמיה ריעותÚÂ¯Â‰.(‚)מלשון מל'

וחבור:
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nei`קנד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פו áéúkדף ,éîø àðéðç (øa) àîç éaø(כב ג íéða(ירמיהו eáeL' ©¦¨¨©£¦¨¨¥§¦¨¦

,'íéááBL לכם ויחשב  לגמרי החטא יעקר בתשובה שתשובו שלאחר משמע ¨¦
ízà íéááBL àøwéòîc.חטאתם ושובבות שטות נערות מתוך -eבהמשךáéúë §¥¦¨¨¨¦©¤§¦

,'íëéúáeLî àtøà' שהתרפא מום וכבעל ולהבא, מכאן אלא המחילה שאין משמע ¤§¨§Ÿ¥¤
הגמרא: מתרצת בו. נשאר המום שם ïàkשעדיין ,àéL÷ àìששבו,äáäàî ולפיכך Ÿ©§¨¨¥©£¨

ו  לגמרי. החטא החטא.äàøiîששבוïàkנעקר רושם ניכר לפיכך יענשו, שלא ¨¦¦§¨
,'íëéúBáeLî àtøà íéááBL íéða eáeL' áéúk ,éîø äãeäé áø שבעלי משמע ©§¨¨¥§¦¨¦¨¦¤§¨§¥¤

בנים. נקראים התשובה,áéúëeתשובה בענין אחר יד)בפסוק ג [ék](ירמיה (äðä)' §¦¦
,'äçtLnî íéðLe øéòî ãçà íëúà ézç÷ìå íëá ézìòa éëðà מבואר ¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨

הגמרא: מתרצת עבדים. נקראים תשובה ïàkשבעלי ,àéL÷ àì,בנים שנקראו - Ÿ©§¨¨
ששבו äàøiî,מדובר Bà äáäàîואילוïàk שבו שלא מדובר עבדים, שנקראו - ¥©£¨¦¦§¨¨

ïéøeqéאלא éãé ìò. ©§¥¦¦
äìBãb ,éåì éaø øîà ה ãBákäמעלת àqk ãò úòbnL äáeLzøîàpL (הושע , ¨©©¦¥¦§¨§¨¤©©©©¦¥©¨¤¤¡©

ב) éäìàיד 'ä ãò ìàøNé äáeL'.'E ¨¦§¨¥©¡Ÿ¤
ב: עמוד פו äìBãbדף ,ïðçBé éaø øîà ה äNòúהיא àì úà äçBcL ,äáeLz ¨©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤

,äøBzaL השני מהאיש התגרשה אם אף אחר, לאיש ונישאה שהתגרשה אשה שהרי ¤©¨
שנאמר הראשון, לבעלה לשוב יכולה ד)אינה כד וגו'(דברים הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְִַַָָֹ'לא

והלכה  שחטאה אף הקב"ה, של זוגו כבת שהיא ישראל, כנסת ואילו לקחּתּה'. ְְַָָלׁשּוב

לקב"ה, לשוב יכולה אחרים, אלהים א)øîàpLאחר ג çlLé(ירמיה ïä ,øîàì' ¤¤¡©¥Ÿ¥§©©
àìä ,ãBò äéìà áeLéä ,øçà Léàì äúéäå Bzàî äëìäå BzLà úà Léà¦¤¦§§¨§¨¥¦§¨§¨§¦©¥£¨¥¤¨£Ÿ

ðçz óBðç.''ä íàð éìà áBLå íéaø íéòø úéðæ zàå ,àéää õøàä ó ¨¤¡©¨¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦§¥©§ª
äàéáîL] (úáø÷îù) äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîàøîàpL ,äìeàbä úà [ ¨©©¦¨¨§¨§¨¤§¦¨¤©§¨¤¤¡©

כ) נט ìe(ישעיהו ìàBb ïBiöì àáe'ïBiöì àáe' íòh äî ,'á÷òéa òLô éáL ¨§¦¥§¨¥¤©§©£Ÿ©©©¨§¦
'ìàBb,הגאולה תבוא מדוע -'á÷òéa òLô éáL'c íeMî.תשובה עושים ישראל שבני כיון - ¥¦§¨¥¤©§©£Ÿ

úBðBãfL ,äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàבזדון שעשה עבירות -Bì úBNòðבתשובה לשב נחשבות -úBââLk כאילו - ¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§¨
בשוגג. ב)øîàpLנעשו יד éäìà(הושע 'ä ãò ìàøNé äáeL'ðBòa zìLë ék E.'E וàäהרי -àeä ãéæî 'ïBò'à÷å , ¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£¤¨¨¥¦§¨

déì éø÷הכתוב'ìBLëî'.כשגגה העון נחשב התשובה ידי שעל מוכח שגגה, דהיינו הגמרא:- לקיש éðéàמקשה ריש האם - ¨¥¥¦§¥¦
כשגגות, בתשובה לשב נחשבות שזדונות øîàpLסובר ,úBiëæk Bì úBNòð úBðBãfL äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàäå§¨¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§ª¤¤¡©

יט) לג äéçé'(יחזקאל [àeä] (äéç) íäéìò ,ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø áeLáe' שיחיה משמע, יחיה. בזכותם - §¨¨¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨¨£¥¤¦§¤
הגמרא: מתרצת לזכויות. יהפכו כי שעשה, העבירות דהיינו כן, לפני האמור בזכות ïàkאף ,àéL÷ àìששב,äáäàî לפיכך Ÿ©§¨¨¥©£¨

ו  כזכויות, נחשבות כשגגות.äàøiî,ששבïàkזדונות נחשבות זדונות לפיכך ¨¦¦§¨
øîàpL ,íãà ìL åéúBðL úëøànL äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà(שם)áeLáe' ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨§¨¤©£¤¤§¨¤¨¨¤¤¡©§

BúòLøî òLø'וגו,'äéçé [àeä] (åéç).חיים לו יוסיפו התשובה ידי שעל ¨¨¥¦§¨¦§¤
áøòîa éøîà ,÷çöé éaø øîàà[ישראל àeä[-בארץ Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,éøî øa äaøc déîMî ¨©©¦¦§¨¨§¥§©£¨¨¦§¥§©¨©¨¦Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

íãå,היא øNa úcî שíãå øNa úcîאחד íéøáãa,אם Bøéáç úà èéð÷îאותו יפייס אם epîéäאםôñ÷אף ñéitúî ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¦§¨¦¨¥¦§©¥¥¤
פיוסו, את מקבל -å .epîéä ñéitúî ïéà ÷ôñאפילוøîàz íàשהוא÷ôñ ,epîéä ñéitúîאםíéøáãa ñéitúî,בלבד ¨¥¥¦§©¥¥¤§¦Ÿ©¦§©¥¥¤¨¥¦§©¥¦§¨¦

íéøáãa ñéitúî ïéà ÷ôñ.בממון לפייסו צריך àeäמדתìáàאלא Ceøa LBãwäאם אלא כן, äøéáòאינה øáBò íãà ¨¥¥¦§©¥¦§¨¦£¨©¨¨¨¨¥£¥¨
øúqa,הואíéøáãa epnî ñéitúî,בלבדøîàpL(ג יד ãBò(הושע àìå .''ä ìà eáeLå íéøác íënò eç÷' די לא - ©¥¤¦§©¥¦¤¦§¨¦¤¤¡©§¦¨¤§¨¦§¤§Ÿ

בלבד, בדברים äáBèשמתפייס Bì ÷éæçnL àlà,טוב דבר עשה כאילו -øîàpLהפסוק áBè'בהמשך ç÷å',ãBò àìå . ¤¨¤©§¦¨¤¤¡©§©§Ÿ
øîàpL ,íéøt áéø÷ä eléàk áeúkä åéìò äìònL àlàהפסוק eðéúôN'בהמשך íéøô äîlLðe' יחשב שפתינו ריצוי - ¤¨¤©£¤¨¨©¨§¦¦§¦¨¦¤¤¡©§©§¨¨¦§¨¥

ו  להקריב. שעלינו øîàzכפרים ànLהקריב כאילו äáBçשנחשב éøt לפני רצויים פחות שהם ואשם, כחטאת חובה, קרבנות - ¤¨Ÿ©¨¥¨
נדבה, מקרבנות øîBìה' ãeîìz(ה יד äáãð'(שם íáäà íúáeLî àtøà'.נדבה קרבנות הקריבו כאילו אותם אוהב - ©§©¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

i"yx

íéðá åáåù áéúë .à ãåîò åô óã.
:mipa oiiexw daeyz ilra `nl`
íëá éúìòá éëðà éë áéúëå.

:exwin micar `nl`äáäàî ïàë
äàøéîå:mipa oiiexw .éãé ìò ïàë
ïéøåñéexqizpy cr eay `ly .

iqxbc zi`e micar oiiexw oixeqia
ik aizke daey`e il` eaey aizk
daey`e aizk mka izlra ikp`
ik aizke daeyz xg`l mkil`
mcew xak mka izlra ikp`
d`xin e` dad`n o`k eaeyzy

:mka izlra ikp` ik xn` `w
äùòú àì :á ãåîò åô óã

äøåúáùoey`xd dlra lkei `l .
:'ebeêðåòá úìùë éëaygi jper .

:dbby `idy leyknkíäéìò
äéçé [àåä] (åéç)dn lk lr .

:zexiard lr s`e dyryñééôúî
åðîéä:miqeit epnid lawn .

åðéúôù íéøô äîìùðåmewna .
:mixtäáãðxzei oevxa zlaewn .

:daegníúáåùî àôøà:cigid on .



קנה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פו áéúkדף ,éîø àðéðç (øa) àîç éaø(כב ג íéða(ירמיהו eáeL' ©¦¨¨©£¦¨¨¥§¦¨¦

,'íéááBL לכם ויחשב  לגמרי החטא יעקר בתשובה שתשובו שלאחר משמע ¨¦
ízà íéááBL àøwéòîc.חטאתם ושובבות שטות נערות מתוך -eבהמשךáéúë §¥¦¨¨¨¦©¤§¦

,'íëéúáeLî àtøà' שהתרפא מום וכבעל ולהבא, מכאן אלא המחילה שאין משמע ¤§¨§Ÿ¥¤
הגמרא: מתרצת בו. נשאר המום שם ïàkשעדיין ,àéL÷ àìששבו,äáäàî ולפיכך Ÿ©§¨¨¥©£¨

ו  לגמרי. החטא החטא.äàøiîששבוïàkנעקר רושם ניכר לפיכך יענשו, שלא ¨¦¦§¨
,'íëéúBáeLî àtøà íéááBL íéða eáeL' áéúk ,éîø äãeäé áø שבעלי משמע ©§¨¨¥§¦¨¦¨¦¤§¨§¥¤

בנים. נקראים התשובה,áéúëeתשובה בענין אחר יד)בפסוק ג [ék](ירמיה (äðä)' §¦¦
,'äçtLnî íéðLe øéòî ãçà íëúà ézç÷ìå íëá ézìòa éëðà מבואר ¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨

הגמרא: מתרצת עבדים. נקראים תשובה ïàkשבעלי ,àéL÷ àì,בנים שנקראו - Ÿ©§¨¨
ששבו äàøiî,מדובר Bà äáäàîואילוïàk שבו שלא מדובר עבדים, שנקראו - ¥©£¨¦¦§¨¨

ïéøeqéאלא éãé ìò. ©§¥¦¦
äìBãb ,éåì éaø øîà ה ãBákäמעלת àqk ãò úòbnL äáeLzøîàpL (הושע , ¨©©¦¥¦§¨§¨¤©©©©¦¥©¨¤¤¡©

ב) éäìàיד 'ä ãò ìàøNé äáeL'.'E ¨¦§¨¥©¡Ÿ¤
ב: עמוד פו äìBãbדף ,ïðçBé éaø øîà ה äNòúהיא àì úà äçBcL ,äáeLz ¨©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤

,äøBzaL השני מהאיש התגרשה אם אף אחר, לאיש ונישאה שהתגרשה אשה שהרי ¤©¨
שנאמר הראשון, לבעלה לשוב יכולה ד)אינה כד וגו'(דברים הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְִַַָָֹ'לא

והלכה  שחטאה אף הקב"ה, של זוגו כבת שהיא ישראל, כנסת ואילו לקחּתּה'. ְְַָָלׁשּוב

לקב"ה, לשוב יכולה אחרים, אלהים א)øîàpLאחר ג çlLé(ירמיה ïä ,øîàì' ¤¤¡©¥Ÿ¥§©©
àìä ,ãBò äéìà áeLéä ,øçà Léàì äúéäå Bzàî äëìäå BzLà úà Léà¦¤¦§§¨§¨¥¦§¨§¨§¦©¥£¨¥¤¨£Ÿ

ðçz óBðç.''ä íàð éìà áBLå íéaø íéòø úéðæ zàå ,àéää õøàä ó ¨¤¡©¨¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦§¥©§ª
äàéáîL] (úáø÷îù) äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîàøîàpL ,äìeàbä úà [ ¨©©¦¨¨§¨§¨¤§¦¨¤©§¨¤¤¡©

כ) נט ìe(ישעיהו ìàBb ïBiöì àáe'ïBiöì àáe' íòh äî ,'á÷òéa òLô éáL ¨§¦¥§¨¥¤©§©£Ÿ©©©¨§¦
'ìàBb,הגאולה תבוא מדוע -'á÷òéa òLô éáL'c íeMî.תשובה עושים ישראל שבני כיון - ¥¦§¨¥¤©§©£Ÿ

úBðBãfL ,äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàבזדון שעשה עבירות -Bì úBNòðבתשובה לשב נחשבות -úBââLk כאילו - ¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§¨
בשוגג. ב)øîàpLנעשו יד éäìà(הושע 'ä ãò ìàøNé äáeL'ðBòa zìLë ék E.'E וàäהרי -àeä ãéæî 'ïBò'à÷å , ¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£¤¨¨¥¦§¨

déì éø÷הכתוב'ìBLëî'.כשגגה העון נחשב התשובה ידי שעל מוכח שגגה, דהיינו הגמרא:- לקיש éðéàמקשה ריש האם - ¨¥¥¦§¥¦
כשגגות, בתשובה לשב נחשבות שזדונות øîàpLסובר ,úBiëæk Bì úBNòð úBðBãfL äáeLz äìBãb ,Lé÷ì Léø øîàäå§¨¨©¥¨¦§¨§¨¤§©£¦§ª¤¤¡©

יט) לג äéçé'(יחזקאל [àeä] (äéç) íäéìò ,ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø áeLáe' שיחיה משמע, יחיה. בזכותם - §¨¨¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨¨£¥¤¦§¤
הגמרא: מתרצת לזכויות. יהפכו כי שעשה, העבירות דהיינו כן, לפני האמור בזכות ïàkאף ,àéL÷ àìששב,äáäàî לפיכך Ÿ©§¨¨¥©£¨

ו  כזכויות, נחשבות כשגגות.äàøiî,ששבïàkזדונות נחשבות זדונות לפיכך ¨¦¦§¨
øîàpL ,íãà ìL åéúBðL úëøànL äáeLz äìBãb ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà(שם)áeLáe' ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨§¨¤©£¤¤§¨¤¨¨¤¤¡©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 2/22, כשיכתוב גם שם האם של כל אחד שכותב אודותם )שכן הנוהג 

להזכיר בתפלה(, יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולסגנון כתבו, עלי להעיר, הערה עיקרית, שמקור הברכות וההצלחה הוא בורא עולם ומנהיגו, 

ואל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, והאדם רק יכול לעורר רחמים ולהתאמץ בתפלה וביחד 

עם זה להורות הדרך לזה הזקוק לברכה, ובסגנון חז"ל יפה תפלת החולה והנצרך לברכה, דרך תורתנו 

)מלשון הוראה( תורת חיים הוראה בחיים איך להתנהג בכדי לקבל ברכתו של נותן התורה הוא בורא 

עולם ומנהיגו, ומובן וגם פשוט שעליהם להתנהג בחיי היום יומים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים 

ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, וככל שמוסיפים בזה - מתוסף בברכת השם יתברך בהמצטרך 

לאדם ולביתו.

בזה  צורך  כל  אין  הנ"ל,  על  ולדרישת ראיות  לפלפול  הי' מקום  עדיין  ואם בתקופות שעברו 

של  שנותיהם  ה'  יאריך   - אדמות  פני  על  המתהלך  ישראל  מבני  אחד  כל  אשר  אלו  בשנים  )לצערנו( 

כאו"א בטוב ובנעימים - הוא אוד מוצל מאש, מגזירת השמדות הכי איומות, אשר בדרך הטבע לא 

הי' לזה מקום ח"ו. ובפרט אלו הנמצאים באה"ק ת"ו, וכידוע המצב בעת פלישת הגנרל ראמעל שעמד 

באלכסנדרי' של מצרים עם כל חילו, וק"ל.

יומים,  היום  בחיי  להנהגה  וכנ"ל  לעתיד  בהנוגע  אם  כי   - מוסר  להטפת  כוונתי  שאין  מובן 

- במציאות מועטים  כן, הרי הקישוים  ורואים במוחש אשר כשמחליטים בתוקף המתאים להתנהג 

ופחותים מאשר שיערו מראש. ובלבד שלא יתרשמו מהעלמות והקישוים הרגילים בהתחלת כל ענין 

והנהגה, כמאמר כל התחלות קשות.

כידועה  ובנות,  בנים  לחינוך  בהנוגע  עאכו"כ  ואחת,  אחד  לכל  בהנוגע  הוא  האמור  כל  ואם 

- כל  )ולהיפך  הדוגמא שהנוער והצעירים הם בדוגמת גרעין ושתיל אילן, אשר כל הטבה קלה בהם 

גרעון ושריטה קלה(, יכולה להשפיע בממדים הכי חשובים כשיגדל לאילן עושה פרי, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

יכול  הוא  אבל  הקדש,  בלשון  המכתב  בא  ולכן  אשכנזית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות  ב.  נ. 

לכתוב גם באשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.

 ב"ה,  כ"ד אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה ברוך שלמה אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מאז וכן הדו"ח כספי וכו'.

מצו"ב ב' מכתבים – ויה"ר שיבש"ט בתוכנם, שבכל עת זמנו הוא.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן
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המשך בעמוד קפד

miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtxifp
äì øîà÷ à÷ôð éëìjhib df ixd" ,inp oizipzn iabe ,`hib ied `l dlila ziin i`e Ð

"ycg xyr mipy xg`l `a` `lyklÐxhy ly epnf` jnqinl `kile ,`ed hb e`l

`a` `lykl :xn` `icda `dc ,eilr gikenÐ.eiykrn `l la` ,hb `diàöú íàáÐ

m`" iab (`,ar) oiwxita lirl opixn`e ."iz`a `l m`" dzeekce"m`" ,"iznÐizy

rnyne eiykrn rnyn ,rnyn zepeyl

"meidn" xn` ,ribiyklÐ`l ,eiykrn ied

"meidn" xn`Ðepizeax jkld .ribiykl ied

.'ek iqei iaxk dl ixaqàãéøâ éúî íàëÐ

.zen`ykl ,`ed "dzin xg`l"c lirl oxn`e

mipy xg`l `a` `lykl :rnyn inp `kde

.yceg xyrøùë éàðú ìò èâ áúëelit`e Ð

aezkl dev `ed `kd `dc .i`pzd miiwzp `l

,edeazke encw mde .ycg xyr mipy xg`l

.bilt `yix`c inp `nipe ,iqei iax xykne

'åë øîéîì äéì äåäãî.dcen `yixa la` Ð

ïðáøåxn` `py `l :ixaq ,dilr ibiltc Ð

iz`a `l m`" `py `l ,"iz`a `l m` eazk"

"eazkÐmipy xg`l `l` eazekl dev `l

.ycg xyräðù òåáù øçàì`l m` jhib df" Ð

"ef dhny" ,"ef reay xg`l `a`Ðmipiznn

xg` diexw zipiny dpy lkc ,zipiny dpy el

.reayàáùá úìúå àáùá éøú àáùá ãçixw Ð

iyye iying iriax la` .dxary zay xza

.d`ad zay my lr oi`xwpàúáù éî÷i`d Ð

xn`wc zayÐ.xn`w ynn zay meiøçàì
ìâøä"lbxd xg`l `a` `l m`" ÐÐjixv

.mei miyly oizndläåñì÷å,zxn` dti Ð

.dxn` d`cigi i`cecäåñì÷ àìåeced `l Ð

`zkld zilc meyn ,miax itn dxn`py el

.dizeek

åæçàù éî êìò ïøãä

äðùîäúéá êåúá àéäå èâ ÷øåæäly Ð

.rwxw iab lr dl ewxfe ,beln iqkp

úùøåâî åæ éøäepzp eli`k dxvg dl dzpwc Ð

.`xnba yxtnck ,dciaêåúì åà ä÷éç êåúì
úùøåâî åæ éøä äúì÷,ezia jeza `id elit`e Ð

.`xnba yxtn `nrheäúì÷miypdy lq Ð

.zeixepve oihgn ekezl zepzepàøîâãåîìú
íå÷î ìëî ïúðå øîåìitp`a dil opiyxce Ð

"eppzi dciae" aizk `lcn ,diytpÐol rnyn

`pngx azkc dcie ,`edc lk dpizpÐopirac

yxtnck ,dzrcl zxnzync dcic `inec

.dinwläçøë ìòáã íåùîaidi ikc ,xnelk Ð

dcia inp dilÐikd elit`e ,`id dgxk lr

.dl ipw inp dxvg jkld .yxbzzc `pngx xn`

áðâ ìáàlr yipi` diicy i` aiigin `lc Ð

.digxkàîéàdil ipwiz `l inp dizrcn Ð

lrpe exvgl dqpkp oebk ,jyn `l m` ,exvg

.diptaäìòá äð÷,da ynzydl ,zexitl Ð

.lrac dicin hb witp `l izk`e'åë äì áúëã
.dqpky xg`l ok dl azkc rnyn `zyd Ð

åæ äãù ìò.da zetzey enr el dzidy Ðïéàå
äá ÷ñò éì.elld zepeyl lkn zg` Ðøîà àì

íåìëely `idy xg`nc ÐÐaezkl jixv

.dpzn oeyläì áúåëádcera 'ek mixace oic Ð

aezkl jixv oi`e .miqkpa dkfy mcew ,dqex`

dpzn oeylÐ.`pdk axck ,zepzdl lekic

øçà íå÷îîon eizea` zyexi dpi`y Ð

.dxezdäéìò äðúî.dkfy mcew Ð
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øçàìelit`c d`xp - dpy reay.reay oeyl xikfdy oeik ,dpy ied reay seqa cner

åæçàù éî êìò ïøãä

÷øåæä"ozpe" :`nipe :xn`z m`e Ð ozpe xnel cenlz

dn `l` llka oi`e ,hxt Ð "dcia" ,llk Ð

oirk opipiice ,llke xfg "dglye" :xnel yie !hxtay

iedc "`vnz `vnd" iab jenqa xnel yi oke .hxtd

m`e ."`vnz `vnd" oia "eci" icyc ,llke hxte llk

`nw `aa) "daexn" yixa jixt ikid ok m` :xn`z

irain `de :`vnz `vnd oia xeng icy iab (a,cq

oeik ?jixt i`ne ?'ek eci `l` il oi` `ipzckl dil

inp ikd ,"`vnz `vnd" oia "eci" opicy inp `kdc

ixii`c ,"eci" opicyc oeik :xnel yie !xeng icyip

icyip `l ez Ð "`vnz `vnd"l ince ,zeyxa

.apbpd xac iedc ,xeng

áúåëá`de :xn`z m`e Ð 'ek mixace oic dl

opixn`ck ,ixit lral dil zi` izk`

zexit lke` lrady (`,bt zeaezk) "azekd"a

il oi` mixace oic" dl azkc :xnel yie !diiga

.mzd 'ixn`ck ,dil zil f`c ,"odizexitae jiiqkpa

zexit zlik`a ilz `lc jenqa yxtnc mz epiaxle

.jenqa yxt`y enk ,xity iz` Ð

àéðúäåiiepyl ivn ded Ð 'ek exiagl xne`d

e` ,lirend aeh oeyla dl azekya

"mizad zwfg"a opixn`c ,dpzna lrad dl ozpy

.zexit lke` lrad oi`e ,dzpwc (a,`p `xza `aa)

jixhv` (`,bt zeaezk) "azekd" wxtac meyn `l`

.`kd inp ipyn ,ikd iiepyláøãëåxn`c `pdk

oiicrc oeik di`x iziin `l `d` .'ek dlgp `pdk ax

oeyla elit` envr wlql lekiy miqkpa dkf `l

oic" oeyla ixii` `l iziinc edpda `dc ,rexb

aeh oeyl ied iziinc "iyt` i`"c :cere ,"mixace

`l` .(a,ck) zezixka rnynck ,"mixace oic"n ith

dpyxii `ly zepzdl leki ikid :iywiz `lc iziin

leki epi`y enk ,oiicr mlerl `a `ly li`ed

xn`c xi`n iaxl elit`e ?eia` zlgp lr zepzdl

e`pz Ð "dpere zeqk x`y ilr jl oi`y zpn lr"a

`d Ð dxeza aezky dn lr dpznc meyn ,lha

i`pz dyer `edy mzd ip`y Ð miiw e`pz opaxca

,cere .i`pz jk lk dyer oi` `kd la` ,xenb

opirac (`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`c

edyer `kde ,i`pzl jixvy eze` i`pzd dyriy

`pdk axcn xity `iane .i`pzl jixv epi`y lrad

i`n :`niz ike .dpyxii `ly dilr dpzn mc`c

,inc `l ?zepzdl leki epi`y eia` zlgpn `py

:xn`c ,`axcke ,`id minkg zpwz `kd ixdy

oirney Ð "ef oebk minkg zpwza iyt` i`" xne`d

dze`a el iyt` i` Ð ez`pdl `l` eyr melkc .el

zeaezk) "azekd"a dil zi` axlc ab lr s`e .d`pd

Ð zepzdl leki `ziixe`ca elit`c (`,btcenlzd

i`w `l mzdc `pwqnc :cere ,ikd xaq `l `kdc

.ikd

ïéãlk Ð melk xn` `l ef dcy lr il oi` mixace

mixace oicnc meyn ,melk ipdn `l ipyil ipd

,dcyc dtebn `le ,diytp wilq eilbxe eici wqrne

ipdnc `de .(a,ck) zezixkc ipy wxta opixn`ck

epiax yxtny enk `l Ð "ja wqr il oi`" car iab

onwl di`x iziin ikid ok m`c ,`iny dia ekfc mz

"jnvrl z` ixd" ipdn dy`ac (`,dt) ipy wxta

wqr il oi`"c :`nrh epiid `l` ?carn xnege lwn

jiiy `l dfe ,jnvrl `dz `l` :rnyn Ð "ja

.dcya
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øçàì èb éåä àéìéìa úééî éëå ,dì øîà÷ à÷ôð éëì§¦¨§¨¨¨©¨§¦¨¥§¥§¨¨¥¥§©©
"ä÷ézøpî änç àözL úðî ìò" ;äúéî¯åéLëòî ¦¨©§¨¤¥¥©¨¦©§¥¨¥©§¨

ìò" øîBàä ìk :áø øîà àðeä áø øîàc ,dì øîà÷̈¨©¨§¨©©¨¨©©¨¨¥©
íà"a àlà e÷ìçð àì ;éîc "åéLëòî" øîBàk "úðî§¨§¥¥©§¨¨¥Ÿ¤§§¤¨§¦

c ,éñBé éaøk dì øáñ øî ,"àözøèL ìL Bpîæ :øîà ¥¥¨¨©¨§©¦¥§¨©§©¤§¨
åéLëòî"k ,"ézî íà íBiäî"k déì äåäå ,åéìò çéëBî¦©¨¨©£¨¥§¥©¦©¦§¥©§¨
íà"k déì äåäå ,éñBé éaøk øáñ àì øî ,"ézî íà¦©¦¨¨¨©§©¦¥©£¨¥§¦
éúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk" .àãéøb "ézî©¦§¥¨¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦
áø déì øîà .'åë eáúk ,"Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¦§£©¥©
ìò èb áúk :éñBé éaø øáñ÷ ,àîéì :éLà áøì øîéé¥¨©©¦¥¨¨¨©©¦¥¨©¥©

éàðz¯?øLk¯éðàLå ,ìeñt :Cì àîéà íìBòì ,àì §©¨¥¨§¨¥¨¨¨§¨¥
,"eðúe eáúk éúàa àì íà" øîéîì déì äåäcî ,àëä̈¨¦©£¨¥§¥©¦Ÿ¨¦¦§§
eáúk :øîà÷ éëä ,"éúàa àì íà eðúe eáúk" øîàå©£©¦§§¦Ÿ¨¦¨¦¨¨©¦§

.éúàa àì íà eðúe åéLëòî¯àìå éëä àðL àì ?ïðaøå ¥©§¨§¦Ÿ¨¦§©¨©¨§¨¨¦§¨
"òeáL øçàì" :ïðaø eðz .éëä àðL¯øçàì" ,äðL §¨¨¦¨©¨©§©©¨©¨¨§©©

"äðL¯"Lãç øçàì" ,Lãç¯,"úaL øçàì" .úaL ¨¨Ÿ¤§©©Ÿ¤©¨§©©©¨
éaø dì éøîàå ,éñà éaøc dén÷ àøéæ éaø áéúé ?éàî©¨¥©¦¥¨©¥§©¦©¦§¨§¦¨©¦
àúìúe ,éøúe ,àaLa ãç :øîà÷å ïðçBé éaøc dén÷ éñà©¦©¥§©¦¨¨§¨¨©©§©¨§¥§¨¨

¯àúaL éìòîe àLîçå ,äòaøà ,àúaL øúa¯én÷ ¨©©§¨©§¨¨§©§¨©£¥©§¨©¥
"ìâøä øçàì" :øîBà éaø ,àéðz .àúaL¯ìL.íBé íéL ©§¨©§¨©¦¥§©©¨¤¤§¦

déîMî .deñl÷å éaøc déîMî äLøc àéiç éaø ÷ôð§©©¦¦¨§¨¨¦§¥§©¦§¦§¦§¥
íéaøã¯.déúååk àúëìéä úéì àîìà ;deñl÷ àìå §©¦§¨¦§©§¨¥¦§§¨§¨¥

åæçàù éî êìò ïøãä

÷øBfäCBúa Bà dúéa CBúa àéäå ,BzLàì èb ©¥¥§¦§§¦§¥¨§
døöç¯CBúa dì B÷øæ ;úLøBâî Bæ éøä £¥¨£¥§¤¤§¨¨§

ähna dnò àeä eléôà ,Bøöç CBúa Bà Búéa¯ ¥§£¥£¦¦¨©¦¨
;úLøBâî dðéàdzì÷ CBúì Bà d÷éç CBúì¯éøä ¥¨§¤¤§¥¨§©§¨£¥

.úLøBâî Bæàøîâ:ïðaø eðúc ?éléî éðä àðîïúðå" §¤¤§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨©
"dãéa¯dôétø÷å døöç ,dbb ;dãé àlà éì ïéà §¨¨¥¦¤¨¨¨©¨£¥¨§©§¥¨

éîð àéðúå .íB÷î ìkî ,"ïúðå" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©§¨©¦¨¨§©§¨©¦
:ápb éab éëä"Bãé"¯Bøöç ,Bbb ;Bãé àlà éì ïéà ¨¦©¥©¨¨¥¦¤¨¨©£¥

ìkî ,"àönú àönä" :øîBì ãeîìz ?ïépî Bôétø÷å§©§¥¦©¦©§©¦¨¥¦¨¥¦¨
ìòác íeMî ,èb ïðéòeîLà éàc ;àëéøöe .íB÷î̈§¦¨§¦©§¦©¥¦¦§©

déçøBk ìòa déúéìc ápb ìáà ,dLøâî dçøk¯ ¨§¨§¨§¨£¨©¨§¥¥§©§¥
,àðîçø déñð÷c íeMî ,ápb ïðéòeîLà éàå ;àì àîéà¥¨¨§¦©§¦©©¨¦¦§¨¥©£¨¨

èb ìáà¯."døöç" .àëéøö ,àì àîéàäúðwM äî £¨¥¥¨¨§¦¨£¥¨©¤¨§¨
:øæòìà éaø øîà !dìòa äð÷ äMàïéc" dì áúBëa ¦¨¨¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§¥¨¦

éñëða éì ïéà íéøáãe."Céàî éëä dì áúk éëå §¨¦¥¦¦§¨©¦§¦¨©¨¨¦©
:àéðúäå ?éåäéì ïéà íéøáãe ïéc" Bøéáçì øîBàä ¨¥§¨©§¨¨¥©£¥¦§¨¦¥¦

ú÷leñî éãé"å ,"da ÷ñò éì ïéà"å ,"Bæ äãN ìò©¨¤§¥¦¥¤¨§¨¦§¤¤
"dpîéä¯áúBëa :éàpé éaø éác éøîà !íeìk øîà àì ¥¤¨Ÿ¨©§¨§¦§¥©¦©©§¥

:àðäk áø øîàc ,àðäk áøãëå ;äñeøà dãBòå dì̈§¨£¨§¦§©¨£¨§¨©©¨£¨
äðúî íãà ,øçà íB÷nî íãàì Bì äàaä äìçð©£¨©¨¨¨¨¨¦¨©¥¨¨©§¤

,àáøãëå ;dpLøé àlL äéìò:øîBàä ,àáø øîàc ¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨§¦§¨¨§¨©¨¨¨¥
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oihib(oey`x meil)

i`ce ,df yxetn oeylaydì øîà÷ à÷ôð éëìwxy ezpeek - §¦©§¨¨¨©¨
oi`e ,okl mcew `le oiyexibd elegiy dvex `ed dng `vzyk

,dlila dyxbl ezpeeky giken hbd ly epnfåoklàéìéìa úééî éë §¦¨¥§¥§¨
,dwizxpn dng d`viy mcew dlila zn m` -äúéî øçàì èb éåä£¥¥§©©¦¨

ixd' lrad xn`i m` ,epizpyn oecipa s` oicd oke .zyxebn dpi`e
mipy jeza zne ,'yceg xyr mipy xg`l `ea` `lykl jhib df
xg`l wx hbd legiy raw yxetna ixdy ,hb epi` ,yceg xyr

.yceg xyr mipy
jhib df ixd' xn` m`y micen mlek okeänç àözL úðî ìò©§¨¤¥¥©¨

d÷ézøpîjhib df ixd' eli`k xacd aygp ,'.dì øîà÷ 'åéLëòî ¦©§¦¨¥©§¨¨¨©¨
keàðeä áø øîàc,áø øîàyøîBàä ìkøîBàk 'úðî ìò''åéLëòî' §¨©©¨¨©©¨¨¥©§¨§¥¥©§¨

.éîc`vzy zpn lr eiykrn jhib df ixd' xne`k z`f mipc okle ¨¥
mcew zn m` s`e ,dpizp zrya cin hbd legiy ezpeeke 'dng

.hbd lg ,dngd z`v
e÷ìçð àìepizeaxe dpynay minkgàlàadf ixd' dpzdy oebk Ÿ¤§§¤¨§

jhibàöz íàjhib df ixd' dpzdy epizpyna oke ,'dwizxpn dng ¦¥¥
ote`ay .'iz`a `l m`lirl x`azp ,'m`' oeyla dpzny df(.ar)

zeiernyn izy mpyiy ,'izn m` jhib df ixd' xne`d iabl
wxy ezpeeky e` ,zeni m` 'eiykrn' dyxbl ezpeeky e` ,epeyla
meidn' xne` did m` ,okle .zyxebn `dz dzind onf 'ribiykl'
df ote`a j` .eiykrn hbd legiy ezpeeky giken did ,'izn m`
ewlgp ,'izn m` jhib df ixd' mzqa xn` `l` 'meidn' xn` `ly
oeyla xn`py i`pzd z` yxtl j`id epizeaxe dpynd inkg

.'m`'øîdì øáñepizeax -exaqéaøkøèL ìL Bpîæ øîàc éñBé ©¨©¨§©¦¥§¨©§©¤§¨
åéìò çéëBî,cin hbd legiy dvexyå'izn m`' xne` xy`käåä ¦©¨¨§£¨

k déìdl xne`'ézî íà íBiäî'eåéLëòîk''ézî íà.hbd lg okle ¥§¥©¦©¦§¥©§¨¦©¦
giken hbd ly epnf ,'iz`a `l m`' xn`y epizpyn oecipa oke
onfd jeza zny s` jkle ,'iz`a `l m` meidn' dyxbl ezpeeky

mle` .zyxebn ef ixdøîepizpyna `pzd -àì,éñBé éaøk øáñ ©Ÿ¨©§©¦¥
å,'izn m` jhib df ixd' ezy`l xne` xy`käåäézî íàk déì §£¨¥§¦©¦

àãéøblegiy epiide 'zen`ykl' xn`y inke eheytk z`f mipc - §¥¨
,'iz`a `l m`' dl xn`y epizpyn oecipa oke .dzin xg`l hbd
xyr mipy `ea` `ly xg`l `l` hbd legi `ly ezernyn

.dzin xg`l hb df ixd okl mcew zn m`e .yceg
o`kn iz`a `l m`' eigelyl xn` m`y ,oey`x oic dpyna epipy
migilyd eazke ,'izy`l hb epze eazk yceg xyr mipy cre
,yceg xyr mipy xg` dy`l edepzpe ,yceg xyr mipy jeza

' xn` m`y ,ipy oice .hb epi`éúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦
,'Lãç øNò íéðL ãòå ïàkîe'eë eáúkxyr mipy jeza migilyd ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¨§

iqei iaxe ,hb epi` ,yceg xyr mipy xg` dy`l edepzpe ,yceg
.iqei iax zhiy z` `xnbd zx`an :hb dfk xne`áø déì øîà̈©¥©

éMà áøì øîééeazekl lrad deivy df hb iqei iax xiykny jkn , ¥©§©©¦
,xyr mipy jeza azkpe yceg xyr mipy xg`l wxàîéìm`d - ¥¨

xnel ozipyøLk éàðz ìò èb áúk éñBé éaø øáñ÷azkpy hby - ¨¨©©¦¥¨©¥©§©¨¥
dgec .hbd xyk ,i`pzd miiwzp `l m` elit` ,i`pz lr ieeiva

,`xnbdàì`l` ,ok iqei iax xaqíìBòìCì àîéàlr ozipd hby Ÿ§¨¥¨¨
i`pzd miiwzp `le i`pzìeñt.`edàëä éðàLåzxg` `xaq yiy ¨§©¦¨¨

,hbd z` xiykdlîmeyåäcøîéîì déì ädvex did m`y - ¦©£¨¥§¥©
xnel el did ,`eai `l m` wx hbd z` eazkiy `weecaàì íà'¦Ÿ
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miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtxifp
äì øîà÷ à÷ôð éëìjhib df ixd" ,inp oizipzn iabe ,`hib ied `l dlila ziin i`e Ð

"ycg xyr mipy xg`l `a` `lyklÐxhy ly epnf` jnqinl `kile ,`ed hb e`l

`a` `lykl :xn` `icda `dc ,eilr gikenÐ.eiykrn `l la` ,hb `diàöú íàáÐ

m`" iab (`,ar) oiwxita lirl opixn`e ."iz`a `l m`" dzeekce"m`" ,"iznÐizy

rnyne eiykrn rnyn ,rnyn zepeyl

"meidn" xn` ,ribiyklÐ`l ,eiykrn ied

"meidn" xn`Ðepizeax jkld .ribiykl ied

.'ek iqei iaxk dl ixaqàãéøâ éúî íàëÐ

.zen`ykl ,`ed "dzin xg`l"c lirl oxn`e

mipy xg`l `a` `lykl :rnyn inp `kde

.yceg xyrøùë éàðú ìò èâ áúëelit`e Ð

aezkl dev `ed `kd `dc .i`pzd miiwzp `l

,edeazke encw mde .ycg xyr mipy xg`l

.bilt `yix`c inp `nipe ,iqei iax xykne

'åë øîéîì äéì äåäãî.dcen `yixa la` Ð

ïðáøåxn` `py `l :ixaq ,dilr ibiltc Ð

iz`a `l m`" `py `l ,"iz`a `l m` eazk"

"eazkÐmipy xg`l `l` eazekl dev `l

.ycg xyräðù òåáù øçàì`l m` jhib df" Ð

"ef dhny" ,"ef reay xg`l `a`Ðmipiznn

xg` diexw zipiny dpy lkc ,zipiny dpy el

.reayàáùá úìúå àáùá éøú àáùá ãçixw Ð

iyye iying iriax la` .dxary zay xza

.d`ad zay my lr oi`xwpàúáù éî÷i`d Ð

xn`wc zayÐ.xn`w ynn zay meiøçàì
ìâøä"lbxd xg`l `a` `l m`" ÐÐjixv

.mei miyly oizndläåñì÷å,zxn` dti Ð

.dxn` d`cigi i`cecäåñì÷ àìåeced `l Ð

`zkld zilc meyn ,miax itn dxn`py el

.dizeek
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äðùîäúéá êåúá àéäå èâ ÷øåæäly Ð

.rwxw iab lr dl ewxfe ,beln iqkp

úùøåâî åæ éøäepzp eli`k dxvg dl dzpwc Ð

.`xnba yxtnck ,dciaêåúì åà ä÷éç êåúì
úùøåâî åæ éøä äúì÷,ezia jeza `id elit`e Ð

.`xnba yxtn `nrheäúì÷miypdy lq Ð

.zeixepve oihgn ekezl zepzepàøîâãåîìú
íå÷î ìëî ïúðå øîåìitp`a dil opiyxce Ð

"eppzi dciae" aizk `lcn ,diytpÐol rnyn

`pngx azkc dcie ,`edc lk dpizpÐopirac

yxtnck ,dzrcl zxnzync dcic `inec

.dinwläçøë ìòáã íåùîaidi ikc ,xnelk Ð

dcia inp dilÐikd elit`e ,`id dgxk lr

.dl ipw inp dxvg jkld .yxbzzc `pngx xn`

áðâ ìáàlr yipi` diicy i` aiigin `lc Ð

.digxkàîéàdil ipwiz `l inp dizrcn Ð

lrpe exvgl dqpkp oebk ,jyn `l m` ,exvg

.diptaäìòá äð÷,da ynzydl ,zexitl Ð

.lrac dicin hb witp `l izk`e'åë äì áúëã
.dqpky xg`l ok dl azkc rnyn `zyd Ð

åæ äãù ìò.da zetzey enr el dzidy Ðïéàå
äá ÷ñò éì.elld zepeyl lkn zg` Ðøîà àì

íåìëely `idy xg`nc ÐÐaezkl jixv

.dpzn oeyläì áúåëádcera 'ek mixace oic Ð

aezkl jixv oi`e .miqkpa dkfy mcew ,dqex`

dpzn oeylÐ.`pdk axck ,zepzdl lekic

øçà íå÷îîon eizea` zyexi dpi`y Ð

.dxezdäéìò äðúî.dkfy mcew Ð
éà
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÷øåæä"ozpe" :`nipe :xn`z m`e Ð ozpe xnel cenlz

dn `l` llka oi`e ,hxt Ð "dcia" ,llk Ð

oirk opipiice ,llke xfg "dglye" :xnel yie !hxtay

iedc "`vnz `vnd" iab jenqa xnel yi oke .hxtd

m`e ."`vnz `vnd" oia "eci" icyc ,llke hxte llk

`nw `aa) "daexn" yixa jixt ikid ok m` :xn`z

irain `de :`vnz `vnd oia xeng icy iab (a,cq

oeik ?jixt i`ne ?'ek eci `l` il oi` `ipzckl dil

inp ikd ,"`vnz `vnd" oia "eci" opicy inp `kdc

ixii`c ,"eci" opicyc oeik :xnel yie !xeng icyip

icyip `l ez Ð "`vnz `vnd"l ince ,zeyxa

.apbpd xac iedc ,xeng

áúåëá`de :xn`z m`e Ð 'ek mixace oic dl

opixn`ck ,ixit lral dil zi` izk`

zexit lke` lrady (`,bt zeaezk) "azekd"a

il oi` mixace oic" dl azkc :xnel yie !diiga

.mzd 'ixn`ck ,dil zil f`c ,"odizexitae jiiqkpa

zexit zlik`a ilz `lc jenqa yxtnc mz epiaxle

.jenqa yxt`y enk ,xity iz` Ð

àéðúäåiiepyl ivn ded Ð 'ek exiagl xne`d

e` ,lirend aeh oeyla dl azekya

"mizad zwfg"a opixn`c ,dpzna lrad dl ozpy

.zexit lke` lrad oi`e ,dzpwc (a,`p `xza `aa)

jixhv` (`,bt zeaezk) "azekd" wxtac meyn `l`

.`kd inp ipyn ,ikd iiepyláøãëåxn`c `pdk

oiicrc oeik di`x iziin `l `d` .'ek dlgp `pdk ax

oeyla elit` envr wlql lekiy miqkpa dkf `l

oic" oeyla ixii` `l iziinc edpda `dc ,rexb

aeh oeyl ied iziinc "iyt` i`"c :cere ,"mixace

`l` .(a,ck) zezixka rnynck ,"mixace oic"n ith

dpyxii `ly zepzdl leki ikid :iywiz `lc iziin

leki epi`y enk ,oiicr mlerl `a `ly li`ed

xn`c xi`n iaxl elit`e ?eia` zlgp lr zepzdl

e`pz Ð "dpere zeqk x`y ilr jl oi`y zpn lr"a

`d Ð dxeza aezky dn lr dpznc meyn ,lha

i`pz dyer `edy mzd ip`y Ð miiw e`pz opaxca

,cere .i`pz jk lk dyer oi` `kd la` ,xenb

opirac (`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`c

edyer `kde ,i`pzl jixvy eze` i`pzd dyriy

`pdk axcn xity `iane .i`pzl jixv epi`y lrad

i`n :`niz ike .dpyxii `ly dilr dpzn mc`c

,inc `l ?zepzdl leki epi`y eia` zlgpn `py

:xn`c ,`axcke ,`id minkg zpwz `kd ixdy

oirney Ð "ef oebk minkg zpwza iyt` i`" xne`d

dze`a el iyt` i` Ð ez`pdl `l` eyr melkc .el

zeaezk) "azekd"a dil zi` axlc ab lr s`e .d`pd

Ð zepzdl leki `ziixe`ca elit`c (`,btcenlzd

i`w `l mzdc `pwqnc :cere ,ikd xaq `l `kdc

.ikd

ïéãlk Ð melk xn` `l ef dcy lr il oi` mixace

mixace oicnc meyn ,melk ipdn `l ipyil ipd

,dcyc dtebn `le ,diytp wilq eilbxe eici wqrne

ipdnc `de .(a,ck) zezixkc ipy wxta opixn`ck

epiax yxtny enk `l Ð "ja wqr il oi`" car iab

onwl di`x iziin ikid ok m`c ,`iny dia ekfc mz

"jnvrl z` ixd" ipdn dy`ac (`,dt) ipy wxta

wqr il oi`"c :`nrh epiid `l` ?carn xnege lwn

jiiy `l dfe ,jnvrl `dz `l` :rnyn Ð "ja

.dcya
dci
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déçøBk ìòa déúéìc ápb ìáà ,dLøâî dçøk¯ ¨§¨§¨§¨£¨©¨§¥¥§©§¥
,àðîçø déñð÷c íeMî ,ápb ïðéòeîLà éàå ;àì àîéà¥¨¨§¦©§¦©©¨¦¦§¨¥©£¨¨

èb ìáà¯."døöç" .àëéøö ,àì àîéàäúðwM äî £¨¥¥¨¨§¦¨£¥¨©¤¨§¨
:øæòìà éaø øîà !dìòa äð÷ äMàïéc" dì áúBëa ¦¨¨¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§¥¨¦

éñëða éì ïéà íéøáãe."Céàî éëä dì áúk éëå §¨¦¥¦¦§¨©¦§¦¨©¨¨¦©
:àéðúäå ?éåäéì ïéà íéøáãe ïéc" Bøéáçì øîBàä ¨¥§¨©§¨¨¥©£¥¦§¨¦¥¦

ú÷leñî éãé"å ,"da ÷ñò éì ïéà"å ,"Bæ äãN ìò©¨¤§¥¦¥¤¨§¨¦§¤¤
"dpîéä¯áúBëa :éàpé éaø éác éøîà !íeìk øîà àì ¥¤¨Ÿ¨©§¨§¦§¥©¦©©§¥

:àðäk áø øîàc ,àðäk áøãëå ;äñeøà dãBòå dì̈§¨£¨§¦§©¨£¨§¨©©¨£¨
äðúî íãà ,øçà íB÷nî íãàì Bì äàaä äìçð©£¨©¨¨¨¨¨¦¨©¥¨¨©§¤

,àáøãëå ;dpLøé àlL äéìò:øîBàä ,àáø øîàc ¨¤¨¤Ÿ¦¨¤¨§¦§¨¨§¨©¨¨¨¥
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קנח
miwxt dyelyaa cenr fr sc ± iriax wxtoihib

åæ ïåâë íéîëç úð÷úá éùôà éà.`ax dxn` izixg` `zlin` Ðåì ïéòîåùli`ed Ð

ziyrp ekxevl dpwzdeÐ.ef d`pda iyt` i` ip` ,iz`pdl `l` eyr melk :xnel leki

åæ ïåâë éàî.`ax dxn` `iid` Ðúéðåæéð éðéà.ilra lyn Ðäùåò éðéàå.dk`ln el Ð

ipefn opax oewz ikcÐepwz jk xg`e ,dici dyrna dwtq `lc oipnf ,oewz dz`pdl

dleki jkld ,dai` meyn dlral dici dyrn

."iyt` i`" xneløîà àáø`lca mlerl Ð

dzpwy dn :jl `iywce ,"mixace oic" dl azk

.dlra dpw dy`äéì àéð÷ àì éî äãé åèà
'åë ìòáì?`id i`n :jixt dinwle Ðäãéå äèéâ

ãçàë ïéàámr ,dl dci d`a hbd ici lr Ð

.ezpizpàáø éùà áøì àðéáø äéì øîàÐ

dil `ipw `l in dci eh` :lirl dil `iywc

.lraläéì àéù÷ äùà ãé.dinza Ðàéð÷ã éäð
äéãé äùòîì äéìoeike ?dil ipw in `teb la` Ð

dil ipw `l `tebcÐwtp dcil `hib adi ikn

oi`a dcie dhibc meyn `le ,dizeyxn hb dl

dil `ipwc xvg iab jkld .cg`kÐikid

?`yxbinäéì àéù÷ ãáòã ãé,iepw eteby Ð

.envra exexgy lawneøîàã ïàîìÐ

) "zipwp dy`d"adpew cardy (`,ak oiyecw

.xexgiy xhya envråîöò éãé ìò,xnelk Ð

.envr zlawaàîìò äéì ó÷úot `xi dide Ð

zaya hb lhlhl xeq`e ,mail wwfze ,zeni

.dl exqenleäééð÷ìzignc `zkecl lrad Ð

.dwfga dpwp rwxwc ,dwfga ,dy`l `hib dia

çúôúå ãåçéúådl dpwiy xcgd zlc xebqz Ð

.dwfg meylìòð ïðúã,dvxt xcb e` ,zlc Ð

.`edy lk xcb uxt e`ä÷æç åæ éøä,zepwl Ð

aidi `w `zydc .ea xefgl leki xkend oi`y

mdl oi`y miqkp :opze ,ekeza dhibe xvg dl

,zeixg` odl yiy miqkp mr oipwp zeixg`

.dwfgae xhya sqkaäàåùðá åøîà íàÐ

jde ?dqex`a exn`i ,miqkpa dkfi lrady

`ax xn`c `idd inwn xnz` `axc `zlin

xcd ikd xzac ,cg`k oi`a dxvge dhib :lirl

`py `le dqex` `py `l :xn`e ,`ax dia

.lif`e yxtnck 'ek d`eypàáø äøîà àäåÐ

`dl yilir ax dkxt ik siqki` i`n`e ,lirl

:opipyne ?`zlinàáø äøîà éë éîð àø÷éòîÐ

lirlc `vexiz `eddlÐ,dxn` dyrn i`d`

oi`a dcie dhibc xn`e ,dxaq xcdc xza

.cg`kàáø äøîà éë àø÷éòî :ïðéñøâ éëä
.äøîà äùòî éàäàäúéá êåúáù éîëeli`k Ð

`id i`ne ,dzia jeza `idÐiedizc opirac

lre dit lr xnelk ,dzrcl zxnzyn dxvg

onwl oiwxta opixn`c `d iwet`l .dieev

xerip dcar cia hb ozp :(`,gr)Ð,hb epi`

,dzrcl `ly zxnzynd xvg dl `iedc

.ezrcn envr xnyn `edyéàáøúà äãé íåùî
.dcic `inec ,opira dl dkenq jkld Ðìôð

àìñéôá.ur zkizg iab lr Ðàúåùø âéìô
äéùôðì.zyxebn dpi`e ,xvg iabl lha epi`e Ð

.inc ikid :jixt dinwleäãéã øöçá àîéð éàÐ

.dy`céåä éàî úåîà òáøà éåä éëixd Ð

!dly mdipyíå÷î äìùåàãea zepwl exvga Ð

.hbäìùåàã.dli`yd Ð
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äãé:xnel yie !ixit `l` diteb dil `ipw `l inp dxvg :xn`z m`e - dil `ipw in diteb

.ez`w `nlrn - dici dyrn la` .xvgd seb el iepw eli`k ied - `xitl el iepwc oeik

`id dlekic ,dgxk lr el miiepw mpi` - dici la` ,dy` ly dgxk lra el iepw xvgc :cere

."dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel

ìéæéúåitl :i"yx yxit - gztze cegize idi`

lr s` .dl exqenl lhlhl xeq` hbdy

oiyxbn oi` :`ipz "oiliyn" wxta `ztqezac ab

.mai inw letz `lc ,eliwd rxn aikya - zaya

oi` :ipzw (a,fl dvia) "oiliyn" wxta ikdl

,`ztqeza enk oiyxbn oi` ipzw `le ,oiycwn

ilh" enk ied `le .yxbl ixy rxn aikyc meyn

zeyxn `a hbdy oeikc "rwxw iab lrn jihib

.dl epzp eli`k ied - dzeyxl lrad

äî:xn`z m`e - dlra dpw dy` dzpwy

:(a,`p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn` `de

xne`e !zexit lke` lrad oi`e dzpw dpzna

`nil` `lc ,dl`ya ixii` `kdc ,wgvi epiax

oi`e dzpw opixn` `wec dpznae ,dpzn enk

ab lr s`c :yxtn mz epiaxe .zexit lke` lrad

dxkn m`c oeik ,zexit lke` lrad oi` dpznac

(my) "mizad zwfg"a 'ixn`ck ,miiw epi` dpzpe

lr zepwl dleki dpi`e ,lrac ied eli`k aiyg -

,rcze .zexit zlik`a ielz oi`e .ekezay dn eci

il oi` mixace oic" dl azeka :lirl ipy `dc

,zexit lke` lrad izk`c ab lr s`e "jiiqkpa

li`ed `l` ,(`,bt zeaezk) "azekd"a opixn`ck

aiyg - "azekd"a opzck ,miiw dpzpe dxkn m`e

`ki`c ,di`x oi`c :wgvi epiax xne`e .dxvg dil

jiiqkpa il oi` mixace oic" dl azeka inewe`l

xnel jixv oke .lirl yxitck "odizexitae

yi`l oi` iab (`,hn `xza `aa) "mizad zwfg"a

dl azky oebk - ezy` iqkpa dwfg

`xnb dil xn`w `lc ab lr s`e ,"mdizexitae"

rnyn inlyexiac :cere .lirl inp `kd ,ikd

dbb :mzd jixtc ,`zlin `ilz zexitac `icda

?zexit zlik`l yi`l micareyn opi` dxvge

dl aezkiy cr :i`pi iax mya opgei iax ipyne

."odizexitae jiiqkpa il oi` mixace oic"

àåäå`aac `nw wxta - dzia cva zcnery

aegc ,hba `wec :opixn` (a,`i) `rivn

`le ,dzia cva zcner `dzy opira - dl `ed

.d`ivna

âéìô:wgvi epiaxl dywe - diytpl `zeyx

zwfg"ae (`,t zay) "oii `ivend" wxtac

zeyxn `ivend iab (`,ep `xza `aa) "mizad

,mdipia z`hg aeig yiy `ede :dax xn` ,zeyxl

,zilnxk elit` :xn` iia` ,`l - zilnxk la`

.`lqit elit` :xn` `ax ,`l - `lqit la`

zay zeyx :`ax xn`c ,dinrhl `ax `cf`e

zeyx `lqit aiyg oihibae :yexit .oihib 'eyxk

`lqit `dc `zyde .`kd opixn`ck ,envr ipta

deabae ,dxyr deab `lc ,zilnxk ynn ied

mbe ,cealk ied ikd e`l i`c ,ixii` dyly

did `l ok `l m`c - drax` agx ied `nzqn

:iia` xn`w i`n` ok m` ,envr ipta aeyg xac

oia wlgl yic :xnel yie ?`l `lqit la`

.lhlhind zilnxkl xenb zilnxk
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Bæ ïBâk íéîëç úðwúa éLôà éà¯éàî .Bì ïéòîBL ¦¤§¦§©¨©£¨¦§§¦©
àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk ?"Bæ ïBâk"§¦§©¨¨©©§¨©©¨
úéðBféð éðéà" dìòáì øîàzL äMà äìBëé :áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¥
àéð÷ àì éî dãé ehà :øîà àáø ."äNBò éðéàå§¥¦¨¨¨£©©¨¨¦¨©§¨
éîð àëä ,ãçàk ïéàa dãéå dhéb àlà ?ìòaì déì¥©©©¤¨¦¨§¨¨¨¦§¤¨¨¨©¦
áøì àðéáø déì øîà .ãçàk ïéàa døöçå dhéb¦¨©£¥¨¨¦§¤¨£©¥¨¦¨§©
éð÷c éäð ?déì àéL÷ à÷ äMàc ãé ,àáø :éLà©¦¨¨©§¦¨¨©§¨¥§¦¦§¦
øîà ?déì éð÷ éî dôeb dãé ,äéãé äNòîì déì¥§©£¤¨¤¨¨¨¨¦§¦¥£©
øîàc ïàîì ,déì àéL÷ à÷ ãáòä ãé ,àáø :déì¥¨¨©¨¤¤¨©§¨¥§©©£©
àlà !àéîc Baø ãék ãáò ãé ,Bîöò éãé ìò øèLa¦§¨©§¥©§©¤¤§©©¨§¨¤¨
ïéàa døéöçå dhéb éîð éëä ,ãçàk ïéàa Bãéå Bhb¦§¨¨¦§¤¨¨¦©¦¦¨©£¥¨¨¦
eäúéáãì àhéb dì áúëc òøî áéëL àeää .ãçàk§¤¨©§¦§©§¨©¨¦¨¦§¥§

÷étñä àìå àúaL éìòîc àéðt éãäa.dì déáúéîì ©£¥©§¨§©£¥©§¨§¨¦§¦§¥§¥¨
øîà ,àáøc dén÷ì eúà ,àîìò déì ó÷z øçîì§¨¨§©¥¨§¨¨§©¥§¨¨£©
àzëec àeääì dìäéð déð÷éì déì eøîà eìéæ :eäì§¦¦§¥¦§¦¥¦£¨§©§¨
÷éæçúå çzôzå ãeçéúå éäéà ìæéúå ,àhéb déa áéúéc§¨¥¥¦¨§¥©¦¦§¥©¦§©§©£¦

àeäL ìk õøt ,øãb ,ìòð :ïðúc ,déa¯.ä÷æç Bæ éøä ¥¦§©¨©¨©¨©¨¤£¥£¨¨
äð÷ äMà äúðwM äî :àáøì Léìéò áø déì øîà£©¥©¦¦§¨¨©¤¨§¨¦¨¨¨

éñëéà !dìòa,éàåä äñeøàc àúléî éìâéà óBñì ó ©§¨¦§¦§¦§¥¦§¨©£¨£©
øãä ?äñeøàa eøîàé äàeNða eøîà íà :àáø øîà£©¨¨¦¨§¦§¨Ÿ§©£¨£©
dhéb ,äàeNð àðL àìå äñeøà àðL àì :àáø øîà£©¨¨¨§¨£¨§¨§¨§¨¦¨

.ãçàk ïéàa døéöçå¯!àøwéòî àáø døîà àäå ©£¥¨¨¦§¤¨§¨£¨¨¨¨¥¦¨¨
¯àáø døîà ék¯àéäå" .døîà äNòî éàäà ¦£¨¨¨¨©©©£¤£¨¨§¦

dúéa ãöa úãîBòL ,àeäå :àleò øîà ."dúéa CBúa§¥¨¨©¨§¤¤¤§©¥¨
àéøaèa àéä eléôà :øîà àéòLBà éaø .døöç ãöáe§©£¥¨©¦©£¨¨©£¦¦§¦¤§¨

àéøaèa døöçå éøBtéöa àéä ,éøBtéöa døöçå¯ ©£¥¨§¦¦¦§¦¦©£¥¨§¦¤§¨
.úLøBâî¯"døöç CBúáe dúéa CBúa àéä" àäå §¤¤§¨¦§¥¨§£¥¨

!éðú÷¯àéäå dúéa CBúaL éîk àéäå :øîà÷ éëä ¨¨¥¨¦¨¨©§¦§¦¤§¥¨§¦
dzòãì úønzLî øöçc ïåéëc ,døöç CBúaL éîk§¦¤§£¥¨§¥¨§¨¥¦§©¤¤§©§¨

àéä¯âìtéî÷ àäa àîéì .úLøbúî:øáñ øîc ,é ¦¦§¨¤¤¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©
íeMî øöç :øáñ øîe ,éàaøúà dãé íeMî øöç̈¥¦¨¨¦§©©¨¨©¨¥¦

?éàaøúà úeçéìL¯àîìò éleëc ,àì¯øöç §¦¦§©©¨§¥¨§¨¨¥
dãi äî ,dãék :øáñ øî ,éàaøúéà dãé íeMî¦¨¨¦§©©¨¨©§¨¨©¨¨
dãi äî éà :Cãéàå ;äëeîña døöç óà ,äëeîña¦§¨©£¥¨¦§¨§¦¨¦©¨¨
dãi äî ,dãék àlà !ä÷eáãa døöç óà ,ä÷eáãa¦§¨©£¥¨¦§¨¤¨§¨¨©¨¨
,dzòãì úønzLnä døöç óà ,dzòãì úønzLî¦§©¤¤§©§¨©£¥¨©¦§©¤¤§©§¨
àøáb àeää .dzòãì àlL úønzLnä døöç é÷etàì§©¥£¥¨©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨©©§¨
ìæà ,øöça àîéé÷ äåä ,eäúéáãì àhéb dì ÷øæc¦§©¨¦¨¦§¥§£¨©§¨©£¥¨
àéåä éà ,ïðéæç :óñBé áø øîà ;àìñéôa ìôð àhéb¦¨§©§¦§¨£©©¥¨¥©¦¨§¨

úBnà òaøà ìò úBnà òaøà¯àúeLø déì âìt ©§©©©©§©©§©¥§¨
àì éàå ,déLôðì¯?ïðé÷ñò éàîa .àéä àúeLø àãç §©§¥§¦¨£¨§¨¦§©¨§¦©

éåä àì ék ,déãéc øöça àlà ?éåä éàî úBnà òaøà éåä ék ,dãéc øöça àîéìéà¦¥¨§¨¥¦¨¦¨¥©§©©©¨¥¤¨§¨¥¦¥¦¨¨¥
?éåä éàî úBnà òaøà¯àìå .éLðéà éìLBî àì úBîB÷î éøz ,éLðéà éìLBî íB÷î ãçc ,íB÷î dìLBàc ,àëéøö àì ©§©©©¨¥¨§¦¨§§¨¨§©¨§¥¡¨¥§¥§¨§¥¡¨¥§¨

äøNò dBáb ìáà ,äøNò dBáb àìc àlà ïøîà¯déì úéìc àlà ïøîà àìå .úBnà òaøà éåä àìc áb ìò óà £¨©¤¨§¨¨©£¨¨£¨¨©£¨¨©©©§¨¨¥©§©©§¨£¨©¤¨§¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oihib(oey`x meil)

íéîëç úðwúa éLôà éà,ikxvl epwzyBæ ïBâk`xnbd x`az cin] ¦¤§¦§©¨©£¨¦§
,[`ax xaic dpwz dfi` lrBì ïéòîBL`ly oeiky ,ef dpwz lhal §¦

leki jkitle .ef daeha utg epi`y xnel leki ezaehl `l` epwz
.minkg zpwza iyt` i` zprh ici lr opaxc dyexin envr wlql

,`xnbd zxxan'Bæ ïBâk' éàî`ax xn` minkg zpwz efi` lr - ©§
l ezpeek ,`xnbd zx`an .eixac z`áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©

úéðBféð éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëé ,áø øîà àðeäjlynéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©£¨¥¦¦¥§¥¦
,'äNBòlrady minkg epwzy .jly eidi `l ici iyrn zxenzy ¨

ef dpwze ,dici iyrn el ekif df zxenze ezy` zepefna aiig
,dizepefnl dici iyrn dl ewitqi `l `ny eyygy `id dzaehl

.'minkg zpwza iyt` i`' xnel dlekie
oi` mixace oic' xne`a epizpyn :i`pi iax iac ixn` uexiz mekiq
liren miqkpa dkf `l oiicry oeike ,dqex` dcera 'jiqkpa il
oi`y s`e .miqkpa zicizrd ezekf z` repnl `nlra weliq oeyl
ji`e] mlerl ef zekf d`a `ly eizea` zlgpn envr wlqn mc`

eki o`k ,[mda dkfy mcew diqkpn envr wlql lekienvr wlql l
.'minkg zpwza iyt` i`' xnel lekie `id opaxc ef zekfy iptn

lirl `xnbd ziyew lr sqep uexiz(`"r)z` dy`d dpew ji` ,
:dlra dpw dy` dzpwy dn ixde dxvga hbd

,øîà àáøil oi` mixace oic' dl xn` `ly s` xaecn mlerl ¨¨¨©
yi `ld ,dlra dpw dy` dzpwy dn ixd eywdy dne ,'jiqkpa

,zyxbzn `id cvik dy`d cil hb ozepd lr s` ok zeywdleèà̈
ìòaì déì àéð÷ àì éî dãéixde ,lral diepw dpi` dy`d ci ike - ¨¨¦Ÿ©§¨¥©©©

diepw dxvgy enk] ,md ely dici iyrny oiprl el `id diepw
,'dcia ozpe' dxez dxn`y dn miiwzi ji`e ,[zexitl dlralàlà¤¨
y ,epiid dcia ozpe dxez dxn`y dny xnel jixv gxkdadhéb¦¨

ãçàk ïéàa dãéådhiba `id dkef ,dcil hbd ozepy ici lry - §¨¨¨¦§¤¨
,cg`k dciaeénð àëädxvga hb ozepaãçàk ïéàa døöçå dhéb ¨¨©¦¦¨©£¥¨¨¦§¤¨

.cg`k dxvgae dhiba dkefy -
:`ax ixac lr ddnz `xnbdàáø ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨¨

'lral dil `ipw `l in dci eh`' dywdydéì àéL÷ à÷ äMàc ãé̈§¦¨¨©§¨¥
ixd ,dlral diepw dciy el dywed zn`a ike -éäð-mpn`éð÷c §¦§¨¥

déìlradäéãé äNòîìj` ,ezy` lydãé¯ déì éð÷ éî äôebike ¥§©£¥¨¤¨¨¨¨¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .dici seba oipw el yidéì øîà,iy` axl `piax ¨©¥

`l` ,el dywed dy`d ci `l ok`déì àéL÷ à÷ ãáòä ãé àáø, ¨¨©¨¤¤¨©§¨¥
øîàc ïàîìeax cin envr z` dpew cardy (:ak) oiyeciw zkqna §©§¨©

Bîöò éãé ìò øèLa,xexgyd xhy z` ecil eax ozepy ici lr ¦§¨©§¥©§
`ld `axl dywedeàéîc Baø ãék ãáò ãé,eaxl iepw eteb ixdy , ©¤¤§©©¨§¨

df lre ,ehiba card dkef ji`de eax dpw card dpwy dn lke
,`ax xn`àlày xnel jixv car oiprly mykïéàa Bãéå Bhb ¤¨¦§¨¨¦

énð éëä ,ãçàkxvga dy` hb oiprl xn`pïéàa døéöçå dhéb §¤¨¨¦©¦¦¨©£¥¨¨¦
.ãçàk§¤¨

dxivge dhib' oic z` `ax ycig epipray dyrn d`ian `xnbd
:'cg`k oi`a

òøî áéëL àeää,zenl okeqnd dleg -eäúéáãì àhéb dì áúëc ©§¦§©§¨©¨¦¨¦§¦§
,ezy`l hb azkyàéðt éãäaàúaL éìòîczqipkl jenq - ©£¥©§¨§©£¥©§¨

,zayddì déáúéîì ÷étñä àìå-.zayd zqipk mcew dl epzil §Ÿ¦§¦§¥§¥¨
øçîìzayd meiaò déì ó÷zàîìzeni `ny yyge ,eilg xab - §¨¨¨©¥¨§¨

ezy` wwcfz zaya hbd dl ozi `l m`e ,zayd z`v mcew
xeq`e dvwen `edy meyn ,xeq` zaya hbd dl ozil j` ,meail

.lehlha
eúàdy`d iaexwàáøc dén÷ì.eyri cvik le`yleìéæ ,eäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§¦

déì eøîàc ,rxn aikyl Exn` ekl -déð÷éìàzëec àeääì dìäéð ¦§¥¦§¦§¥¥£¨§©§¨
àhéb déa áéúéceay ziad z` dwfg oipwa zepwl dy`l dxFiy - §¨¦¥¦¨¤

,hbd gpenéäéà ìæéúå-`id jlzeçzôúå ãBçéúådyrn dyrz - §¥¥¦¦§¥§¦§©
zia eze` zlc z` gztze xebqzy ici lr dwfgdéa ÷éæçúåjke - §©§¦¥

ke ,dwfg oipwa mewnd z` dpwzïðúcm`y ,(.an) a"a zkqnaìòð ¦§©¨©
e` ,zlcd z`øãbe` ,dvxtõøtxcbàeäL ìk,rwxwaBæ éøä ¨©¨©¨¤£¥

.ä÷æçz` mb dl zepwdl oeeki ,ziad z` dl dpwn `ed xy`ke £¨¨

oilhlhny (.ek) oiyeciwa epipyy enke ,ab` oipwa my gpend hbd
`la yxbzze ,ab` oipwa hba `id dkfz jkae ,rwxw ab` oipwp

.hbd elhlhiy
,àáøì Léìéò áø déì øîàmewn z` lrad dl dpwiy lirei dn ike ¨©¥©¦¦§¨¨

ixde ,hbd z` eab` zepwl hbdminkg exn`äMà äúðwM äî©¤¨§¨¦¨
dìòa äð÷dpwz cvik dlral iepw hbd ea gpeny mewndy oeike , ¨¨©£¨

.eab` hbd z`éñëéàó.aiydl rci `ly iptn ,`ax yiiazpóBñì ¦§¦§
àúléî éìâéàxxazdéàåä äñeøàcdzid dqex` dy` dze`y ¦§¥¦§¨©£¨£©

dzrn .d`eyp `leàáø øîà,yilir ax ziyew lr aiydlíà ¨©¨¨¦
eøîàminkgdàeNðaike ,dlra dpw dy` dzpwy dnyeøîàé ¨§¦§¨Ÿ§

mb okäñeøàaon `l` zexit lke` lrady minkg epwz `ly , ©£¨
.oiqexi`d on `le oi`eyipd

àáø øîà øãäxn`e `ax ea xfg okn xg`l -àìå äñeøà àðL àì ¨©¨©¨¨Ÿ§¨£¨§Ÿ
äàeNð àðLab` hbd zepwl dleki d`eyp oiae dqex` oia - §¨§¨

y iptne ,rwxwd.ãçàk ïéàa døéöçå dhéb¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
,aiydl `ax rci `l dligza recn ,`xnbd dywndøîà àäå§¨£¨¨

àáøàøwéòîdxvge dhib'y ef `xaq xn` lirl envr `ax ixd - ¨¨¥¦¨¨
,`xnbd zvxzn 'cg`k oi`adøîà äNòî éàäà ,àáø døîà ék¦£¨¨¨¨©©©£¤£¨¨

dyrna ef `xaq el dycgzdy xg` xn`p lirl `ax uexiz -
.rxn aiky `edd ly

ezy`l hb wxefd :dpyna epipydúéa CBúa àéäådxivg jeza e` §¦§¥¨
.zyxebn ef ixdàeäå ,àìeò øîà`weeckúãîBòLdry dze`a ¨©¨§¤¤¤

ãöa.døöç ãöáe dúéaeàéòLBà áøe wlegàéä eléôà ,øîà §©¥¨§©£¥¨©©§¨¨©£¦¦
døöçå àéøáèahbd da ozipyéøBtéöa,e`døöçå éøBtéöa àéä ¦§¤§¨©£¥¨§¦¦¦§¦¦©£¥¨

,àéøáèaef ixd.úLøBâî ¦§¤§¨§¤¤
,`irye` ax lr `xnbd dywn'døöç CBúáe dúéa CBúa àéä' àäå§¨¦§¥¨§£¥¨

éðz÷,`xnbd zvxzn ,dxivg cva cenrl dkixvy ixd ,dpyna ¨¨¥
øîà÷ éëä,dpynd dxn` jky yxti `irye` ax -éîk àéäå ¨¦¨¨©§¦§¦

,døöç CBúaL éîk àéäå dúéa CBúaLote`a xaecny ,xnelk ¤§¥¨§¦§¦¤§£¥¨
,my dnvra `id zcner eli`k zxnzyn xvgdyøöçc ïåéëc§¥¨§¨¥

àéä dzòãì úønzLîxcb ztwen xvgdy -it lr zxnzyne ¦§©¤¤§©§¨¦
okl dieev.úLøbúîdpi` ,dzrcl zxnzyn dpi` xvgd m` j` ¦§¨¤¤

.hbd z` dpew
`irye` axe `ler ly zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdàîéì :¥¨

éâìôéî÷ àäa,ef dl`ya ewlgpy xn`p `ny -øîc`ler -øáñ §¨¨¦§§¥§©¨©
à dãé íeMî øöçéàaøúmyky ,'ci' oicn dxez dzaix xvgy - ¨¥¦¨¨¦§©©

cva cenrzy jixv jkle ,dl dkef dxivg s` dl dkef dciy
.dtebl dkenq `idy dcik ,dxivgøîe`irye` ax -øöç ,øáñ ©¨©¨¥

éàaøúà úeçéìL íeMî,zegily oicn dxez dzaixy xvg - ¦§¦¦§©©
dl dkef dxivg mb jk ,dhiba dxear dkef dgelyy myky
dpi`y myk dxivg cva cenrl dkixv dpi` jkle .dgelyk

,`xnbd dgec .dgely cva cenrl dkixvàîìò éleëc ,àìixaq Ÿ§¥¨§¨
éàaøúéà dãé íeMî øöçzeidl dl yi dnk cr `l` ewlgp `le , ¨¥¦¨¨¦§©©

c ,dcikøî`ler -dãék ,øáñ,ynndãi äîdl dpewäëeîña ©¨©§¨¨©¨¨¦§¨
,dtebl dkenq dci ixdy ,dldøöç óàwx dl dpewazcnery ©£¥¨¦

äëeîñ.dlCãéàåyi ok m` ,`lerk m` ,jl xn`i `irye` ax - §¨§¦¨
s` xnel jldãi äî éàdl dpewä÷eáãadweac dci ixdy ,dl ¦©¨¨¦§¨

,dtebldøöç óà`l` dl dpwz `la`idyä÷eáãic `le dl ©£¥¨¦§¨
.dl dkenqaàlàdxivg dxez dzaixy dn i`cedãékoiprl `l ¤¨§¨¨

y xg` oiprl `l` ,dl dkenq `dzyóà dúòãì úønzLî dãi äî©¨¨¦§©¤¤§©§©
,dzòãì úønzLnä døöçedzòãì àlL úønzLnä øöç é÷etàì £¥¨©¦§©¤¤§©§¨§©¥¨¥©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨

.dpew dpi`y
xvga s` dhib z` dpew dy`y mipte`a oecl zxaer `xnbd

:dlraeäúéáãì àhéb dì ÷øæc ,àøáb àeääezy`l hb wxfy - ©©§¨§¨©¨¦¨¦§¦§
,[dxivga e` exivga df did m` `xnbd x`az oldl] xvga

dry dze`aeàîéé÷ äåäzcner dy`d dzid -àhéb ìæà .øöça £¨©§¨¤¨¥¨©¦¨
àìñéôa ìôðdcnry ur zkizg lr gpy cr hbd lblbzp - ¨©§¦§¨

.xvgaïðéæç ,óñBé áø øîà,dyrn did cvik ep` d`xp -àéåä éà ¨©©¥£¦¨¦©§¨
ea yi `lqit eze` m` -,úBnà òaøà ìò úBnà òaøàdf ote`a ©§©©©©§©©
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קנט
miwxt dyelyaa cenr fr sc ± iriax wxtoihib

åæ ïåâë íéîëç úð÷úá éùôà éà.`ax dxn` izixg` `zlin` Ðåì ïéòîåùli`ed Ð

ziyrp ekxevl dpwzdeÐ.ef d`pda iyt` i` ip` ,iz`pdl `l` eyr melk :xnel leki

åæ ïåâë éàî.`ax dxn` `iid` Ðúéðåæéð éðéà.ilra lyn Ðäùåò éðéàå.dk`ln el Ð

ipefn opax oewz ikcÐepwz jk xg`e ,dici dyrna dwtq `lc oipnf ,oewz dz`pdl

dleki jkld ,dai` meyn dlral dici dyrn

."iyt` i`" xneløîà àáø`lca mlerl Ð

dzpwy dn :jl `iywce ,"mixace oic" dl azk

.dlra dpw dy`äéì àéð÷ àì éî äãé åèà
'åë ìòáì?`id i`n :jixt dinwle Ðäãéå äèéâ

ãçàë ïéàámr ,dl dci d`a hbd ici lr Ð

.ezpizpàáø éùà áøì àðéáø äéì øîàÐ

dil `ipw `l in dci eh` :lirl dil `iywc

.lraläéì àéù÷ äùà ãé.dinza Ðàéð÷ã éäð
äéãé äùòîì äéìoeike ?dil ipw in `teb la` Ð

dil ipw `l `tebcÐwtp dcil `hib adi ikn

oi`a dcie dhibc meyn `le ,dizeyxn hb dl

dil `ipwc xvg iab jkld .cg`kÐikid

?`yxbinäéì àéù÷ ãáòã ãé,iepw eteby Ð

.envra exexgy lawneøîàã ïàîìÐ

) "zipwp dy`d"adpew cardy (`,ak oiyecw

.xexgiy xhya envråîöò éãé ìò,xnelk Ð

.envr zlawaàîìò äéì ó÷úot `xi dide Ð

zaya hb lhlhl xeq`e ,mail wwfze ,zeni

.dl exqenleäééð÷ìzignc `zkecl lrad Ð

.dwfga dpwp rwxwc ,dwfga ,dy`l `hib dia

çúôúå ãåçéúådl dpwiy xcgd zlc xebqz Ð

.dwfg meylìòð ïðúã,dvxt xcb e` ,zlc Ð

.`edy lk xcb uxt e`ä÷æç åæ éøä,zepwl Ð

aidi `w `zydc .ea xefgl leki xkend oi`y

mdl oi`y miqkp :opze ,ekeza dhibe xvg dl

,zeixg` odl yiy miqkp mr oipwp zeixg`

.dwfgae xhya sqkaäàåùðá åøîà íàÐ

jde ?dqex`a exn`i ,miqkpa dkfi lrady

`ax xn`c `idd inwn xnz` `axc `zlin

xcd ikd xzac ,cg`k oi`a dxvge dhib :lirl

`py `le dqex` `py `l :xn`e ,`ax dia

.lif`e yxtnck 'ek d`eypàáø äøîà àäåÐ

`dl yilir ax dkxt ik siqki` i`n`e ,lirl

:opipyne ?`zlinàáø äøîà éë éîð àø÷éòîÐ

lirlc `vexiz `eddlÐ,dxn` dyrn i`d`

oi`a dcie dhibc xn`e ,dxaq xcdc xza

.cg`kàáø äøîà éë àø÷éòî :ïðéñøâ éëä
.äøîà äùòî éàäàäúéá êåúáù éîëeli`k Ð

`id i`ne ,dzia jeza `idÐiedizc opirac

lre dit lr xnelk ,dzrcl zxnzyn dxvg

onwl oiwxta opixn`c `d iwet`l .dieev

xerip dcar cia hb ozp :(`,gr)Ð,hb epi`

,dzrcl `ly zxnzynd xvg dl `iedc

.ezrcn envr xnyn `edyéàáøúà äãé íåùî
.dcic `inec ,opira dl dkenq jkld Ðìôð

àìñéôá.ur zkizg iab lr Ðàúåùø âéìô
äéùôðì.zyxebn dpi`e ,xvg iabl lha epi`e Ð

.inc ikid :jixt dinwleäãéã øöçá àîéð éàÐ

.dy`céåä éàî úåîà òáøà éåä éëixd Ð

!dly mdipyíå÷î äìùåàãea zepwl exvga Ð

.hbäìùåàã.dli`yd Ð
íù
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äãé:xnel yie !ixit `l` diteb dil `ipw `l inp dxvg :xn`z m`e - dil `ipw in diteb

.ez`w `nlrn - dici dyrn la` .xvgd seb el iepw eli`k ied - `xitl el iepwc oeik

`id dlekic ,dgxk lr el miiepw mpi` - dici la` ,dy` ly dgxk lra el iepw xvgc :cere

."dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel

ìéæéúåitl :i"yx yxit - gztze cegize idi`

lr s` .dl exqenl lhlhl xeq` hbdy

oiyxbn oi` :`ipz "oiliyn" wxta `ztqezac ab

.mai inw letz `lc ,eliwd rxn aikya - zaya

oi` :ipzw (a,fl dvia) "oiliyn" wxta ikdl

,`ztqeza enk oiyxbn oi` ipzw `le ,oiycwn

ilh" enk ied `le .yxbl ixy rxn aikyc meyn

zeyxn `a hbdy oeikc "rwxw iab lrn jihib

.dl epzp eli`k ied - dzeyxl lrad

äî:xn`z m`e - dlra dpw dy` dzpwy

:(a,`p `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn` `de

xne`e !zexit lke` lrad oi`e dzpw dpzna

`nil` `lc ,dl`ya ixii` `kdc ,wgvi epiax

oi`e dzpw opixn` `wec dpznae ,dpzn enk

ab lr s`c :yxtn mz epiaxe .zexit lke` lrad

dxkn m`c oeik ,zexit lke` lrad oi` dpznac

(my) "mizad zwfg"a 'ixn`ck ,miiw epi` dpzpe

lr zepwl dleki dpi`e ,lrac ied eli`k aiyg -

,rcze .zexit zlik`a ielz oi`e .ekezay dn eci

il oi` mixace oic" dl azeka :lirl ipy `dc

,zexit lke` lrad izk`c ab lr s`e "jiiqkpa

li`ed `l` ,(`,bt zeaezk) "azekd"a opixn`ck

aiyg - "azekd"a opzck ,miiw dpzpe dxkn m`e

`ki`c ,di`x oi`c :wgvi epiax xne`e .dxvg dil

jiiqkpa il oi` mixace oic" dl azeka inewe`l

xnel jixv oke .lirl yxitck "odizexitae

yi`l oi` iab (`,hn `xza `aa) "mizad zwfg"a

dl azky oebk - ezy` iqkpa dwfg

`xnb dil xn`w `lc ab lr s`e ,"mdizexitae"

rnyn inlyexiac :cere .lirl inp `kd ,ikd

dbb :mzd jixtc ,`zlin `ilz zexitac `icda

?zexit zlik`l yi`l micareyn opi` dxvge

dl aezkiy cr :i`pi iax mya opgei iax ipyne

."odizexitae jiiqkpa il oi` mixace oic"

àåäå`aac `nw wxta - dzia cva zcnery

aegc ,hba `wec :opixn` (a,`i) `rivn

`le ,dzia cva zcner `dzy opira - dl `ed

.d`ivna

âéìô:wgvi epiaxl dywe - diytpl `zeyx

zwfg"ae (`,t zay) "oii `ivend" wxtac

zeyxn `ivend iab (`,ep `xza `aa) "mizad

,mdipia z`hg aeig yiy `ede :dax xn` ,zeyxl

,zilnxk elit` :xn` iia` ,`l - zilnxk la`

.`lqit elit` :xn` `ax ,`l - `lqit la`

zay zeyx :`ax xn`c ,dinrhl `ax `cf`e

zeyx `lqit aiyg oihibae :yexit .oihib 'eyxk

`lqit `dc `zyde .`kd opixn`ck ,envr ipta

deabae ,dxyr deab `lc ,zilnxk ynn ied

mbe ,cealk ied ikd e`l i`c ,ixii` dyly

did `l ok `l m`c - drax` agx ied `nzqn

:iia` xn`w i`n` ok m` ,envr ipta aeyg xac

oia wlgl yic :xnel yie ?`l `lqit la`

.lhlhind zilnxkl xenb zilnxk
mewn`
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úéðBféð éðéà" dìòáì øîàzL äMà äìBëé :áø øîà̈©©§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨¥¦¦¥
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éñëéà !dìòa,éàåä äñeøàc àúléî éìâéà óBñì ó ©§¨¦§¦§¦§¥¦§¨©£¨£©
øãä ?äñeøàa eøîàé äàeNða eøîà íà :àáø øîà£©¨¨¦¨§¦§¨Ÿ§©£¨£©
dhéb ,äàeNð àðL àìå äñeøà àðL àì :àáø øîà£©¨¨¨§¨£¨§¨§¨§¨¦¨

.ãçàk ïéàa døéöçå¯!àøwéòî àáø døîà àäå ©£¥¨¨¦§¤¨§¨£¨¨¨¨¥¦¨¨
¯àáø døîà ék¯àéäå" .døîà äNòî éàäà ¦£¨¨¨¨©©©£¤£¨¨§¦

dúéa ãöa úãîBòL ,àeäå :àleò øîà ."dúéa CBúa§¥¨¨©¨§¤¤¤§©¥¨
àéøaèa àéä eléôà :øîà àéòLBà éaø .døöç ãöáe§©£¥¨©¦©£¨¨©£¦¦§¦¤§¨

àéøaèa døöçå éøBtéöa àéä ,éøBtéöa døöçå¯ ©£¥¨§¦¦¦§¦¦©£¥¨§¦¤§¨
.úLøBâî¯"døöç CBúáe dúéa CBúa àéä" àäå §¤¤§¨¦§¥¨§£¥¨

!éðú÷¯àéäå dúéa CBúaL éîk àéäå :øîà÷ éëä ¨¨¥¨¦¨¨©§¦§¦¤§¥¨§¦
dzòãì úønzLî øöçc ïåéëc ,døöç CBúaL éîk§¦¤§£¥¨§¥¨§¨¥¦§©¤¤§©§¨

àéä¯âìtéî÷ àäa àîéì .úLøbúî:øáñ øîc ,é ¦¦§¨¤¤¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©
íeMî øöç :øáñ øîe ,éàaøúà dãé íeMî øöç̈¥¦¨¨¦§©©¨¨©¨¥¦

?éàaøúà úeçéìL¯àîìò éleëc ,àì¯øöç §¦¦§©©¨§¥¨§¨¨¥
dãi äî ,dãék :øáñ øî ,éàaøúéà dãé íeMî¦¨¨¦§©©¨¨©§¨¨©¨¨
dãi äî éà :Cãéàå ;äëeîña døöç óà ,äëeîña¦§¨©£¥¨¦§¨§¦¨¦©¨¨
dãi äî ,dãék àlà !ä÷eáãa døöç óà ,ä÷eáãa¦§¨©£¥¨¦§¨¤¨§¨¨©¨¨
,dzòãì úønzLnä døöç óà ,dzòãì úønzLî¦§©¤¤§©§¨©£¥¨©¦§©¤¤§©§¨
àøáb àeää .dzòãì àlL úønzLnä døöç é÷etàì§©¥£¥¨©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨©©§¨
ìæà ,øöça àîéé÷ äåä ,eäúéáãì àhéb dì ÷øæc¦§©¨¦¨¦§¥§£¨©§¨©£¥¨
àéåä éà ,ïðéæç :óñBé áø øîà ;àìñéôa ìôð àhéb¦¨§©§¦§¨£©©¥¨¥©¦¨§¨

úBnà òaøà ìò úBnà òaøà¯àúeLø déì âìt ©§©©©©§©©§©¥§¨
àì éàå ,déLôðì¯?ïðé÷ñò éàîa .àéä àúeLø àãç §©§¥§¦¨£¨§¨¦§©¨§¦©

éåä àì ék ,déãéc øöça àlà ?éåä éàî úBnà òaøà éåä ék ,dãéc øöça àîéìéà¦¥¨§¨¥¦¨¦¨¥©§©©©¨¥¤¨§¨¥¦¥¦¨¨¥
?éåä éàî úBnà òaøà¯àìå .éLðéà éìLBî àì úBîB÷î éøz ,éLðéà éìLBî íB÷î ãçc ,íB÷î dìLBàc ,àëéøö àì ©§©©©¨¥¨§¦¨§§¨¨§©¨§¥¡¨¥§¥§¨§¥¡¨¥§¨

äøNò dBáb ìáà ,äøNò dBáb àìc àlà ïøîà¯déì úéìc àlà ïøîà àìå .úBnà òaøà éåä àìc áb ìò óà £¨©¤¨§¨¨©£¨¨£¨¨©£¨¨©©©§¨¨¥©§©©§¨£¨©¤¨§¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oihib(oey`x meil)

íéîëç úðwúa éLôà éà,ikxvl epwzyBæ ïBâk`xnbd x`az cin] ¦¤§¦§©¨©£¨¦§
,[`ax xaic dpwz dfi` lrBì ïéòîBL`ly oeiky ,ef dpwz lhal §¦

leki jkitle .ef daeha utg epi`y xnel leki ezaehl `l` epwz
.minkg zpwza iyt` i` zprh ici lr opaxc dyexin envr wlql

,`xnbd zxxan'Bæ ïBâk' éàî`ax xn` minkg zpwz efi` lr - ©§
l ezpeek ,`xnbd zx`an .eixac z`áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©

úéðBféð éðéà' dìòáì øîàzL äMà äìBëé ,áø øîà àðeäjlynéðéàå ¨¨©©§¨¦¨¤Ÿ©§©£¨¥¦¦¥§¥¦
,'äNBòlrady minkg epwzy .jly eidi `l ici iyrn zxenzy ¨

ef dpwze ,dici iyrn el ekif df zxenze ezy` zepefna aiig
,dizepefnl dici iyrn dl ewitqi `l `ny eyygy `id dzaehl

.'minkg zpwza iyt` i`' xnel dlekie
oi` mixace oic' xne`a epizpyn :i`pi iax iac ixn` uexiz mekiq
liren miqkpa dkf `l oiicry oeike ,dqex` dcera 'jiqkpa il
oi`y s`e .miqkpa zicizrd ezekf z` repnl `nlra weliq oeyl
ji`e] mlerl ef zekf d`a `ly eizea` zlgpn envr wlqn mc`

eki o`k ,[mda dkfy mcew diqkpn envr wlql lekienvr wlql l
.'minkg zpwza iyt` i`' xnel lekie `id opaxc ef zekfy iptn

lirl `xnbd ziyew lr sqep uexiz(`"r)z` dy`d dpew ji` ,
:dlra dpw dy` dzpwy dn ixde dxvga hbd

,øîà àáøil oi` mixace oic' dl xn` `ly s` xaecn mlerl ¨¨¨©
yi `ld ,dlra dpw dy` dzpwy dn ixd eywdy dne ,'jiqkpa

,zyxbzn `id cvik dy`d cil hb ozepd lr s` ok zeywdleèà̈
ìòaì déì àéð÷ àì éî dãéixde ,lral diepw dpi` dy`d ci ike - ¨¨¦Ÿ©§¨¥©©©

diepw dxvgy enk] ,md ely dici iyrny oiprl el `id diepw
,'dcia ozpe' dxez dxn`y dn miiwzi ji`e ,[zexitl dlralàlà¤¨
y ,epiid dcia ozpe dxez dxn`y dny xnel jixv gxkdadhéb¦¨

ãçàk ïéàa dãéådhiba `id dkef ,dcil hbd ozepy ici lry - §¨¨¨¦§¤¨
,cg`k dciaeénð àëädxvga hb ozepaãçàk ïéàa døöçå dhéb ¨¨©¦¦¨©£¥¨¨¦§¤¨

.cg`k dxvgae dhiba dkefy -
:`ax ixac lr ddnz `xnbdàáø ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨¨

'lral dil `ipw `l in dci eh`' dywdydéì àéL÷ à÷ äMàc ãé̈§¦¨¨©§¨¥
ixd ,dlral diepw dciy el dywed zn`a ike -éäð-mpn`éð÷c §¦§¨¥

déìlradäéãé äNòîìj` ,ezy` lydãé¯ déì éð÷ éî äôebike ¥§©£¥¨¤¨¨¨¨¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .dici seba oipw el yidéì øîà,iy` axl `piax ¨©¥

`l` ,el dywed dy`d ci `l ok`déì àéL÷ à÷ ãáòä ãé àáø, ¨¨©¨¤¤¨©§¨¥
øîàc ïàîìeax cin envr z` dpew cardy (:ak) oiyeciw zkqna §©§¨©

Bîöò éãé ìò øèLa,xexgyd xhy z` ecil eax ozepy ici lr ¦§¨©§¥©§
`ld `axl dywedeàéîc Baø ãék ãáò ãé,eaxl iepw eteb ixdy , ©¤¤§©©¨§¨

df lre ,ehiba card dkef ji`de eax dpw card dpwy dn lke
,`ax xn`àlày xnel jixv car oiprly mykïéàa Bãéå Bhb ¤¨¦§¨¨¦

énð éëä ,ãçàkxvga dy` hb oiprl xn`pïéàa døéöçå dhéb §¤¨¨¦©¦¦¨©£¥¨¨¦
.ãçàk§¤¨

dxivge dhib' oic z` `ax ycig epipray dyrn d`ian `xnbd
:'cg`k oi`a

òøî áéëL àeää,zenl okeqnd dleg -eäúéáãì àhéb dì áúëc ©§¦§©§¨©¨¦¨¦§¦§
,ezy`l hb azkyàéðt éãäaàúaL éìòîczqipkl jenq - ©£¥©§¨§©£¥©§¨

,zayddì déáúéîì ÷étñä àìå-.zayd zqipk mcew dl epzil §Ÿ¦§¦§¥§¥¨
øçîìzayd meiaò déì ó÷zàîìzeni `ny yyge ,eilg xab - §¨¨¨©¥¨§¨

ezy` wwcfz zaya hbd dl ozi `l m`e ,zayd z`v mcew
xeq`e dvwen `edy meyn ,xeq` zaya hbd dl ozil j` ,meail

.lehlha
eúàdy`d iaexwàáøc dén÷ì.eyri cvik le`yleìéæ ,eäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§¦

déì eøîàc ,rxn aikyl Exn` ekl -déð÷éìàzëec àeääì dìäéð ¦§¥¦§¦§¥¥£¨§©§¨
àhéb déa áéúéceay ziad z` dwfg oipwa zepwl dy`l dxFiy - §¨¦¥¦¨¤

,hbd gpenéäéà ìæéúå-`id jlzeçzôúå ãBçéúådyrn dyrz - §¥¥¦¦§¥§¦§©
zia eze` zlc z` gztze xebqzy ici lr dwfgdéa ÷éæçúåjke - §©§¦¥

ke ,dwfg oipwa mewnd z` dpwzïðúcm`y ,(.an) a"a zkqnaìòð ¦§©¨©
e` ,zlcd z`øãbe` ,dvxtõøtxcbàeäL ìk,rwxwaBæ éøä ¨©¨©¨¤£¥

.ä÷æçz` mb dl zepwdl oeeki ,ziad z` dl dpwn `ed xy`ke £¨¨

oilhlhny (.ek) oiyeciwa epipyy enke ,ab` oipwa my gpend hbd
`la yxbzze ,ab` oipwa hba `id dkfz jkae ,rwxw ab` oipwp

.hbd elhlhiy
,àáøì Léìéò áø déì øîàmewn z` lrad dl dpwiy lirei dn ike ¨©¥©¦¦§¨¨

ixde ,hbd z` eab` zepwl hbdminkg exn`äMà äúðwM äî©¤¨§¨¦¨
dìòa äð÷dpwz cvik dlral iepw hbd ea gpeny mewndy oeike , ¨¨©£¨

.eab` hbd z`éñëéàó.aiydl rci `ly iptn ,`ax yiiazpóBñì ¦§¦§
àúléî éìâéàxxazdéàåä äñeøàcdzid dqex` dy` dze`y ¦§¥¦§¨©£¨£©

dzrn .d`eyp `leàáø øîà,yilir ax ziyew lr aiydlíà ¨©¨¨¦
eøîàminkgdàeNðaike ,dlra dpw dy` dzpwy dnyeøîàé ¨§¦§¨Ÿ§

mb okäñeøàaon `l` zexit lke` lrady minkg epwz `ly , ©£¨
.oiqexi`d on `le oi`eyipd

àáø øîà øãäxn`e `ax ea xfg okn xg`l -àìå äñeøà àðL àì ¨©¨©¨¨Ÿ§¨£¨§Ÿ
äàeNð àðLab` hbd zepwl dleki d`eyp oiae dqex` oia - §¨§¨

y iptne ,rwxwd.ãçàk ïéàa døéöçå dhéb¦¨©£¥¨¨¦§¤¨
,aiydl `ax rci `l dligza recn ,`xnbd dywndøîà àäå§¨£¨¨

àáøàøwéòîdxvge dhib'y ef `xaq xn` lirl envr `ax ixd - ¨¨¥¦¨¨
,`xnbd zvxzn 'cg`k oi`adøîà äNòî éàäà ,àáø døîà ék¦£¨¨¨¨©©©£¤£¨¨

dyrna ef `xaq el dycgzdy xg` xn`p lirl `ax uexiz -
.rxn aiky `edd ly

ezy`l hb wxefd :dpyna epipydúéa CBúa àéäådxivg jeza e` §¦§¥¨
.zyxebn ef ixdàeäå ,àìeò øîà`weeckúãîBòLdry dze`a ¨©¨§¤¤¤

ãöa.døöç ãöáe dúéaeàéòLBà áøe wlegàéä eléôà ,øîà §©¥¨§©£¥¨©©§¨¨©£¦¦
døöçå àéøáèahbd da ozipyéøBtéöa,e`døöçå éøBtéöa àéä ¦§¤§¨©£¥¨§¦¦¦§¦¦©£¥¨

,àéøáèaef ixd.úLøBâî ¦§¤§¨§¤¤
,`irye` ax lr `xnbd dywn'døöç CBúáe dúéa CBúa àéä' àäå§¨¦§¥¨§£¥¨

éðz÷,`xnbd zvxzn ,dxivg cva cenrl dkixvy ixd ,dpyna ¨¨¥
øîà÷ éëä,dpynd dxn` jky yxti `irye` ax -éîk àéäå ¨¦¨¨©§¦§¦

,døöç CBúaL éîk àéäå dúéa CBúaLote`a xaecny ,xnelk ¤§¥¨§¦§¦¤§£¥¨
,my dnvra `id zcner eli`k zxnzyn xvgdyøöçc ïåéëc§¥¨§¨¥

àéä dzòãì úønzLîxcb ztwen xvgdy -it lr zxnzyne ¦§©¤¤§©§¨¦
okl dieev.úLøbúîdpi` ,dzrcl zxnzyn dpi` xvgd m` j` ¦§¨¤¤

.hbd z` dpew
`irye` axe `ler ly zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdàîéì :¥¨

éâìôéî÷ àäa,ef dl`ya ewlgpy xn`p `ny -øîc`ler -øáñ §¨¨¦§§¥§©¨©
à dãé íeMî øöçéàaøúmyky ,'ci' oicn dxez dzaix xvgy - ¨¥¦¨¨¦§©©

cva cenrzy jixv jkle ,dl dkef dxivg s` dl dkef dciy
.dtebl dkenq `idy dcik ,dxivgøîe`irye` ax -øöç ,øáñ ©¨©¨¥

éàaøúà úeçéìL íeMî,zegily oicn dxez dzaixy xvg - ¦§¦¦§©©
dl dkef dxivg mb jk ,dhiba dxear dkef dgelyy myky
dpi`y myk dxivg cva cenrl dkixv dpi` jkle .dgelyk

,`xnbd dgec .dgely cva cenrl dkixvàîìò éleëc ,àìixaq Ÿ§¥¨§¨
éàaøúéà dãé íeMî øöçzeidl dl yi dnk cr `l` ewlgp `le , ¨¥¦¨¨¦§©©

c ,dcikøî`ler -dãék ,øáñ,ynndãi äîdl dpewäëeîña ©¨©§¨¨©¨¨¦§¨
,dtebl dkenq dci ixdy ,dldøöç óàwx dl dpewazcnery ©£¥¨¦

äëeîñ.dlCãéàåyi ok m` ,`lerk m` ,jl xn`i `irye` ax - §¨§¦¨
s` xnel jldãi äî éàdl dpewä÷eáãadweac dci ixdy ,dl ¦©¨¨¦§¨

,dtebldøöç óà`l` dl dpwz `la`idyä÷eáãic `le dl ©£¥¨¦§¨
.dl dkenqaàlàdxivg dxez dzaixy dn i`cedãékoiprl `l ¤¨§¨¨

y xg` oiprl `l` ,dl dkenq `dzyóà dúòãì úønzLî dãi äî©¨¨¦§©¤¤§©§©
,dzòãì úønzLnä døöçedzòãì àlL úønzLnä øöç é÷etàì £¥¨©¦§©¤¤§©§¨§©¥¨¥©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨

.dpew dpi`y
xvga s` dhib z` dpew dy`y mipte`a oecl zxaer `xnbd

:dlraeäúéáãì àhéb dì ÷øæc ,àøáb àeääezy`l hb wxfy - ©©§¨§¨©¨¦¨¦§¦§
,[dxivga e` exivga df did m` `xnbd x`az oldl] xvga

dry dze`aeàîéé÷ äåäzcner dy`d dzid -àhéb ìæà .øöça £¨©§¨¤¨¥¨©¦¨
àìñéôa ìôðdcnry ur zkizg lr gpy cr hbd lblbzp - ¨©§¦§¨

.xvgaïðéæç ,óñBé áø øîà,dyrn did cvik ep` d`xp -àéåä éà ¨©©¥£¦¨¦©§¨
ea yi `lqit eze` m` -,úBnà òaøà ìò úBnà òaøàdf ote`a ©§©©©©§©©
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éååì íL,sqep iepik `lqitl oi`y -ìáàm`éååì íL déì úéà- ¥§©£¨¦¥¥§©
,`lqit myd caln envr ipta iepikäøNò dBáb àìc áb ìò óà©©©Ÿ¨©£¨¨

úBnà òaøà éåä àìc áb ìò óàåmW el yiy oeiky ,zyxebn dpi` §©©©§Ÿ£¥©§©©¥
xvgd llka epi`e ,xvgl lha epi`e `ed aeyg ,envr ipta

.dl li`ydy
,exvg jeza e` ezia jeza dl ewxf :dpyna epipyàeä eléôàhbd £¦

ähîa dnòzyxebn dpi`.'eë ¦¨©¦¨
ìáà ,BlL ähîa àlà eðL àì ,àáø øîàewxfdlL ähîaelit` ¨©¨¨Ÿ¨¤¨©¦¨¤£¨©¦¨¤¨

ezeyx jeza `id,úLøBâî.oldl x`aziy mrhdnéëä énð àéðz §¤¤©§¨©¦¨¦
¯,`ax ixack `ziixa,úLøBâî dðéà BlL ähîa ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©¦¨¤¥¨§¤¤

.úLøBâî dlL ähîa©¦¨¤¨§¤¤
,`xnbd dpcdlL ähîáå`id mrh dnúLøBâî,ixdìL åéìk ©¦¨¤¨§¤¤¥¨¤

,àeä øëBî úeLøa ç÷Bì`xnba `ed wtqe(:dt a"a)gwel dpw m` ¥©¦§¥
m`d ,`l e` eilka ozipy utgdpéî zòîLo`kn heytl yi - ¨§©§¦¨

y.ç÷Bì äð÷ øëBî úeLøa ç÷Bì ìL åéìk¥¨¤¥©¦§¥¨¨¥©
,gwel dpw `l xken zeyxa gwel ly eilky xyt` ,`xnbd dgec

n`y dne,zyxebn dly dhnay `ax xàëéøö àìdf oic oi` - Ÿ§¦¨
ote`a `l` xen`cdhndäøNò dBáâxie`y ,rwxwdn migth §¨©£¨¨

ly ilkd zeyx lhal xkend zeyx aygp epi` dxyrn dlrnl
.dzeyx ef ixde gweld

,`xnbd dywnéòøk íB÷î àkéàäåzegpen dhnd ilbx ixd - §¨¦¨§©§¥
ji`e ,lrad zeyxa dlek dhnd eli`k df ixde lrad zeyxa

.hbd dzpw
,`xnbd zvxznéLðéà éãô÷ àì éòøk íB÷nàcitwn mc` oi` - ©¨©§¥Ÿ¨§¥¦§¥

gepe ddeab dhndy oeik] ,ezeyxa micnerd dhnd ilbx mewn lr
.dy`d dzpw citwn epi`y oeike ,[dizgz ynzydl el

hb wxefd :dpyna epipy.úLøBâî dzì÷ CBúì Bà d÷éç CBúì§¥¨§©§¨§¤¤
,`xnbd zl`eyéànàixd ,zyxebn `idúeLøa ç÷Bì ìL åéìk ©©¥¨¤¥©¦§

,àeä øëBî`aa zkqnae ,lrad zeyxa zgpen dzlw ixdy ¥
`xza(my)xken zeyxa gwel ly eilk m`d `xnbd zwtzqn

.`l e` gwel dpw
:mivexiz dnk ef dl`y lr `xnbd daiyn.`øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,ìàeîLzwqer epizpynäéeìz dzì÷ äúéäL ïBâkda,dteba §¥§¤¨§¨©§¨§¨¨
hb ozepd enk zyxebn `id okle ,dcik `ed ixd da ielzd xace

.zyxebn ezeyxa zcnery it lr s`y dciløæòìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨
,àéòLBà éaø øîàepizpyn.da äéeìz dzì÷ äúéäL ïBâk ¨©©¦©§¨§¤¨§¨©§¨§¨¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oihib(ipy meil)

éååì íL,sqep iepik `lqitl oi`y -ìáàm`éååì íL déì úéà- ¥§©£¨¦¥¥§©
,`lqit myd caln envr ipta iepikäøNò dBáb àìc áb ìò óà©©©Ÿ¨©£¨¨

úBnà òaøà éåä àìc áb ìò óàåmW el yiy oeiky ,zyxebn dpi` §©©©§Ÿ£¥©§©©¥
xvgd llka epi`e ,xvgl lha epi`e `ed aeyg ,envr ipta

.dl li`ydy
,exvg jeza e` ezia jeza dl ewxf :dpyna epipyàeä eléôàhbd £¦

ähîa dnòzyxebn dpi`.'eë ¦¨©¦¨
ìáà ,BlL ähîa àlà eðL àì ,àáø øîàewxfdlL ähîaelit` ¨©¨¨Ÿ¨¤¨©¦¨¤£¨©¦¨¤¨

ezeyx jeza `id,úLøBâî.oldl x`aziy mrhdnéëä énð àéðz §¤¤©§¨©¦¨¦
¯,`ax ixack `ziixa,úLøBâî dðéà BlL ähîa ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©¦¨¤¥¨§¤¤

.úLøBâî dlL ähîa©¦¨¤¨§¤¤
,`xnbd dpcdlL ähîáå`id mrh dnúLøBâî,ixdìL åéìk ©¦¨¤¨§¤¤¥¨¤

,àeä øëBî úeLøa ç÷Bì`xnba `ed wtqe(:dt a"a)gwel dpw m` ¥©¦§¥
m`d ,`l e` eilka ozipy utgdpéî zòîLo`kn heytl yi - ¨§©§¦¨

y.ç÷Bì äð÷ øëBî úeLøa ç÷Bì ìL åéìk¥¨¤¥©¦§¥¨¨¥©
,gwel dpw `l xken zeyxa gwel ly eilky xyt` ,`xnbd dgec

n`y dne,zyxebn dly dhnay `ax xàëéøö àìdf oic oi` - Ÿ§¦¨
ote`a `l` xen`cdhndäøNò dBáâxie`y ,rwxwdn migth §¨©£¨¨

ly ilkd zeyx lhal xkend zeyx aygp epi` dxyrn dlrnl
.dzeyx ef ixde gweld

,`xnbd dywnéòøk íB÷î àkéàäåzegpen dhnd ilbx ixd - §¨¦¨§©§¥
ji`e ,lrad zeyxa dlek dhnd eli`k df ixde lrad zeyxa

.hbd dzpw
,`xnbd zvxznéLðéà éãô÷ àì éòøk íB÷nàcitwn mc` oi` - ©¨©§¥Ÿ¨§¥¦§¥

gepe ddeab dhndy oeik] ,ezeyxa micnerd dhnd ilbx mewn lr
.dy`d dzpw citwn epi`y oeike ,[dizgz ynzydl el

hb wxefd :dpyna epipy.úLøBâî dzì÷ CBúì Bà d÷éç CBúì§¥¨§©§¨§¤¤
,`xnbd zl`eyéànàixd ,zyxebn `idúeLøa ç÷Bì ìL åéìk ©©¥¨¤¥©¦§

,àeä øëBî`aa zkqnae ,lrad zeyxa zgpen dzlw ixdy ¥
`xza(my)xken zeyxa gwel ly eilk m`d `xnbd zwtzqn

.`l e` gwel dpw
:mivexiz dnk ef dl`y lr `xnbd daiyn.`øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,ìàeîLzwqer epizpynäéeìz dzì÷ äúéäL ïBâkda,dteba §¥§¤¨§¨©§¨§¨¨
hb ozepd enk zyxebn `id okle ,dcik `ed ixd da ielzd xace

.zyxebn ezeyxa zcnery it lr s`y dciløæòìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨
,àéòLBà éaø øîàepizpyn.da äéeìz dzì÷ äúéäL ïBâk ¨©©¦©§¨§¤¨§¨©§¨§¨¨

.a,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøådzlw dzid m` s`wxäøeL÷ §©¦¦§¤¨¦¨©§¨
,dil`äéeìz dðéàL ét ìò óà.hbd dzpw ,rwxwa zxxbp `l` ©©¦¤¥¨§¨

.b,øîà äáäà øa àcà áøzwqer epizpyndzì÷ äúéäL ïBâk ©©¨©©£¨¨©§¤¨§¨©§¨
äéúBëøé ïéa dì úçpeîoi`y ,dl iepw dzaiyi mewny ,dilbx oia - ©©¨¥©§¤¨

df mewn eiykr cry oeike .ezy` ayen mewn lr citwn mc`
.hbd dzpw jkitl ,dl iepw did

.c,øîà éîéc áø øa àiLøLî áøzwqer epizpyndìòa äéäL ïBâk ©§©§¦¨©©¦¦¨©§¤¨¨©£¨
úBúì÷ øëBîdaxd my migpeny oeiky ,ezepga dzlw dgipde ¥§¨

dl li`yne dzlw z` my gipz m` citwn lrad oi` ,zezlw
.dl zl`yend zeyxa zgpen dzlwy `vnpe ,mewn eze`

.døîà ïðçBé éaøexivga zgpen dzlw dzidy xaecn mlerl , ©¦¨¨¨©
dpw xken zeyxa gwel ly eilky o`kn gikedl oi` j` ,mzq

y itl ,gweldì éeð÷ d÷éç íB÷îì÷ íB÷î ,.dì éeð÷ dzmewn lky ¨¥¨¨¨¨©§¨¨¨
,`xnbd zx`ane .mewn eze` z` dl dpwn lrad ,dilk dgipny

ïðçBé éaøc àîòè éàî ,àáø øîà,ìò àì ãét÷î íãà ïéàL éôì ¨©¨¨©©§¨§©¦¨¨§¦¤¥¨¨©§¦Ÿ©
dzì÷ íB÷î ìò àìå d÷éç íB÷îilk eidiy dqipkd ok zpn lry ¨¥¨§Ÿ©¨©§¨

aygp df mewn jkitl citwn epi`y oeike ,dnr miphwd diyinyz
.dzeyx

:opgei iax ly evexizl `ziixan reiqCBúì dì B÷øæ ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¨¨§
dúì÷k àeäL øác ìk CBúì Bà ,dzì÷ CBúì Bà ,d÷éçilk lk - ¥¨§©§¨§¨¨¨¤§©§¨

,dyinyzl cgeind.úLøBâî Bæ éøägken `zixad oeylne £¥§¤¤
`ziixad dtiqen jk lre zyxebn `idy `hiyt 'dzlw'ay
`weec xaecn oi`y gxkdae .'dzlwk `edy xac lk'l oicd `edy

cegi oi` ok m`y [lirl mi`xen` evxizy enk] minieqn mipte`a
iptn `ed mrhdy opgei iaxk `l` ,mixac x`yn xzei 'dzlw'a
oicd `edy `ziixad dtiqed jk lre ,df mewn dl dpwn i`cey

.mnewn lr citwn lrad oi`y diyinyz ilk lkl
:`ziixad ixac z` `xnbd zx`anééezéàì äzì÷k àeäL øác ìk'¨¨¨¤§©§¨Á§©§¥

éàî,`xnbd daiyn .jka zeaxl `pzd `a dn -à÷ñè ééezéàì ©§©§¥©§¨
éøîz da äìëàcs`y ,dixnz z` zlke` ekezny ohw wy - §¨§¨¨©§¥

.dl iepw df wy mewn

äðùî
,dhib z` dlawy dy` oica zwqer epiptly dpyndzryae

.hb `ed dl ozipy xhydy drci `l dlawd
dpizpd zryae ,ezy`l hb ozpdì øîàéñðk'[jnvrl igw -] ¨©¨¦§¦

,'äæ áBç øèLhb `le aeg xhy `ed df xhy ok`y dy`d dxaqe §¨¤
.oiyexibezàönL Bàhbl dy`dåéøBçàî`le ,[lrad ixeg`n -] ¤§¨©¥£¨

.dnvrl ezgwle dhib `edy drcicg`a] dcia `edyk zrke
`id [el` mixwn ipyndàøB÷ea aezkd z`ähéb àeä éøäå- §¨©£¥¦¨

,dhib edfy d`exeèb BðéàL ãòe aeyidì øîàilradàä'dpd ¥¥©¤Ÿ©¨¥
éhéb'C. ¦¥

m` ,okeïúðhbd z`äðLé àéäå dãéajk xg`e ,ezlaw zrya ¨©§¨¨§¦§¥¨
äøBòéðedàøB÷eadhéb àeä éøäå,,èb Bðéàza dpi` dpyidy itl ¥¨§¨©£¥¦¨¥¥

zyxbzn dpi`e ,oiyexibL ãòe aeyiéhéb àä' dì øîài'C: ©¤Ÿ©¨¥¦¥

àøîâ
`d dl xn`iy cr hb epi` eixeg`n ez`vn m`y dpyna epipy

,`xnbd dywn .jhibéhéb àä dì øîà ékéåä éàî C`id dnl - ¦¨©¨¥¦¥©£¥
ixd ,zyxebndéì äåäezy`l xne`k df ixd -éhéb éìè'ìòî C £¨¥§¦¦¥¥©

àáø øîàå ,'ò÷ø÷ éabxne`déhéb éìè''ò÷ø÷ éab ìòî Cepzp `le ©¥©§©§¨©¨¨§¦¦¥¥©©¥©§©
,dcia,íeìk øîà àìxn`py itl(` ck mixac)ji`e ,'dcia ozpe' Ÿ¨©§

.hbd xiykdl 'jhib `d' zxin` dliren
,`xnbd zvxzn'åéøBçàî BzôìML' àîéàzxacn epzpyn - ¥¨¤§¨©¥£¨

,myn eztlye eipznl exebg oia eixeg`n aegz hbd didy ote`a
iab lrn jhib ilh'l dnec df oi` lrad sebn hbd dlhpy oeike

.'rwxw
y xaecn m` elit` ,`xnbd dywnBzôìLeixeg`nénð,dywiàä §¨©©¦¨

àðéòaweqtd miiwziy jixv ixd -(my)å 'dãéa ïúðå'df ote`a §¦¨§¨©§¨¨§
dnvrn ezgwlyàkéì.'dpizp' o`k oi` ¥¨
,`xnbd zvxznàëéøö àìxn`dl epzpyn oic jixv did `l - Ÿ§¦¨

ote`a zwqer dpyndy `l m`déöøç dì ÷øòclrad mwiry - §¨©¨©§¥
,hbd z` dl axwl eipzn z`dézôìLehbd z` dtly dy`de - §©§¥

.dpizpk aygp sebd aexiwe ,eipznn
mwiry ote`a zxacn epzpyny `ziixan di`x d`ian `xnbd

:eipzn z` dléëä énð àéðz,`ziixaa,äæ áBç øèL éñðk dì øîà ©§¨©¦¨¦¨©¨¦§¦§¨¤
,åéøBçàî BzôìML Bàdcil hbd ribdyne,dhéb àeä éøäå ezàø÷ ¤§¨©¥£¨§¨©©£¥¦¨

éhéb àä dì øîàiL ãò ,èb Bðéàøæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,C ¥¥©¤Ÿ©¨¨¦¥¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨
dì epðúéå øBæçéå ,äpîéä åpìhiL ãò ,èb Bðéà íìBòì ,øîBàøîàéå ¥§¨¥¥©¤¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©

éhéb àä dìC.,'eixeg`n eztly' oeyla dhwp `ziixady jkne ¨¥¦¥
.eipzn z` lrad mwiry ote`a xaecny gken

:`ziixa dze` jynd z` d`ian `xnbdBðúðhbdlàéäå dãéa §¨§¨¨§¦
dàøB÷å äøBòéð ,äðLéeadì øîàiL ãò ,èb Bðéà ,dhéb àeä éøäå §¥¨¥¨§§¨©£¥¦¨¥¥©¤Ÿ©¨

éhéb àä,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,Chb epi` mlerl ¥¦¥¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥
hiL ãòéhéb àä dì øîàéå dì epðúéå øBæçéå äpîéä åðìC. ©¤¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨¥¦¥

iax zwelgn z` zepyl `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd
:mipte` ipya xfrl` oa oerny iaxe

àëéøöe,øîzéà éàczwelgnd z` dpey `ziixad dzid m` - §¦¨§¦¦§©
àúéén÷ Cäa`weecy xeaq iziid ,'df aeg xhy iqpk' oica - §©©©§¨

éaø øîà÷ àéääa,hbd z` dl zzle aeyl jixv oi`yíeMî §©¦¨¨©©¦¦
chbd dlaiwy dryaàéä éLeøâéà úá,oiyexib za dzid -ìáà §©¦§¥¦£¨

m`àéä éLeøâéà úa åàìc ,äðLé àéäå dãéa ïúðza dpi` `idy - ¨©§¨¨§¦§¥¨§¨©¦§¥¦
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miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtxifp
éååì íùenvrl my i`dl ied i`e ,exwin `lqit edlek ÐÐ.liha `le ,aeyg dil ded

äèîá ìáàäìùezia jezay it lr s` ÐÐmeyn `nrh oizrc `wlq `we .zyxebn

xken zeyxa gwel ly eilk :xaqwcÐ`id `zbelte ,eilral ekezl oezpd utg dpew

) `xza `aaa.(`,dtäøùò äåáâã`xie` `edd aiyg `le ,diytpl `zeyx iedc Ð

.ilkd zeyx z` lhal ,xken zeyxàëéà àäå
éòøë íå÷î:opiqxb ikd .ux`l migpeny Ð

éùðéà éãô÷ àì éòøë íå÷îàon deabe li`ed Ð

.dizgz ynzydl dgepy ,dxyr ux`däøåù÷
äéåìú äðéàù éô ìò óàrwxwa zxxbp `l` Ð

dpi`y it lr s` dielz :opiqxb `le .da xeywe

.dxeywäéúåëøé ïéágpeny it lr s`e Ð

rwxwaÐayen mewn lk lr citwn mc` oi`

.dl iepw mewn eze` did eiykr cre ,ezy`

úåúì÷ øëåî,dnewn lr citwn epi` jkl Ð

.jkl zia el yiyéëä éîð àéðúmeync Ð

`edy xac lka e` :ipzwcn ,`ed citwn epi`c

qipkndy ,cinz dyinyzl cgeiny ,dzlwk

ezia jezl ezy`Ðilk zeidl zpn lr

.dqipkn `ed dnr miphw diyinyzà÷ñèÐ

.f"rla `"wyhäðùîàä äì øîàéù ãò
êéèéâ,ok dl xne` dcil `ay xg`l elit`e Ð

.eiceäèéâ àåä éøäå äàøå÷d`xew `idyk Ð

.dhib `edy d`ex eaàøîâéìèìòî êéèéâ
íåìë øîà àì ò÷ø÷ éáâ."ozpe" opirac Ð

åúôìù,eipznl exebg oia aegz didy Ð

.myn eztlyeäéöøç äì ÷éøòãdl mwr Ð

.hbd dl aixwdl ,eipznåúôìùqxb Ð

.`ziixaaèâ åðéà íìåòìdcil `ae li`ed Ð

.'ek eplhiy cr ,xykda `lyàéä éùåøâéà úáã
id" zxin` `l` `xqgin `le dxerip ixdy Ð

ikd xza dl xn` ik jkld ,"jhibÐ,inc xity

.zpbed dzlawyèâ äæ éøädxvg iedc Ð

oyi `ede li`ed ,dzrcl zxnzyndÐepi`

.dci lr `l` xnzynèâ åðéà øåòéðcardy Ð

dl `iede ,eciay dn z`e envr z` xnyn

dxvg.dzrcl `ly zxnzyndúëìäî øöç
äð÷ àìoifge` mipy"a dxn` diteb `ax Ð

."zilha'åë êìäî åìéàù ìëdxn` inp `ax Ð

jezl mibc evtwe dpitqa jldn did :mzd

.'ek dpitqdúåôëá,jldl ie`x epi`y Ð

.hb iedc `ax xn`w `eddaäðùîäì áåø÷
.`xnba yxtn Ðåì øîà.dell deln Ð÷åøæ

éáåç éì.miaxd zeyxa Ðåì å÷øæå.ca`e Ð

àøîâåìù úåîà òáøàhbl epia oi`y Ð

) "oifge` mipy"a opixn`c ,zen` rax``aa

.el zepew mc` ly zen` rax`c (`,i `rivn

úåîà òáøàá íéãîåò íäéðù åéäù ïåâë,hbl Ð

rax` jeza gpen hbd lky ,o`kn dfe o`kn ef

`le .dly zen` rax` jezae ely zen`

.zenvnevn :opiqxbíéã÷ åäééðéî éä éæçéìåÐ

`al `ed mcw m` ,ecnrna `alÐlka dkf

`al `id dncw m`e ,zen` rax`Ðlka dzkf

dqpkp `l aeye ,dl zekenqd zen` rax`

.ekezl ezekfíöîöì øùôà éàmicwi `ly Ð

.xg`dúåîöîåöîmicner mdipy eidy Ð

xzei `le zegt `l ,zenvnevn zen` dpenya
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.dlL úBnà òaøàì BlL úBnà òaøàî àöBé èâå¯ §¥¥¥©§©©¤§©§©©¤¨
:eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø ,àlà !déab ãéâà àäå§¨£¦©¥¤¨©¨§©¥§¨§¦©§©§
Bì áBø÷ úøîBà úçà ,ïðé÷ñò íéãò ézék ézLa àëä̈¨¦§¥¦¥¥¦¨§¦©©©¤¤¨
"dì áBø÷" :øîBà ïðçBé éaø .dì áBø÷ úøîBà úçàå§©©¤¤¨¨©¦¨¨¥¨¨
eléôà ,eðéðL "Bì áBø÷"å ,änà äàî eléôà ,eðéðL̈¦£¦¥¨©¨§¨¨¦£¦
ïîL áø øîà ?äöçî ìò äöçî éîã éëéä .änà äàî¥¨©¨¥¦¨¥¤¡¨©¤¡¨£©©¤¤
àeä :ïðçBé éaøc dépéî dì àLøtéî éãéãì ,àaà øa©©¨§¦¦¦©§¨¨¦¥§©¦¨¨

ì ìBëéì äìBëé dðéà àéäå BøîBLBøîBL¯áBø÷ eäæ ¨§§§¦¥¨§¨§§¤¨
ì äìBëé àéä ,Bìì ìBëé Bðéà àeäå BøîBLBøîBL¯eäæ ¦§¨§§§¥¨§§¤

,dì áBø÷ì ïéìBëé íäéðLïéìBëé ïéà íäéðL ,BøîBL¯ ¨¨§¥¤§¦§§§¥¤¥§¦
ïðçBé éaøc dén÷ ïðaø äeøîà .äöçî ìò äöçî eäæ¤¤¡¨©¤¡¨£©¨©¨©©¥§©¦¨¨
éàìáa ïéøáç ïéòãé :øîà ,éëä ïúðBé éaøc déîMî¦§¥§©¦¨¨¨¦£©¨§¦©§¦©§¨¥
øæòéìà éaø ,éëä éîð àéðz ?àîòè éàä ék éLeøôì§¨¥¦©©§¨©§¨©¦¨¦©¦¡¦¤¤

Bìèðe áìk àáe ,Blî dì áBø÷ àeäL ìk :øîBà¯ ¥¨¤¨¨¦¨¤¤§¨
déøèðéz éëéä ìk !?úLøBâî dðéà ;úLøBâî dðéà¥¨§¤¤¥¨§¤¤¨¥¦¦§§¥
,Blî dì áBøwM ìk :øîà÷ éëä åàì àlà ?ìéæéúå§¥¦¤¨¨¨¦¨¨©¨¤¨¨¦

ì ìBëé àeäå Bìèðe áìk àa eléàådðéà àéäå BøîBL §¦¨¤¤§¨§¨§§§¦¥¨
ì äìBëéBøîBL¯áøì ìàeîL déì øîà .úLøBâî dðéà §¨§§¥¨§¤¤£©¥§¥§©

ãéáòz àì zàå ,epìèúå çeLzL éãk ,àðpéL :äãeäé§¨¦¨¨§¥¤¨©§¦§¤§©§¨§£¥
áøì éëcøî áø déì øîà .dãéì àhéb éèîc ãò àãáeò§¨©§¨¥¦¨§¨¨£©¥©¨§§©§©
ïéðòì ïëå" .äöéìç äeëøöàå éëä àãáeò äåä :éLà©¦£¨§¨¨¦§©§§¨£¦¨§¥§¦§©
eøîà ïéhéâì :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà ."ïéLec÷¦¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¦¨§
ïëå :éñà éaøì àaà éaø déáéúéà .øçà øáãì àìå§Ÿ§¨¨©¥¥¦¥©¦©¨§©¦©¦§¥

!ïéLec÷ ïéðòì¯...äàöéå" :áéúëc íúä éðàL §¦§©¦¦¨¥¨¨¦§¦§¨§¨
"éáBç éì ÷Bøæ" ,áBçä ïéðòì ïëå :déáéúéà ."äúéäå§¨§¨¥¦¥§¥§¦§©©§¦¦

äåìnì áBø÷ ,Bì B÷øæe¯äålì áBø÷ ,äålä äëæ¯ §¨¨©©§¤¨¨©Ÿ¤¨©Ÿ¤
äöçî ìò äöçî ,áéiç äålä¯!e÷Bìçé íäéðL¯àëä ©Ÿ¤©¨¤¡¨©¤¡¨§¥¤©£¨¨

ïðé÷ñò éàîa¯."øhtéúå éáBç éì ÷Bøæ" déì øîàc¯?àøîéîì éàî ,éëä éà¯,àëéøö àì §©¨§¦©§¨©¥§¦¦§¦©¥¦¨¦©§¥§¨¨§¦¨
."ïéhéb úøBúa éáBç éì ÷Bøæ" déì øîàc¯?àøîéîì éàî ézkàå¯øîà éöî ,àîéúc eäî ©£©¥§¦¦§©¦¦§©©¦©§¥§¨©§¥¨¨¥¨©

B÷zðì ìBëé íà ,Bãéa äçéLîe dãéa èb :àcñç áø øîà .ïì òîLî à÷ ,Ea éðà ähLî :déì¥§©¤£¦§¨©§©¨¨©©¦§¨¥§¨¨§¦¨§¨¦¨§©§
Bìöà Bàéáäìe¯åàì íàå ,úLøBâî dðéà¯øîà .àkéìå úeúéøk ïðéòa ?àîòè éàî ;úLøBâî §¨¦¤§¥¨§¤¤§¦¨§¤¤©©§¨¨¥©§¦§¥¨¨©

dãéì èb òébäL ét ìò óà ,dì B÷øæe ñøôè÷k äéeNò dãé äúéä :äãeäé áø¯.úLøBâî dðéà ©§¨¨§¨¨¨£¨§©©§¥§¨¨©©¦¤¦¦©¥§¨¨¥¨§¤¤
ìéôð ék àä ?éànà¯!ìéôð à÷ dãéc úBnà òaøàa¯òaøàc àøéåàî Løbéúå .çð àìãa ©©¨¦¨¥§©§©©¦¨¨¨¥¦§¨¨§¦¨¥¥©¦¨§©§©

øéåà ïäì ïéà Bà øéåà ïäì Lé ,eøîàL úBnà òaøà :øæòìà éaø éòác èBLôz !úBnà¯ ©¦§§¨¥©¦¤§¨¨©§©©¤¨§¥¨¤£¦¥¨¤£¦
!øéåà ïäì ïéàc èBLôz¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.éà÷ ãeaéàì àøwéòîc ,øäpä áb ìò úãîBòa ¦§§¥¨¤£¦¨¨§©¨§¦©§¤¤©©©©©§¥¦¨¨§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc oihib(ipy meil)

àöBé èâåezvwnBlL úBnà òaøàîqpkpedlL úBnà òaøàìedfe , §¥¥¥©§©©¤§©§©©¤¨
.zyxebn wtq `idy 'dvgn lr dvgn'

zyxebn wtq `id mrh dn ,`xnbd dgecãéâà àäådéab-ixd §¨¨¦©¥
elek didiy cr zyxbzn dy`d oi`e ,lrad zeyxa hbd zvwn

.'dcia ozpe' xn`py dzeyxa
,`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø àlàexn` mdipy - ¤¨©¨§©¥§¨§¥©§©§

càëä'dvgn lr dvgn' epipyy dn,ïðé÷ñò íéãò ézék ézLazk ¨¨¦§¥¦¥¥¦©§¦¨
úøîBà úçàltp hbdyBì áBø÷eizen` rax` jeza -åzkúçà ©©¤¤¨§©©

úøîBàltp hbdydì áBø÷wtq `id okle ,dizen` rax` jeza ¤¤¨¨
.zyxebn

:xg` ote`a epizpyn yxtnd opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd
øîBà ïðçBé éaø,dì áBø÷yeðéðLrax`a dpeekd oi` dpyna ©¦¨¨¥¨¨¨¦

`l` ,dizen`eléôàdpnid hbd wegxBì áBø÷å ,änà äàî £¦¥¨©¨§¨
yeléôà eðéðLepnid wegxänà äàîz` `xnbd x`az cine] ¨¦£¦¥¨©¨

,`xnbd zxxan .[ezpeekéîc éëéädf itl yxtzn ji`ìò äöçî' ¥¦¨¥¤¡¨©
'äöçî.,`xnbd zx`ana ïîL áø øîàdì àLøôéî éãéãì ,àaà ø ¤¡¨¨©©¤¤©©¨§¦¦¦©§¨¨

ïðçBé éaøc déðéîjke ,opgei iaxn mixacd yexit izlaiw ip` - ¦¥§©¦¨¨
ezaxwa ielz hbd oipwy dpeekd oi` epipyy 'dl aexw' :yxit

m` ,exneyl dzlekia ielz xacd `l` ,dy`lì ìBëé àeäBøîBL ¨§§
ì äìBëé dðéà àéäåBì áBø÷ eäæ BøîBL,m`eì äìBëé àéäBøîBL §¦¥¨§¨§§¤¨¦§¨§§
ì ìBëé Bðéà àeäådì áBø÷ eäæ BøîBL,dlekiy lky] df oipwe §¥¨§§¤¨¨

y ote`a eli`e .`ed minkg zpwz [hbd dzpw exnylïéìBëé íäéðL§¥¤§¦
ìBøîBLy e` ,ecal cg` lkïéìBëé ïéà íäéðLcg` lk xenyl §§§¥¤¥§¦

,cgi mdipy `l` ecaläöçî ìò äöçî eäæ. ¤¤¡¨©¤¡¨
ïðçBé éaøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl yxcnd ziaa minkg exn` - £¨¨©¨¨©¥§©¦¨¨

opgei iaxïúðBé éaøc déîMî,éëä,dpynd z` ok yxit `ed s`y - ¦§¥§©¦¨¨¨¦
opgei iax ok rnyykeøîà,éàìáa ïéøáç ïéòãééàä ék éLeøôì ¨©¨§¦©§¦©§¨¥¦§¥¦©

àîòègay oeyla] ok dpynd yxtl laaay epixag mircei ike - ©§¨
.[zelrtzde

éëä énð àéðz,opgei iaxk dpnn gkeny `ziixa,øîBà øæòéìà éaø ©§¨©¦¨¦©¦¡¦¤¤¥
àeäL ìkhbd -dì áBø÷xzei.úLøBâî dðéà Bìèðe áìk àáe ,Blî ¨¤¨¨¦¨¤¤§¨¥¨§¤¤

mrh dn `xnbd zxxaneúLøBâî dðéà,aexw hbd ltpy oeik ixd ¥¨§¤¤
e dyxbzp xak dlìéæéúå déøèðéz éëéä ìkdkixv dini lk ike - ¨¥¦¦§§¥§¥¦

.hbd xenyløîà÷ éëä åàì àlà,`ziixad zyxtzn jk -ìk- ¤¨¨¨¦¨¨©¨
ote`a elit`Lhbdå Blî dì áBøwxtr ziyeyab e` xdp wqtd yi ¤¨¨¦§

y ote`a hbd oial dpiaì ìBëé àeäå Bìèðe áìk àa eléàBøîBLiptn ¦¨¤¤§¨§¨§§
,alkdì äìBëé dðéà àéäåúLøBâî dðéà ¯ BøîBLiaxk yxetn ixd , §¦¥¨§¨§§¥¨§¤¤

xzei dy`l ezaxiwa `le exnyl dzlekia ielz hbd oipwy opgei
.lraln

:dpyna sqep yexit d`ian `xnbdäãeäé áøì ìàeîL déì øîà̈©¥§¥§©§¨
,ecinlzàððéLdidy my lr dcedi iax z` l`eny dpik jk] ¦¨¨

dl aexwy eyexit 'dl aexw' dpyna epipyy dn ,[oepy ugk sixg
epìhúå çeNzL éãk`ed df xeriye] ,eplhle stekzdl lkezy - §©¤¨©§¦§¤

geyl mileki mdipyy epiid 'dvgn lr dvgn'e .[zen` 'cn zegt
.eplhle

,ecinlzl l`eny siqed cerezàådfk dxwn jiptl `eaiyk §©§
xingz ,eplhze geyzy xeriya did m` s` dl aexw hbd didy

eàcáeò ãéáòz àìzyxebn `idy dxez l` -dãéì àhéb éèîc ãò Ÿ©£¦§¨©§¨¥¦¨§¨¨
dpnid wegx hbd leti `ny dxifb ,ynn dcil hbd `aiy cr -

.dl aexw `edy exaqi mi`exdeäåä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦£¨
éëä àcáeòxeriya dl aexw hbd lrad wxfy didy dyrn - §¨¨¦

,mipa `la zn jk xg`e ,eplhle geyl dlkiyåmeynly ezxneg §
zyxebn dpi`y l`enyäöéìç äeëøöà.maidn ©§§¨£¦¨

,dpyna epipyïéLec÷ ïéðòì ïëåixd dl aexw oiyeciwd eltp m` §¥§¦§©¦¦
ixd dvgn lr dvgnae ,zycewn dpi` el aexw m`e ,zycewn ef

zycewn wtq `id:
,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàdid m`y dpyna epipyy df oic ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

exnyl dlekiy lky opgei iax myxity itke ,dzpw dl aexw
dzpw,`weecøçà øáãì àìå ,eøîà ïéhéâì,mipic x`yl `le - §¦¦¨§§Ÿ§¨¨©¥

m` oebkeca`e delnl aexw ltpe aegd oerxt z` deld wxf
.aiig deeld oiicre ,delnd dpw `l ,sqkd

,`xnbd dywnéqà éaøì àaà éaø déáéúéàxnel xyt` ji` ¥¦¥©¦©¨§©¦©¦
' dpyna epipy ixde ,df oipw xn`p oihiba `weecyïéðòì ïëå§¥§¦§©

ïéLec÷,`xnbd zvxzn .'íúä éðàLoiyeciwl oihib eywedy ¦¦©¦¨¨
áéúëc(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåyiwn ,xg` Wi`l ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥

s` ,df oipw mda liren oihib dn [oiyeciw] 'died'l [hb] 'd`ivi'
.ok oicd oiyeciwa

déáéúéà,dpyna epipy ixd ,opgei iax ixac lr ztqep diyewïëå' ¥¦¥§¥
,áBçä ïéðòìdelnd el xn` m`y,Bì B÷øæe ,éáBç éì ÷Bøæltp m` §¦§©©§¦¦§¨

aegd incäåìnì áBø÷ca`peäålä äëæ,eaegn xhtpeäålì áBø÷ ¨©©§¤¨¨©Ÿ¤¨©Ÿ¤
,'e÷Bìçé íäéðL äöçî ìò äöçî ,áéiç äåläaeg oiprl s`y ixd ©Ÿ¤©¨¤¡¨©¤¡¨§¥¤©£

wx xn`p df oic ok` ,`xnbd zvxzn .oihiba wx `le df oic xn`p
aegd oiprl `ed oky dpyna epipyy dne ,oihibaéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñò`a xaecn -otedéì øîàcdell delndéáBç éì ÷Bøæ' ©§¦¨§¨©¥§¦¦
'øètéúå,,aegd lr jl lgn` dfae iaeg oerxt il wexf xnelk §¦¨¥

`l df oipw xen`ky] sqkd z` delnd laiw `ly s` jkitle
.delnd el lgn ezwixfay ,xeht deld [oihiba `l` xn`p

,`xnbd dywnéëä éàaegd el wexfi m`y yexita el xn`y ¦¨¦
e ,`hiyt ok m` ,el legniàøîéîì éàî.dpyna yecigd dn - ©§¥§¨

,`xnbd zvxznàëéøö àìote`a zwqer dpynd -déì øîàc Ÿ§¦¨§¨©¥
ïéhéb úøBúa éáBç éì ÷Bøæ''mewnl aegd leti m`y ,xnelk - §¦¦§©¦¦

lr jl lgn` ,zyxebn ef ixd hb ezy`l lra my wxf eli`y
.jl lgn` `l zyxebn dpi`y mewnl leti m`e ,aegd

,`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ézkàåyecigd dn dyw oiicr - §©©¦©§¥§¨
deldy `hiyt el legni ok dyri m`y xn`y oeik ixd ,dfa

,`xnbd zvxzn .xehtàîéúc eäîc xnel mewn did -øîà éöî ©§¥¨¨¥¨©
déìoerhl delnd lekiy -' `l` jxhtl izpeekzd `lyähLî ¥§©¤

'Ca éðàhb zxeza aegd il wexfzy ja zehyl dzid izpeek - £¦¨
zezixkïì òîLî à÷.xeht delde ,ok oerhl leki epi`y ¨©§©¨

:xg` oipra oecl zxaer `xnbdàcñç áø øîàozp,dãéa èb ¨©©¦§¨¥§¨¨
äçéLîex`yp [hba xeywd heg-]Bãéa,ìBëé íàhegd jeynl §¦¨§¨¦¨

eB÷zðìdcin hbd z` wzpleúLøBâî dðéà Bìöà Bàéáäìeíàå , §©§§¨¦¤§¥¨§¤¤§¦
åàìef ixd ewzpl leki epi` m`.úLøBâî ¨§¤¤

,`xnbd zxxanàîòè éàîewzpl leki leki m`y mrhd edn - ©©§¨
hb zpizpay itl ,`xnbd zx`an .hbd dl ozp ixde zyxebn dpi`

úeúéøk ïðéòadfn df milcaen dy`de lrad eidiy jixv -åo`k §¦¨§¦§
àkéì.df hega md miceb` ixdy zezixk oi` - ¥¨

:sqep oica oecl zxaer `xnbdäéeNò dãé äúéä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨§¨¨¨£¨
ñøôè÷kdizerav` iy`xy oeqkl`a dci dgipdy ,oexcnk - §¨¨§©

dhn itlk oihndì B÷øæe,dci jezl hbdèb òébäL ét ìò óà §¨¨©©¦¤¦¦©¥
dãéì,rwxwl ltp cin `l` dcia gp `ly oeik.úLøBâî dðéà §¨¨¥¨§¤¤

,`xnbd zl`eyéànà,zyxebn dpi` recn -ìéôð ék àäixd - ©©¨¦¨¦
dcin hbd ltpykìéôð à÷ dãéc úBnà òaøàaoipwa hbd dzpwe §©§©©¦¨¨¨¦

xaecn o`ky ,`xnbd zvxzn .zen` 'cçð àìãa`l` ,rwxwa ¦§Ÿ¨
,`xnbd dywn oiicr .sxyp rwxwl ribdy mcewå`l recn §

úBnà òaøàc àøéåàî Løbéú'c xie`a did hbd sxypy mcewy ¦¨¥¥£¦¨§©§©©
rax` oipw minkg epwz xy`ky xnel jl yi dn `l` ,zen`

ok m`e ,xie`a `le rwxwa `l` df oipw epwz `l zen`èBLôz¦§
dn o`knéòácwtzqdy -Lé eøîàL úBnà òaøà' øæòìà éaøïäì §¨¥©¦¤§¨¨©§©©¤¨§¥¨¤

'øéåà ïäì ïéà Bà øéåàmb e` erwxwa wx dpew zen` rax` m`d - £¦¥¨¤£¦
e exie`aèBLôzo`kn.øéåà ïäì ïéàc ¦§§¥¨¤£¦

,`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëämiwqer dcedi iax ixac - ¨¨§©©§¦¨
,øäpä áb ìò úãîBòaoeik zen` 'cd xie`n zyxbzn dpi` jkitle §¤¤©©©¨¨
,éà÷ ãeaàì àøwéòîcdpew epi` eilr gepl ie`x oi`y mewn xie`e: §¥¦¨¨§¦¨¥
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קסג
miwxt dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtoihib

àöåé èâå.ely zen` rax`a ezvwne dly zen` rax`a ezvwn ,el`l el`n Ðàäå
äéáâ ãéâà.dzeyxa elek `diy cr ,opira "dcia ozpe" op`e ,zvw ezeyxa hbd oiicr Ð

ïðçåé éáøã äéî÷ äåøîà.oizipznc `yexit i`dl Ðéëä ïúðåé éáøã äéîùîdyxtck Ð

.l`xyi ux`l dlre ded laan ozpei iax .exneyl oilekia opgei iaxéëä éîð àéðúÐ

.`id dxiny oizipznc daxewcäì áåø÷ù ìë
åìîxzei dl aexwy it lr s` :rnyn `zyd Ð

elhpe alk `ae ,epnnÐ`iywe .zyxebn dpi`

daxewl `z` ikn ?zyxebn dpi` i`n` :da ol

elhp m` ol ztki` i`ne ,dl dyxbi` dcic

?alkìéæéúå äéøèðú éëéä ìëminid lk ike Ð

?exneyl dkixvøîà÷ éëä åàì àìàlr s` Ð

e` xdp wqtd yi m` ,eln dl aexwy it

elhpe alk `a did eli`y ,hbl dpia ziyeyab

leki `ed la` ,epnid exneyl dleki dpi`

exneylÐ.zyxebn dpi`åðìèúå çåùúù éãë
z` ikd elit`e ,oizipznc daxew `iedc `ed Ð

.`ypil dxizdl `caer ciarz `lèâ éèîã ãò
äãéì`edy wegx lr exn`i `ny dxifb Ð

.aexwàãáåò äåäewxfy Ð,zne ,dl aexw

.dvilg dekxv`eåøîà ïéèéâìdaxew meync Ð

.zyxebnøçà øáãì àìåaeg el wxf m` oebk Ð

dl diepw dgxk lrac `ed hbc ca`e el aexw

`nlra la` `hib ied xzl`l jkldÐ.`l

øèôéúåwexf" la` .dixht `dc Ðil"iaeg

`nzqÐ.xn`w exneye wexfäçéùîåheg Ð

.f"rla l"ivil ,ea xeyw hbdyäãéá èâÐ

.ecia oiicr dgiynd y`xe ,dl epzpyñøôè÷ë
`ly ,rwxwl oihn dizerav` iy`x ,oexcn Ð

:opikxte .ci ihyet jxck dtewf dci dhytàäå
ìéôð äãéã úåîà òáøàì ìéôð éëi` il dne Ð

.dzhiyta lawl die`x dci oi`çð àìãáÐ

dlawe ,sxyp dci jezn ltpyk `l` ,ux`l

dcil `ayÐ.`id dlaw e`lçð àì éëå :êéøôå
äìù úåîà òáøà êåúì àèî éëî ?éåä éàî

úùøåâî äðéà øîà÷ãîå ,ïäéøéåàî ùøâéúZ
.øæòìà éáøã àéòá àéäå ,øéåà ïäì ïéàã èåùô

øäðä áâ ìò.ipw `l gepl ie`x epi`y xie`c Ð
àøîâàäå
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éáø(a,i) `rivn `aac `nw wxtac :dywe - dn` d`n elit` epipy dl aexw xn` opgei

d`ivn silic mzd xn`we ,zen` rax` dl yie ,xvg dl yi dphwc opgei iax xn`w

d`n elit` xn`w `kde ,zen` rax` jez `l` zyxebn dpi` opgei iaxl hbac rnyn ,hbn

rax`l uege ,zyxebn - denk xenyl leki elit` dly zen` rax`ac :xnel yie !dn`

`le ,exneyl dleki `id `dzy jixv - zen`

zeyxac mzd dil zi` iy` axc :dyw cere .`ed

dzid :opz `kde ,zen` rax` epwz `l miaxd

yie !zyxebn dl aexw miaxd zeyxa zcner

dlekia - `kde ,exneyl leki oi`a mzdc :xnel

hwp `wec e`l `kdc :xnel yi inp i` .exneyl

zeyx icva e` `hnqa `l` ,miaxd zeyx

.miaxd

[` cenrl jiiy]àäåm`e - mvnvl xyt` i`

`lc oebk :ipyile :xn`z

yie !`witq ied jkle ,micw ediipin id opirci

,ikd rnyn `l dvgn lr dvgnc `pyilc :xnel

:xn`z m`e .'ek micr izik izya dl iwen jkle

zwfga `zzi` iwe`e ,ixz icda ixz iwe` :`nipe

:xnel yie !llk zyxebn `dz `le ,yi` zy`

wxta opixn`ck ,`id opaxc `witqc oeik

oic dl epzp - (`,`l zenai) "oig` drax`"

.zyxebn dpi`e zyxebn

íäéðù- dvgn lr dvgn `ed df mileki oi`

cg` lk exneyl oileki oi` :yexit

oileki oi` m` la` .cgi mdipy `l` ,ecal

lk llk zyxebn dpi`c `hiyt - llk exneyl

.xwir

úàå- dcil hb ihnc cr `caer ciarz `l

- dxvga la` ,miaxd zeyxa `wec epiide

idi` lifiz :lirl xn`ck ,dcil ribiy jixv oi`

:azk hb jxra jexra ,edine .gztze cegze

`l - dxvg jeza dl ewxf elit` ,epizeaxn eplaw

`hnc cr `nlrl `ixzyniziine .dcil `hib

cr olekay xingnd :inlyexia xn`c `dn

ixiinc xninl `ki`c ,di`x dpi`e .dcil eppziy

aexwe el aexw` dl wiqn `icdac ,miaxd zeyxa

.dxvg iwet`l `z` `l `nzqne ,dl

ïéèéâì:qxhpewa yxit - xg` xacl `le exn`

`ied dgxk lra dpizp hbac meyn

xaclc ,dcedi iaxl wgvi epiax dywde .dpizp

dpizpc (`,dr) "efg`y in"a lirl exn` inp xg`

xg` xacac :aiyde !dpizp `ied egxk lra

edeld oebk ,dpizp `ied `lc `zkec ogky`

lka - hba la` ,xacna el xifgi `l - aeyia

.dpizp `ied mewnéàm`e - `xninl i`n ikd

aiig dell aexw i`n` dil iywz ,daxc` :xn`z

dell aexw - "xhtze iaeg wexf" xn`c oeik ?del

el yxtnc `nzqn ixiinc :xnel yie !xhtil inp

.`ed exneyl lkeiy mewnl el wexfiy

[` cenrl jiiy]äöçîmdipy dvgn lr

`l `kd - ewelgi

.wtq o`k oi`c ,di`xd eilr exiagn `ivend xnel jiiyíàoi` elit` ok m`c - dci dvtw dcia hbd ozpy xg`le ,dgezt dci dzidyk ixiin `lc d`xp - 'ek e`iadle ewzpl leki

epi`e "rwxw iab lrn jihib ilh" enk dil dede ,`id `l` lrad dyer epi` df - jk xg` dci zvtewy dne ,elv` e`iadl leki did dpizp zryac oeik ,zyxebn dpi` elv` e`iadl leki

dciac :yxtn mz epiaxe .zyxebn `ied - elv` e`iadl leki epi`y cr wfega jk lk agz m`e ,dci jezl hbd agz `ede ,dvetw dci dzid xaky ixiinc wgvi epiaxl d`xp `l` .hb

uetwz m`c ,dcia hbd lk gipiy cr dgezt dy`d ci `dzy xdfil jixve .dgiynd wzpiz - elv` jeyni m`e ,cak hbdyk epiid - "elv` e`iadl leki epi` m`"e ,xity ixii` dgezt

`ly eipzn wcdl lrad ciac ab lr s` hb iedc ,eztlye divxg dl wxrn rxb `lc ,xykc d`xpe .ecia dgiyne dcia hb enk iedc ,hb ied `l - ecia hbd y`xa fge` lrady cera dci

.dkxa eilr `az xingnde .lehzàäåwxtc iy` axl miaxd zeyxa e` ,zen` rax` dl zilc ,dicic xvga zcner dy`dy ixiinc iiepyl ivn ded - litp `w dcic zen` rax`a

.(a,i) `rivn `aac `nw

ùøâúúåx`c `xie`nueg elit` ixiin - bbd y`x lr zcnere ,xhpin dil aiyg zen` rax` xie`c :xnel yie !bb xie`a jenqa opixn`ck ,xhpin `l `de :xn`z m`e - zen` ra

xhpin `lc ab lr s`e ,xie`a mb epwiz zen` rax` minkg epwizy dn m` dil `wtqn diteb xfrl` iaxc :xne` wgvi epiaxe .xhpin `l `de :jixt ikdle .zen` rax`l

.ezeyx dpi`y it lr s`e ezeyx zen` rax` eyry enk ,xhpink ede`yr
dzid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc oihib(ipy meil)

àöBé èâåezvwnBlL úBnà òaøàîqpkpedlL úBnà òaøàìedfe , §¥¥¥©§©©¤§©§©©¤¨
.zyxebn wtq `idy 'dvgn lr dvgn'

zyxebn wtq `id mrh dn ,`xnbd dgecãéâà àäådéab-ixd §¨¨¦©¥
elek didiy cr zyxbzn dy`d oi`e ,lrad zeyxa hbd zvwn

.'dcia ozpe' xn`py dzeyxa
,`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø àlàexn` mdipy - ¤¨©¨§©¥§¨§¥©§©§

càëä'dvgn lr dvgn' epipyy dn,ïðé÷ñò íéãò ézék ézLazk ¨¨¦§¥¦¥¥¦©§¦¨
úøîBà úçàltp hbdyBì áBø÷eizen` rax` jeza -åzkúçà ©©¤¤¨§©©

úøîBàltp hbdydì áBø÷wtq `id okle ,dizen` rax` jeza ¤¤¨¨
.zyxebn

:xg` ote`a epizpyn yxtnd opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd
øîBà ïðçBé éaø,dì áBø÷yeðéðLrax`a dpeekd oi` dpyna ©¦¨¨¥¨¨¨¦

`l` ,dizen`eléôàdpnid hbd wegxBì áBø÷å ,änà äàî £¦¥¨©¨§¨
yeléôà eðéðLepnid wegxänà äàîz` `xnbd x`az cine] ¨¦£¦¥¨©¨

,`xnbd zxxan .[ezpeekéîc éëéädf itl yxtzn ji`ìò äöçî' ¥¦¨¥¤¡¨©
'äöçî.,`xnbd zx`ana ïîL áø øîàdì àLøôéî éãéãì ,àaà ø ¤¡¨¨©©¤¤©©¨§¦¦¦©§¨¨

ïðçBé éaøc déðéîjke ,opgei iaxn mixacd yexit izlaiw ip` - ¦¥§©¦¨¨
ezaxwa ielz hbd oipwy dpeekd oi` epipyy 'dl aexw' :yxit

m` ,exneyl dzlekia ielz xacd `l` ,dy`lì ìBëé àeäBøîBL ¨§§
ì äìBëé dðéà àéäåBì áBø÷ eäæ BøîBL,m`eì äìBëé àéäBøîBL §¦¥¨§¨§§¤¨¦§¨§§
ì ìBëé Bðéà àeäådì áBø÷ eäæ BøîBL,dlekiy lky] df oipwe §¥¨§§¤¨¨

y ote`a eli`e .`ed minkg zpwz [hbd dzpw exnylïéìBëé íäéðL§¥¤§¦
ìBøîBLy e` ,ecal cg` lkïéìBëé ïéà íäéðLcg` lk xenyl §§§¥¤¥§¦

,cgi mdipy `l` ecaläöçî ìò äöçî eäæ. ¤¤¡¨©¤¡¨
ïðçBé éaøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl yxcnd ziaa minkg exn` - £¨¨©¨¨©¥§©¦¨¨

opgei iaxïúðBé éaøc déîMî,éëä,dpynd z` ok yxit `ed s`y - ¦§¥§©¦¨¨¨¦
opgei iax ok rnyykeøîà,éàìáa ïéøáç ïéòãééàä ék éLeøôì ¨©¨§¦©§¦©§¨¥¦§¥¦©

àîòègay oeyla] ok dpynd yxtl laaay epixag mircei ike - ©§¨
.[zelrtzde

éëä énð àéðz,opgei iaxk dpnn gkeny `ziixa,øîBà øæòéìà éaø ©§¨©¦¨¦©¦¡¦¤¤¥
àeäL ìkhbd -dì áBø÷xzei.úLøBâî dðéà Bìèðe áìk àáe ,Blî ¨¤¨¨¦¨¤¤§¨¥¨§¤¤

mrh dn `xnbd zxxaneúLøBâî dðéà,aexw hbd ltpy oeik ixd ¥¨§¤¤
e dyxbzp xak dlìéæéúå déøèðéz éëéä ìkdkixv dini lk ike - ¨¥¦¦§§¥§¥¦

.hbd xenyløîà÷ éëä åàì àlà,`ziixad zyxtzn jk -ìk- ¤¨¨¨¦¨¨©¨
ote`a elit`Lhbdå Blî dì áBøwxtr ziyeyab e` xdp wqtd yi ¤¨¨¦§

y ote`a hbd oial dpiaì ìBëé àeäå Bìèðe áìk àa eléàBøîBLiptn ¦¨¤¤§¨§¨§§
,alkdì äìBëé dðéà àéäåúLøBâî dðéà ¯ BøîBLiaxk yxetn ixd , §¦¥¨§¨§§¥¨§¤¤

xzei dy`l ezaxiwa `le exnyl dzlekia ielz hbd oipwy opgei
.lraln

:dpyna sqep yexit d`ian `xnbdäãeäé áøì ìàeîL déì øîà̈©¥§¥§©§¨
,ecinlzàððéLdidy my lr dcedi iax z` l`eny dpik jk] ¦¨¨

dl aexwy eyexit 'dl aexw' dpyna epipyy dn ,[oepy ugk sixg
epìhúå çeNzL éãk`ed df xeriye] ,eplhle stekzdl lkezy - §©¤¨©§¦§¤

geyl mileki mdipyy epiid 'dvgn lr dvgn'e .[zen` 'cn zegt
.eplhle

,ecinlzl l`eny siqed cerezàådfk dxwn jiptl `eaiyk §©§
xingz ,eplhze geyzy xeriya did m` s` dl aexw hbd didy

eàcáeò ãéáòz àìzyxebn `idy dxez l` -dãéì àhéb éèîc ãò Ÿ©£¦§¨©§¨¥¦¨§¨¨
dpnid wegx hbd leti `ny dxifb ,ynn dcil hbd `aiy cr -

.dl aexw `edy exaqi mi`exdeäåä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦£¨
éëä àcáeòxeriya dl aexw hbd lrad wxfy didy dyrn - §¨¨¦

,mipa `la zn jk xg`e ,eplhle geyl dlkiyåmeynly ezxneg §
zyxebn dpi`y l`enyäöéìç äeëøöà.maidn ©§§¨£¦¨

,dpyna epipyïéLec÷ ïéðòì ïëåixd dl aexw oiyeciwd eltp m` §¥§¦§©¦¦
ixd dvgn lr dvgnae ,zycewn dpi` el aexw m`e ,zycewn ef

zycewn wtq `id:
,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàdid m`y dpyna epipyy df oic ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

exnyl dlekiy lky opgei iax myxity itke ,dzpw dl aexw
dzpw,`weecøçà øáãì àìå ,eøîà ïéhéâì,mipic x`yl `le - §¦¦¨§§Ÿ§¨¨©¥

m` oebkeca`e delnl aexw ltpe aegd oerxt z` deld wxf
.aiig deeld oiicre ,delnd dpw `l ,sqkd

,`xnbd dywnéqà éaøì àaà éaø déáéúéàxnel xyt` ji` ¥¦¥©¦©¨§©¦©¦
' dpyna epipy ixde ,df oipw xn`p oihiba `weecyïéðòì ïëå§¥§¦§©

ïéLec÷,`xnbd zvxzn .'íúä éðàLoiyeciwl oihib eywedy ¦¦©¦¨¨
áéúëc(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåyiwn ,xg` Wi`l ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥

s` ,df oipw mda liren oihib dn [oiyeciw] 'died'l [hb] 'd`ivi'
.ok oicd oiyeciwa

déáéúéà,dpyna epipy ixd ,opgei iax ixac lr ztqep diyewïëå' ¥¦¥§¥
,áBçä ïéðòìdelnd el xn` m`y,Bì B÷øæe ,éáBç éì ÷Bøæltp m` §¦§©©§¦¦§¨

aegd incäåìnì áBø÷ca`peäålä äëæ,eaegn xhtpeäålì áBø÷ ¨©©§¤¨¨©Ÿ¤¨©Ÿ¤
,'e÷Bìçé íäéðL äöçî ìò äöçî ,áéiç äåläaeg oiprl s`y ixd ©Ÿ¤©¨¤¡¨©¤¡¨§¥¤©£

wx xn`p df oic ok` ,`xnbd zvxzn .oihiba wx `le df oic xn`p
aegd oiprl `ed oky dpyna epipyy dne ,oihibaéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñò`a xaecn -otedéì øîàcdell delndéáBç éì ÷Bøæ' ©§¦¨§¨©¥§¦¦
'øètéúå,,aegd lr jl lgn` dfae iaeg oerxt il wexf xnelk §¦¨¥

`l df oipw xen`ky] sqkd z` delnd laiw `ly s` jkitle
.delnd el lgn ezwixfay ,xeht deld [oihiba `l` xn`p

,`xnbd dywnéëä éàaegd el wexfi m`y yexita el xn`y ¦¨¦
e ,`hiyt ok m` ,el legniàøîéîì éàî.dpyna yecigd dn - ©§¥§¨

,`xnbd zvxznàëéøö àìote`a zwqer dpynd -déì øîàc Ÿ§¦¨§¨©¥
ïéhéb úøBúa éáBç éì ÷Bøæ''mewnl aegd leti m`y ,xnelk - §¦¦§©¦¦

lr jl lgn` ,zyxebn ef ixd hb ezy`l lra my wxf eli`y
.jl lgn` `l zyxebn dpi`y mewnl leti m`e ,aegd

,`xnbd zl`eyàøîéîì éàî ézkàåyecigd dn dyw oiicr - §©©¦©§¥§¨
deldy `hiyt el legni ok dyri m`y xn`y oeik ixd ,dfa

,`xnbd zvxzn .xehtàîéúc eäîc xnel mewn did -øîà éöî ©§¥¨¨¥¨©
déìoerhl delnd lekiy -' `l` jxhtl izpeekzd `lyähLî ¥§©¤

'Ca éðàhb zxeza aegd il wexfzy ja zehyl dzid izpeek - £¦¨
zezixkïì òîLî à÷.xeht delde ,ok oerhl leki epi`y ¨©§©¨

:xg` oipra oecl zxaer `xnbdàcñç áø øîàozp,dãéa èb ¨©©¦§¨¥§¨¨
äçéLîex`yp [hba xeywd heg-]Bãéa,ìBëé íàhegd jeynl §¦¨§¨¦¨

eB÷zðìdcin hbd z` wzpleúLøBâî dðéà Bìöà Bàéáäìeíàå , §©§§¨¦¤§¥¨§¤¤§¦
åàìef ixd ewzpl leki epi` m`.úLøBâî ¨§¤¤

,`xnbd zxxanàîòè éàîewzpl leki leki m`y mrhd edn - ©©§¨
hb zpizpay itl ,`xnbd zx`an .hbd dl ozp ixde zyxebn dpi`

úeúéøk ïðéòadfn df milcaen dy`de lrad eidiy jixv -åo`k §¦¨§¦§
àkéì.df hega md miceb` ixdy zezixk oi` - ¥¨

:sqep oica oecl zxaer `xnbdäéeNò dãé äúéä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨§¨¨¨£¨
ñøôè÷kdizerav` iy`xy oeqkl`a dci dgipdy ,oexcnk - §¨¨§©

dhn itlk oihndì B÷øæe,dci jezl hbdèb òébäL ét ìò óà §¨¨©©¦¤¦¦©¥
dãéì,rwxwl ltp cin `l` dcia gp `ly oeik.úLøBâî dðéà §¨¨¥¨§¤¤

,`xnbd zl`eyéànà,zyxebn dpi` recn -ìéôð ék àäixd - ©©¨¦¨¦
dcin hbd ltpykìéôð à÷ dãéc úBnà òaøàaoipwa hbd dzpwe §©§©©¦¨¨¨¦

xaecn o`ky ,`xnbd zvxzn .zen` 'cçð àìãa`l` ,rwxwa ¦§Ÿ¨
,`xnbd dywn oiicr .sxyp rwxwl ribdy mcewå`l recn §

úBnà òaøàc àøéåàî Løbéú'c xie`a did hbd sxypy mcewy ¦¨¥¥£¦¨§©§©©
rax` oipw minkg epwz xy`ky xnel jl yi dn `l` ,zen`

ok m`e ,xie`a `le rwxwa `l` df oipw epwz `l zen`èBLôz¦§
dn o`knéòácwtzqdy -Lé eøîàL úBnà òaøà' øæòìà éaøïäì §¨¥©¦¤§¨¨©§©©¤¨§¥¨¤

'øéåà ïäì ïéà Bà øéåàmb e` erwxwa wx dpew zen` rax` m`d - £¦¥¨¤£¦
e exie`aèBLôzo`kn.øéåà ïäì ïéàc ¦§§¥¨¤£¦

,`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëämiwqer dcedi iax ixac - ¨¨§©©§¦¨
,øäpä áb ìò úãîBòaoeik zen` 'cd xie`n zyxbzn dpi` jkitle §¤¤©©©¨¨
,éà÷ ãeaàì àøwéòîcdpew epi` eilr gepl ie`x oi`y mewn xie`e: §¥¦¨¨§¦¨¥
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oihib(iyily meil)

äðùî
äúéädy`dâbä Làø ìò úãîBò,ziad zgzy xvga cnr lrade ¨§¨¤¤©Ÿ©©

,ely xvgde dly bbd didy ote`aedì B÷øæehb wxf lrad - §¨¨
,dbb l` exivgnòébäL ïåékhbdâbä øéåàì`l oiicry it lr s` ¥¨¤¦¦©©£¦©©

bbd rwxwa gp,úLøBâî Bæ éøäel dpew mc` ly ezeyx xie`y £¥§¤¤
.ezeyxk

e ,dly xvgde ely bbd did m` okeàeäcneräìòîlîebbaàéäå ¦§©§¨§¦
zcnerähîlî,dxivgadì B÷øæe,dxivgl ebbn hb lradïåék ¦§©¨§¨¨¥¨

àöiLhbdâbä úeLøî,dyxbzpe hbd dzpw ,xvgd xie` l` `ae ¤¨¨¥§©©
s` m` jkitle ,dnvr xvgk dl dpew xvgd xie`y÷çîðhbdBà ¦§©

óøNð,xvgd rwxwa gpy mcew,úLøBâî Bæ éøäxaky oeik ¦§©£¥§¤¤
xie`a hbd didy onfa dyxbzp:

àøîâ
ribdy oeik dl ewxfe bbd y`x lr zcner dzid' ,dpyna epipy

,`xnbd zl`ey .'zyxebn ef ixd bbd xie`løèðéî àì àäåixd - §¨Ÿ¦§©
,bbl ueg hbd z` `ivedl dieyrd gexd on xeny epi` bbd xie`
liren epi` ,rwxwa gepl eteq oi` ea `vnpd utgdy dfk xie`e

a zyxbzn recne ,oipwl.xie`a hbd cer
,`xnbd zvxznä÷òî Bì LiL ââa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¤¥©£¤

ïðé÷ñò,.gexdn hbd z` xnyn dwrnde ©§¦¨
,sqep uexiz,øîà éîéáàc déîMî àéLðî øa àleòúBçôa àëä ¨©§©§¨¦§¥©£¦¦¨©¨¨§¨

ìMîïðé÷ñò âbì Ceîñ äLhbd ribdy ote`a xen` dpynd oic - ¦§Ÿ¨¨©©©§¦¨
,bbd rwxwl mikenqd migth dyly xie` jezlúBçt ìëc§¨¨

ìMîéîc ââk ââì Ceîñ äLbbl migth dyly jeza jenqd xie` - ¦§Ÿ¨¨§©§©¨¥
`l` ,bbd 'xie`' iptn dpiipw oi`e .'ceal' oicn envr bbk aygp

dzeyx rwxwa gpenk df ixdy meyn:
e ,dly xvgde ely bbd did m`y ,dpynd ly `tiqa epipyàeä

cneräìòîlîebbalrad dl wxfe ,dxivga dhnl zcner `ide ¦§©§¨
dzpw ,xvgd xie` l` bbd zeyxn `viy oeik ,dxivgl ebbn hb

dyxbzpe hbd:
`xnbd zl`ey df ote` lr mbàäåxie`døèðéî àìxeny epi` §¨Ÿ¦§©

cr dribn dpi` mewn lkn dvign xvgl yi m` s`e ,gexd on
.bbd daeb

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzwqer dpyndy ¨©©§¨¨©§¥
aúBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâkzedeab xvgd lyeìò úBôãBò §¤¨§¦©©§§©

bbd [dwrn] zevign,úBðBéìòäxnyp bbd on hbd `viy cine ¨¤§
.xvgd zevign ici lr gexdn

úBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâk àéòLBà áø øîà øæòìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨¨©©©§¨§¤¨§¦©©§
eéäL ïBâk ,ïðçBé éaø øîà àìeò øîà ïëå .úBðBéìòä ìò úBôãBò§©¨¤§§¥¨©¨¨©©¦¨¨§¤¨

.úBðBéìòä ìò úBôãBò úBðBzçzä úBöéçî§¦©©§§©¨¤§
xar ekxcae ,miaxd zeyx l` miaxd zeyxn zaya utg wxefd
zeyxn d`ved meyn aiig iax zrcl .cigid zeyx xie`a utgd
itl ,cigid zeyxa gp `l utgdy s`e ,cigid zeyxl miaxd
dhelw' mixaeq opax j` ,'rwxwa dgpedy ink xie`a dhelw'y
wxefd oi` cigid zeyxa utgd gp `ly oeike ,'dgpedy ink e`l

.aiig
,àìeòì àaà éaø déì øîàxie`l hbd ribdyky epipyy epizpyn ¨©¥©¦©¨§¨

,zyxebne hbd dzpw dxvgïàîkwx m`d ,dxn`p dhiy efi`k - §©
øîàc éaøk'y zaya d`ved oiprläèeì÷xie`d jezaéîk §©¦§¨©§¨§¦

äçðeäLux`a'àéîc,xvga `ed gpen eli`k utg dpew xie` okle ¤§¨¨§¨
aygp epi`e 'dgpedy ink e`l dhelw'y mixaeqd opaxl j`

bn dpi`e dpew xvgd xie` oi` ,xvga gpenk.zyxe
`xnbd dgecdéì øîà,`a` iaxl `leràîéz eléôàelit` - ¨©¥£¦¥¨
zrck xn`z,ïðaøxvgd xie`ay utgy micen md s` mewn lkn ©¨¨

y ,xvgd lral dpwpïéðòì àlà éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¤¨§¦§©
úaL,cigid zeyxa utgd gepiy cr aiigzn epi`yàëä ìáà ©¨£¨¨¨

,oipw oiprlàeä éøeèðéà íeMî,xvga gepi utgdy jixv oi` - ¦¦§¥
.zeyxd dze` lral `ed dpwp zxnzynd zeyxl `ay lk `l`

åoeik ,dxvg xie`l hbd ribda s` oklyøèðéî à÷ àähbd - §¨¨¦§©
.zyxebne ,hbd dzpw ,`ed dzeyx df xie`e ,xvgd xie`a xeny
úBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâk ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¤¨§¦©©§
éaøk ïàîk ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà .úBðBéìòä ìò úBôãBò§©¨¤§¨©¥©¦¥¨§©¦©¦§©§©¦

eäL éîk äèeì÷ øîàcàéîc äçð.[lirl `a` iax ziiyewk]øîà §¨©§¨§¦¤§¨¨§¨¨©
déì,iq` axéaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà ¥£¦¥¨©¨¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦

øèðéî à÷ àäå àeä éøeèðéà íeMî àëä ìáà ,úaL ïéðòì àlà¤¨§¦§©©¨£¨¨¨¦¦§¥§¨¨¦§©
:[lirl `ler uexizk]

s` ,dxivg l` ebbn hb dl wxf m`y dpyna epipym`÷çîðhbd ¦§©
zyxebn ef ixd ,xvgd rwxwa gpy mcew sxyp e`:

eðL àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàsxyp e` wgnp m` s`y ¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ¨
,zyxebn ef ixd÷çîpL àlàsxyp e`äãéøé Cøc,xvgd l` bbdn ¤¨¤¦§©¤¤§¦¨

.àì äéiìò Cøc ÷çîð ìáàdlrn itlk hbd z` lrad wxefyk - £¨¦§©¤¤£¦¨Ÿ
xie`a hrn zelrl jiynn hbd [bbd dwrn lrn ediabdl ick]
dpi` sxyp e` wgnp dilr jxca ecera m`e ,ezwixf gkn xvgd

.[xvgd xie`a did xaky s`] zyxebnàøwéòî ,àîòè éàîecera ©©§¨¥¦¨¨
dilr jxcaéà÷ çðéîì àìepi`y onf lke ,gepl cner epi` oiicr - Ÿ§¥©¨¥

'dpizp' aygp oi`e ,hbd lrad dl ozpy aygp epi` gepl cner
dzeyxa gepl ekxca hbd xy`k `l`:

m`y dpyna epipyóøNð,zyxebn ef ixd dxvga gpy mcew hbd ¦§©
xie`a ecera dyxbzp xakyà :,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øî ¨©©©§¨¨©©¨©£¨

ä÷éìcì èb íãwL àlà eðL àìxvg xie`l hbd ozpy dryay - Ÿ¨¤¨¤¨©¥©§¥¨
,dwilc da dzid `l oiicrèbì ä÷éìc äîã÷ ìáàdrya m` - £¨¨§¨§¥¨©¥

,xvga dwilcd dwlc xak xvgd xie`a hbd ozpyàì-dpi` Ÿ
,zyxebnìéæà÷ äôéøNì àøwéòî ,àîòè éàîexwirny oeik - ©©§¨¥¦¨¨¦§¥¨¨¨¦

.dpew xvgd xie`d oi` ,gepl eteq oi`e ceai`l hbd jled
:xg` oipra oecl zxaer `xnbdúB÷eìç úBieLø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§£

ïéhéâadpwzy ick exivga mewn lrad dl li`yd m` ,xnelk §¦¦
z` `le ziad z` `le xvgd z` `l` dl li`yd `l ,hbd my

.zyxebn dpi` bba e` ziaa hbd gp m` okle ,bbd
àáñì déì àðî ,àáøì àîç øa éîø déì øîààäaxl el oipn - ¨©¥¨¦©¨¨§¨¨§¨¥§¨¨¨

.df oic `cqgdéì øîà,`ax,àéä ïéúéðúîepizpyna epipy oky ¨©¥©§¦¦¦
éøä âbä øéåàì èb òébäL ïåék dì B÷øæe âbä Làø ìò úãîBò äúéä̈§¨¤¤©Ÿ©©§¨¨¥¨¤¦¦©¥©£¦©©£¥

.úLøBâî Bæoecl yieïðé÷ñò éàîaote` dfi`a -,dpynd zwqer §¤¤§©©§¦¨
àîéìéàxaecny xn`z m` -dãéc øöçå dãéc ââaxvgd mby - ¦¥¨§©¦¨§¨¥¦¨

ok m` ,dly eid bbd mbeéì änìl hbd ribiyâbä øéåàxak ixd ¨¨¦£¦©©
,xvgd xie`a hba dzkfe dncwàlàxaecny xn`zdéãéc ââa ¤¨§©¦¥

déãéc øöçås` ok m` ,lrad ly xvgde bbd eidy -òébä ék §¨¥¦¥¦¦¦©
,éåä éàî âbä øéåàì.dzeyx ef oi` ixde zyxebn `id dnlàlà ©£¦©©©£¥¤¨

àèéLtzwqer epizpynydãéc ââadly -déãéc øöçå,ely - §¦¨§©¦¨§¨¥¦¥
,dyw ok m` j` bbd xie`l hbd ribdyk `l` zyxebn dpi` okle

àôéñ àîéà,`tiqa epipy ixd -B÷øæe ähîlî àéäå äìòîlî àeä' ¥¨¥¨¦§©§¨§¦¦§©¨§¨
éàå ,'úLøBâî Bæ éøä óøNð Bà ÷çîð âbä úeLøî àöiL ïåék dì- ¨¥¨¤¨¨¥§©©¦§©¦§©£¥§¤¤§¦

pizpyn m`ezwqer edãéc ââadly -déãéc øöçå,ely -éànà §©¦¨§¨¥¦¥©©
`idúLøBâî,dly xvgd oi` ixdeàlà`tiqdy xnel jl yi dn §¤¤¤¨

zwqerdéãéc ââaely -dãéc øöçåike ,dywe ,dly -àLéø §©¦¥§¨¥¦¨¥¨
zwqer,déãéc øöçå dãéc ââadedãéc øöçå déãéc ââa àôéñixd §©¦¨§¨¥¦¥¥¨§©¦¥§¨¥¦¨

,dxwn eze`a miwqer `tiqde `yixdy xazqnåàì àlàyi jk ¤¨¨
xaecne ,ely xvgd mbe bbd mb eid mlerl ,dpynd z` yxtl

íB÷î dìLBàcjkitle ,hbd oipw jxevl mewn dl li`ydy - §§¨¨
oiicr `edyk j` ,bbd xie`l ribdyk `l` zyxebn dpi` `yixa
oke ,bbd z` `l` dl li`yd `ly ,zyxebn dpi` xvg xie`a

epizpynn ok m` gkene ,jtidl `tiqaéLðéà éìLBî íB÷î ãçc§©¨§¥¦§¥
éLðéà éìLBî àì úBîB÷î éøzmewn `l` li`yn mc` oi`y - §¥§Ÿ§¥¦§¥

.zenewn ipy li`yn epi`e hbd seqal gepi eay cg`
,`xnbd dgecdéì øîà,`axl `ng xa inxàéøéà éãéîike - ¨©¥¦¦¦§¨

,ote` eze`a miwqer `tiqde `yixdy cinrdl jixv `weeca
àúéàãk àäå àúéàãk àä àîìcdpyna `aa lky xyt` ixd - ¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

,xg` ote`a zyxtzndyàLéøzwqerdãéc ââadly -øöçå ¥¨§©¦¨§¨¥
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המשך בעמוד כג

miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtxifp
àøîâøèðéî àì àäådicy `l ike .gpilc inwn dil icye `wif iz`c ,bbd xie` Ð

edewgn minyb e` ehlwe alk `ay ,xg` xac el rxi`e ,`wifÐipzw i`n`

!gepl eteqy xie` opira `d ?xie`d on zyxebn'åë äùìùî úåçôáoizipznc xie` Ð

`ed dxyr deab bbdc oeikc ,ezgpda ez`pw jklde .gpc o`nk iedc ,opiwqr ikdaÐ

.dieba giipc lkl zxnzynd xvg dl `iedàäå
øèðéî àìdeab bbdy jzrc `wlq `wc Ð

zeyxn `viy oeik :ipzw ikide ,xvgd znegn

z`a `l elit` ,gepl eteq oi` `d ?zyxebn bbd

!zevignl ueg dil igce `wif iz`c ,dwilc

úåðåúçúä úåöéçî åéäù.xvg ly ÐúåôãåòÐ

bbn witp ikc ,bb ly dwrn lrÐxie`l `hn

i`dc ,zetcer opira ikd meyne .xvg zevign

itlk ewxfe bbd zwrn zevign jeza i`wc

dwrnd z` xeariy ick dlrnÐ.xvgl leti

äèåì÷.xie`d jeza Ðäçðåäù éîë.ux`l Ð

zeyxl miaxd zeyxn zaya wxefd :`ipzc

rvn`a cigid zeyxe miaxdÐaiign iax

.mixhet minkgeéñà éáøì àøéæ éáø äéì øîàå
'åëopax `niz elit` :`ler ipyck da opiqxb Ð

.'ekäãéøé êøãick ,dlrn itlk ewxfyk Ð

ribdy cr wgnp `l ,dwrnd z` exiardl

.cxile xefgläééìò êøã ÷çîð ìáàlr s` Ð

zevigne ,xvg xie`l bbd xie`n `viy it

.zetcer zepezgzdúùøåâî äðéàjxcc Ð

`al ezgpd jxc `l` ,dpizp ixwin `l eweliq

.dzeyxlä÷éìãì èâ íã÷ùzwixf dncwy Ð

.xvgd xie`a dwilcd `dzy mcew xvga hbd

ïéèéâì úå÷åìç úåéåùølrad dli`yd m` Ð

dhib zlawl exivga mewnÐebb dli`yd `l

zenewn ixzc ,citw `l opixn` `le ,ezia e`

oizipznn di`x dlr iziinc meyn .ilyen `l

.`kd dl hwpàúéàãë àäå àúéàãë àäÐ

.bbd xie` opirae ,dicic xvge dcic bba `yix

äãéã øöçå äéãéã ââá àôéñxie`a `yxbin Ð

mewn dlye`e ,dicic ediiexz i` la` .xvgÐ

.citw `lc jl `ni`ïéèéâá úåãî ùìùÐ

.oixeqi` x`y oicn zewelgéìéî éðäibiltc Ð

.opaxäð÷ õòð àãñç áø øîàã àäå,xvga Ð

.xvgd zvignn deab÷øæå.miaxd zeyxn Ð

áééç åéáâ ìò çðåzeyxa dgpd dl `iedc Ð

s` .riwxl cr dler cigid zeyx xie`y ,cigid

dlrnl epi` miaxd zeyx xie`c ab lr

.(`,g a,f) zay zkqna opixn`ck ,dxyrnéðä
éìéîux`l gpenk iedc ÐÐ.zay oiprlìáà

on deab uerp dpwe ,dy` ly xvg did m` Ð

zevigndÐgepl eteq oi`y ,zyxebn dpi`

`nrhe .zevignl ueg `wif dil inxc ,ux`l

`hibcÐ`inec ,`ed zxnzynd xvg meyn

.xhpin `l `de ,dcic
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äúéädxvge `ixaha `id elit` :lirl xn`c `irye` iaxl - bbd y`xa zcner

lirl ipynck ,zxnzyny oebk xnelk ,zcnery ink :epiid zcner i`d - ixetiva

,ixiin dcic bbac opireny`l zcner hwp :inp i` .dxvg jeza e` dzia jeza zcner`

.`xnba dl iwenck ,dzeyxa zcnery

ïåâëlr zetcer zepezgzd zevign eidy

qpkp bb zeyxn `viy cinc - zepeilrd

?zetcerc liren dne :xn`z m`e .xvg zeyxl

cbpk xhpn `l dwrnd lrn ewxfyk mewn lkn

- zetcer zevign ylyc oeikc :xnel yie !bbd

i` .ziriax dvignl yegl oi`e ,xnzyn aiyg

zetcere daxd agx xvge ,xvw bbdyk :inp

cbpke ,df cvne df cvn ,ziriax mb zevignd

bbdyk :inp i` .`nlra gzt m` ik epi` dwrnd

xvgd zevigne ,cvd on `le xvgd rvn`a cner

opixn`c :xn`z m`e .cv lkn el zetwen

jzaipb wexf" xne`a (a,r `nw `aa) "daexn"a

zay xeqi`c ,"jzaipb ixvg il ipwize ixvgl

`de ?cg`k oi`a ikide ,cg`k oi`a daipb xeqi`e

,zevignd on dlrnl elit` aiigin zay oiprl

cigid zeyxc ,zevignd jez oiicr qpkp `ly cr

jezl ihnc cr - oipw oiprle ,riwxl cr dler

,gzt jxc wxefyk ixiinc :xnel yie !zevignd

.zevignd lrn `leïàîëxn`c iaxk

,iax hwpc :dniz - `inc dgpedy ink dhelw

meyn ,dxewn cigid zeyxa `l` ixii` `lc

zay yixa opixn`ck ,`inc `ilnc o`nk `ziac

dil zi`c ,hwpinl dil ded `aiwr iaxce .(`,d)

!miaxd zeyxa elit` `inc dgpedy ink dhelw

e`l iaxc `nrhc oizrc `wlq `zydc :d`xpe

o`nkc ,dil zi` dvign meyn `l` ,iexiw meyn

iaxkc ,iaxk - o`nk :xn`w ikdle .`inc `ilnc

zevign zkxvncn ,`nwezin `l `aiwr

inkc dil zi` `aiwr iaxle ,zetcer zepevigd

i`ce `l` .miaxd zeyxa elit` `inc dgpedy

.'ek opax `niz elit` :ipyne .dl znwen iaxk

,iexiw meyn iaxc `nrh zeidl leki df itle

.zaya opixn`ck

êøã`xwirn `nrh i`n zyxebn dpi` diilr

`ax irac `dl inc `le - i`w gpinl `l

gzta iwpx` wxf :(`,ai) `rivn `aac `nw wxta

gepl eteq oi`y xie` ?edn zxg` gzta `vie df

oi` - diilr jxcac ,`kd .`l e` ,inc gpenk

ziaa mzd :inp i` .gepl cner `diy jk lk dnec

.gepl cner xzei dnec - dxewn
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oihib(iyily meil)

äðùî
äúéädy`dâbä Làø ìò úãîBò,ziad zgzy xvga cnr lrade ¨§¨¤¤©Ÿ©©

,ely xvgde dly bbd didy ote`aedì B÷øæehb wxf lrad - §¨¨
,dbb l` exivgnòébäL ïåékhbdâbä øéåàì`l oiicry it lr s` ¥¨¤¦¦©©£¦©©

bbd rwxwa gp,úLøBâî Bæ éøäel dpew mc` ly ezeyx xie`y £¥§¤¤
.ezeyxk

e ,dly xvgde ely bbd did m` okeàeäcneräìòîlîebbaàéäå ¦§©§¨§¦
zcnerähîlî,dxivgadì B÷øæe,dxivgl ebbn hb lradïåék ¦§©¨§¨¨¥¨

àöiLhbdâbä úeLøî,dyxbzpe hbd dzpw ,xvgd xie` l` `ae ¤¨¨¥§©©
s` m` jkitle ,dnvr xvgk dl dpew xvgd xie`y÷çîðhbdBà ¦§©

óøNð,xvgd rwxwa gpy mcew,úLøBâî Bæ éøäxaky oeik ¦§©£¥§¤¤
xie`a hbd didy onfa dyxbzp:

àøîâ
ribdy oeik dl ewxfe bbd y`x lr zcner dzid' ,dpyna epipy

,`xnbd zl`ey .'zyxebn ef ixd bbd xie`løèðéî àì àäåixd - §¨Ÿ¦§©
,bbl ueg hbd z` `ivedl dieyrd gexd on xeny epi` bbd xie`
liren epi` ,rwxwa gepl eteq oi` ea `vnpd utgdy dfk xie`e

a zyxbzn recne ,oipwl.xie`a hbd cer
,`xnbd zvxznä÷òî Bì LiL ââa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¤¥©£¤

ïðé÷ñò,.gexdn hbd z` xnyn dwrnde ©§¦¨
,sqep uexiz,øîà éîéáàc déîMî àéLðî øa àleòúBçôa àëä ¨©§©§¨¦§¥©£¦¦¨©¨¨§¨

ìMîïðé÷ñò âbì Ceîñ äLhbd ribdy ote`a xen` dpynd oic - ¦§Ÿ¨¨©©©§¦¨
,bbd rwxwl mikenqd migth dyly xie` jezlúBçt ìëc§¨¨

ìMîéîc ââk ââì Ceîñ äLbbl migth dyly jeza jenqd xie` - ¦§Ÿ¨¨§©§©¨¥
`l` ,bbd 'xie`' iptn dpiipw oi`e .'ceal' oicn envr bbk aygp

dzeyx rwxwa gpenk df ixdy meyn:
e ,dly xvgde ely bbd did m`y ,dpynd ly `tiqa epipyàeä

cneräìòîlîebbalrad dl wxfe ,dxivga dhnl zcner `ide ¦§©§¨
dzpw ,xvgd xie` l` bbd zeyxn `viy oeik ,dxivgl ebbn hb

dyxbzpe hbd:
`xnbd zl`ey df ote` lr mbàäåxie`døèðéî àìxeny epi` §¨Ÿ¦§©

cr dribn dpi` mewn lkn dvign xvgl yi m` s`e ,gexd on
.bbd daeb

,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàzwqer dpyndy ¨©©§¨¨©§¥
aúBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâkzedeab xvgd lyeìò úBôãBò §¤¨§¦©©§§©

bbd [dwrn] zevign,úBðBéìòäxnyp bbd on hbd `viy cine ¨¤§
.xvgd zevign ici lr gexdn

úBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâk àéòLBà áø øîà øæòìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨¨©©©§¨§¤¨§¦©©§
eéäL ïBâk ,ïðçBé éaø øîà àìeò øîà ïëå .úBðBéìòä ìò úBôãBò§©¨¤§§¥¨©¨¨©©¦¨¨§¤¨

.úBðBéìòä ìò úBôãBò úBðBzçzä úBöéçî§¦©©§§©¨¤§
xar ekxcae ,miaxd zeyx l` miaxd zeyxn zaya utg wxefd
zeyxn d`ved meyn aiig iax zrcl .cigid zeyx xie`a utgd
itl ,cigid zeyxa gp `l utgdy s`e ,cigid zeyxl miaxd
dhelw' mixaeq opax j` ,'rwxwa dgpedy ink xie`a dhelw'y
wxefd oi` cigid zeyxa utgd gp `ly oeike ,'dgpedy ink e`l

.aiig
,àìeòì àaà éaø déì øîàxie`l hbd ribdyky epipyy epizpyn ¨©¥©¦©¨§¨

,zyxebne hbd dzpw dxvgïàîkwx m`d ,dxn`p dhiy efi`k - §©
øîàc éaøk'y zaya d`ved oiprläèeì÷xie`d jezaéîk §©¦§¨©§¨§¦

äçðeäLux`a'àéîc,xvga `ed gpen eli`k utg dpew xie` okle ¤§¨¨§¨
aygp epi`e 'dgpedy ink e`l dhelw'y mixaeqd opaxl j`

bn dpi`e dpew xvgd xie` oi` ,xvga gpenk.zyxe
`xnbd dgecdéì øîà,`a` iaxl `leràîéz eléôàelit` - ¨©¥£¦¥¨
zrck xn`z,ïðaøxvgd xie`ay utgy micen md s` mewn lkn ©¨¨

y ,xvgd lral dpwpïéðòì àlà éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¤¨§¦§©
úaL,cigid zeyxa utgd gepiy cr aiigzn epi`yàëä ìáà ©¨£¨¨¨

,oipw oiprlàeä éøeèðéà íeMî,xvga gepi utgdy jixv oi` - ¦¦§¥
.zeyxd dze` lral `ed dpwp zxnzynd zeyxl `ay lk `l`

åoeik ,dxvg xie`l hbd ribda s` oklyøèðéî à÷ àähbd - §¨¨¦§©
.zyxebne ,hbd dzpw ,`ed dzeyx df xie`e ,xvgd xie`a xeny
úBðBzçzä úBöéçî eéäL ïBâk ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¤¨§¦©©§
éaøk ïàîk ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà .úBðBéìòä ìò úBôãBò§©¨¤§¨©¥©¦¥¨§©¦©¦§©§©¦

eäL éîk äèeì÷ øîàcàéîc äçð.[lirl `a` iax ziiyewk]øîà §¨©§¨§¦¤§¨¨§¨¨©
déì,iq` axéaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà ¥£¦¥¨©¨¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦

øèðéî à÷ àäå àeä éøeèðéà íeMî àëä ìáà ,úaL ïéðòì àlà¤¨§¦§©©¨£¨¨¨¦¦§¥§¨¨¦§©
:[lirl `ler uexizk]

s` ,dxivg l` ebbn hb dl wxf m`y dpyna epipym`÷çîðhbd ¦§©
zyxebn ef ixd ,xvgd rwxwa gpy mcew sxyp e`:

eðL àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàsxyp e` wgnp m` s`y ¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ¨
,zyxebn ef ixd÷çîpL àlàsxyp e`äãéøé Cøc,xvgd l` bbdn ¤¨¤¦§©¤¤§¦¨

.àì äéiìò Cøc ÷çîð ìáàdlrn itlk hbd z` lrad wxefyk - £¨¦§©¤¤£¦¨Ÿ
xie`a hrn zelrl jiynn hbd [bbd dwrn lrn ediabdl ick]
dpi` sxyp e` wgnp dilr jxca ecera m`e ,ezwixf gkn xvgd

.[xvgd xie`a did xaky s`] zyxebnàøwéòî ,àîòè éàîecera ©©§¨¥¦¨¨
dilr jxcaéà÷ çðéîì àìepi`y onf lke ,gepl cner epi` oiicr - Ÿ§¥©¨¥

'dpizp' aygp oi`e ,hbd lrad dl ozpy aygp epi` gepl cner
dzeyxa gepl ekxca hbd xy`k `l`:

m`y dpyna epipyóøNð,zyxebn ef ixd dxvga gpy mcew hbd ¦§©
xie`a ecera dyxbzp xakyà :,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øî ¨©©©§¨¨©©¨©£¨

ä÷éìcì èb íãwL àlà eðL àìxvg xie`l hbd ozpy dryay - Ÿ¨¤¨¤¨©¥©§¥¨
,dwilc da dzid `l oiicrèbì ä÷éìc äîã÷ ìáàdrya m` - £¨¨§¨§¥¨©¥
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.dl epwe ,dl od zecareyn jkld .xnzydl

çð àì àäãoxie`l oieyr ilk zevign oi`e Ð

.ekeza gipdl `l` ieyr ilk oi`c ,xenyléëä
.'åë éåä éàî çð éëå :ïðéñøâíééìåù äì ïéàùÐ

.rwxw iab lr zgpen ziniptc ,u"petíãå÷ äèéâ
äðáìoia ylye mizpy hbd z` ddyi `ny Ð

,dpizpl daizk,onfd jeza epnn mipa dl eidie

,xacd gkzyiyk minile .ea dpyxbi jk xg`e

oixeaq edie ,oad zcill mcew hbd onf e`xi

dieptd on :exn`ie ,daizk zryn dl ozipy

.mbt iede ,dyxbyn ,clepäùøâúð íàhba Ð

mid zpicnl dlra jlde ,oyiÐ`ypiz

.dlgzkläðùîäðéàù úåëìî íùì áúë
úðâåäjke jk zpya :azke laaa didy in Ð

dl ixw i`n` yxtn `xnbae .zxg` zeklnl

'ek icn myl azky e` .zpbed dpi`yÐitl

,da azkpy zekln myl aezkl jixvy

.`xnba yxtnckåà úéáä ïéðáì äáúëù åà
ìåñô åðáøåçì.zeklnd myl azk `ly iptn Ð

äæîå äæî àöúdf hba zqip m` ÐÐon `vz

oey`xd on ipy hb dkixve ,ipyd one oey`xd

eed `l ipy iyecwy it lr s`e .ipyd on hbe

) zenaiae .oiyecwdxfb :`nrh yxtn (`,gt

,ipy `ype ,xenb hb oey`x yxib exn`i `ny

.hb `la d`vei yi` zy` z`vnpeúåøéô àìå
diayn dpewxit ,dy`l dl epwzy zexit oic Ð

.melk dl oi` el` lre ,zexit zgzúåàìá àìå
`ed `qpwe .el dqipkdy micban miniiwd Ð

) zenaia yxtnck ,deqpwcdl irai`c (`,`v

.`hibl diexw`äæîå äæî øæîî ãìåäåm` Ð

oa el dclie oey`xd dxifgdÐxfnn ied

) zenaiae .opaxcnxeq`c opixn` (`,ht

.dxezd on xyke li`ed ,zxfnnaäì ïéàîèî
.md mipdk m` Ðäðåäëä ïî úìñôðdpefc Ð

zgz dpfny yi` zy` epiid dpef mzqc ,`id

.`xa zwtp epiidc ,mixg`l dlra
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àäål`eny `de :xn`z m`e - 'ek df bba mc` cenri `l l`eny xn` dcedi ax xn`c

yie !(`,`v oiaexir) "zebb lk" wxta ,od cg` zeyx oibb xn`c ,oerny iaxk wiqt

elit` ?exiag ly ebbn hwp i`n` ok m` :xn`z m`e .xn`w zial bbn jiledl `kdc :xnel

yie !el xeq` `edy exiag ly bbl uxtp ebby itl ,ezial jiledl helwi `l envr ly bbn

zevigna elit`c mzd xaq l`enyc :xnel

ziad zevign wiq` ceb opixn` zexkip opi`y

axk op` ,edine .zial bbn lhlhl xzene ,dlrnl

`pyil ,edine .zexkip zevign jixvnc ,ol `niiw

bbnc rnyn - 'ek "dhnl oiwelg oixeicy myk"c

ilekk dizlin hwp inp l`eny `nye .xn`w bbl

.zial bbn oerny iaxl ,bbl bbn opaxl ,`nlr

oizipzn ?l`eny ol rnyn `w i`n :xn`z m`e

:xnel yie !(a,ht my) "zebb lk" wxt yixa `id

ebba egp `ly minyb zhilw elit` ol rnyn `w

zi`ck xnl ,oiwelg oixeic ikd elit`e ,exiag ly

iiezi`l ivn ded ikde .dil zi`ck xnle dil

`zlin iiezi`l dil `gipc `l` ,oizipzn

.l`enyc

úéîéðô- dxhpin zepevigd zevigna dteb

zevigny :qxhpewa yxity dn

`wec e`l - zeiniptl zecareyn zepevigd

zetewl zexvg oia biltnc` ok m`c ,zecareyn

mpi`yl zecareyn oia ediiteb zexvga beltil -

zevigndy oeik :`nrh `l` .zecareyn

`aiyg - my x`yil zecizre ,zereaw zepevigd

zepevigd zevignyk ixiine .eda `xhpin zinipt

,zewiqtn oi` i`c .ziniptl dpevig oia zewiqtn

jez qpkp `le zinipt xie`l hbd ribdyk

iptn xnzyn epi` `d ?zyxebn i`n` - zevign

,zxnzynd xvg aiyg `l ok m`e ,dpevig ipa

`aaa mipwfe l`ilnb oaxc `caer iab jixtck

lr s` ?oicner eid edcy cva ike :(a,`i) `rivn

didy l`ilnb oax ly eziaa dzid d`eazdy it

- ziaa did xaky ,inlyexia gkenck ,xnzyn

iptn ,mipwf iabl ,zxnzyn `ied `l mewn lkn

ixiinc :xnel yi cere .l`ilnb oax ly ezia ipa

ixiine ,zewiqtn zepevigd zevign oi`a xity

xvg ied jkld ,dxvg cva zcner dy`dy

`lc ,zepevigd zevign ici lr zxnzynd

`l - mipwf iab la` .miaxd zeyxl `wif `icyil

oeik l`ilnb oax ly zia zevign oiliren eid

opixn`c `de .ziad cva oicner eid `l mipwfdy

lra ly lafdc (`,aw my) "l`eyd" idlya

dil ez`c ixeza ,xikyn ly :yexit ,ziad

dpi`y it lr s` exvg el dzpwc ,`nlrn

mb yiy ixiinc :xnel yi - xkeyd on zxnzyn

ly egelye ,xney enk ied xkey :inp i` .exvg cva cner iedc ,xvg eze`a zia xikynl

.xikynàäã.okeza gipdl `l` zeieyr ilk ly zevign oi`e :qxhpewa yxit - gp `l

xie`c rnyn .`pnc dirx`l `hnc cr ied `l jqp oii ,diipw - `pnc `xie`l `hn ikn :jqp oii iab xn` (a,`r) dxf dcearc `xza wxtac d`xp oi`e .dpew epi` ilk xie`c eyexitn rnyn

zepevigd zevignc oeik ,zyxebn - dpevigd zevign jez `edy oeik ,zeiniptd zevign jez gp `lc ab lr s` ,zexvg iab la` .ilk xie`a gp `l `dc :eyexit ikdc d`xp `l` !dpew ilk

e .lirl epyxitck ,zereaw mdxie`l ribd elit` :iqxb zetew iabe .dpevig zevign jeze ,dizevignn dlrnl ,iniptd cbpk :yexit ,ziniptd zevign xie`l ribdy oeik :zexvg iab opiqxb

oeik ,ef `qxib itle .dpevig dvign xie`l ribdy oeik :zexvg iab iqxbc mixtq zi`e .ziyixtck ,zyxebn `ied - ziniptd dtew llg jeza ded i`c ,dizevignn dlrnle :yexit ,zinipt

.ziyixtck ,dpew ilk xie`c ,okzi `le .qxhpewa yxitck ,eileya gepiy cr zyxebn dpi` zinipt llga gpen elit` rnyn ied - zinipt hwp zetew iabcúéáopixn` `l ixaq i`ny

jkld ,dexr xac da `vn ok m` `l` ezy` z` mc` yxbi `l :(`,v oihib) "yxbnd" wxta edl zi` i`ny ziac ,ediinrhl ilf`c yxtn inlyexia - dpal mcew dhib exn`i `ny dxfb

dple yxbna (`,`t) onwl ibilt `peeb i`d ike .dilr `a ik exn`ie ,eipira zndefn dpi`e ,dyxbl leki eliyaz ezgicwd elit` edl zi` lld ziae .dilr `a epi`e ,eipira `id zndefn

.dlrapy de`x `la dl iwenc o`nl ,iwcpeta enráúë`le azk `l dl oi`y it lr s`c opireny`l - "zpbed dpi`y" dl ixw ikdlc :opgl` epiax xne` - zpbed dpi`y zekln myl

.da oi`pwzn ok it lr s` ,oeyl

àìåixii` oiniiw oi`ya `l` .oiniiw dize`la dciqtd `l - dzpif :(`,`w zeaezk) "zipefip dpnl`" wxt seqa opixn` `icdac ,d`xp oi`e .miniiw dize`la :qxhpewa yxit - ze`la

.`kdäëéøöåzy` z`vnpe ,ipy `ype ,xenb hb oey`x yxib exn`i `ny dxfb :(a,gt) zenaia yxtnck ,oiyecw eid `l ipyd iyecwy it lr s` :qxhpewa yxit - dfne dfn hb

p epi`e .hb `la d`vei yi`epi`e ,oey`x ea yxiby eze` did xenb hb ixdy ,ipyn hb dkixv dxezd on `kd la` ,ipyl zycewn dpi` oey`x zy` `id i`ce mzdc :sqei iax axdl d`x

.opaxcn `l` leqt
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íãà ãBîòé àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àäå§¨§¨©©§¨¨©§¥Ÿ©£¨¨
íLkL ,Bøéáç ìL Bbbî íéîLb éî èBì÷éå äæ ââa§©¤§¦§¥§¨¦¦©¤£¥¤§¥
,äìòîìî ïé÷eìç ïéøBéc Ck ähîlî ïé÷eìç ïéøBécL¤¨¦£¦¦§©¨¨¨¦£¦¦§©§¨

èb ïéðòì ìáà ,úaL ïéðòì éléî éðä¯àãéô÷ íeMî ¨¥¦¥§¦§©©¨£¨§¦§©¥¦§¥¨
ézL :ééaà øîà .éLðéà éãô÷ àì éàä éleëå ,àeä§¥©¨¨§¥¡¨¥¨©©©¥§¥
,BlL äðBvéçå dlL úéîéðt ,Bfî íéðôì Bæ úBøöç£¥¦§¦¦§¦¦¤¨§¦¨¤
,dì B÷øæe ,úBiîéðtä ìò úBôãBò úBðBöéçä úBöéçîe§¦©¦§©©§¦¦§¨¨

äðBöéçä úBvéçî øéåàì òébäL ïåék¯,úLøBâî Bæ éøä ¥¨¤¦¦©©£¦§¦©¦¨£¥§¤¤
à÷ äðBöéçä úBvéçîa dôeb úéîéðt ?àîòè éàî©©§¨§¦¦¨¦§¦©¦¨¨
CBúa Bæ úBte÷ ézL ,úBte÷a ïk ïéàM äî ;äøèpéî¦¨§¨©¤¥¥§§¥§
òébä eléôà ,dì B÷øæe ,BlL äðBvéçå dlL úéîéðt ,Bæ§¦¦¤¨§¦¨¤§¨¨£¦¦¦©

úéîéðt øéåàì¯àì àäc ?àîòè éàî ;úLøBâî dðéà ©£¦§¦¦¥¨§¤¤©©§¨§¨¨
.çð¯øëBî úeLøa ç÷Bì ìL åéìk ?éåä éàî çð éëå ¨§¦¨©¨¥¥¨¤¥©¦§¥

!àeä¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.íééìeL dì ïéàL äte÷a ¨¨§©¨§¦©§¨¤¥¨©¦
äðùîèâa BzLà íãà øèBt :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥¨¨¦§§¥

ãçééúpL ìk ?ïLé èb eäæéàå .ïéøñBà ìlä úéáe ,ïLé̈¨¥¦¥§¦§¥¤¥¨¨¨¤¦§©¥
.dì BáúkL øçàî dnòàøîâúéa ?éâìtéî÷ éàîa ¦¨¥©©¤§¨¨§©¨¦©§¦¥

dhéb eøîàé ànL äøæb :ïðéøîà àì ,éøáñ éànL©©¨§¦¨¨§¦©§¥¨¤¨Ÿ§¦¨
ànL äøæb :ïðéøîà ,éøáñ ìlä úéáe ;dðáì íãB÷¥¦§¨¥¦¥¨§¦¨§¦©§¥¨¤¨
:ìàeîL øîà àaà éaø øîà .dðáì íãB÷ dhéb eøîàéŸ§¦¨¥¦§¨¨©©¦©¨¨©§¥

úàOéð íà¯àaà éaø øîà ,éøîàc àkéàå .àöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥§¦¨§¨§¦¨©©¦©¨
äLøbúð íà :ìàeîL øîà¯.älçzëì àNpéz ¨©§¥¦¦§¨§¨¦¨¥§©§¦¨

äðùîì áúkdðéàL úeëìî íeLì ,úðâBäíeL ¨©§©§¤¥¨¤¤§
ì ,éãî úeëìîïaøeçì ,úéaä ïéðáì ,ïåé úeëìî íeL ©§¨©§©§¨¨§¦§©©©¦§§©

áúëå áøòna ,áøòna áúëå çøæna äéä ,úéaä©©¦¨¨©¦§¨§¨©©©£¨©©£¨§¨©
çøæna¯ïéàå ;äfîe äfî èb äëéøöe ,äfîe äfî àöz ©¦§¨¥¥¦¤¦¤§¦¨¥¦¤¦¤§¥

àì úBàìa àìå úBðBæî àìå úBøét àìå äaeúk àì dì̈Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨Ÿ
ãìeäå ;øéæçz äfîe äfî äìèð íà ,äæ ìò àìå äæ ìò©¤§Ÿ©¤¦¨§¨¦¤¦¤©£¦§©¨¨
äæå äæ àìå ,dì ïéànhî äæå äæ àìå ;äfîe äfî øæîî©§¥¦¤¦¤§Ÿ¤§¤¦©§¦¨§Ÿ¤§¤
úøôäa àìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì ïéàkæ©¨¦Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©

ìàøNé úa äúéä ;äéøãð¯,äpeäkä ïî úìñôð §¨¤¨¨§¨©¦§¨¥¦§¤¤¦©§¨
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גיטין. הזורק - פרק שמיני דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oihib(iyily meil)

ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àäå`ivedl opaxcn xeq`y myky §¨§¨©©§¨¨©§¥
okle ,bbl bbn `ivedl xeq` jk ,cigid zeyxl cigid zeyxn utg

íãà ãBîòé àìzayaäæ ââa,elyìL Bbbî íéîLb éî èBì÷éå Ÿ©£¨¨§©¤§¦§¥§¨¦¦©¤
,zeieyx izy mdy itl .ebb l` Fxiagïé÷eìç ïéøBicL íLkL £¥¤§¥¤¦¦£¦

ähîlî,mizaaäìòîlî ïé÷eìç ïéøBic Ck.zebba ¦§©¨¨¦¦£¦¦§©§¨
éléî éðä`l` epi` df oic -èb ïéðòì ìáà ,úaL ïéðòìiwelig oi` ¨¥¦¥§¦§©©¨£¨§¦§©¥

lr hbd gpe ,dhib zlawl bb dl li`yd m`e ,zebbd oia zeieyx
lr s`e ,zyxebne ipyd bbd mb dl li`yd `nzqn ,ely xg` bb

lirl x`eany it(:fr ,`"r)mrhd ,zenewn ipy li`yn mc` oi`y
àeä àãéô÷ íeMî,lkd li`yn epi`e ezia lr citwnyåeli` ¦§¥¨§

zebbaéLðéà éãô÷ àì éàä élek. ¥©Ÿ¨§¥¦§¥
:sqep oipra oecl zxaer `xnbdíéðôì Bæ ,úBøöç ézL ,éiaà øîà̈©©©¥§¥£¥¦§¦

Bfîd ,[ef jeza ef-]úBðBöéçä úBöéçîe ,BlL äðBöéçå dlL úéîéðt ¦§¦¦¤¨§¦¨¤§¦©¦
dpevigd xvgd lyúBôãBòmdabaìòzevign daebúBiîéðtä §©©§¦¦
,ziniptd xvgd lyedì B÷øæ,dxivgl hbòébäL ïåékhbdøéåàì §¨¨¥¨¤¦¦©©£¦

xnyp `le dxvg zevign megz l` `a `ly it lr s` ,dxivg
ici lr `l` gexdnäðBöéçä úBöéçî,àîòè éàî ,úLøBâî Bæ éøä §¦©¦¨£¥§¤¤©©§¨

äøèðéî à÷ äðBöéçä úBöéçîa äôeb úéîéðtziniptd xvgd xie` - §¦¦¨¦§¦©¦¨¨¦§§¨
.dpevigd zevign ici lr gexd on xnzynúBte÷a ïk ïéàM äî©¤¥¥§

eid m` ,milkaúBte÷ ézL[milk-],Bæ CBúa Bæilkddúéîéðt §¥§§¦¦
dì B÷øæe ,BlL äðBöéçå dlL,dztewl hbòébä eléôàhbdøéåàì ¤¨§¦¨¤§¨¨£¦¦¦©©£¦

dtewd zevigndçð àì àäc ,àîòè éàî ,úLøBâî dðéà úéîéðt§¦¦¥¨§¤¤©©§¨§¨Ÿ¨
.ilkd rwxw l` ribiy cr dpew ilk xie` oi`y ,ilkd zirwxwa

,`xnbd zl`eyçð éëå,ilkd rwxwaéåä éàî,zyxebn `id recn §¦¨©£¥
ixdeç÷Bì ìL åéìkdy`d ilk -øëBî úeLøalrad ilkaàeä, ¥¨¤¥©¦§¥

`xnba `ed wtq df oice(:dt a"a)yi m`de ,`l e` gwel dpw m`
,`xnbd zvxzn .gwel dpwy o`kn gikedlïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨

wqer df oicíééìeL dì ïéàL äte÷adid `l dpevigd dtewly - §¨¤¥¨©¦
`l` [xken zeyx-] eztewa dztew dcnr `ly `vnpe ,zizgz

:'xken zeyx' dpi` rwxwde ,rwxwd lr

äðùî
øèBt ,íéøîBà éànL úéa[yxbn-]ìlä úéáe ,ïLé èâa BzLà íãà ¥©©§¦¥¨¨¦§§¥¨¨¥¦¥

.ïéøñBàãçééúpL ìk ,ïLé èb eäæéàålraddnò,øçàî[ixg`-] §¦§¥¤¥¨¨¨¤¦§©¥¦¨¥©©
dì BáúkL:`xnba yxtzi zwelgnd mrhe .epzpy mcew ,hbd ¤§¨¨

àøîâ
,`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaziae i`ny zia ewlgp dna - §©¨¦§§¥

dilr `ai `ny yeygl yi m`d ewlgpy `xnbd zx`an .lld
zpizp onf gkzyi okn xg`le .dpyxbie ,clz k"g`e cegi eze`a
`ed mebt df cley exn`ie ,ea aezkd onfa dl ozipy exaqie hbd

.oiyexib xg`y d`ian clepyäøæb ïðéøîà àì éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥Ÿ©§¦¨§¥¨
ànL äøæb ïðéøîà éøáñ ìlä úéáe ,dðáì íãB÷ dhéb eøîàé ànL¤¨Ÿ§¦¨¤¦§¨¥¦¥¨§¥©§¦¨§¥¨¤¨

eøîàéy ,frl e`iveidðáì íãB÷ dhébxg`y d`ian clepy - Ÿ§¦¨¤¦§¨
.dfk hba yxbl exq` jkitle ,oiyexib

,ìàeîL øîà àaà áø øîà,xyk hbd caricay lld zia micen ¨©©©¨¨©§¥
okleíàxg`e ,df hba dyxibe xarjkúàOéð,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

.ipydnéøîàc àkéàåjky exn`y yi -øîà àaà áø øîà §¦¨§¨§¥¨©©©¨¨©
,ìàeîLlld zia zrcl s`äLøbúð íàdleki dpi`e oyi hba §¥¦¦§¨§¨

,xg` hb lawl eciny dcia zeyxdälçzëì àNpézxg` mc`l: ¦¨¥§©§¦¨

äðùî
jlnd zepy oipnl hba jix`zd z` xteqd aezkiy ,minkg epwiz

m`e .['ipelt jln zeklnl jke jk zpya'] mewn eze`ayáúk̈©
laaa hb azky oebk ,zxg` zeklnlìíeLmipeny oipnd itl §¤

'lúðâBä dðéàL úeëìîe` .[inex zekln-]ìíeL,éãî úeëìîe` ©§¤¥¨¤¤§©§¨©
ìíeLïåé úeëìî-azk `l` ,zeklnd llk xikfd `l m` oke §©§¨¨

jix`zdìn exary mipyd itúéaä ïéðáe` ,ycwnd zia -ïaøeçì §¦§©©©¦§§©
úéaäoewizk azkp `ly iptn leqt hbd ,l"pd mipte`d lka , ©©¦

.oldl x`azi dy`d ly dpice ,minkg
m`e ,hbd zaizk mewn z` xteqd aezkiy ,minkg epwiz ceräéä̈¨

xteqdçøænadpicndáúëåazkpy hbaáøònacner didy e` , §¦§¨§¨©§©£¨
áúëå áøònaazkpy hbaçøæna.leqt hbd , §©£¨§¨©§¦§¨

xkfed `ly e` ,zeklnd ea xkfed `ly] ,dfk hba yxibe xar mre
y dpic ,df hb jnq lr z`yipe dklde [daizkd mewnäfî àöz¥¥¦¤

.äfîeå,xg` mc`l `ypidl dvxz m`èb äëéøöxg`äfîe äfî. ¦¤§§¦¨¥¦¤¦¤

åy ,deqpwe etiqeddì ïéàzlawn dpi` -äaeúk àìúBøét àìå- §¥¨Ÿ§¨§Ÿ¥
.dzectl aiig lrad oi` miiebd oial ziayp m`úBðBæî àìåepi` - §Ÿ§

.dqpxtl aiigúBàìa àìåel dqipkdy micba el eid m` - §Ÿ§¨
.maiydl aiig epi` ,mdi`eyipa

el` lkedriaz dl oi` [ze`lae zepefn ,zexit ,daezk-]àììò Ÿ©
äæ,oey`xd -äæ ìò àìåe .ipyd -äìèð íàm` oia ,oick `ly ¤§Ÿ©¤¦¨§¨

dlhpe äfîoiaäfî`l` ,dliren dzqitz oi` ,øéæçz. ¦¤¦¤©£¦
å,clz m`øæîî ãìeä` oiaclep mäfîoey`xd lradnem` oia §©¨¨©§¥¦¤

clepäfî.ipydn ¦¤
m` ef ,dl ze`nhdl dlral xzen dzny odk zy`y it lr s`e

,mipdk mdipye dznå äæ àì`ldì ïéànhî äæ. Ÿ¤§¤¦©§¦¨
äæå äæ àìåmpi` ,dúàéöîa àì ïéàkæàìå ,äéãé äNòîaàìå , §Ÿ¤§¤©¨¦Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ

äéøãð úøôäa.dixcp xtdl mileki mpi` - ©£¨©§¨¤¨
m`eìàøNé úa äúéä,äpeäkä ïî úìñôð,odkl `ypil dxeq` - ¨§¨©¦§¨¥¦§¤¤¦©§¨

.dzpify yi` zy` oick
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קסז miwxt dyelyaa cenr hr sc ± iriax wxtoihib
íéîùâ éî èåì÷éå åââ ìò íãà ãåîòé àì äãåäé áø øîàã àäåly ebb lr oitvd Ð

zebbd lr mixc mpi`y it lr s`y .eaxir `l m` zeyxl zeyxn `iven iedc ,exiagÐ

.zeyx welig xeqi` eda inp jiiyéìéî éðäoiprl miza zeieyxk oibb zeieyx zwelgc Ð

.zayïéèéâá ìáà,dhib z` lawl dfa mewn dli`yde ,dfl df oikenq oibb ipy el eid Ð

dfa ezlaiweÐzeieyx `kd opixn` `l

`l zenewn ixz :lirl oxn`c `dc .zewelg

iypi` ilyenÐli`yn yi ,`ed `citw meyn

oibb i`d ilek la` .ezia lr citwne exvg

oda libx yinyz oi`e ,oikenqÐictw `l

.iypi`äøèðéî à÷ äðåöéçä úåöéçîádlibx Ð

.dl epwe ,dl od zecareyn jkld .xnzydl

çð àì àäãoxie`l oieyr ilk zevign oi`e Ð

.ekeza gipdl `l` ieyr ilk oi`c ,xenyléëä
.'åë éåä éàî çð éëå :ïðéñøâíééìåù äì ïéàùÐ

.rwxw iab lr zgpen ziniptc ,u"petíãå÷ äèéâ
äðáìoia ylye mizpy hbd z` ddyi `ny Ð

,dpizpl daizk,onfd jeza epnn mipa dl eidie

,xacd gkzyiyk minile .ea dpyxbi jk xg`e

oixeaq edie ,oad zcill mcew hbd onf e`xi

dieptd on :exn`ie ,daizk zryn dl ozipy

.mbt iede ,dyxbyn ,clepäùøâúð íàhba Ð

mid zpicnl dlra jlde ,oyiÐ`ypiz

.dlgzkläðùîäðéàù úåëìî íùì áúë
úðâåäjke jk zpya :azke laaa didy in Ð

dl ixw i`n` yxtn `xnbae .zxg` zeklnl

'ek icn myl azky e` .zpbed dpi`yÐitl

,da azkpy zekln myl aezkl jixvy

.`xnba yxtnckåà úéáä ïéðáì äáúëù åà
ìåñô åðáøåçì.zeklnd myl azk `ly iptn Ð

äæîå äæî àöúdf hba zqip m` ÐÐon `vz

oey`xd on ipy hb dkixve ,ipyd one oey`xd

eed `l ipy iyecwy it lr s`e .ipyd on hbe

) zenaiae .oiyecwdxfb :`nrh yxtn (`,gt

,ipy `ype ,xenb hb oey`x yxib exn`i `ny

.hb `la d`vei yi` zy` z`vnpeúåøéô àìå
diayn dpewxit ,dy`l dl epwzy zexit oic Ð

.melk dl oi` el` lre ,zexit zgzúåàìá àìå
`ed `qpwe .el dqipkdy micban miniiwd Ð

) zenaia yxtnck ,deqpwcdl irai`c (`,`v

.`hibl diexw`äæîå äæî øæîî ãìåäåm` Ð

oa el dclie oey`xd dxifgdÐxfnn ied

) zenaiae .opaxcnxeq`c opixn` (`,ht

.dxezd on xyke li`ed ,zxfnnaäì ïéàîèî
.md mipdk m` Ðäðåäëä ïî úìñôðdpefc Ð

zgz dpfny yi` zy` epiid dpef mzqc ,`id

.`xa zwtp epiidc ,mixg`l dlra
úá
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àäål`eny `de :xn`z m`e - 'ek df bba mc` cenri `l l`eny xn` dcedi ax xn`c

yie !(`,`v oiaexir) "zebb lk" wxta ,od cg` zeyx oibb xn`c ,oerny iaxk wiqt

elit` ?exiag ly ebbn hwp i`n` ok m` :xn`z m`e .xn`w zial bbn jiledl `kdc :xnel

yie !el xeq` `edy exiag ly bbl uxtp ebby itl ,ezial jiledl helwi `l envr ly bbn

zevigna elit`c mzd xaq l`enyc :xnel

ziad zevign wiq` ceb opixn` zexkip opi`y

axk op` ,edine .zial bbn lhlhl xzene ,dlrnl

`pyil ,edine .zexkip zevign jixvnc ,ol `niiw

bbnc rnyn - 'ek "dhnl oiwelg oixeicy myk"c

ilekk dizlin hwp inp l`eny `nye .xn`w bbl

.zial bbn oerny iaxl ,bbl bbn opaxl ,`nlr

oizipzn ?l`eny ol rnyn `w i`n :xn`z m`e

:xnel yie !(a,ht my) "zebb lk" wxt yixa `id

ebba egp `ly minyb zhilw elit` ol rnyn `w

zi`ck xnl ,oiwelg oixeic ikd elit`e ,exiag ly

iiezi`l ivn ded ikde .dil zi`ck xnle dil

`zlin iiezi`l dil `gipc `l` ,oizipzn

.l`enyc

úéîéðô- dxhpin zepevigd zevigna dteb

zevigny :qxhpewa yxity dn

`wec e`l - zeiniptl zecareyn zepevigd

zetewl zexvg oia biltnc` ok m`c ,zecareyn

mpi`yl zecareyn oia ediiteb zexvga beltil -

zevigndy oeik :`nrh `l` .zecareyn

`aiyg - my x`yil zecizre ,zereaw zepevigd

zepevigd zevignyk ixiine .eda `xhpin zinipt

,zewiqtn oi` i`c .ziniptl dpevig oia zewiqtn

jez qpkp `le zinipt xie`l hbd ribdyk

iptn xnzyn epi` `d ?zyxebn i`n` - zevign

,zxnzynd xvg aiyg `l ok m`e ,dpevig ipa

`aaa mipwfe l`ilnb oaxc `caer iab jixtck

lr s` ?oicner eid edcy cva ike :(a,`i) `rivn

didy l`ilnb oax ly eziaa dzid d`eazdy it

- ziaa did xaky ,inlyexia gkenck ,xnzyn

iptn ,mipwf iabl ,zxnzyn `ied `l mewn lkn

ixiinc :xnel yi cere .l`ilnb oax ly ezia ipa

ixiine ,zewiqtn zepevigd zevign oi`a xity

xvg ied jkld ,dxvg cva zcner dy`dy

`lc ,zepevigd zevign ici lr zxnzynd

`l - mipwf iab la` .miaxd zeyxl `wif `icyil

oeik l`ilnb oax ly zia zevign oiliren eid

opixn`c `de .ziad cva oicner eid `l mipwfdy

lra ly lafdc (`,aw my) "l`eyd" idlya

dil ez`c ixeza ,xikyn ly :yexit ,ziad

dpi`y it lr s` exvg el dzpwc ,`nlrn

mb yiy ixiinc :xnel yi - xkeyd on zxnzyn

ly egelye ,xney enk ied xkey :inp i` .exvg cva cner iedc ,xvg eze`a zia xikynl

.xikynàäã.okeza gipdl `l` zeieyr ilk ly zevign oi`e :qxhpewa yxit - gp `l

xie`c rnyn .`pnc dirx`l `hnc cr ied `l jqp oii ,diipw - `pnc `xie`l `hn ikn :jqp oii iab xn` (a,`r) dxf dcearc `xza wxtac d`xp oi`e .dpew epi` ilk xie`c eyexitn rnyn

zepevigd zevignc oeik ,zyxebn - dpevigd zevign jez `edy oeik ,zeiniptd zevign jez gp `lc ab lr s` ,zexvg iab la` .ilk xie`a gp `l `dc :eyexit ikdc d`xp `l` !dpew ilk

e .lirl epyxitck ,zereaw mdxie`l ribd elit` :iqxb zetew iabe .dpevig zevign jeze ,dizevignn dlrnl ,iniptd cbpk :yexit ,ziniptd zevign xie`l ribdy oeik :zexvg iab opiqxb

oeik ,ef `qxib itle .dpevig dvign xie`l ribdy oeik :zexvg iab iqxbc mixtq zi`e .ziyixtck ,zyxebn `ied - ziniptd dtew llg jeza ded i`c ,dizevignn dlrnle :yexit ,zinipt

.ziyixtck ,dpew ilk xie`c ,okzi `le .qxhpewa yxitck ,eileya gepiy cr zyxebn dpi` zinipt llga gpen elit` rnyn ied - zinipt hwp zetew iabcúéáopixn` `l ixaq i`ny

jkld ,dexr xac da `vn ok m` `l` ezy` z` mc` yxbi `l :(`,v oihib) "yxbnd" wxta edl zi` i`ny ziac ,ediinrhl ilf`c yxtn inlyexia - dpal mcew dhib exn`i `ny dxfb

dple yxbna (`,`t) onwl ibilt `peeb i`d ike .dilr `a ik exn`ie ,eipira zndefn dpi`e ,dyxbl leki eliyaz ezgicwd elit` edl zi` lld ziae .dilr `a epi`e ,eipira `id zndefn

.dlrapy de`x `la dl iwenc o`nl ,iwcpeta enráúë`le azk `l dl oi`y it lr s`c opireny`l - "zpbed dpi`y" dl ixw ikdlc :opgl` epiax xne` - zpbed dpi`y zekln myl

.da oi`pwzn ok it lr s` ,oeyl

àìåixii` oiniiw oi`ya `l` .oiniiw dize`la dciqtd `l - dzpif :(`,`w zeaezk) "zipefip dpnl`" wxt seqa opixn` `icdac ,d`xp oi`e .miniiw dize`la :qxhpewa yxit - ze`la

.`kdäëéøöåzy` z`vnpe ,ipy `ype ,xenb hb oey`x yxib exn`i `ny dxfb :(a,gt) zenaia yxtnck ,oiyecw eid `l ipyd iyecwy it lr s` :qxhpewa yxit - dfne dfn hb

p epi`e .hb `la d`vei yi`epi`e ,oey`x ea yxiby eze` did xenb hb ixdy ,ipyn hb dkixv dxezd on `kd la` ,ipyl zycewn dpi` oey`x zy` `id i`ce mzdc :sqei iax axdl d`x

.opaxcn `l` leqt
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íãà ãBîòé àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àäå§¨§¨©©§¨¨©§¥Ÿ©£¨¨
íLkL ,Bøéáç ìL Bbbî íéîLb éî èBì÷éå äæ ââa§©¤§¦§¥§¨¦¦©¤£¥¤§¥
,äìòîìî ïé÷eìç ïéøBéc Ck ähîlî ïé÷eìç ïéøBécL¤¨¦£¦¦§©¨¨¨¦£¦¦§©§¨

èb ïéðòì ìáà ,úaL ïéðòì éléî éðä¯àãéô÷ íeMî ¨¥¦¥§¦§©©¨£¨§¦§©¥¦§¥¨
ézL :ééaà øîà .éLðéà éãô÷ àì éàä éleëå ,àeä§¥©¨¨§¥¡¨¥¨©©©¥§¥
,BlL äðBvéçå dlL úéîéðt ,Bfî íéðôì Bæ úBøöç£¥¦§¦¦§¦¦¤¨§¦¨¤
,dì B÷øæe ,úBiîéðtä ìò úBôãBò úBðBöéçä úBöéçîe§¦©¦§©©§¦¦§¨¨

äðBöéçä úBvéçî øéåàì òébäL ïåék¯,úLøBâî Bæ éøä ¥¨¤¦¦©©£¦§¦©¦¨£¥§¤¤
à÷ äðBöéçä úBvéçîa dôeb úéîéðt ?àîòè éàî©©§¨§¦¦¨¦§¦©¦¨¨
CBúa Bæ úBte÷ ézL ,úBte÷a ïk ïéàM äî ;äøèpéî¦¨§¨©¤¥¥§§¥§
òébä eléôà ,dì B÷øæe ,BlL äðBvéçå dlL úéîéðt ,Bæ§¦¦¤¨§¦¨¤§¨¨£¦¦¦©

úéîéðt øéåàì¯àì àäc ?àîòè éàî ;úLøBâî dðéà ©£¦§¦¦¥¨§¤¤©©§¨§¨¨
.çð¯øëBî úeLøa ç÷Bì ìL åéìk ?éåä éàî çð éëå ¨§¦¨©¨¥¥¨¤¥©¦§¥

!àeä¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.íééìeL dì ïéàL äte÷a ¨¨§©¨§¦©§¨¤¥¨©¦
äðùîèâa BzLà íãà øèBt :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥¨¨¦§§¥

ãçééúpL ìk ?ïLé èb eäæéàå .ïéøñBà ìlä úéáe ,ïLé̈¨¥¦¥§¦§¥¤¥¨¨¨¤¦§©¥
.dì BáúkL øçàî dnòàøîâúéa ?éâìtéî÷ éàîa ¦¨¥©©¤§¨¨§©¨¦©§¦¥

dhéb eøîàé ànL äøæb :ïðéøîà àì ,éøáñ éànL©©¨§¦¨¨§¦©§¥¨¤¨Ÿ§¦¨
ànL äøæb :ïðéøîà ,éøáñ ìlä úéáe ;dðáì íãB÷¥¦§¨¥¦¥¨§¦¨§¦©§¥¨¤¨
:ìàeîL øîà àaà éaø øîà .dðáì íãB÷ dhéb eøîàéŸ§¦¨¥¦§¨¨©©¦©¨¨©§¥

úàOéð íà¯àaà éaø øîà ,éøîàc àkéàå .àöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥§¦¨§¨§¦¨©©¦©¨
äLøbúð íà :ìàeîL øîà¯.älçzëì àNpéz ¨©§¥¦¦§¨§¨¦¨¥§©§¦¨

äðùîì áúkdðéàL úeëìî íeLì ,úðâBäíeL ¨©§©§¤¥¨¤¤§
ì ,éãî úeëìîïaøeçì ,úéaä ïéðáì ,ïåé úeëìî íeL ©§¨©§©§¨¨§¦§©©©¦§§©

áúëå áøòna ,áøòna áúëå çøæna äéä ,úéaä©©¦¨¨©¦§¨§¨©©©£¨©©£¨§¨©
çøæna¯ïéàå ;äfîe äfî èb äëéøöe ,äfîe äfî àöz ©¦§¨¥¥¦¤¦¤§¦¨¥¦¤¦¤§¥

àì úBàìa àìå úBðBæî àìå úBøét àìå äaeúk àì dì̈Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨Ÿ
ãìeäå ;øéæçz äfîe äfî äìèð íà ,äæ ìò àìå äæ ìò©¤§Ÿ©¤¦¨§¨¦¤¦¤©£¦§©¨¨
äæå äæ àìå ,dì ïéànhî äæå äæ àìå ;äfîe äfî øæîî©§¥¦¤¦¤§Ÿ¤§¤¦©§¦¨§Ÿ¤§¤
úøôäa àìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì ïéàkæ©¨¦Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©

ìàøNé úa äúéä ;äéøãð¯,äpeäkä ïî úìñôð §¨¤¨¨§¨©¦§¨¥¦§¤¤¦©§¨
úá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oihib(iyily meil)

ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àäå`ivedl opaxcn xeq`y myky §¨§¨©©§¨¨©§¥
okle ,bbl bbn `ivedl xeq` jk ,cigid zeyxl cigid zeyxn utg

íãà ãBîòé àìzayaäæ ââa,elyìL Bbbî íéîLb éî èBì÷éå Ÿ©£¨¨§©¤§¦§¥§¨¦¦©¤
,zeieyx izy mdy itl .ebb l` Fxiagïé÷eìç ïéøBicL íLkL £¥¤§¥¤¦¦£¦

ähîlî,mizaaäìòîlî ïé÷eìç ïéøBic Ck.zebba ¦§©¨¨¦¦£¦¦§©§¨
éléî éðä`l` epi` df oic -èb ïéðòì ìáà ,úaL ïéðòìiwelig oi` ¨¥¦¥§¦§©©¨£¨§¦§©¥

lr hbd gpe ,dhib zlawl bb dl li`yd m`e ,zebbd oia zeieyx
lr s`e ,zyxebne ipyd bbd mb dl li`yd `nzqn ,ely xg` bb

lirl x`eany it(:fr ,`"r)mrhd ,zenewn ipy li`yn mc` oi`y
àeä àãéô÷ íeMî,lkd li`yn epi`e ezia lr citwnyåeli` ¦§¥¨§

zebbaéLðéà éãô÷ àì éàä élek. ¥©Ÿ¨§¥¦§¥
:sqep oipra oecl zxaer `xnbdíéðôì Bæ ,úBøöç ézL ,éiaà øîà̈©©©¥§¥£¥¦§¦

Bfîd ,[ef jeza ef-]úBðBöéçä úBöéçîe ,BlL äðBöéçå dlL úéîéðt ¦§¦¦¤¨§¦¨¤§¦©¦
dpevigd xvgd lyúBôãBòmdabaìòzevign daebúBiîéðtä §©©§¦¦
,ziniptd xvgd lyedì B÷øæ,dxivgl hbòébäL ïåékhbdøéåàì §¨¨¥¨¤¦¦©©£¦

xnyp `le dxvg zevign megz l` `a `ly it lr s` ,dxivg
ici lr `l` gexdnäðBöéçä úBöéçî,àîòè éàî ,úLøBâî Bæ éøä §¦©¦¨£¥§¤¤©©§¨

äøèðéî à÷ äðBöéçä úBöéçîa äôeb úéîéðtziniptd xvgd xie` - §¦¦¨¦§¦©¦¨¨¦§§¨
.dpevigd zevign ici lr gexd on xnzynúBte÷a ïk ïéàM äî©¤¥¥§

eid m` ,milkaúBte÷ ézL[milk-],Bæ CBúa Bæilkddúéîéðt §¥§§¦¦
dì B÷øæe ,BlL äðBöéçå dlL,dztewl hbòébä eléôàhbdøéåàì ¤¨§¦¨¤§¨¨£¦¦¦©©£¦

dtewd zevigndçð àì àäc ,àîòè éàî ,úLøBâî dðéà úéîéðt§¦¦¥¨§¤¤©©§¨§¨Ÿ¨
.ilkd rwxw l` ribiy cr dpew ilk xie` oi`y ,ilkd zirwxwa

,`xnbd zl`eyçð éëå,ilkd rwxwaéåä éàî,zyxebn `id recn §¦¨©£¥
ixdeç÷Bì ìL åéìkdy`d ilk -øëBî úeLøalrad ilkaàeä, ¥¨¤¥©¦§¥

`xnba `ed wtq df oice(:dt a"a)yi m`de ,`l e` gwel dpw m`
,`xnbd zvxzn .gwel dpwy o`kn gikedlïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨

wqer df oicíééìeL dì ïéàL äte÷adid `l dpevigd dtewly - §¨¤¥¨©¦
`l` [xken zeyx-] eztewa dztew dcnr `ly `vnpe ,zizgz

:'xken zeyx' dpi` rwxwde ,rwxwd lr

äðùî
øèBt ,íéøîBà éànL úéa[yxbn-]ìlä úéáe ,ïLé èâa BzLà íãà ¥©©§¦¥¨¨¦§§¥¨¨¥¦¥

.ïéøñBàãçééúpL ìk ,ïLé èb eäæéàålraddnò,øçàî[ixg`-] §¦§¥¤¥¨¨¨¤¦§©¥¦¨¥©©
dì BáúkL:`xnba yxtzi zwelgnd mrhe .epzpy mcew ,hbd ¤§¨¨

àøîâ
,`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaziae i`ny zia ewlgp dna - §©¨¦§§¥

dilr `ai `ny yeygl yi m`d ewlgpy `xnbd zx`an .lld
zpizp onf gkzyi okn xg`le .dpyxbie ,clz k"g`e cegi eze`a
`ed mebt df cley exn`ie ,ea aezkd onfa dl ozipy exaqie hbd

.oiyexib xg`y d`ian clepyäøæb ïðéøîà àì éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥Ÿ©§¦¨§¥¨
ànL äøæb ïðéøîà éøáñ ìlä úéáe ,dðáì íãB÷ dhéb eøîàé ànL¤¨Ÿ§¦¨¤¦§¨¥¦¥¨§¥©§¦¨§¥¨¤¨

eøîàéy ,frl e`iveidðáì íãB÷ dhébxg`y d`ian clepy - Ÿ§¦¨¤¦§¨
.dfk hba yxbl exq` jkitle ,oiyexib

,ìàeîL øîà àaà áø øîà,xyk hbd caricay lld zia micen ¨©©©¨¨©§¥
okleíàxg`e ,df hba dyxibe xarjkúàOéð,xg`làöz àì ¦¦¥Ÿ¥¥

.ipydnéøîàc àkéàåjky exn`y yi -øîà àaà áø øîà §¦¨§¨§¥¨©©©¨¨©
,ìàeîLlld zia zrcl s`äLøbúð íàdleki dpi`e oyi hba §¥¦¦§¨§¨

,xg` hb lawl eciny dcia zeyxdälçzëì àNpézxg` mc`l: ¦¨¥§©§¦¨

äðùî
jlnd zepy oipnl hba jix`zd z` xteqd aezkiy ,minkg epwiz

m`e .['ipelt jln zeklnl jke jk zpya'] mewn eze`ayáúk̈©
laaa hb azky oebk ,zxg` zeklnlìíeLmipeny oipnd itl §¤

'lúðâBä dðéàL úeëìîe` .[inex zekln-]ìíeL,éãî úeëìîe` ©§¤¥¨¤¤§©§¨©
ìíeLïåé úeëìî-azk `l` ,zeklnd llk xikfd `l m` oke §©§¨¨

jix`zdìn exary mipyd itúéaä ïéðáe` ,ycwnd zia -ïaøeçì §¦§©©©¦§§©
úéaäoewizk azkp `ly iptn leqt hbd ,l"pd mipte`d lka , ©©¦

.oldl x`azi dy`d ly dpice ,minkg
m`e ,hbd zaizk mewn z` xteqd aezkiy ,minkg epwiz ceräéä̈¨

xteqdçøænadpicndáúëåazkpy hbaáøònacner didy e` , §¦§¨§¨©§©£¨
áúëå áøònaazkpy hbaçøæna.leqt hbd , §©£¨§¨©§¦§¨

xkfed `ly e` ,zeklnd ea xkfed `ly] ,dfk hba yxibe xar mre
y dpic ,df hb jnq lr z`yipe dklde [daizkd mewnäfî àöz¥¥¦¤

.äfîeå,xg` mc`l `ypidl dvxz m`èb äëéøöxg`äfîe äfî. ¦¤§§¦¨¥¦¤¦¤

åy ,deqpwe etiqeddì ïéàzlawn dpi` -äaeúk àìúBøét àìå- §¥¨Ÿ§¨§Ÿ¥
.dzectl aiig lrad oi` miiebd oial ziayp m`úBðBæî àìåepi` - §Ÿ§

.dqpxtl aiigúBàìa àìåel dqipkdy micba el eid m` - §Ÿ§¨
.maiydl aiig epi` ,mdi`eyipa

el` lkedriaz dl oi` [ze`lae zepefn ,zexit ,daezk-]àììò Ÿ©
äæ,oey`xd -äæ ìò àìåe .ipyd -äìèð íàm` oia ,oick `ly ¤§Ÿ©¤¦¨§¨

dlhpe äfîoiaäfî`l` ,dliren dzqitz oi` ,øéæçz. ¦¤¦¤©£¦
å,clz m`øæîî ãìeä` oiaclep mäfîoey`xd lradnem` oia §©¨¨©§¥¦¤

clepäfî.ipydn ¦¤
m` ef ,dl ze`nhdl dlral xzen dzny odk zy`y it lr s`e

,mipdk mdipye dznå äæ àì`ldì ïéànhî äæ. Ÿ¤§¤¦©§¦¨
äæå äæ àìåmpi` ,dúàéöîa àì ïéàkæàìå ,äéãé äNòîaàìå , §Ÿ¤§¤©¨¦Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ

äéøãð úøôäa.dixcp xtdl mileki mpi` - ©£¨©§¨¤¨
m`eìàøNé úa äúéä,äpeäkä ïî úìñôð,odkl `ypil dxeq` - ¨§¨©¦§¨¥¦§¤¤¦©§¨

.dzpify yi` zy` oick

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק תצוה, בו כותב אודות החילופי דירות ואשר אי"ה חוזר לדירתו 

בכפר החדש, ומה שקס"ד בזה ממ"ש בספר חסידים כו'.

והנה אין זה שייך לנדון דידי', שהרי גם באמצע גר שם בנו דברא כרעא דאבוה, וגם זה הי' 

תנאי שיחזור הוא )הכותב( לאחרי זמן קצר, ועוד ונוסף על כולם שכל הכפר מיסודו ובהנהלתו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל וברשותו.

המשך בעמוד הבא
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ובכלל בענינים כגון דא, די לן חידושו ואין להוסיף. אלא כיון שהעיר בהענין, מהנכון שקודם 

ז. א. חזקה בפעמים וחזקה  ג' ימים עכ"פ פעם אחת ליום,  שיחזור הוא לדירתו, ילמדו שם ברבים 

בימים ולאחרי זה ידור שם במנוחה שמחה וטוב לבב.

את  יבדקו  אשר  ומהנכון  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שומר  בודאי 

התפילין שלו ואת המזוזות של עכשיו ושיקבעו בדירתו הנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מהעמוד הקודם
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cg` ,minrt yly "d`nhpe" "d`nhpe"n (`,gk) dheqaÐcg`e ,lralÐ,lreal

cg`eÐ.dnexzläæ ìù ïéùøåé ïéàå.epnn dl eidy mipa Ðäúáåúë ïéùøåézenaia Ð

,oixkic oipa zaezk :ipyne !daezk dl oi` :ipzw `d ?dzciar i`n daezk :opikxt (`,`v)

oediwleg lr xzi dipa eyxiy minkg epwzy

it lr s`e ,dlra iiga dznyk oedeg` mrc

dyxei dlrayÐ.eqpw `qpwc ,ilwy `l `kd

åéçàiab epyxitck ,opaxcn uleg ipy ly Ð

ly eig`e .df `ype df yxib exn`i `ny ,hb

.dxezd on uelgl jixv oey`xïéîáééî àìåÐ

.`qpw meynäîùå åîù äðéù.hba Ðìëå
íéëøãä.epizpyna dlrnl miyxetnd Ðìë

úåøúåî ïäéúåøö åøîàù úåéøòdxyr yng Ð

zexzen odizexvy minkg exn`y zeixr

`la odilra eznyk ,dvilg `la weyl `ypil

.mipaúåøöä åëìä.zeixr ly ÐåàùéðåÐ

.weylåàöîðåi`lbi`e ,zipelii` zeixrd Ð

`ly e`vnpe ,zerha znd iyecw eidy `zlin

on el`d zeixrd mexht `le ,odizexv el` eid

.dvilgdäæî àöú.el z`yipy lran Ðäæîå
.maid on Ðäá åìàä íéëøãä ìëåzenaiae Ð

yi :xn`c ,`aiwr iaxk dl opinwen (`,av)

.oie`l iaiign xfnnøçàì úàùéðå äúøö äëìäå
.dzxv zxhet zg`d z`ia :ol `niiwe Ð

úàöîðå.dnaiizpy ef Ðúéðåìééàdl oi`e Ð

`vnpe ,dzid znd zy` `l ixdy ,mineai

.dvilg `la weyl z`yipe ,dzxv dxhtp `ly

äæîå äæî àöú.oey`xd dnaine df lran Ð

øôåñ áúë.ezy` ea yxbl yi`l hb cg` Ð

øáåùådl rxtiyk lral xeqnzy ,ezy`l Ð

,zexhyd odl xqnyk xteqd drhe .dzaezk

.dfl df exqn mde ,yi`l xaeye dy`l hb ozpe

dl xqny hb dfy dxeaqk ,z`yipe ef dklde

.xaey ezy` el dxqny xeaq dfe ,dlraàöåé
ùéàä éãé úçúîze`xdl epiptl e`iveny Ð

exaeyÐ.hb `ed ixdeøúìàì íà`xnba Ð

.yxtnåðîéä ìë àìeixack lkd oi` Ð

.epin`dléðù ìù åúåëæ ãáàì,d`ypy Ð

zexhyd etilgde mdipia `id `ipepw :opixn`c

.zqipy xg`làøîâàìå áúë àì íäì ïéàù
ïåùì.zxg` dne` lyn `l` Ðíåìù íåùî

úåëìî:exn`iy ,mdnr mely epl `diy Ð

mdizexhy miazeky mdipira ep` miaeyg

.epinyaøæîî ãìåäå àéöåé.dinza Ðøéàî éáø
äéîòèìef :opixn` inp onwle .dpyn mzq Ð

.xi`n iax ixacàëéìîã íåùî`id eiykr Ð

,ef zekln ly jlnd da `pwzi jkitl ,zklen

.epnr citwieäåä äåäã éàî,exar xak Ð

ipzwc `dc .oda `pwzn oi`y ,mz`pw dca`e

"oeie icn zekln meyl" :oizipznÐdpeny

e` ,yeixc inia jelnl icn dligzdy oipnl

.jelnl oei dligzdy oipnlúåëìî íù àëéàã
.dfd jlnd citw `nlc opiyiig jkld Ðéðéäá åúéáúé éë.xhy aezkl ÐåáúëÐ

.'ek oxqninc ab lr s`e ,azkp ipiday ekeza
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äðéù- dxir mye exir my oke (k) ipy wxta xn`ck ,ynn dpiy `l - 'ek dnye eny

.zenewn ipya zeny ipy xird dze`l yiy `l` ,ynn dpiyy `líùåexir

elit` - da clepy xir la` ,da oixcy xir `weec epiidc :wgvi epiax xne` - dxir mye

rx`i m`y meyn - eazekl elibxdy mipencwdy .llk eazekl jixv oi`y oeik ,xyk dpiy

ici lr oniq ea didi xg` oerny oa sqei my yiy

mewn miazek minrt dnk ik ,rcze .dcil mewn

- leqt dpiy m`e ,dy`d e` lrad it lr dcild

inc `le .micr it lr `l` eazekl oekp did `l

dy` e` aexw itn elit`c ,edpircenzy`l

xacd lw myc - (a,hl zenai) "ulegd"a ,on`p

,cere .`aeh iielbi`l ciare ,xxal

,obrzz `ly ick cirdl oikixv edpircenzy`c

,mpga dcild mewn aezkl owzl epl dn o`k la`

?dpyi m` leqt icil `al leki jk ici lry oeik

`iad mz epiaxe .xyk - dpiy elit` ,i`ce `l`

oi`y xac ea dpzypyk lqtp xhy oi`y di`x

oi`c (a,ck) zeaezkc ipy wxta xn`cn ,jixv

`zlin dlek` e`lc - oiqgeil zexhyn oilrn

dn lr `le ,xhyay dpn` `l` ,icdqn `w

- odk epi` elit` ,`nl` .odk `edy aezky

`l` iniiw `l micrc `ed `xaqe .xyk xhyd

mewn hba dpiyy cg`a dyrne .dyrn xwir lr

minrt daxde .wgvi epiax exiykde ,ezcil

l` :xne` did dcild mewn xexa mdl did `lyk

jixv oi` inp dcinr mewne .llk edeazkz

oi` mid zpicnn mi`ad oihib lk `dc ,aezkl

dil iwen `l ikdle .dy`d zcinr mewn oiazek

,xteq` iwenck ,ezcinr mewn dpiyae lraa

.ezcinr mewn aezkl jixv oi`c `hiytc meyn

éðôî:xn`z m`e - oihiba zekln epwz dn

:(`,i) dxf dcear zkqnc `nw wxta opixn` `de

`nl` ,cala oei zeklnl `l` oipen oi` dlebae

:wgvi epiax xne`e !zekln melyl opiyiig `l

,zekln melyl yegl yi oihiba `wecc

yi` oicixtny lecb xac `edy itl ,oicitwny

.(ezy`néëepiax xne`e - 'ek ipida eziazi

,dfl df od oikenq zenewn izy el`c :wgvi

`ped ax :(a,dk) dviac iyily wxta opixn`ck

ipidne ipidl iliyn dil itzkn eed- iliyl

,ipd edpihwp `zeaxle .efl ef od zeaexwc rnyn

oeik ,`xwiyl jk lk dnec oi`y it lr s`c

.xingdl yi - cg` meia dfl dfn `al lekiy

did opilqt hbac ab lr s`c :wgvi epiax xne`e

`ly micr oicd `ede ,axrna azke gxfna

iliy azk m` zexhy x`ya mewn lkn - enzgi

"zepenn ipic cg`"a opixn`ck ,xyk - ipida

oqipa cg`a eazky xhy :(`,al oixcdpq)

epnr oqipa cg`a :exn`e micr e`ae ,dhinya

.edeazke edexgi` `ny opiyiigc ,xyk - mziid

aezkd meia xira did `ly it lr s` ,`nl`

oi`y :wgvi epiax xne` mewn lkn .xyk - xhya

xira daezk aezkl milibxy mze` dti oiyer

jixv dligzklc ,dtegd meia my xteqd didi `ly it lr s` ,dtegd mewn oi`y zxg`

epiaxl dyw j` .'eke ipida eziazi ik :dixtql ax dil xn`ck ,zexhy x`ya s` xdfil

hb :xn`c ,mixyk oixge`n oihibc rnyn (`,qw `xza `aa) "heyt hb" wxtac :wgvi

jln xyewnac ,xge`n ded f`c .heyt ezeyrl lekiy itl ,xyk - ekezn eicry xyewn

`kd opilqt i`n` ok m` .oi`eyip xg` ly onf oiqexi`d on azky it lr s` ,hb f"d - dpyxb` dpqpk`ykl :xn` (`,ap) "l`ilnb oax" wxta inp zenaiae .(a,cqw my) mipy el oipen dpy

ekezn eicr azky xyewnc `idde ,leqt mlerl xge`n hbc xnel `ed wgece !edeazke edexg`y exn`i - hbd zaizk meia xira xteq did `ly e`xi m` `lde ?axrna azke gxfna did
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øéàî éáø éøáã åæ.zekln mely meyn lqtp hbc Ðøèðñ:(`,gq) `xza `aaa yxtn Ð

.yi`e yi` lk dcy leab zlgpa iwa zeidl dpennd owf ,`ipeegn xaøëùáã àøãðèñéà
.jln ly ecar ,xkya ly oehly Ðøéòã øèðñî àðù éàîåxi`n iaxl opirnyc Ð

.biltcàúìéî åäì àìéæegipde df xkfpy jlnl `ed zyeae ,efn drexb zephley oi`y Ð

.eizxyn x`y lkàçéáùezephleyy itl Ð

.daeygøùë ãìåä.i`w zekln mely` Ð

åäðéðúéìå åäðéáøòéì,zekln my dpyn icda Ð

.`ed `leqt cgcàì åðéædxeq` dpi` Ð

dl ulg exn`i `ny ,xeng e`yipc ,maiizdl

dil dede ,dyxbzpyn dqpekl xfge ,zqipe

."dpai `l"a dil mwc ,ezvelg z` `yep

íéä úðéãîì äìòá êìäù äùàá àôìçéîãÐ

dl opixq`c ,zqipe ,jilra zn :dl exn`e e`ae

`ny meyn ,qpe`ay it lr s`e ,xcdinl

oey`xd xfge ,df `ype ,oey`x yxib :exn`i

xifgn `vnpe ,ipy iyexib xg`l dxifgde

`ny :`kd opixn` inp ikd .zqipyn ezyexb

dil zil zepf la` .'ek df `ype df ulg exn`i

,i`ed `zevixtc irci rcine ,i`d ilek `lw

.dvelga dl icyg `leíåáé úåöî íéé÷à àìã
,jklid .weyl dxvd z`yip dexrd ici lry Ð

i`ed dexr zxv e`lc i`lb` ikÐdl opiqpw

.mai` dl opixq`e ,dpiznd `lc meynìáàÐ

lr weyl ef zqipyk ,meai zevn miiwi`c ,`tiq

dl ded `l ez `ni` ,dzxv dnaizpy ici

.dqpwp `le ,ipezn`léàå`tiq `pz ÐÐ

dligz eltp odizy ,dinw `inxc meyn

mcew zg`d dnaiizpyke ,zg`k maiizdl

zexry izy `iazyÐoizndl dzxvl dl did

oeikc ,oixyk dzxag ineai ediy d`xzy cr

dinw i`nxz`cÐezwif icin z`vl dkixv

.oi`ce oineaiaìáàzligzn ,dexr zxv Ð

dinw `inx `lc dxeaq efd dxvd dzid ozlitp

.ezwif icin dz`iven dexrd ixdy ,meail

ipezn`le `zrc` iweq`l dl ded `l ,jkld

zwleqne li`ed ,zipelii` dexrd `vnz `ny

epnn `idÐdqpwil `le ,`zrc` `wqn `l

`id dqep` `dc ,daezk lehilne maiizdlnÐ

.ol rnyn `wïéðò åúåàá.diyexib ixaca Ð
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åæ.i`w zekln mely`c :qxhpewa yxit - xyk cled mixne` minkg la` xi`n iax ixac

minkg la` :xn`c ,lirlc l`eny xn` dcedi axc` ibilt ok m`c :mz epiaxl dywe

`ypize ,zyxebn rnync .zyxebn ef ixd - xiray xhpq myl `l` azk `l elit` mixne`

?mler z`ixal oihiba oiazek ep` j`id ok m` .zekln myl azkp `ly it lr s` ,dligzkl

yxbl xeq` dicicle ,ixeqi`a axk ol `niiw `d

ax xn` :lirl iqxbc mixtqle !dligzkl ea

xnel jxhvpe !axc` axc dyw - ax xn` dcedi

iax axd xne`e .axc `ail` edpip i`xen`c

,ith xyk xird xhpqac ,icin dyw `lc :opgl`

zekln myl la` ,xird zeklnn `edy itl

.xyk cled caricae ,ea yxbl xeq` - zxg`

:xn`w daeyg zekln ira xi`n iaxc meyne

`ied - rxbc ,xhpq elit` mixne` minkg la`

sicre ,zekln dze`n `edc oeik zyxebn

mler z`ixal oiazek ep`y dne .zxg` zeklnn

,jka zekln mely `kil `zydc meyn -

inia la` .mikln zepyl oipen mpi` mieb elit`y

,mikln zepyl zepnl oilibx eid minkg

:(a,cqw `xza `aa) "heyt hb"a opixn`ck

.mizy el oipen dpy jln ef dne` ly dbdpn

,jlnd ceakl odizexhya ok oiazek eidy :yexit

eiykrc :yxit sqei iax axde .daxd jln :xnel

zepyl opiazk `l ikdle ,zctwn zeklnd oi`

myl eazkc dcen xi`n iax `dc ,rcz .mikln

.zctwn zekln oi`c meyn - xyk `xcphqi`

ef" i`w zekln mely` e`lc :yxtn mz epiaxe

azke gxfna did"` `l` ,"xi`n iax ixac

yxbl xzen - zxg` zekln meyl la` ."axrna

dcedi axc` bilt `le ,opaxl dligzkl ea

dligzkl ea yxbzzy epiid - "zyxebn"e .lirlc

eda `lifc ,xhpq myl azkp elit` ,xn`w

z`ixal aezkl xzeny `zyd oky lke ,`zlin

mi`pwzn `lc ,llk `zlin eda `lif `lc ,mler

`pz ol mzqc ab lr s`e ,minkgk ol `niiwe .dfa

meyne :lirl xn`wcn mewn lkn - xi`n iaxk

dinrhl xi`n iax ,oi` ?xfnn cled zekln mely

xn` `lc meyn :(a,d oihib) `nw wxta oke ,'ek

?xfnn clede `ivei "mzgp iptae azkp ipta"

zilc rnyn .'ek dinrhl xi`n iax ,oi` :ipyne

`wic :xn`wc xity iz` `zyde .dizeek `zkld

,dnye eny dpiya xi`n iaxl minkg micenc inp

`incc 'ek "gxfna did" icda edpiaxr `lcn

wxta onwlc :mz epiax yexitl dyw ,edine .dil

:oileqt oihib dylyc `idd` jixt (`,et) `xza

cled mzd !zekln mely `ki` `de ?`kil eze

`l` ,xi`n iaxl `gipd .xyk cled - `kd ,xfnn

?xninl `ki` i`n xyk cled ixn`c opaxl

carica `weec zekln melyc rnyn `nl`

qixb mz epiaxe !ea yxbl xeq` - dligzkl la` ,opaxl xyk cleddidc ,dixg`y `aan `l` zekln melyn jixt `le ,'eke zekln mely `ki` `de :l`ppg epiax yexita `vnp oke ,onwl

.axrna azke gxfnaåàùéð,epif la` .ezvelg xifgn df `vnpe ,yxibe df `ype df ulg exn`i `ny opixfb e`yipc :qxhpewa yxit - `pepnd axc `zaeiz iediz `nil `l epif oi`

rnyn `tlgin oeylc .da `kiiy dteb dxifb jdc oeik ,mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlginc jenqa xn`w i`nc :wgvi epiaxl dywe .dvelga dl icyg `l - `ed `nlra `zevixtc

`l i`n` :cere !e`yipa `l` `kiiy `l 'ek dlra jldy dy`a `tlginc dxifb `iddc oeik ?jzrc `wlq i`n ,epifl oicd `ede e`yip ixn`c `ki`l :cere !dxifb `idd `kiiy `l `kdc

`lc ,maiil zxzen dzpify mai zxney i`c :wgvi epiax xne`e !`kd wiicck ,`l - dzpif ,oi` - z`yip ,z`yipe "jilra zn" dl exn` :iab (`,av zenai) "dax dy`d"a cenlzd inp wiic

ezy` jldy in iab (`,cv my) "dax dy`d"a opixn` ikdc .`xqzin `l cifna dzpifc oeik ,ezvelg xifgn `vnpe df `ype df ulg exn`i `ny da opixfb `l inp z`yipa - `pepnd axk

hwp `lcn - oi` e`yip :eyexit ikde .df d`ype df yxib exn`i `ny ,opax da exfb inp bbeya - `xqzin cifnac meyn ,dxifgdl xeq` - mid zpicnl dlra jldy dy`c ,mid zpicnl

:ipyne .`xqzin `l cifnac oeik ,dxifb jd `kiiy `l dteba la` .'eke jldy dy`a `tlginc meyn ,`l - epif la` ,`wec e`yip dpin rny - e`yip hwpe ,ediiexz rnyn dedc ,epif

`nrh xazqn `l `zyd - epifl oicd `ede z`yip ixn`c `ki` .z`yipe df ulg exn`i `ny ,da opixfb inp z`yipa ,`pepnd axck ,mail dxeq` dzpifc oeike .epifl oicd `ede ,e`yip

.'ek jldy dy`a `tlgin mewn lkn ,da xfbinl `kilc ab lr s` :igce .dteba da xfbinl `kil inp z`yipa - `ixy epifa i`c ,`pepnd axl dil riiqn `nil :xn`w ikdle ,'ek `tlginc

oi`y ,igc `w dipin `ticr `l` .(a,gi) ipywxta dheqa dil igcck ,xn`w opaxc `ail` `pepnd axe ,dexrk oie`l iaiig ieync ,`id `aiwr iax - ipn `d :igcinl ivn iedc oicd `ede

`l opaxkc rnync ,`aiwr iax meyn xn`y xi`n iax ixac :oizipzn lr ipzwc `ztqeza dcedi epiax `vn ,edin .`pepnd axl `zriiq `kil ikd elit`e ,`aiwr iaxk dcinrdl jixv

.eply cenlzd lr zwleg df itl .oizipzn `nweznáúëzeaezk) "azekd"a xn`ck ,oiazek i`ce - xyt` `lc `kidc ,xaey oiazekc `kdn wcinl `kil - dy`l xaeye yi`l hb
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àì eléôà :íéøîBà íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦£¦Ÿ
ì àlà áúkøéòaL øèðñ íL¯.úLøBâî Bæ éøä ¨©¤¨§¥©§¨¤¨¦£¥§¤¤

ì déa áéúk äåäc àhéb àeää,økNác àøãðèñéà íL ©¦¨©£¨§¦¥§¥¦§©§§¨§©§¨
ék :äaøc dén÷ì àcñç áø øa ïîçð áø dçìL§¨¨©©§¨©©¦§¨§©¥§©¨¦
øéàî éaø eléôà àäa :déì çìL ?éàî àðååb éàä©©§¨©¨©¥§¨£¦©¦¥¦

.àeä úeëìî dúBàî ?àîòè éàî ;éãBî¯éàîe ¥©©§¨¥¨©§©
?øéòaL øèðqî àðL¯àëä ,àúléî eäì àìéæ íúä §¨¦©§¨¤¨¦¨¨¦¨§¦§¨¨¨

àðeä áø øîà àaà éaø øîà .àúléî eäì àçéáL§¦¨§¦§¨¨©©¦©¨¨©©¨
:íéøîBà íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà̈©©¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦
äpéL íàL ,øéàî éaøì íéîëç íéãBîe ;øLk ãìeä©¨¨¨¥¦£¨¦§©¦¥¦¤¦¦¨

døéò íLå Bøéò íL ,dîLe BîL¯.øæîî ãìeäL §§¨¥¦§¥¦¨¤©¨¨©§¥
,dîLe BîL äpéL :àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áø øîà̈©©©¦©£©©¦¨¥¨¦¨§§¨

døéò íLå Bøéò íL¯íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz ¥¦§¥¦¨¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦
,øéàî éaø àîéìéà ?dì éðú÷ ïàî àä ;da elàä̈¥¨¨©¨¨¥¨¦¥¨©¦¥¦
òîL ,ïðaø dpéî òîL àlà !eäðéðúéìå eäðéáøòéì¦¨§¦§§¦§¦§¤¨§©¦¨©¨©§©
;àì epéæ ,ïéà eàOéð .'åë "eøîàL úBéøò ìk" .dpéî¦¨¨£¨¤¨§¦§¦¦¨
:àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøc àzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨§©©§¨§¨©©©§¨

äúpéfL íáé úøîBL¯?dîáéì äøeñà¯eàOéð ,àì ¤¤¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨¨¦§
eàOéð éðú÷c éàäå ,epéæì ïécä àeäå¯àéìòî àðMéì §©¦§¦§©§¨¨¥¦§¦¨¨©©§¨

àîéì ;epéæì ïécä àeäå eàOéð :éøîàc àkéàå .è÷ð̈©§¦¨§¨§¦¦§§©¦§¦¥¨
úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©©©§¨¤¤

äúpéfL íáé¯?dîáéì äøeñà¯,à÷ååc eàOéð ,àì ¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨¨¦§©§¨
.íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàa àôìçéîc íeMî¦§¦©§¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨
Cäa ïðéòîLà éàc ;àëéøöe .'åë "Bzîáé úà ñðBkä"©¥¤§¦§§¦¨§¦©§©¦©§©
àëä ìáà ,íeaé úåöî íéiwéà àìc íeMî ,àúéén÷©©§¨¦§¨¦©©¦§©¦£¨¨¨

íeaé úåöî íéi÷éàc¯,àëä ïðéòîLà éàå ;àì àîéà §¦©©¦§©¦¥¨¨§¦©§©¦©¨¨
dén÷ àéîø àìã íúä ìáà ,dén÷ àéîø à÷c íeMî¦§¨©§¨©¥£¨¨¨§¨©§¨©¥

¯èb ïúðå äòèå øôBqä áúk" .àëéøö ,àì àîéà¥¨¨§¦¨¨©©¥§¨¨§¨©¥
øzìàì íà :øîBà øæòéìà éaø ,'åëå øáBLå äMàì̈¦¨§¥©¦¡¦¤¤¥¦§©§©

ïîæ ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?ïîæ øçàì éîã éëéäå ,øzìàì éîã éëéä .'åëå "àöé̈¨¥¦¨¥§©§©§¥¦¨¥§©©§©¨©©§¨¨©§¥¨§©
ïéðò BúBàa ïé÷eñòå ïéáLBiL¯eãîò ,øzìàì eäæ¯:øîà äáäà øa àcà áøå ;ïîæ øçàì eäæ ¤§¦©£¦§¦§¨¤§©§©¨§¤§©©§©§©©¨©©£¨¨©

úàOéð àì¯úàOéð ,øzìàì eäæ¯ãaàì ïBLàøä ïî epîéä ìk àì ,ïðz .ïîæ øçàì eäæ Ÿ¦¥¤§©§©¦¥¤§©©§©§©Ÿ¨¥¤¦¨¦§©¥
äáäà øa àcà áøì àîìLa ;éðL ìL Búeëæ¯ì àlà ,éðL éðú÷c eðééä?éðL éàî ìàeîL §¤¥¦¦§¨¨§©©¨©©£¨©§§¨¨¥¥¦¤¨¦§¥©¥¦
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גיטין. הזורק - פרק שמיני דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oihib(iriax meil)

,leqt hbd zxg` zekln myl azk m`y epipyy dnéaø éøác Bæ¦§¥©¦
,øéàî,íéøîBà íéîëç ìáàyeléôàm`ì àlà áúk àìøèðñ íL ¥¦£¨£¨¦§¦£¦Ÿ¨©¤¨§¥©§¥
øéòaLzecyd zeleaba iwad mc`d ly eiepinl mipyd oipn itl ¤¨¦

,xird iyp` lyúLøBâî Bæ éøä.zeklnd myl aezkl jixv oi`y , £¥§¤¤
:df oiprn dyrn d`ian `xnbddéa áéúk äåäc àhéb àeää- ©¦¨©£¨§¦¥

jix`zd z` xteqd azky hba dyrnìàøcðèñéà íLøkLác- §¥¦§©§§¨§©§¨
ly ecar didy [yi` my-] xMWa ly oehlyd zepy oipn itl©§¨

.xird lr enrhn dpenne jlnddçìLàcñç áø øa ïîçð áø §¨¨©©§¨©©¦§¨
äaøc dén÷ì,el`eyléàî àðååb éàä ékdf hb ly epic dn - §©¥§©¨¦©©§¨©

.jlnd car myl azkpydéì çìL,daeyzàäadf ote`a -eléôà ¨©¥§¨£¦
øéàî éaø,zekln myl aezkl jixvy xaeqdéãBî.xyk df hby ©¦¥¦¥

,`xnbd zxxan,àîòè éàîzx`an .jlnd myl azkp `l ixde ©©§¨
'xkya'y oeik ,`xnbdàeä úeëìî dúBàîzial `ed jiiy - ¥¨©§

d,`xnbd zl`ey .hba edexikfi m` citwn jlnd oi` ,dkeln
àðL éàîe'xkya' myl eazky df hb'øéòaL øèðq'îxn`y ©§¨¦©§¥¤¨¦

,`xnbd zvxzn .elqet xi`n iaxy lirl l`enyíúäazky ¨¨
,xiray xhpqd mylàúléî eäì àìéæazky jlna `ed leflf - ¦¨§¦§¨

la` ,eicaray zEgtd my lr hbdàëäecar myl azky ¨¨
,jlnd ly aeygdàúléî eäì àçéáLjlnl `ed gay - §¦¨§¦§¨

.xyk hbde ,citwn jlnd oi`e ,aeygd ezxyn mixikfny
azkp `ly hb ly epica ,mitqep mi`xen` zrc d`ian `xnbd

:zekln myl,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîàBæm`y epipyy ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©
wx md el` ,xfnn cledy z`ype zekln myl azk `léaø éøác¦§¥©¦

.øéàîíéøîBà íéîëç ìáàyøLk ãìeä.,ax siqeneíéîëç íéãBîe ¥¦£¨£¨¦§¦©¨¨¨¥¦£¨¦
äpéL íàL ,øéàî éaøìz` xteqdBîL,yi`d lydîLez` e` - §©¦¥¦¤¦¦¨§§¨

z` dpiyy e` ,dy`d myBøéò íLe`,døéò íLå.øæîî ãìeäL ¥¦§¥¦¨¤©¨¨©§¥
,éMà áø øîààðéðz énð ïðà óà-gikedl yi dpynd jezn ¨©©©¦©£¨©¦¨¦¨

' epipy ixdy .el` mipicl micen minkgyíL dîLe BîL äpéL¦¨§§¨¥
da elàä íéëøcä ìë äfîe äfî àöz døéò íLå Bøéò',xxal yie ¦§¥¦¨¥¥¦¤¦¤¨©§¨¦¨¥¨

àäepipyy df oicdì éðz÷ ïàî,e`pyy `pzd edinàîéìéàm` - ¨©¨¨¥¨¦¥¨
`edy xn`zøéàî é*aø,ok m`,eäðéðúéìå eäðéáøòéì`l dnl ©¦¥¦¦©§¦§§¦§¦§

.`yixay mipicd mr el` mipic dpynd daxirdpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
yïðaøitl ,dpynd daxir `l jkitle ,el` mipic epyy md ©¨¨

.opaxl mb `tiqde xi`n iax itl wx `yixdydpéî òîLok` - §©¦¨
`id dpekp di`x:

:dpyna epipy'eë eøîàL úBéøò ìkekld ,zexzen odizexv ¨£¨¤¨§
lke dfne dfn `vz ,zipelii` el` e`vnpe ,e`yipe el`d zexvd

rnyn 'e`yipe' dpynd oeyln :da el`d mikxcdyïéà eàOéð- ¦§¥
m` la` ,mail zexq`p meail zewewf ocera e`yip m` `weecepéæ¦

,mail zewewf oceraàìlr did ok `l m`y] .maiizdl zexq`p Ÿ
,ok m`e .[e`yip oky lke 'epif' zepyl dpyndàzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨

epic lr epizpynn zeywdl yi dxe`kl -,àðeðîä áøcáø øîàc §©©§¨§¨©©
,àðeðîäíáé úøîBLail dpiznnd dy`-][me,äúpéfLäøeñà ©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
dîáéì,:`xnbd dgec .mail zxzeny wiecn epizpynn eli`eàì ¦¨¨Ÿ

epipyy dne ,dpyndn ok wiicl oi` -eàOéð,`weec e`l `edàeäå ¦§§
éðz÷c éàäå ,epéæì ïécädpynd dhwpy dne -eàOéð,'epif' `le ©¦§¦§©§¨¨¥¦§

c meynè÷ð àélòî àðMéì.diwp oeyla hwp `pzd -éøîàc àkéàå ¦§¨§©§¨¨©§¦¨§¨§¥
,`pepnd axl zriiqn epizpyny ,jtidl epizpynn ewiicy yi -

' m`y epipyy dn mzrcl oky'eàOéð`hiyt ,mail zexeq` ¦§
,`weec e`l `edy,epéæì ïécä àeäåwlgl `xaq lk oi` ef drcl] §©¦§¦

ok m`e .[epifl e`yip oiadéì òéiñî àîéìyi o`kn dxe`kl - ¥¨§©©¥
di`x `iadl,àðeðîä áøìíáé úøîBL' àðeðîä áø øîàcdy`-] §©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨

[meail dpiznnd,äúpéfL.'dîáéì äøeñà:`xnbd dgecàìoi` - ¤¦§¨£¨¦¨¨Ÿ
dpynd dhwpy dny xnel yi ik ,dpyndn ok wiicl,eàOéð¦§

aà÷ååc,epifl e`yip oia wlgl yi `xaqe .`l epif la` ,ok dhwp ©§¨
mail zexeq` e`yipa `weecyíeMî,dilr opax exfbyàôlçéîc ¦§¦©§¨

,minkg eyygy yygd eze` z` da yeygl yiy -CìäL äMàa§¦¨¤¨©
íiä úðéãîì dìòazny [dxyk] zecr it lr z`ype dklde ©£¨¦§¦©©¨

dlral xefgl dexq`y ,ig dlray xxazp jk xg`e ,dlra
exfb ,dlra zny dayg ixdy dzid dqep`y it lr s`e .oey`xd
,ig dlray mlerd e`xiyky iptn dlral dxeq`y minkg
zxfegy e`xiyke ,dlran dyxbzp ipyl z`ypy mcewy exaqi
yi o`k s`e .'ezyexb xifgn' ly e`l lr xaery exn`i eil`
dl ulg z`ypy mcew `nzqny exaqiy ,mrh eze`n dxqe`l
xeqi` lr xaer `edy exaqi znaizny e`xiyk jk xg`e ,maid
wx miiw df yyge .mail xefgl dexq` jkitle ,'ezvelg xifgn'
dl oi` zepfdy ,frll yeygl oi` zepfay itl ,epifa `le e`yipa
,dvlgy aeygi `l rciy in s`e ,dzpify mlerd erci `le lew
mcew dvlg `ly s` `id dceyg ,zepfa dvext ef dy`y oeeiky

zepfd:
:dpyna epipyé úà ñðBkä'eë Bzîádzxv dklde,xg`l z`ype ©¥¤§¦§

ly dpic :dfne dfn `vz ,zipelii` [maiy dy`d] ef z`vnpe
mixwn ipya dpyna dpyp ,xf mc`l zerha z`ypy dnaid
:df oic letkl dpynd dkxved mrh dn zx`an `xnbd ,mipey

àëéøöe,mipey mipte` ipya df oic eprinydl dpyndéàc §¦¨§¦
àúéén÷ Cäa ïðéòîLàoey`xd ote`d z` wx mipey epiid m` - ©§§¦¨§©©©§¨

dexrd dzidy xxazd seqale ,'dexr zxv' `idy daygy]
,deqpw df ote`a `weecy `pin` ded ,[zipelii`c íeMîdrya ¦§

xg`l z`ype ef dkldyíéiwéà àìllkíeaé úåöîexaqy] Ÿ¦©¥¦§©¦
dide ,[meaid on dizexv lk z` zxhetd dexr `id miypd zg`y
dpi`y zipelii` `id deexr dze` `ny ze`xle oizndl dl

.deqpw jkitle ,meaid on dzxhetàëä ìáàdnaizpy] `tiqa £¨¨¨
,[zipelii` dzidy xxazd seqale dzxvcef z`yipy drya §

xaky dxaq xg`líeaé úåöî íéiwéàz` dlra ig` maii ixdy ¦©¥¦§©¦
,dzxvàîéàyàìol rnyn `w ,deqpw `le ,oizndl dilr did ¥¨Ÿ

dzxv m` ze`xl oizndl dilr didy meyn ,deqpw dfa mby
.zipelii` dpi` dnaizpyïðéòîLà éàåwxàëäepiid ,`tiqa §¦©§§¦¨¨¨

,deqpw df ote`a `weecy mixne`c íeMîdlra zzin zryaà÷ ¦§¨
dén÷ àéîøxxale oizndl dl dide ,meail eiptl `id dltp - ©§¨©¥

epl yi dpiznd `ly oeikne ,meaid zwif dpnn dxqy ze`ceea
.dqpewlíúä ìáà,`yixa,dén÷ àéîø àìc`l mlerny dxaqy £¨¨¨§Ÿ©§¨©¥

,[dexr zxv `idy daygy] meail llk dwewf dzidàì àîéà¥¨Ÿ
xxale oizndl dzrca zelrl dl did `ly meyn deqpw

jkl ,zipeli` dpi` dexrdyàëéøös`y eprinydl dpynd §¦¨
dpi`y ze`ceea xxale oizndl dl didy meyn deqpw df ote`a

meail dwewf:
éaø ,'eëå øáBLå äMàì èb ïúðå ,äòèå øôBqä áúk :äðùîá åðéðù¨©©¥§¨¨§¨©¥¨¦¨§©§©¦

'eëå àöé øzìàì íà øîBà øæòìà`vi onf xg`l m` ,hb df oi` ¤§¨¨¥¦§©§©¨¨§
,`xnbd zxxan :hb df ixdéîc éëéäedn -,'øzìàì'éîc éëéäå- ¥¦¨¦§©§©§¥¦¨¦

edne.'ïîæ øçàì',`xnbd daiynìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §©©§©¨©©§¨¨©§¥¨
L ïîædy`de lradïéðò BúBàa ïé÷eñòå ïéáLBi,oiyexibd lyeäæ §©¤§¦©£¦§¦§¨¤

','øzìàìxak m`eeãîò,oiyexibd oipra weqrln ewqteeäæ'øçàì §©§©¨§¤§©©
æ.'ïîäáäà øa àcà áøåe wleg,øîày onf lkyúàOéð àìmc`l §©§©©¨©©£¨¨©Ÿ¦¥

,xg`eäæ','øzìàìxak m`eúàOéð,df hba'ïîæ øçàì' eäæ. ¤§©§©¦¥¤§©©§©
:l`eny ixac lr epizpynn dywn `xnbdïðz,epizpyna §©

hb df ixd onf xg`l jkitlyy meyn ,ïBLàøä ïî epîéä ìk àì'Ÿ¨¥¤¦¨¦
.'éðL ìL Búeëæ ãaàìeäáäà øa àcà áøì àîìLaxg`l'y xaeqd §©¥§¤¥¦¦§¨¨§©©¨©©£¨

,z`yipy xg`l epiid 'onféðz÷c eðééäly ezekf' epipyy edf - ©§§¨¨¥
,'éðL,el z`ypy ipyd xnelkì àlàìàeîL'y xaeqd'onf xg`l ¥¦¤¨¦§¥

xg` mc`l z`ypy mcew s` `ed,,dywéàîd edin -'éðL' ©¥¦
.dpynd dxikfny
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קעי
miwxt dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtoihib

øéàî éáø éøáã åæ.zekln mely meyn lqtp hbc Ðøèðñ:(`,gq) `xza `aaa yxtn Ð

.yi`e yi` lk dcy leab zlgpa iwa zeidl dpennd owf ,`ipeegn xaøëùáã àøãðèñéà
.jln ly ecar ,xkya ly oehly Ðøéòã øèðñî àðù éàîåxi`n iaxl opirnyc Ð

.biltcàúìéî åäì àìéæegipde df xkfpy jlnl `ed zyeae ,efn drexb zephley oi`y Ð

.eizxyn x`y lkàçéáùezephleyy itl Ð

.daeygøùë ãìåä.i`w zekln mely` Ð

åäðéðúéìå åäðéáøòéì,zekln my dpyn icda Ð

.`ed `leqt cgcàì åðéædxeq` dpi` Ð

dl ulg exn`i `ny ,xeng e`yipc ,maiizdl

dil dede ,dyxbzpyn dqpekl xfge ,zqipe

."dpai `l"a dil mwc ,ezvelg z` `yep

íéä úðéãîì äìòá êìäù äùàá àôìçéîãÐ

dl opixq`c ,zqipe ,jilra zn :dl exn`e e`ae

`ny meyn ,qpe`ay it lr s`e ,xcdinl

oey`xd xfge ,df `ype ,oey`x yxib :exn`i

xifgn `vnpe ,ipy iyexib xg`l dxifgde

`ny :`kd opixn` inp ikd .zqipyn ezyexb

dil zil zepf la` .'ek df `ype df ulg exn`i

,i`ed `zevixtc irci rcine ,i`d ilek `lw

.dvelga dl icyg `leíåáé úåöî íéé÷à àìã
,jklid .weyl dxvd z`yip dexrd ici lry Ð

i`ed dexr zxv e`lc i`lb` ikÐdl opiqpw

.mai` dl opixq`e ,dpiznd `lc meynìáàÐ

lr weyl ef zqipyk ,meai zevn miiwi`c ,`tiq

dl ded `l ez `ni` ,dzxv dnaizpy ici

.dqpwp `le ,ipezn`léàå`tiq `pz ÐÐ

dligz eltp odizy ,dinw `inxc meyn

mcew zg`d dnaiizpyke ,zg`k maiizdl

zexry izy `iazyÐoizndl dzxvl dl did

oeikc ,oixyk dzxag ineai ediy d`xzy cr

dinw i`nxz`cÐezwif icin z`vl dkixv

.oi`ce oineaiaìáàzligzn ,dexr zxv Ð

dinw `inx `lc dxeaq efd dxvd dzid ozlitp

.ezwif icin dz`iven dexrd ixdy ,meail

ipezn`le `zrc` iweq`l dl ded `l ,jkld

zwleqne li`ed ,zipelii` dexrd `vnz `ny

epnn `idÐdqpwil `le ,`zrc` `wqn `l

`id dqep` `dc ,daezk lehilne maiizdlnÐ

.ol rnyn `wïéðò åúåàá.diyexib ixaca Ð
úåëæ
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åæ.i`w zekln mely`c :qxhpewa yxit - xyk cled mixne` minkg la` xi`n iax ixac

minkg la` :xn`c ,lirlc l`eny xn` dcedi axc` ibilt ok m`c :mz epiaxl dywe

`ypize ,zyxebn rnync .zyxebn ef ixd - xiray xhpq myl `l` azk `l elit` mixne`

?mler z`ixal oihiba oiazek ep` j`id ok m` .zekln myl azkp `ly it lr s` ,dligzkl

yxbl xeq` dicicle ,ixeqi`a axk ol `niiw `d

ax xn` :lirl iqxbc mixtqle !dligzkl ea

xnel jxhvpe !axc` axc dyw - ax xn` dcedi

iax axd xne`e .axc `ail` edpip i`xen`c

,ith xyk xird xhpqac ,icin dyw `lc :opgl`

zekln myl la` ,xird zeklnn `edy itl

.xyk cled caricae ,ea yxbl xeq` - zxg`

:xn`w daeyg zekln ira xi`n iaxc meyne

`ied - rxbc ,xhpq elit` mixne` minkg la`

sicre ,zekln dze`n `edc oeik zyxebn

mler z`ixal oiazek ep`y dne .zxg` zeklnn

,jka zekln mely `kil `zydc meyn -

inia la` .mikln zepyl oipen mpi` mieb elit`y

,mikln zepyl zepnl oilibx eid minkg

:(a,cqw `xza `aa) "heyt hb"a opixn`ck

.mizy el oipen dpy jln ef dne` ly dbdpn

,jlnd ceakl odizexhya ok oiazek eidy :yexit

eiykrc :yxit sqei iax axde .daxd jln :xnel

zepyl opiazk `l ikdle ,zctwn zeklnd oi`

myl eazkc dcen xi`n iax `dc ,rcz .mikln

.zctwn zekln oi`c meyn - xyk `xcphqi`

ef" i`w zekln mely` e`lc :yxtn mz epiaxe

azke gxfna did"` `l` ,"xi`n iax ixac

yxbl xzen - zxg` zekln meyl la` ."axrna

dcedi axc` bilt `le ,opaxl dligzkl ea

dligzkl ea yxbzzy epiid - "zyxebn"e .lirlc

eda `lifc ,xhpq myl azkp elit` ,xn`w

z`ixal aezkl xzeny `zyd oky lke ,`zlin

mi`pwzn `lc ,llk `zlin eda `lif `lc ,mler

`pz ol mzqc ab lr s`e ,minkgk ol `niiwe .dfa

meyne :lirl xn`wcn mewn lkn - xi`n iaxk

dinrhl xi`n iax ,oi` ?xfnn cled zekln mely

xn` `lc meyn :(a,d oihib) `nw wxta oke ,'ek

?xfnn clede `ivei "mzgp iptae azkp ipta"

zilc rnyn .'ek dinrhl xi`n iax ,oi` :ipyne

`wic :xn`wc xity iz` `zyde .dizeek `zkld

,dnye eny dpiya xi`n iaxl minkg micenc inp

`incc 'ek "gxfna did" icda edpiaxr `lcn

wxta onwlc :mz epiax yexitl dyw ,edine .dil

:oileqt oihib dylyc `idd` jixt (`,et) `xza

cled mzd !zekln mely `ki` `de ?`kil eze

`l` ,xi`n iaxl `gipd .xyk cled - `kd ,xfnn

?xninl `ki` i`n xyk cled ixn`c opaxl

carica `weec zekln melyc rnyn `nl`

qixb mz epiaxe !ea yxbl xeq` - dligzkl la` ,opaxl xyk cleddidc ,dixg`y `aan `l` zekln melyn jixt `le ,'eke zekln mely `ki` `de :l`ppg epiax yexita `vnp oke ,onwl

.axrna azke gxfnaåàùéð,epif la` .ezvelg xifgn df `vnpe ,yxibe df `ype df ulg exn`i `ny opixfb e`yipc :qxhpewa yxit - `pepnd axc `zaeiz iediz `nil `l epif oi`

rnyn `tlgin oeylc .da `kiiy dteb dxifb jdc oeik ,mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlginc jenqa xn`w i`nc :wgvi epiaxl dywe .dvelga dl icyg `l - `ed `nlra `zevixtc

`l i`n` :cere !e`yipa `l` `kiiy `l 'ek dlra jldy dy`a `tlginc dxifb `iddc oeik ?jzrc `wlq i`n ,epifl oicd `ede e`yip ixn`c `ki`l :cere !dxifb `idd `kiiy `l `kdc

`lc ,maiil zxzen dzpify mai zxney i`c :wgvi epiax xne`e !`kd wiicck ,`l - dzpif ,oi` - z`yip ,z`yipe "jilra zn" dl exn` :iab (`,av zenai) "dax dy`d"a cenlzd inp wiic

ezy` jldy in iab (`,cv my) "dax dy`d"a opixn` ikdc .`xqzin `l cifna dzpifc oeik ,ezvelg xifgn `vnpe df `ype df ulg exn`i `ny da opixfb `l inp z`yipa - `pepnd axk

hwp `lcn - oi` e`yip :eyexit ikde .df d`ype df yxib exn`i `ny ,opax da exfb inp bbeya - `xqzin cifnac meyn ,dxifgdl xeq` - mid zpicnl dlra jldy dy`c ,mid zpicnl

:ipyne .`xqzin `l cifnac oeik ,dxifb jd `kiiy `l dteba la` .'eke jldy dy`a `tlginc meyn ,`l - epif la` ,`wec e`yip dpin rny - e`yip hwpe ,ediiexz rnyn dedc ,epif

`nrh xazqn `l `zyd - epifl oicd `ede z`yip ixn`c `ki` .z`yipe df ulg exn`i `ny ,da opixfb inp z`yipa ,`pepnd axck ,mail dxeq` dzpifc oeike .epifl oicd `ede ,e`yip

.'ek jldy dy`a `tlgin mewn lkn ,da xfbinl `kilc ab lr s` :igce .dteba da xfbinl `kil inp z`yipa - `ixy epifa i`c ,`pepnd axl dil riiqn `nil :xn`w ikdle ,'ek `tlginc

oi`y ,igc `w dipin `ticr `l` .(a,gi) ipywxta dheqa dil igcck ,xn`w opaxc `ail` `pepnd axe ,dexrk oie`l iaiig ieync ,`id `aiwr iax - ipn `d :igcinl ivn iedc oicd `ede

`l opaxkc rnync ,`aiwr iax meyn xn`y xi`n iax ixac :oizipzn lr ipzwc `ztqeza dcedi epiax `vn ,edin .`pepnd axl `zriiq `kil ikd elit`e ,`aiwr iaxk dcinrdl jixv

.eply cenlzd lr zwleg df itl .oizipzn `nweznáúëzeaezk) "azekd"a xn`ck ,oiazek i`ce - xyt` `lc `kidc ,xaey oiazekc `kdn wcinl `kil - dy`l xaeye yi`l hb
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àì eléôà :íéøîBà íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦£¦Ÿ
ì àlà áúkøéòaL øèðñ íL¯.úLøBâî Bæ éøä ¨©¤¨§¥©§¨¤¨¦£¥§¤¤

ì déa áéúk äåäc àhéb àeää,økNác àøãðèñéà íL ©¦¨©£¨§¦¥§¥¦§©§§¨§©§¨
ék :äaøc dén÷ì àcñç áø øa ïîçð áø dçìL§¨¨©©§¨©©¦§¨§©¥§©¨¦
øéàî éaø eléôà àäa :déì çìL ?éàî àðååb éàä©©§¨©¨©¥§¨£¦©¦¥¦

.àeä úeëìî dúBàî ?àîòè éàî ;éãBî¯éàîe ¥©©§¨¥¨©§©
?øéòaL øèðqî àðL¯àëä ,àúléî eäì àìéæ íúä §¨¦©§¨¤¨¦¨¨¦¨§¦§¨¨¨

àðeä áø øîà àaà éaø øîà .àúléî eäì àçéáL§¦¨§¦§¨¨©©¦©¨¨©©¨
:íéøîBà íéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà̈©©¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦
äpéL íàL ,øéàî éaøì íéîëç íéãBîe ;øLk ãìeä©¨¨¨¥¦£¨¦§©¦¥¦¤¦¦¨

døéò íLå Bøéò íL ,dîLe BîL¯.øæîî ãìeäL §§¨¥¦§¥¦¨¤©¨¨©§¥
,dîLe BîL äpéL :àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áø øîà̈©©©¦©£©©¦¨¥¨¦¨§§¨

døéò íLå Bøéò íL¯íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz ¥¦§¥¦¨¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦
,øéàî éaø àîéìéà ?dì éðú÷ ïàî àä ;da elàä̈¥¨¨©¨¨¥¨¦¥¨©¦¥¦
òîL ,ïðaø dpéî òîL àlà !eäðéðúéìå eäðéáøòéì¦¨§¦§§¦§¦§¤¨§©¦¨©¨©§©
;àì epéæ ,ïéà eàOéð .'åë "eøîàL úBéøò ìk" .dpéî¦¨¨£¨¤¨§¦§¦¦¨
:àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøc àzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨§©©§¨§¨©©©§¨

äúpéfL íáé úøîBL¯?dîáéì äøeñà¯eàOéð ,àì ¤¤¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨¨¦§
eàOéð éðú÷c éàäå ,epéæì ïécä àeäå¯àéìòî àðMéì §©¦§¦§©§¨¨¥¦§¦¨¨©©§¨

àîéì ;epéæì ïécä àeäå eàOéð :éøîàc àkéàå .è÷ð̈©§¦¨§¨§¦¦§§©¦§¦¥¨
úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøì déì òéiñî§©©¥§©©§¨§¨©©©§¨¤¤

äúpéfL íáé¯?dîáéì äøeñà¯,à÷ååc eàOéð ,àì ¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨¨¦§©§¨
.íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàa àôìçéîc íeMî¦§¦©§¨§¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨
Cäa ïðéòîLà éàc ;àëéøöe .'åë "Bzîáé úà ñðBkä"©¥¤§¦§§¦¨§¦©§©¦©§©
àëä ìáà ,íeaé úåöî íéiwéà àìc íeMî ,àúéén÷©©§¨¦§¨¦©©¦§©¦£¨¨¨

íeaé úåöî íéi÷éàc¯,àëä ïðéòîLà éàå ;àì àîéà §¦©©¦§©¦¥¨¨§¦©§©¦©¨¨
dén÷ àéîø àìã íúä ìáà ,dén÷ àéîø à÷c íeMî¦§¨©§¨©¥£¨¨¨§¨©§¨©¥

¯èb ïúðå äòèå øôBqä áúk" .àëéøö ,àì àîéà¥¨¨§¦¨¨©©¥§¨¨§¨©¥
øzìàì íà :øîBà øæòéìà éaø ,'åëå øáBLå äMàì̈¦¨§¥©¦¡¦¤¤¥¦§©§©

ïîæ ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?ïîæ øçàì éîã éëéäå ,øzìàì éîã éëéä .'åëå "àöé̈¨¥¦¨¥§©§©§¥¦¨¥§©©§©¨©©§¨¨©§¥¨§©
ïéðò BúBàa ïé÷eñòå ïéáLBiL¯eãîò ,øzìàì eäæ¯:øîà äáäà øa àcà áøå ;ïîæ øçàì eäæ ¤§¦©£¦§¦§¨¤§©§©¨§¤§©©§©§©©¨©©£¨¨©

úàOéð àì¯úàOéð ,øzìàì eäæ¯ãaàì ïBLàøä ïî epîéä ìk àì ,ïðz .ïîæ øçàì eäæ Ÿ¦¥¤§©§©¦¥¤§©©§©§©Ÿ¨¥¤¦¨¦§©¥
äáäà øa àcà áøì àîìLa ;éðL ìL Búeëæ¯ì àlà ,éðL éðú÷c eðééä?éðL éàî ìàeîL §¤¥¦¦§¨¨§©©¨©©£¨©§§¨¨¥¥¦¤¨¦§¥©¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oihib(iriax meil)

,leqt hbd zxg` zekln myl azk m`y epipyy dnéaø éøác Bæ¦§¥©¦
,øéàî,íéøîBà íéîëç ìáàyeléôàm`ì àlà áúk àìøèðñ íL ¥¦£¨£¨¦§¦£¦Ÿ¨©¤¨§¥©§¥
øéòaLzecyd zeleaba iwad mc`d ly eiepinl mipyd oipn itl ¤¨¦

,xird iyp` lyúLøBâî Bæ éøä.zeklnd myl aezkl jixv oi`y , £¥§¤¤
:df oiprn dyrn d`ian `xnbddéa áéúk äåäc àhéb àeää- ©¦¨©£¨§¦¥

jix`zd z` xteqd azky hba dyrnìàøcðèñéà íLøkLác- §¥¦§©§§¨§©§¨
ly ecar didy [yi` my-] xMWa ly oehlyd zepy oipn itl©§¨

.xird lr enrhn dpenne jlnddçìLàcñç áø øa ïîçð áø §¨¨©©§¨©©¦§¨
äaøc dén÷ì,el`eyléàî àðååb éàä ékdf hb ly epic dn - §©¥§©¨¦©©§¨©

.jlnd car myl azkpydéì çìL,daeyzàäadf ote`a -eléôà ¨©¥§¨£¦
øéàî éaø,zekln myl aezkl jixvy xaeqdéãBî.xyk df hby ©¦¥¦¥

,`xnbd zxxan,àîòè éàîzx`an .jlnd myl azkp `l ixde ©©§¨
'xkya'y oeik ,`xnbdàeä úeëìî dúBàîzial `ed jiiy - ¥¨©§

d,`xnbd zl`ey .hba edexikfi m` citwn jlnd oi` ,dkeln
àðL éàîe'xkya' myl eazky df hb'øéòaL øèðq'îxn`y ©§¨¦©§¥¤¨¦

,`xnbd zvxzn .elqet xi`n iaxy lirl l`enyíúäazky ¨¨
,xiray xhpqd mylàúléî eäì àìéæazky jlna `ed leflf - ¦¨§¦§¨

la` ,eicaray zEgtd my lr hbdàëäecar myl azky ¨¨
,jlnd ly aeygdàúléî eäì àçéáLjlnl `ed gay - §¦¨§¦§¨

.xyk hbde ,citwn jlnd oi`e ,aeygd ezxyn mixikfny
azkp `ly hb ly epica ,mitqep mi`xen` zrc d`ian `xnbd

:zekln myl,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîàBæm`y epipyy ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©
wx md el` ,xfnn cledy z`ype zekln myl azk `léaø éøác¦§¥©¦

.øéàîíéøîBà íéîëç ìáàyøLk ãìeä.,ax siqeneíéîëç íéãBîe ¥¦£¨£¨¦§¦©¨¨¨¥¦£¨¦
äpéL íàL ,øéàî éaøìz` xteqdBîL,yi`d lydîLez` e` - §©¦¥¦¤¦¦¨§§¨

z` dpiyy e` ,dy`d myBøéò íLe`,døéò íLå.øæîî ãìeäL ¥¦§¥¦¨¤©¨¨©§¥
,éMà áø øîààðéðz énð ïðà óà-gikedl yi dpynd jezn ¨©©©¦©£¨©¦¨¦¨

' epipy ixdy .el` mipicl micen minkgyíL dîLe BîL äpéL¦¨§§¨¥
da elàä íéëøcä ìë äfîe äfî àöz døéò íLå Bøéò',xxal yie ¦§¥¦¨¥¥¦¤¦¤¨©§¨¦¨¥¨

àäepipyy df oicdì éðz÷ ïàî,e`pyy `pzd edinàîéìéàm` - ¨©¨¨¥¨¦¥¨
`edy xn`zøéàî é*aø,ok m`,eäðéðúéìå eäðéáøòéì`l dnl ©¦¥¦¦©§¦§§¦§¦§

.`yixay mipicd mr el` mipic dpynd daxirdpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
yïðaøitl ,dpynd daxir `l jkitle ,el` mipic epyy md ©¨¨

.opaxl mb `tiqde xi`n iax itl wx `yixdydpéî òîLok` - §©¦¨
`id dpekp di`x:

:dpyna epipy'eë eøîàL úBéøò ìkekld ,zexzen odizexv ¨£¨¤¨§
lke dfne dfn `vz ,zipelii` el` e`vnpe ,e`yipe el`d zexvd

rnyn 'e`yipe' dpynd oeyln :da el`d mikxcdyïéà eàOéð- ¦§¥
m` la` ,mail zexq`p meail zewewf ocera e`yip m` `weecepéæ¦

,mail zewewf oceraàìlr did ok `l m`y] .maiizdl zexq`p Ÿ
,ok m`e .[e`yip oky lke 'epif' zepyl dpyndàzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨

epic lr epizpynn zeywdl yi dxe`kl -,àðeðîä áøcáø øîàc §©©§¨§¨©©
,àðeðîäíáé úøîBLail dpiznnd dy`-][me,äúpéfLäøeñà ©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
dîáéì,:`xnbd dgec .mail zxzeny wiecn epizpynn eli`eàì ¦¨¨Ÿ

epipyy dne ,dpyndn ok wiicl oi` -eàOéð,`weec e`l `edàeäå ¦§§
éðz÷c éàäå ,epéæì ïécädpynd dhwpy dne -eàOéð,'epif' `le ©¦§¦§©§¨¨¥¦§

c meynè÷ð àélòî àðMéì.diwp oeyla hwp `pzd -éøîàc àkéàå ¦§¨§©§¨¨©§¦¨§¨§¥
,`pepnd axl zriiqn epizpyny ,jtidl epizpynn ewiicy yi -

' m`y epipyy dn mzrcl oky'eàOéð`hiyt ,mail zexeq` ¦§
,`weec e`l `edy,epéæì ïécä àeäåwlgl `xaq lk oi` ef drcl] §©¦§¦

ok m`e .[epifl e`yip oiadéì òéiñî àîéìyi o`kn dxe`kl - ¥¨§©©¥
di`x `iadl,àðeðîä áøìíáé úøîBL' àðeðîä áø øîàcdy`-] §©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨

[meail dpiznnd,äúpéfL.'dîáéì äøeñà:`xnbd dgecàìoi` - ¤¦§¨£¨¦¨¨Ÿ
dpynd dhwpy dny xnel yi ik ,dpyndn ok wiicl,eàOéð¦§

aà÷ååc,epifl e`yip oia wlgl yi `xaqe .`l epif la` ,ok dhwp ©§¨
mail zexeq` e`yipa `weecyíeMî,dilr opax exfbyàôlçéîc ¦§¦©§¨

,minkg eyygy yygd eze` z` da yeygl yiy -CìäL äMàa§¦¨¤¨©
íiä úðéãîì dìòazny [dxyk] zecr it lr z`ype dklde ©£¨¦§¦©©¨

dlral xefgl dexq`y ,ig dlray xxazp jk xg`e ,dlra
exfb ,dlra zny dayg ixdy dzid dqep`y it lr s`e .oey`xd
,ig dlray mlerd e`xiyky iptn dlral dxeq`y minkg
zxfegy e`xiyke ,dlran dyxbzp ipyl z`ypy mcewy exaqi
yi o`k s`e .'ezyexb xifgn' ly e`l lr xaery exn`i eil`
dl ulg z`ypy mcew `nzqny exaqiy ,mrh eze`n dxqe`l
xeqi` lr xaer `edy exaqi znaizny e`xiyk jk xg`e ,maid
wx miiw df yyge .mail xefgl dexq` jkitle ,'ezvelg xifgn'
dl oi` zepfdy ,frll yeygl oi` zepfay itl ,epifa `le e`yipa
,dvlgy aeygi `l rciy in s`e ,dzpify mlerd erci `le lew
mcew dvlg `ly s` `id dceyg ,zepfa dvext ef dy`y oeeiky

zepfd:
:dpyna epipyé úà ñðBkä'eë Bzîádzxv dklde,xg`l z`ype ©¥¤§¦§

ly dpic :dfne dfn `vz ,zipelii` [maiy dy`d] ef z`vnpe
mixwn ipya dpyna dpyp ,xf mc`l zerha z`ypy dnaid
:df oic letkl dpynd dkxved mrh dn zx`an `xnbd ,mipey

àëéøöe,mipey mipte` ipya df oic eprinydl dpyndéàc §¦¨§¦
àúéén÷ Cäa ïðéòîLàoey`xd ote`d z` wx mipey epiid m` - ©§§¦¨§©©©§¨

dexrd dzidy xxazd seqale ,'dexr zxv' `idy daygy]
,deqpw df ote`a `weecy `pin` ded ,[zipelii`c íeMîdrya ¦§

xg`l z`ype ef dkldyíéiwéà àìllkíeaé úåöîexaqy] Ÿ¦©¥¦§©¦
dide ,[meaid on dizexv lk z` zxhetd dexr `id miypd zg`y
dpi`y zipelii` `id deexr dze` `ny ze`xle oizndl dl

.deqpw jkitle ,meaid on dzxhetàëä ìáàdnaizpy] `tiqa £¨¨¨
,[zipelii` dzidy xxazd seqale dzxvcef z`yipy drya §

xaky dxaq xg`líeaé úåöî íéiwéàz` dlra ig` maii ixdy ¦©¥¦§©¦
,dzxvàîéàyàìol rnyn `w ,deqpw `le ,oizndl dilr did ¥¨Ÿ

dzxv m` ze`xl oizndl dilr didy meyn ,deqpw dfa mby
.zipelii` dpi` dnaizpyïðéòîLà éàåwxàëäepiid ,`tiqa §¦©§§¦¨¨¨

,deqpw df ote`a `weecy mixne`c íeMîdlra zzin zryaà÷ ¦§¨
dén÷ àéîøxxale oizndl dl dide ,meail eiptl `id dltp - ©§¨©¥

epl yi dpiznd `ly oeikne ,meaid zwif dpnn dxqy ze`ceea
.dqpewlíúä ìáà,`yixa,dén÷ àéîø àìc`l mlerny dxaqy £¨¨¨§Ÿ©§¨©¥

,[dexr zxv `idy daygy] meail llk dwewf dzidàì àîéà¥¨Ÿ
xxale oizndl dzrca zelrl dl did `ly meyn deqpw

jkl ,zipeli` dpi` dexrdyàëéøös`y eprinydl dpynd §¦¨
dpi`y ze`ceea xxale oizndl dl didy meyn deqpw df ote`a

meail dwewf:
éaø ,'eëå øáBLå äMàì èb ïúðå ,äòèå øôBqä áúk :äðùîá åðéðù¨©©¥§¨¨§¨©¥¨¦¨§©§©¦

'eëå àöé øzìàì íà øîBà øæòìà`vi onf xg`l m` ,hb df oi` ¤§¨¨¥¦§©§©¨¨§
,`xnbd zxxan :hb df ixdéîc éëéäedn -,'øzìàì'éîc éëéäå- ¥¦¨¦§©§©§¥¦¨¦

edne.'ïîæ øçàì',`xnbd daiynìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §©©§©¨©©§¨¨©§¥¨
L ïîædy`de lradïéðò BúBàa ïé÷eñòå ïéáLBi,oiyexibd lyeäæ §©¤§¦©£¦§¦§¨¤

','øzìàìxak m`eeãîò,oiyexibd oipra weqrln ewqteeäæ'øçàì §©§©¨§¤§©©
æ.'ïîäáäà øa àcà áøåe wleg,øîày onf lkyúàOéð àìmc`l §©§©©¨©©£¨¨©Ÿ¦¥

,xg`eäæ','øzìàìxak m`eúàOéð,df hba'ïîæ øçàì' eäæ. ¤§©§©¦¥¤§©©§©
:l`eny ixac lr epizpynn dywn `xnbdïðz,epizpyna §©

hb df ixd onf xg`l jkitlyy meyn ,ïBLàøä ïî epîéä ìk àì'Ÿ¨¥¤¦¨¦
.'éðL ìL Búeëæ ãaàìeäáäà øa àcà áøì àîìLaxg`l'y xaeqd §©¥§¤¥¦¦§¨¨§©©¨©©£¨

,z`yipy xg`l epiid 'onféðz÷c eðééäly ezekf' epipyy edf - ©§§¨¨¥
,'éðL,el z`ypy ipyd xnelkì àlàìàeîL'y xaeqd'onf xg`l ¥¦¤¨¦§¥

xg` mc`l z`ypy mcew s` `ed,,dywéàîd edin -'éðL' ©¥¦
.dpynd dxikfny
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oihib(iying meil)

`l` ,ipyd lral dpeekd oi` l`eny zrcly :`xnbd zvxzn
l,éðMì äéeàøä úeëædl yi ,zyxebn zwfga dzidy dryny §¨§¨©¥¦

zekfn drpnl on`p oey`xd lrad oi`e ,mc` lkl `ypdl zekf
.ef

äðùî
áúkhbLøâìeaBzLà úà,oiicr dl epzp `leåjk xg`Cìîð- ¨©§¨¥¤¦§§¦§©

.dyxbl dvex epi`e ea xfg,íéøîBà éànL úéaxak ef daizkay ¥©©§¦
äpeäkä ïî dìñtdyexb oickìlä úéáee miwleg,íéøîBà §¨¨¦©§¨¥¦¥§¦

`l` cer `le ,dzlqet dpi` cal hbd zaizkyL ét ìò óàxak ©©¦¤
dì Bðúpepzpy `l` ,hbd z`äNòð àìå éàðz ìòmiiwzp `l - §¨¨©§©§Ÿ©£¨
,éàðzähbd lg `ly oeik.äpeäkä ïî dìñt àì ©§©Ÿ§¨¨¦©§¨

àøîâ
ì ìéåcî äMðî áøc déøa óñBé áø déì çìLìàeîL,dl`yeðãnìé ¨©¥©¥§¥§©§©¤¦§¦¦§¥§©§¥

eðéaø`le ezy`l hb azky odk epiptl `ay dyrna oicd dn ©¥
miizpae ,dl epzpåéìò àöéìB÷exn`e exaic miyp` -éðBìt Léà ¨¨¨¨¦§¦

å BzLàì èb áúk ïäk`id oiicråézçz úáLBé[elv`-]BzLnLîe Ÿ¥¨©¥§¦§§¤¤©§¨§©©§
eäîjk xg`e dyxby exn`i `ly ,dlra lr dxqe`l yi m`d ©

odkl dyexb xeqi` lr xaere dxifgd
déì çìL,l`enyàöz,dlranådp`ivepy mcewéøö øácäC ¨©¥¥¥§©¨¨¨¦

ä÷éãa§¦¨
,`xnbd zxxanàéä éàî,dwica dze`àîéìéàxn`p m` ©¦¦¥¨

c`id dwicadïðéìèáî àì Bà àì÷ ïðéìèáî éàxyt` m`d - §¦§©§¦¨¨¨Ÿ§©§¦¨
dyxbzp `l ef dy`y efixki oic ziay ici lr lewd z` lhal
,ok yxtl xyt` i` ,lewd z` lhal jiiy `l `ny e` ,dlran

àäåe l`enyl dglyp dl`yd ixd -ìàeîLc déøúà ,àòcøäð- §¨§©§§¨©§¥¦§¥
l`eny ly exiràòcøäðáe àéälr lew `vi m`y did bdpnd ¦¦§©§§¨

mixeqi` ipipr
àì÷ éìháî àìmda ecygi `ly lewd milhan xird ipiic oi` Ÿ§©§¥¨¨

l`eny oeekzp dfl `l i`cea ok m`e dxiar ixaer ici miwifgny
àlàl`eny zpeekeø÷ éàceze`ay miyp`d m`d wecal yiy ¤¨§¦¨

`exwl milibx mewnäðéúðìmya'äáéúkok milibx mpi` m`y ,' ¦§¦¨§¦¨
,hb dl azky wx lew `vi ixdy ,dlran d`ivedl epl oi`
`exwl milibx m` mpn` .dpedkl dzxqe` dpi` hb zaizke
eyexit hb dl azky `viy lewd ok m` 'daizk' mya dpizpl
:`xnbd dywn .lewd iptn dlran d`ivedl epl yie ,hb dl ozpy

åmb ixdéëäðéúðì eø÷mya'äáéúk'ike ,dlran `vz dnl §¦¨¦§¦¨§¦¨
äáéúk dì eø÷ àì éî äôeb äáéúëìmpi` hbd zaizk z` m`d - ¦§¦¨¨¦Ÿ¨¨§¦¨

`l` epi` dilr `viy lewdy okzi ok m`e ,'daizk' mya mipkn
,`xnbd zvxzn .dl ozpy `le dl azkyïéàmb daizkl ok` ¥

l`eny xaq ok it lr s`e ,daizk mi`xewàúléî àéìbéî éàc§¦¦©§¨¦§¨
äáéúk äðéúðì eø÷cmi`xew md dpizply dlbpe xxap m`y §¨¦§¦¨§¦¨

c yeygl epl yi mlerly ,dlran `vz 'daizk'éøîà÷ ïúð àîìc¦§¨¨©¨¨§¥
mewn eze`ay xen`ke] 'dpizp' eyexit 'daizk' lr lewd ile`y -

.[daizk z`xwp dpizp s`
dnl ike :`xnbd dywnàöz,lewd iptn dlran,éMà áø øîàäå ¥¥§¨¨©©©¦

déì ïðéLééç àì ïéàeOéð øúác àì÷ ìkxg`l `viy lew lk - ¨¨¨§¨©¦¦Ÿ©§¦¨¥
zvxzn .df lew iptn dlran dze` mi`iven oi` ,d`yip xaky

,`xnbdéàîl`eny xn`y dn -,àözénðezpeek oi` mb - ©¥¥©¦
y `l` ,dlran `vzy,éðMî àözodkl z`yipe dlra zn m`y ¥¥¦¥¦

lewd `vi ipyl di`eyip mcew ixdy .ipyd dlran `vz ,xg`
dywn .el miyyegy oi`eyip mcewy lew edfe ,dpedkl dxeq`y

:`xnbdïk íà,oey`xdn `le ipydn d`iven dz`yàéöBî äzà ¦¥©¨¦
ìL åéða ìò æòìd lradïBLàømd oey`xd ly eipay exn`iy ©©©¨¨¤¦

ziay mi`exy eiykr ixdy ,dyexbl odk i`eyipn eclepy millg
ok`y e`vne ewca oic ziay exn`i ,ipydn dze` mi`iven oic

,`xnbd zvxzn .oey`xdn dyxbzpïåékd`ex mlerdycwx ¥¨§
dì ïðé÷tîc àeä éðMî,dze` mi`iven -dì ïðé÷tî àì ïBLàøîe ¦¥¦§©§¦©¨¥¦Ÿ©§¦©¨

,oey`xdn de`ived `leøîéîì éúày epiai jkn -äúéîì Ceîñ ¨¥§¥©¨§¦¨
dLøb`vi `l `linne oey`xd on de`ived `l jkitle ,oey`xd ¥§¨

.oey`x ly eipa lr frl
on dlqt ezy`l hb azk m` i`ny zia zrcly dpyna epipy

.dpedkdøa äãeäé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦©¦§¨©
,éòìéàíéðBøçàä úBøBc íéðBLàøä úBøBck àlL äàøe àaayúBøBc ¦¨¦Ÿ§¥¤Ÿ©¨¦¦¨©£¦

íéðBLàøäl epivn,éànL úéa,dpedk ixeqi`a c`n exingdy ¨¦¦¥©©
a eli`e ,dpedkl dzlqet dcal hb zaizkyíéðBøçàä úBøBc¨©£¦

l epivn,àñBc éaødpedk ixeqi`a xzeia liwdyàéðúc,`ziixaa ©¦¨§©§¨
äééeáL,miebd oial dzaypy odk za -äîeøúa úìëBàoi`e §¨¤¤¦§¨

,dllgzpe i`ayd ici lr dlrapy miyyeg.àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨
e siqedeàñBc éaø øîà,enrh z` x`iaeäæ éáøò dì äNò äî éëå' ¨©©¦¨§¦¤¨¨¨£¨¦¤

ike ,dze` dayyéðtîäécc ïéa dì CòénL,dnr wgiyeïî dìñt ¦§¥¤¦¥¨¥©¤¨§¨¨¦
,'äpeäkämr zevixt iyrn mibdep mi`aydy s` ,xnelk ©§¨

c`n liwd `qec iaxy ixd oze` milrea mpi` j` ,mdizeieay
.dpedk ixeqi`a

zexecl mipey`xd zexec oia sqep welig d`ian `xnbd
:mipexg`däãeäé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦©¦§¨
,éòìéà øa,íéðBøçàä úBøBc íéðBLàøä úBøBck àlL äàøe àa ©¦¨¦Ÿ§¥¤Ÿ©¨¦¦¨©£¦

ayíéðBLàøä úBøBcmiyp`d eidïäéúBøét ïéñéðëîzial dcydn ¨¦¦©§¦¦¥¥¤
ïBîñ÷øè Cøc.ea qpkil oilibxy xryd - ¤¤§©§§

øNòîa ïáéiçì éãkla` ,[cin `xnbd x`azy itke]úBøBc §¥§©§¨§©£¥
íéðBøçàäeidïäéúBøét ïéñéðëîzialúBbb CøcmizadCøãå ¨©£¦©§¦¦¥¥¤¤¤©§¤¤
úBôétø÷mizad ixeg`y zexvg -,ziad xry jxc `leéãk ©§¦§¥

ìáhä ïéà éàpé éaø øîàc .øNònä ïî ïøèBôìãò ,øNòîa áéiçúî §§¨¦©©£¥§¨©©¦©©¥©¤¤¦§©¥§©£¥©
äàøiLz`úéaä éðtziad gzt jxc qpkiy -øîàpL(bi ek mixac) ¤¦§¤§¥©©¦¤¤¡©

zexyrn xeria zyxtaïðçBé éaøå .'úéaä ïî Lãwä ézøòa'wleg ¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§©¦¨¨
e,øîàyúòáB÷ øöç eléôàxvgl ixtd qpkpy dryny ,xyrnl ¨©£¦¨¥©©

,xyrna aiigzn `ed ziad iptlyøîàpL(ai ek my)éøòLa eìëàå'E ¤¤¡©§¨§¦§¨¤
.'eòáNå§¨¥

äðùî
cegi eze`ay yeygl yi m`d ,ezyexb mr cgiizna dpc dpynd

:dycwe ayå BzLà úà Løâîäjk xg`äðìdcgizp -Bnò ©§¨¥¤¦§§¨¨¦
é÷cðeôa,`ipqk` zia -epîéä äëéøö dðéà íéøîBà éànL úéaèb §§¨¦¥©©§¦¥¨§¦¨¥¤¥

,éðL,d`iaa dyciwe ayy miyyeg oi`y,íéøîBà ìlä úéáe ¥¦¥¦¥§¦
,éðL èb epîéä äëéøöoiyeciw myl dilr `a `ny §¦¨¥¤¥¥¦

éúîéà`weec ,lld ziae i`ny zia ewlgpïî äLøbúpL ïîæa ¥¨©¦§©¤¦§¨§¨¦
ïéàeOpä,dze` `ypy xg`l dyxiby -íéãBîezial lld zia ©¦¦¦

,i`nyïéñeøéàä ïî äLøbúðaoiyeciwd xg`l dyxiby ote`a - §¦§¨§¨¦¨¥¦
,d`ypy mcew,éðL èb epîéä äëéøö dðéàLda ñb Baì ïéàL éðtî ¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦¦§¥¤¥¦©¨

dilr `a `l `nzqne ,dnr libx epi` -:

àøîâ
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàú÷Bìçîlld ziae i`ny zia ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤
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miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtxifp
äéåàøä úåëæzyxebn zwfga micrd iptln dz`viyn ÐÐ.ipyl `ypil dzkfùéà

ïäë éðåìôazky jk lr xira lew `vie ,ezy` z` yxbl odk azky eiptl `a dyrn Ð

.hb dlåäî`vnpe ,dxifgde dyxib :exn`i `ly ,`lw meyn dipin dl opiwtn in Ð

.ezyexb xifgn odkàöú.epnn dp`ivepy mcew dwica jixv xacd la` .lewd iptn Ð

àì÷ ïðéìèáî éàã,xird ipa wzyl lkep m` Ð

dfd lewd on d`ivedleÐ.dlran `vz `l

àì÷ éìèáî àì àòãøäðáåoibdep eid `l Ð

e`ivei `ly cygd iptn ,mwzyl xird ipiic

opixn` ikdc .dxiar ixaer ici miwifgny lew

,`lw ilhan `xeqa :[`,ht oihib] "yxbnd"a

.`lw ilhan `l `rcxdpaäðéúðì åø÷ éàã
äáéúëdpizpl zexwl xira oilibx m` Ð

"daizk"Ð,dl azky mixne` ixdy ,lew ied

dpizpl exw `dc ,`ed ozp "azk" i`de

"daizk" dpizpl exw `l i`e ."daizk"Ðdf oi`

,lew`l ixdy ,ezyexb xifgna edecygi `le

inp idp :opikxte .azky `l` ozpy lew `vi

?ikda dl opiwtn i`n` ,"daizk" dpizpl exwc

o`ne ?"daizk" dl exw `l in dteb daizkl ike

?`ed "ozp" ixn` `wc "azk" i`dc ol `nil

:opipyne !`ed `nlra daizk `nlcàéìâéî éà
àúìéîdpizpl zexwl xird ipa oilibxy Ð

exw inp `cegl daizklc ab lr s` ,"daizk"

azk :opixn`e ,`lwl yginl opixngn "daizk"

.lewd cyg iptn `vze ,ixn`w ozpeàì÷ ìë
'åë ïéàåùð øúáãepipyy it lr s` Ð

:opzc ,`lwl opiyiigc [a,gt oihib] "yxbnd"a

ipeltl zycewn xira dny `viÐ,zycewn

ipelt eze` dl oziy cr ,xg`l `ypil dxeq`e

,xg`l `ypzy mcew lewd `viyk ilin ipd .hb

oi`eyp xg`l `vi la`Ðefe .dil opiyiig `l

iptne ,mipye mini ixd df odkl zcnere d`eyp

`d ?eizgzn dp`ivep oiyexib lew dilr `viy

.`ed oi`eyp xzac `lwàöú éîð àöú éàî
éðùîxg` odk d`ype df odk zn m` ÐÐ

dnk df dyexb lew dilr `vi ixdy ,`vz

eipa lr frl `iven dz` ixde :opikxte .mipy

on de`ived ixdy ,md millg xnel oey`x ly

.zn` e`vnpe mixacd xg` ewcay ,ipydéúà
äùøâ äúéîì êåîñ øîéîìjkitl ,oey`xd Ð

iz` `le .ipyd on dze` mi`iven minkg

`l oey`xne li`ed ,ikda `nw `lw iwefg`l

.frl oi`e ,dewt`éàîù úéámixingn eidy Ð

iptn dpedkl dze` oixqe`y ,oiqgei zyecwa

.hbd zaizkäì êòéîù`l ,dnr wgyy Ð

.dilr `a `ny opiyiigïåîñ÷øè êøãjxc Ð

`edy il dnece .miptl qpkil uegn dyeakd

) "oiqwxh" enk ,ipei oeyl.(`,`p `neiéãë
øùòîá åáééçìaiigzn lahd oi` :ol `niiwc Ð

jxc dil liirce ,ziad ipt d`xiy cr xyrna

xryÐ.`lc zebb jxce zexvg jxc iwet`l

`rivn `aaa "jixrya elk`e"n silie

) "xkeyd"a(`,gt.äðùîéðù èâ äëéøöÐ

.`xnba yxtnäá ñâ åáì.f"rla u"eeixt Ð

àøîâäìòáðù äåàøùá:ixaq i`ny zia Ð

`lc dnk lke ,zepf zlira ezlira dyer mc`

oiyecw myl lrea ipixd :xn`Ð.lra oiyecw myl opixn` `l
äî
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àì,zqipya dl iwenc ,dad` xa `c` axl :xn`z m`e - ipy ly ezekf ca`l epnid lk

- ipyl z`yipc oeikc ?jiiy `ipepw dn - `ipepwc `yyg meyn qxhpewa yxity dn

xeq`y eal lr my lrad oi`c minrtc :xnel yie !dfne dfn `vzc ,dxifgdl ivn `l

.`ipepw dyere ,dxifgdl

àòãøäðáåici lr elit` - `lw ilhan `l

zwfg"a opixn`c `de .micr

zeaezkc ipy wxtae (`,al `xza `aa) "mizad

oilhanc cg` cr it lr dpedkl oilrn iab (a,ek)

la` ,mlerl dnexzn lqtpc meyn mzd - `lw

oi` - dyexb meyn dlral dxq`pc meyn

oi` opaxc dnexzlc ,mzd ip`y :inp i` .elhal

.`lw ilhan i` yeglúåøåãiax mipexg`

(a,el zeaezk) "zexrp el`"ac ab lr s` - `qec

xac exn` `qec iaxe dcedi iax :opgei iax xn`w

`ly d`xe `a :diteb opgei iax xn`w `kde ,cg`

:inp i` .xbz `xew did envr lr mb - 'ek zexeck

enk lwin did `ly ,xn`w ynn cg` xac e`l

xac exn`" opixn` zenewn dnkae .`qec iax

.oiey opi`y it lr s` ,"cg`

éëå,hwp `zeaxl - df iaxr dl dyr dn

opixn`ck ,dnifa oitehyy miiaxr elit`c

ecxi zepf oiaw dxyr :(a,hn) oiyecwc ipy wxta

- mlerd lkl zg`e miiaxr elhp dryz ,mlerl

.yginl `kil ikd elit`ïåîñ÷øè-oeyl

jexrae .(`,gk zekxa) "ilb ewexh" enk ,xry

wxi aiyg zeipynac ,wxi oin - oenqwxh :yxit

wxi oiqipkny jxc :xnel dvex .oenqwxh enyy

dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .xyrnn xehty

cere ,mzq "wxi" xninlm` zeipyna oeir jixv

.opaxcn elit` xeht oenqwxh jxcêøãzebb

zlik` `weec epiid - xyrnd on oxhetl ick

iax xn`ck ,dxeq` - raw zlik` la` ,i`xr

ez`eaz lr mc` mixrn :(`,h migqt) `irye`

zlke` eznda `dzy ick ,dly uena dqipkne

i`xr zlik` dnda zlik`e .xyrnd on dxehte

oilik`n :(e dpyn oey`x wxt d`t) opzck ,`ed

.ixka gxnziy cr serle digle dndal

éáøåm`e - zraew xvg elit` xn` opgei

i`pz dnk `de ?dilr bilt ikid i`pi iaxe :xn`z

wxta iziinc `eddk ,zraew xvgc edl zi`

zraewy xvg `id ef i` :(a,fn dcp) "otec `vei"

mixnyp milkdy :xne` l`rnyi iax ?xyrnl

leky`a lke` did :(`,dl dvia) oke ,'ek dkezl

iaxe ,xenbi :xne` xfril` iax ,xvgl dpibn qpkpe

iwen i`pi iaxc :xnel yie !xenbi `l :xne` ryedi

ipt d`xiy jixv - dxezd on la` ,opaxcn edl

epiid - zraew xvgc `dc uxzl oi` la` .ziad

dpi` cal xvg la` ,zial xvg jxc `aiy opirac

lke` didc `eddc .opaxcn elit` zraew

oke ,zia `la zraew xvgc rnyn leky`a

:opgl` iax axd dywd cere .zeipyn dnka

miiqn (a,fn dcp) "otec `vei" wxt seqa `eddc

miptl ef zexvg izy :xne` dcedi iax :ikd da

i`e .dxeht - dpevigde ,zaiig - ziniptd ,efn

aiigzi `l mlerlc `hiyt - zial `iadl jixv

`l dcal dpevig jxc ik ,zinipt jxc qipkiy cr

.`al lkei
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oihib(iying meil)

`l` ,ipyd lral dpeekd oi` l`eny zrcly :`xnbd zvxzn
l,éðMì äéeàøä úeëædl yi ,zyxebn zwfga dzidy dryny §¨§¨©¥¦

zekfn drpnl on`p oey`xd lrad oi`e ,mc` lkl `ypdl zekf
.ef

äðùî
áúkhbLøâìeaBzLà úà,oiicr dl epzp `leåjk xg`Cìîð- ¨©§¨¥¤¦§§¦§©

.dyxbl dvex epi`e ea xfg,íéøîBà éànL úéaxak ef daizkay ¥©©§¦
äpeäkä ïî dìñtdyexb oickìlä úéáee miwleg,íéøîBà §¨¨¦©§¨¥¦¥§¦

`l` cer `le ,dzlqet dpi` cal hbd zaizkyL ét ìò óàxak ©©¦¤
dì Bðúpepzpy `l` ,hbd z`äNòð àìå éàðz ìòmiiwzp `l - §¨¨©§©§Ÿ©£¨
,éàðzähbd lg `ly oeik.äpeäkä ïî dìñt àì ©§©Ÿ§¨¨¦©§¨

àøîâ
ì ìéåcî äMðî áøc déøa óñBé áø déì çìLìàeîL,dl`yeðãnìé ¨©¥©¥§¥§©§©¤¦§¦¦§¥§©§¥

eðéaø`le ezy`l hb azky odk epiptl `ay dyrna oicd dn ©¥
miizpae ,dl epzpåéìò àöéìB÷exn`e exaic miyp` -éðBìt Léà ¨¨¨¨¦§¦

å BzLàì èb áúk ïäk`id oiicråézçz úáLBé[elv`-]BzLnLîe Ÿ¥¨©¥§¦§§¤¤©§¨§©©§
eäîjk xg`e dyxby exn`i `ly ,dlra lr dxqe`l yi m`d ©

odkl dyexb xeqi` lr xaere dxifgd
déì çìL,l`enyàöz,dlranådp`ivepy mcewéøö øácäC ¨©¥¥¥§©¨¨¨¦

ä÷éãa§¦¨
,`xnbd zxxanàéä éàî,dwica dze`àîéìéàxn`p m` ©¦¦¥¨

c`id dwicadïðéìèáî àì Bà àì÷ ïðéìèáî éàxyt` m`d - §¦§©§¦¨¨¨Ÿ§©§¦¨
dyxbzp `l ef dy`y efixki oic ziay ici lr lewd z` lhal
,ok yxtl xyt` i` ,lewd z` lhal jiiy `l `ny e` ,dlran

àäåe l`enyl dglyp dl`yd ixd -ìàeîLc déøúà ,àòcøäð- §¨§©§§¨©§¥¦§¥
l`eny ly exiràòcøäðáe àéälr lew `vi m`y did bdpnd ¦¦§©§§¨

mixeqi` ipipr
àì÷ éìháî àìmda ecygi `ly lewd milhan xird ipiic oi` Ÿ§©§¥¨¨

l`eny oeekzp dfl `l i`cea ok m`e dxiar ixaer ici miwifgny
àlàl`eny zpeekeø÷ éàceze`ay miyp`d m`d wecal yiy ¤¨§¦¨

`exwl milibx mewnäðéúðìmya'äáéúkok milibx mpi` m`y ,' ¦§¦¨§¦¨
,hb dl azky wx lew `vi ixdy ,dlran d`ivedl epl oi`
`exwl milibx m` mpn` .dpedkl dzxqe` dpi` hb zaizke
eyexit hb dl azky `viy lewd ok m` 'daizk' mya dpizpl
:`xnbd dywn .lewd iptn dlran d`ivedl epl yie ,hb dl ozpy

åmb ixdéëäðéúðì eø÷mya'äáéúk'ike ,dlran `vz dnl §¦¨¦§¦¨§¦¨
äáéúk dì eø÷ àì éî äôeb äáéúëìmpi` hbd zaizk z` m`d - ¦§¦¨¨¦Ÿ¨¨§¦¨

`l` epi` dilr `viy lewdy okzi ok m`e ,'daizk' mya mipkn
,`xnbd zvxzn .dl ozpy `le dl azkyïéàmb daizkl ok` ¥

l`eny xaq ok it lr s`e ,daizk mi`xewàúléî àéìbéî éàc§¦¦©§¨¦§¨
äáéúk äðéúðì eø÷cmi`xew md dpizply dlbpe xxap m`y §¨¦§¦¨§¦¨

c yeygl epl yi mlerly ,dlran `vz 'daizk'éøîà÷ ïúð àîìc¦§¨¨©¨¨§¥
mewn eze`ay xen`ke] 'dpizp' eyexit 'daizk' lr lewd ile`y -

.[daizk z`xwp dpizp s`
dnl ike :`xnbd dywnàöz,lewd iptn dlran,éMà áø øîàäå ¥¥§¨¨©©©¦

déì ïðéLééç àì ïéàeOéð øúác àì÷ ìkxg`l `viy lew lk - ¨¨¨§¨©¦¦Ÿ©§¦¨¥
zvxzn .df lew iptn dlran dze` mi`iven oi` ,d`yip xaky

,`xnbdéàîl`eny xn`y dn -,àözénðezpeek oi` mb - ©¥¥©¦
y `l` ,dlran `vzy,éðMî àözodkl z`yipe dlra zn m`y ¥¥¦¥¦

lewd `vi ipyl di`eyip mcew ixdy .ipyd dlran `vz ,xg`
dywn .el miyyegy oi`eyip mcewy lew edfe ,dpedkl dxeq`y

:`xnbdïk íà,oey`xdn `le ipydn d`iven dz`yàéöBî äzà ¦¥©¨¦
ìL åéða ìò æòìd lradïBLàømd oey`xd ly eipay exn`iy ©©©¨¨¤¦

ziay mi`exy eiykr ixdy ,dyexbl odk i`eyipn eclepy millg
ok`y e`vne ewca oic ziay exn`i ,ipydn dze` mi`iven oic

,`xnbd zvxzn .oey`xdn dyxbzpïåékd`ex mlerdycwx ¥¨§
dì ïðé÷tîc àeä éðMî,dze` mi`iven -dì ïðé÷tî àì ïBLàøîe ¦¥¦§©§¦©¨¥¦Ÿ©§¦©¨
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Ðop` i`ce ,dfn lecb d`ia ly zecr jixv oi`

iccd` iqiibc oeik icdqÐ.dfn df eyxt `léî
éëä ïðçåé éáø øîà`lc `kidc ,lirlck Ð

.hb ira `l dlrapy de`xäðùîçø÷ èâÐ

,eicrn oiaexn eixywy :oizipzna `tiqa yxtn

hb opax oewzc opixn` (`,qw) `xza `aaa

hb oiazek eidy ,mipctw mipdk meyn xyewn

oi`e ,onf xg`l oihxgzne ,odizeypl me`zt

epi`y ,xyewn hb mdl epwze .oxifgdl mileki

.qiitzi jk jeza `ny ,dxdn azkil gep

mizy e` dhiy azeke .uegan eicr oinzege

lr mzeg cg` cre ,xteze wlgd lr okxeke

xzei e` oihiy ipy azeke xfege .uegan jxkd

lr ipy cr mzege ,wlgd lr okxeke ,miptan

jexk xyw yi m`e .iyily cr oke ,uegan jxkd

eixeg`n mezg cr oi`eÐ.leqte ,gxw df

`nzqnc ,"mklek" meyn `xnba yxtnck

`nlc opiyiige ,dlgzn eicr eid eixyw oipnl

xn`.mzg `ly cg` ixde "enezg mklek" edl

åéìò ïéîéìùî ìëä`zilc ,oileqt elit`e Ð

`ny ,`nlra `yyg meyn `l` dnlyd `dl

ediy ,edelqti oic ziaa onf xg`l `viyk

`le ,eixyw oipnl eicr lrad oinfdy mixeaq

.mlek ea enzgãéòäì éåàø àåäù áåø÷ àìàÐ

`l` zecr leqt eilr oi`y ,zxg` zecra

olfbe apb la` .daxewÐyxtn `nrhe .`l

.`xnbaàøîâøùë øîéîì åúà éîð áåø÷
úåãòìaexwa xykncn `l` ÐÐdpin rny

ixeyk`l ez` `le ,zecr zeklda iypi` i`iwa

.miaexwe mileqtïéñçåéì é÷åñàì:ixn`c Ð

`hiba edenzg`cnÐdil iadie ,`ed car e`l

.l`xyi zaàìàiz`c meyn `nrh mlerl Ð

inp aexw jl `iywce ,zecrl ixeyk`lÐ`l

.dixxgy ixexgy xninl `ki` carc ,inc

oi`iwae car `edy eze` mixiknd elit`

zecr zekldaÐez`,zecrl dixeyk`l

edenzg`cn :ixn`cÐdixxgy dpin rny

edenzg`cn :xninl ez` ,olfb oke .dixnÐ

.car daeyz dpin rnyåéìò ïéîéìùî ïéàÐ

xyewn hbc .aexw e` xyk `l` .leqt iyily

"heyt hb" wxta opixn`ck ,micr dyly jixv

dyly `vni `ly jk jeza `ny oewz opaxc

.eqrk gepi micrøùå÷îá äùìù ìëoeik Ð

.dylya exwircéîã èåùôá íéðùëi`n`e Ð

?aexw zxyknäòáù åéøù÷ çø÷ èâ,xnelk Ð

.'ek dray eixywyñðð ïá ú÷åìçî ïàë ãò
àáé÷ò éáøå.'ek car milyd m`y Ðøùë ãìåä

.ñðð ïáá ïðéñøâéðúî óñåé áøiaxc dizlina Ð

dyly eixyw la` :`zli`y xa dax xn` `xif

mipy eicreÐ.xyk `l` eilr oinilyn oi`àì
åá åøùëåäoi` mixyw ipyac .gxw did m` Ð

cg`e aexw cg` `l` ,miaexw ipy ea oinilyn

.mixyk dyly xak ea minezg eid elit`e ,xykäéîåé÷ì éúà àîìãweyd on micr e`aie ,epipta micrd oi`e oic zial ede`iaie ,elqetl xerxr eilr `xwi m` xgnle ,meid Ð

miaexw ody oircei opi` oic ziae ,mixykd on cg`e miaexwd ipy znizg `l` exiki `l `nye ,jka edeniiwie elld zenizgd on yly exikiyÐ.dleqt zecra edeniiwieàúéðúî
à÷éã éîð'ek dyng eicre dyy eixyw e` ,dyy eicre dray eixyw ipzwc `ziixa jd ÐÐdyly eicre dyng eixyw oebk ,zegxw ipy ediipin cga `pze hinzyi` `lÐrny

.xykzin `l aexw elit`c ,da ibilt `l dpin
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úéá(`,fw) "i`ny zia" wxt zenaiac ab lr s`e - zepf zlira lrea mc` ixaq i`ny

daxe sqei ax yxtne ,ze`eyp `le ,zeqex` `l` oip`nn oi`c i`ny zia ixn`

zeleki oi` ze`eyp ikdle ,zepf zlira ezlira lrea mc` oi`c meyn - i`ny ziac `nrh

epi` i`ce - dyciwy epi`xy oeik ,mzdc :xninl `ki` .daqp ikdc `zrc` e`lc ,o`nl

,`kd la` .zepf zlira ezlira leral dvex

.zepf zlira lreac ixaq - oiyecwd epi`x `ly

zlira lrea mc` oi` mlerlc ixaq lld ziae

ze`eyp elit` mzd edl zi`c ab lr s`e .zepf

oiyecw ici lry oeikc meyn epiid - zep`nn

,zepf zlira dil aiyg `l - dilr `a oi`eype

.mzd opixn`ck

èâádl ipz `lc `d - dfne dfn `vz gxw

:sqei iax axd xne` ,lirlc edpd icda

azk :`pz - 'ek hb xteq azk :lirl `pzc icii`c

ezy` z` yxbnd :`pz xcde ,ezy` z` yxbl

i`ny ziac `zbelt inp iedc ,iwcpeta enr dple

.gxw hb `pz xcde ,'ek yxbl azk enk lld ziae

ìëå`xza wxta onwl - da el`d mikxcd

,`vz - opaxl la` ,xi`n iaxk dl iwen (`,et)

.xyk clede
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,úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà :éøáñ éànL úéác§¥©©¨§¦¨¨¤§¦¨§¦©§
.úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦¥¨¨¤§¦¨§¦©§

äìòápL äeàø àì ìáà¯äëéøö dðéà ìkä éøác £¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨
ïéñeøéàä ïî äLøbúða íéãBîe :ïðz .éðL èb epîéä¯ ¥¤¥¥¦§©¦§¦§¨§¨¦¨¥¦

éàå ;da ñb Baì ïéàL ,éðL èb epîéä äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦¤¥¦©¨§¦
ïî él äîe ïéñeøéàä ïî él äî ,äìòápL äeàøLa§¤¨¨¤¦§£¨©¦¦¨¥¦©¦¦
éaøå ,äìòápL äeàø àlLa ïéúéðúî àlà !ïéàeOpä©¦¦¤¨©§¦¦§¤Ÿ¨¨¤¦§£¨§©¦
ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ;àpz éàä ék øîàc ïðçBé¨¨©£©¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤
àlL ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øæòìà¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¤Ÿ

äìòápL äeàø¯ìò ,éðL èb epîéä äëéøö dðéàL ¨¨¤¦§£¨¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦©
éànL úéaL ,äìòápL äeàøL ìò ?e÷ìçð äî̈¤§§©¤¨¨¤¦§£¨¤¥©©
ìlä úéáe ,úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà :íéøîBà§¦¨¨¤§¦¨§¦©§¥¦¥

øîBà.úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà :íé §¦¥¨¨¤§¦¨§¦©§
,äàéa éãò àkéìå ãeçé éãò àkéàc ?éâéìt éàîa ,äìòápL äeàø àìa àðîé÷Bàc ,ïéúéðúîe©§¦¦§¦§¨§Ÿ¨¨¤¦§£¨§©§¦¦§¦¨¥¥¦§¥¨¥¥¦¨
ïä ïðéøîà :éøáñ ìlä úéáe ,äàéa éãò ïä ïäå ãeçé éãò ïä ïä ïðéøîà àì :éøáñ éànL úéa¥©©¨§¦¨¨§¦©¥¥¥¥¦§¥¥¥¥¦¨¥¦¥¨§¦¨§¦©¥

ïéñeøéàä ïî äLøbúða íéãBîe ,äàéa éãò ïä ïäå ãeçé éãò ïä¯èb epîéä äëéøö dðéàL ¥¥¥¦§¥¥¥¥¦¨¦§¦§¨§¨¦¨¥¦¤¥¨§¦¨¥¤¥
øîàäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .äàéa éãò ïä ïä ïðéøîà àì ,da ñb Baì ïéàc ïåéëc ,éðL¥¦§¥¨§¥¦©¨¨¨§¦©¥¥¥¥¦¨¦£©©¦¨¨¨¦§¨¨©

!äìòápL äeàø àlLa ïéúéðúîì àðîé÷Bàå ,äðLî íúñk äëìä :ïðçBé éaø¯eäðéð éàøBîà ©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨§¦§¨§©§¦¦§¤Ÿ¨¨¤¦§£¨£¨¥¦§
.ïðçBé éaøc àaélàåäðùîçø÷ èâa dñðk¯èb .da elàä íéëøcä ìëå ,äfîe äfî àöz §©¦¨§©¦¨¨§¨¨§¥¥¥©¥¥¦¤¦¤§¨©§¨¦¨¥¨¥

çø÷¯íéáBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ñpð ïa éøác ,åéìò ïéîéìLî ìkä ¥¥©©Ÿ©§¦¦¨¨¦§¥¤©¨©¦£¦¨¥¥©§¦¦¨¨¤¨§¦
.åéãòî ïéaeøî åéøLwL ìk ?çø÷ èb eäæéàå .øçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøäàøîâàîòè éàî ¨§¦§¨¦§¨©¥§¥¤¥¥¥©¨¤§¨¨§¦¥¥¨©©£¨

éàî ãáò ,àáé÷ò éaøå ."åéìò ïéîéìLî ìkä çø÷ èb" ."íëlek" íeMî äøéæb ?çø÷ èâc§¥¥¥©§¥¨¦§¤¥¥¥©©Ÿ©§¦¦¨¨§©¦£¦¨¤¤©
?àì àîòè¯.úeãòì øLk øîéîì eúàc¯øîéîì eúà éîð áBø÷ãáò ,àlà !úeãòì øLk ©§¨¨§¨§¥©¨¥§¥¨©¦¨§¥©¨¥§¥¤¨¤¤
àîòè eðééä¯.ïéñçBéì dé÷eqàì eúà àîìãc¯,ïðz änlà !øLëzéì àeä ïéñçBé øác ïìæb ©§©§¨§¦§¨¨§©¥§£¦©§¨§©¨¦¦©§©©¨¨§©

,ïéà áBø÷ ;øçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøä íéáBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¥©§¦¦¨¨¤¨§¦¨§¦§¨¦§¨©¥¨¦
àîòè eðééä ãáò ,àlà !àì ïìæb¯øîéîì eúà éîð ïìæb ,déøøçL éøeøçL øîéîì eúàc ©§¨¨¤¨¤¤©§©§¨§¨§¥©¦§¥©§§¥©§¨©¦¨§¥©

àøéæ éaø øîà .àeä áBø÷c éòãé àîìò élek ,áBø÷ ?øîéîì àkéà éàî áBø÷ ;ãáò äáeLz§¨£©¨©¦¨§¥©¨¥¨§¨¨§¦§¨¨©©¦¥¨
çø÷ èb :äáäà øa àcà áø øîà àáñ àðeðîä áø øîà àúìéàL øa äaø øîà¯åéøL÷ ¨©©¨©§¥§¨¨©©©§¨¨¨¨©©©¨©©£¨¥¥¥©§¨¨
ìL åéãòå äòaøà ,äòaøà åéãòå äMîç ,äMîç åéãòå äML ,äML åéãòå äòáLäL¯ãò ¦§¨§¥¨¦¨¦¨§¥¨£¦¨£¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§¨©

ìL åéøL÷ ìáà ;àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçî ïàkíéðL åéãòå äL¯ïéîéìLî ïéà ìkä éøác ¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨£¨§¨¨§¨§¥¨§©¦¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
ø déì øîà .áBø÷ àlà åéìòìL ìk éãkî :àúìéàL øa äaøì àøéæ éaíéðLk øMe÷îa äL ¨¨¤¨¨£©¥©¦¥¨§©¨©§¥§¨¦§¦¨§¨¦§¨¦§©¦

éì àéL÷ éãéãì óà :déì øîà !àì áBø÷ éîð àëä óà ,àì áBø÷ íúä äî ,éîc èeLôa§¨¨¥¨¨¨¨¨©¨¨©¦¨¨£©¥©§¦¦©§¨¦
ì çpä :déì øîàå ,äáäà øa àcà áøì àðeðîä áøå ,àðeðîä áøì déúìéàLeìL,øMe÷îa äL §¦§¥§©©§¨§©©§¨§©©¨©©£¨©£©¥©©¦§¨¦§¨

çø÷ èb :éëä éîð àéðz .àúééøBàc åàìc¯,äMîç åéãòå äML ,äML åéãòå äòáL åéøL÷ §¨§©§¨©§¨©¦¨¦¥¥¥©§¨¨¦§¨§¥¨¦¨¦¨§¥¨£¦¨
ìL åéãòå äòaøà ,äòaøà åéãòå äMîçäL¯íéìLä ;àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçî ïàk ãò £¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§¨©¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨¦§¦

ãáò åéìò¯ìL åéøL÷ ìáà ;øæîî ãìeä :øîBà àáé÷ò éaøå ,øLk ãìeä :øîBà ñpð ïaäL ¨¨¤¤¤©¨¥©¨¨¨¥§©¦£¦¨¥©¨¨©§¥£¨§¨¨§¨
íéðL åéãòå¯!áBø÷ :àéðúäå .øLk :éðúî óñBé áø .áBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéà ìkä éøác §¥¨§©¦¦§¥©Ÿ¥©§¦¦¨¨¤¨¨©¥©§¥¨¥§¨©§¨¨

ìáà ,ãáìa áBø÷ ãçà ãò àlà Ba eøLëeä àì :ïðçBé éaø øîà .øLk :éðz ,àtt áø øîà£©©©¨§¥¨¥¨©©¦¨¨Ÿ§§¤¨¥¤¨¨¦§©£¨
,à÷éc éîð àúéðúî :éLà áø øîà .øLk ãçå íéáBø÷ éøúa éîei÷ì éúà àîìc ,àì éøz§¥¨¦§¨¨¥§©¥¦§¥§¦§©¨¥£©©©¦©§¦¨©¦©§¨
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גיטין. הזורק - פרק שמיני דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oihib(iying meil)

éøáñ éànL úéácyúeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãàmyl lrea epi`e §¥©©¨§¥¨¨¤§¦¨§¦©§
.oiyeciwéøáñ ìlä úéáe`nzqny ,úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà ¥¦¥¨§¥¥¨¨¤§¦¨§¦©

úeðæ.ipy hb epnid dkixv jkle ,oiyeciw myl lrea `l` ,ìáà §£¨
y ote`aäeàø àìmicräìòápL,elepîéä äëéøö dðéà ìkä éøác Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤

éðL èbdywn `xnbd .cegid eze`a dilr `ay miyyeg oi`y , ¥¥¦
:opgei iax ixac lrïðz,epizpynaíéãBîey lld ziaaote` §©¦§

yïéñeøéàä ïî äLøbúð,d`ypy mcew oiyeciwd xg`l -dðéàL ¦§¨§¨¦¨¥¦¤¥¨
éðL èb epîéä äëéøö,iptnéàå .da ñb Baì ïéàL,opgei iaxk §¦¨¥¤¥¥¦¤¥¦©¨§¦

`id mzwelgnyaote`äìòápL äeàøLok m` ,él äî`xaq dn - §¤¨¨¤¦§£¨©¦
dyxbzp m` oia wlgl yiél äîe ïéñeøéàä ïîdyxbzp m`ïî ¦¨¥¦©¦¦

ïéàeOpä.dlrapy micr epiptl ixd ,àlàgxkdaïéúéðúîzwqer ©¦¦¤¨©§¦¦
aote`äìòápL äeàø àlLon dyxbzpa `weec okle ,oi`eyipd §¤Ÿ¨¨¤¦§£¨

on dyxbzpa ok oi`y dn ,dilr `a `nzqny lld zia mixaeq
.opgei iaxk `lce dlrap `l `nzqne da qb eal oi` oiqexi`d

:`xnbd dtiqeneøîàc ïðçBé éaøåde`xy ote`a `id mzwelgny §©¦¨¨§¨©
xaeq ,dlrapyàpz éàä ék,`ziixaaïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì øæòìàote`äìòápL äeàø àlL, ¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¤Ÿ¨¨¤¦§£¨
micen mlek dfayéðL èb epîéä äëéøö dðéàL`l `nzqny itl ¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦

`l` .dilr `ae÷ìçð äî ìò,ìòote`äìòápL äeàøL,úéaL ©©¤§§©¤¨¨¤¦§£¨¤¥
úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà íéøîBà éànL,íéøîBà ìlä úéáe ©©§¦¨¨¤§¦¨§¦©§¥¦¥§¦

úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà`ziixad ly `pzd ,xnelk . ¥¨¨¤§¦¨§¦©§
de`xy ote`a mwelgn z` cinrne dpynd ly `pzd lr wleg

:`xnbd zl`ey .dlrapyàðîé÷Bàc ïéúéðúîeepizpyn ©§¦¦§¦§¨
depcnrdy,äìòápL äeàø àìa,hb dkixv m` ewlgp jk lre §Ÿ¨¨¤¦§£¨
éâéìt éàîaxaecn ,`xnbd daiyn .mzwelgn zxaq `id dn - §©§¦¥

äàéa éãò àkéìå ãeçé éãò àkéàcmze` e`xy micr yi - §¦¨¥¥¦§¥¨¥¥¦¨
y .dlrapy e`x `l mle` ecgiizpykïðéøîà àì éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥Ÿ©§¦¨

'äàéa éãò ïä ïäå ãeçé éãò ïä ïä'zecrk miaygp cegid icr oi` - ¥¥¥¥¦§¥¥¥¥¦¨
eid `l ixd d`iaa dycwl oiekzp m` s` ok m`e ,d`iad lr

.zycewn dpi`e micrïäå ãeçé éãò ïä ïä' ïðéøîà éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥©§¦¨¥¥¥¥¦§¥
'äàéa éãò ïä,d`iad lr mb zecrk zaygp cegid lr zecr - ¥¥¥¦¨

ezlira dyer mc` oi`y oeikne .df cegia dilr `a i`cey
hb dkixv okle ,oiyeciw myl dzid d`ia dze` ixd ,zepf zlira

:dpynd jynd z` df itl zx`an `xnbd .ipyíéãBîelld zia ¦
i`ny zialïéñeøéàä ïî äLøbúða,éðL èb epîéä äëéøö dðéàL, §¦§¨§¨¦¨¥¦¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦

,cegid eze`a dilr `ay miyyeg oi`y itlda ñb Baì ïéàc ïåéëc§¥¨§¥¦©¨
ïðéøîà àìcegid icryäàéa éãò ïä ïä:`xnbd dywn .øîà éîe Ÿ©§¦¨¥¥¥¥¦¨¦¨©

éëä ïðçBé éaødlrapy de`x `l m`y ,opgei iax xn` jk m`d - ©¦¨¨¨¦
,ipy hb epnn dkixv dpi`y micen mlekäåixïðçBé éaø øîà §©¨©©¦¨¨

d ,zwelgn epivny mewn lkayäðLî íúñk äëìädznizqk - £¨¨¦§¨¦§¨
,dpynd lyåixd o`kàðîé÷Bàïéúéðúîìdpynd z` epcnrd - §¦§¨§©§¦¦

xaecnyaote`äìòápL äeàø àlLmzq lr opgei iax wleg ji`e , §¤Ÿ¨¨¤¦§£¨
.dlrapy de`xa mzwelgn z` dcinrnd `ziixadk wqte dpyn

,`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàewlgp - ¨¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
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ìL åéãòå äòaøà ,äòaøà åéãòå äMîç ,äMîç åéãòå äML ,äML åéãòå äòáLäL¯ãò ¦§¨§¥¨¦¨¦¨§¥¨£¦¨£¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§¨©

ìL åéøL÷ ìáà ;àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçî ïàkíéðL åéãòå äL¯ïéîéìLî ïéà ìkä éøác ¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨£¨§¨¨§¨§¥¨§©¦¦§¥©Ÿ¥©§¦¦
ø déì øîà .áBø÷ àlà åéìòìL ìk éãkî :àúìéàL øa äaøì àøéæ éaíéðLk øMe÷îa äL ¨¨¤¨¨£©¥©¦¥¨§©¨©§¥§¨¦§¦¨§¨¦§¨¦§©¦

éì àéL÷ éãéãì óà :déì øîà !àì áBø÷ éîð àëä óà ,àì áBø÷ íúä äî ,éîc èeLôa§¨¨¥¨¨¨¨¨©¨¨©¦¨¨£©¥©§¦¦©§¨¦
ì çpä :déì øîàå ,äáäà øa àcà áøì àðeðîä áøå ,àðeðîä áøì déúìéàLeìL,øMe÷îa äL §¦§¥§©©§¨§©©§¨§©©¨©©£¨©£©¥©©¦§¨¦§¨

çø÷ èb :éëä éîð àéðz .àúééøBàc åàìc¯,äMîç åéãòå äML ,äML åéãòå äòáL åéøL÷ §¨§©§¨©§¨©¦¨¦¥¥¥©§¨¨¦§¨§¥¨¦¨¦¨§¥¨£¦¨
ìL åéãòå äòaøà ,äòaøà åéãòå äMîçäL¯íéìLä ;àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçî ïàk ãò £¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§¨©¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨¦§¦

ãáò åéìò¯ìL åéøL÷ ìáà ;øæîî ãìeä :øîBà àáé÷ò éaøå ,øLk ãìeä :øîBà ñpð ïaäL ¨¨¤¤¤©¨¥©¨¨¨¥§©¦£¦¨¥©¨¨©§¥£¨§¨¨§¨
íéðL åéãòå¯!áBø÷ :àéðúäå .øLk :éðúî óñBé áø .áBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéà ìkä éøác §¥¨§©¦¦§¥©Ÿ¥©§¦¦¨¨¤¨¨©¥©§¥¨¥§¨©§¨¨

ìáà ,ãáìa áBø÷ ãçà ãò àlà Ba eøLëeä àì :ïðçBé éaø øîà .øLk :éðz ,àtt áø øîà£©©©¨§¥¨¥¨©©¦¨¨Ÿ§§¤¨¥¤¨¨¦§©£¨
,à÷éc éîð àúéðúî :éLà áø øîà .øLk ãçå íéáBø÷ éøúa éîei÷ì éúà àîìc ,àì éøz§¥¨¦§¨¨¥§©¥¦§¥§¦§©¨¥£©©©¦©§¦¨©¦©§¨
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éøáñ éànL úéácyúeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãàmyl lrea epi`e §¥©©¨§¥¨¨¤§¦¨§¦©§
.oiyeciwéøáñ ìlä úéáe`nzqny ,úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà ¥¦¥¨§¥¥¨¨¤§¦¨§¦©

úeðæ.ipy hb epnid dkixv jkle ,oiyeciw myl lrea `l` ,ìáà §£¨
y ote`aäeàø àìmicräìòápL,elepîéä äëéøö dðéà ìkä éøác Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤

éðL èbdywn `xnbd .cegid eze`a dilr `ay miyyeg oi`y , ¥¥¦
:opgei iax ixac lrïðz,epizpynaíéãBîey lld ziaaote` §©¦§

yïéñeøéàä ïî äLøbúð,d`ypy mcew oiyeciwd xg`l -dðéàL ¦§¨§¨¦¨¥¦¤¥¨
éðL èb epîéä äëéøö,iptnéàå .da ñb Baì ïéàL,opgei iaxk §¦¨¥¤¥¥¦¤¥¦©¨§¦

`id mzwelgnyaote`äìòápL äeàøLok m` ,él äî`xaq dn - §¤¨¨¤¦§£¨©¦
dyxbzp m` oia wlgl yiél äîe ïéñeøéàä ïîdyxbzp m`ïî ¦¨¥¦©¦¦

ïéàeOpä.dlrapy micr epiptl ixd ,àlàgxkdaïéúéðúîzwqer ©¦¦¤¨©§¦¦
aote`äìòápL äeàø àlLon dyxbzpa `weec okle ,oi`eyipd §¤Ÿ¨¨¤¦§£¨

on dyxbzpa ok oi`y dn ,dilr `a `nzqny lld zia mixaeq
.opgei iaxk `lce dlrap `l `nzqne da qb eal oi` oiqexi`d

:`xnbd dtiqeneøîàc ïðçBé éaøåde`xy ote`a `id mzwelgny §©¦¨¨§¨©
xaeq ,dlrapyàpz éàä ék,`ziixaaïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì øæòìàote`äìòápL äeàø àlL, ¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¤Ÿ¨¨¤¦§£¨
micen mlek dfayéðL èb epîéä äëéøö dðéàL`l `nzqny itl ¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦

`l` .dilr `ae÷ìçð äî ìò,ìòote`äìòápL äeàøL,úéaL ©©¤§§©¤¨¨¤¦§£¨¤¥
úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà íéøîBà éànL,íéøîBà ìlä úéáe ©©§¦¨¨¤§¦¨§¦©§¥¦¥§¦

úeðæ úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéà`ziixad ly `pzd ,xnelk . ¥¨¨¤§¦¨§¦©§
de`xy ote`a mwelgn z` cinrne dpynd ly `pzd lr wleg

:`xnbd zl`ey .dlrapyàðîé÷Bàc ïéúéðúîeepizpyn ©§¦¦§¦§¨
depcnrdy,äìòápL äeàø àìa,hb dkixv m` ewlgp jk lre §Ÿ¨¨¤¦§£¨
éâéìt éàîaxaecn ,`xnbd daiyn .mzwelgn zxaq `id dn - §©§¦¥

äàéa éãò àkéìå ãeçé éãò àkéàcmze` e`xy micr yi - §¦¨¥¥¦§¥¨¥¥¦¨
y .dlrapy e`x `l mle` ecgiizpykïðéøîà àì éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥Ÿ©§¦¨

'äàéa éãò ïä ïäå ãeçé éãò ïä ïä'zecrk miaygp cegid icr oi` - ¥¥¥¥¦§¥¥¥¥¦¨
eid `l ixd d`iaa dycwl oiekzp m` s` ok m`e ,d`iad lr

.zycewn dpi`e micrïäå ãeçé éãò ïä ïä' ïðéøîà éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥©§¦¨¥¥¥¥¦§¥
'äàéa éãò ïä,d`iad lr mb zecrk zaygp cegid lr zecr - ¥¥¥¦¨

ezlira dyer mc` oi`y oeikne .df cegia dilr `a i`cey
hb dkixv okle ,oiyeciw myl dzid d`ia dze` ixd ,zepf zlira

:dpynd jynd z` df itl zx`an `xnbd .ipyíéãBîelld zia ¦
i`ny zialïéñeøéàä ïî äLøbúða,éðL èb epîéä äëéøö dðéàL, §¦§¨§¨¦¨¥¦¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦

,cegid eze`a dilr `ay miyyeg oi`y itlda ñb Baì ïéàc ïåéëc§¥¨§¥¦©¨
ïðéøîà àìcegid icryäàéa éãò ïä ïä:`xnbd dywn .øîà éîe Ÿ©§¦¨¥¥¥¥¦¨¦¨©

éëä ïðçBé éaødlrapy de`x `l m`y ,opgei iax xn` jk m`d - ©¦¨¨¨¦
,ipy hb epnn dkixv dpi`y micen mlekäåixïðçBé éaø øîà §©¨©©¦¨¨

d ,zwelgn epivny mewn lkayäðLî íúñk äëìädznizqk - £¨¨¦§¨¦§¨
,dpynd lyåixd o`kàðîé÷Bàïéúéðúîìdpynd z` epcnrd - §¦§¨§©§¦¦

xaecnyaote`äìòápL äeàø àlLmzq lr opgei iax wleg ji`e , §¤Ÿ¨¨¤¦§£¨
.dlrapy de`xa mzwelgn z` dcinrnd `ziixadk wqte dpyn

,`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàewlgp - ¨¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
xn` opgei iaxy mixaeqd yi ,opgei iax ly ezrca mi`xen`d
opgei iax mya xn`y dpg xa xa dax j` ,dpyn mzqk dkldy

ok opgei iax xn` `ly xaeq ,dlrapy epi`xa mzwelgny:

äðùî
minkg edepwze .ax onf ezpkda midzyny hb `ed 'xyewn hb'
,mqrk jezn mdizeyp yxbl exdni `ly ,md mipctwy mipdkl
,`ed eziiyr ote`e .eqiitzi hbd zpkda wqrd ick jeza `ny
ly mizy e` zg` dxey eilr azeke wlg oeilb gwel xteqdy
,wlgd xiipd ipt lr azkd z` ltwne dwlg dxey xiiyne ,hbd
.uegan letiwd lr mzeg cg` cre ,eiccv ipyn eze` xteze
xneby cr ,xteze letiw lk lr micr mizgne ,dlilg xfege
xyewn hb .'xyewn hb' `xwp zexitzd my lre .hbd z` aezkl
`edy my lr 'gxw hb' `xwp eiltk lk lr micr enzg `ly

m`e .ea mzg `ly cg` cr xqge gxewndñðkmc` d`yp - §¨¨

oey`xd dlran dyxbzpy xg` ,xg`äæ èâù ïåéë ,çø÷ èâa§¥¥¥©
àöz ,[àøîâá øàáúé åìåñô íòèå] ìåñôdy`däfîe äfî,ìëå ¥¥¦¤¦¤§¨

elàä íéëøcälirl dpyna zex`eand zeqpwde zexnegd lk ©§¨¦¨¥
(:hr),s` mixen`daxiykdle owzl dvexd .ìkä ,çø÷ èb ¨¥¥¥©©Ÿ

åéìò ïéîéìLîdnizga elit` mixqgd zenewnd z` milydl leki ©§¦¦¨¨
,miplfb e` micar ,miaexwk ,zecr ileqt ici lrñpð ïa éøác.éaø ¦§¥¤©¨©¦

àáé÷òe wlegøîBà,yåéìò ïéîéìLî ïéàmicr lka gxw hb lr £¦¨¥¥©§¦¦¨¨
,mileqtàlàznizga wxøçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøä íéáBø÷dn ¤¨§¦¨§¦§¨¦§¨©¥

.zeiecrd lka mileqty micare miplfba ok oi`yåzx`an §
,dpyndçø÷ èb eäæéà,åéãòî ïéaeøî åéøLwL ìkzexitzdy - ¥¤¥¥¥©¨¤§¨¨§¦¥¥¨

mda oi` zexitzd on dnk lry xnelk ,micrdn xzei zeaexn
izgwixe gxewn `edy meyn 'gxw hb' `xwpe ,micr ly dn

el` zenizgn:

àøîâ
,`xnbd zl`ey,çø÷ èâc àîòè éàîoeik ixd ,minkg edelqty ©©§¨§¥¥¥©

,`xnbd daiyn .xyk didiy oicd on micr ipy eilr enzgyäøéæb§¥¨
'íëlek' íeMîmklek' miyp` dnkl lrad xne` minrty - ¦§¤

,minzeg mlek ok m` `l` xyk hbd oi` df ote`ae ,'hba enzgz
gxw hbae .enzgi mlek m` wx hb epi`y lrad dpzd i`pzy
mdl xn` `ny yyg yie eixyw oipnk micr my ecnr `nzqn

leqt hbd mlek enzg `l m` jkitle 'enezg mklek':
d z` owzl dvex m`y ,dpyna epipyçø÷ èb,exiykdleìkä ¥¥¥©©Ÿ

åéìò ïéîéìLîlr elit` zexiqgd zenizgd z` milydl leki - ©§¦¦¨¨
iax eli`e ,miplfb e` micar e` miaexw oebk ,zecr ileqt ici
miplfb ici lr `l la` miaexw ici lr xyt`y ,xaeq `aiwr

:`xnbd zl`ey :zeiecrd lkl mileqty micareãáò ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¤¤
àì àîòè éàîcr jixv oi`y dcen `ed s` ixd milydl xyk ©©§¨Ÿ

meyn ,`xnbd daiyn .xykc,df hbl edxiykp m`øîéîì eúà §¨§¥©
úeãòì øLkzecrl xyk cary zerhl e`eai -,`xnbd zl`ey . ¨¥§¥

a ,ok m`énð áBø÷ixde ,aexw znizg `aiwr iax xiykd ji`eúà ¨©¦¨
øîéîìaexwy zerhleàlà úeãòì øLk`xnbd da zxfeg okl . §¥©¨¥§¥¤¨

`aiwr iax lqty dny zyxtneeúà àîìãc ,àîòè eðééä ,ãáò¤¤©§©§¨§¦§¨¨
ïéñçBéì dé÷eqàìexn`i hba mzg cardy e`xi xy`k `ny - §©¥§£¦

e`eai jk jezne ,zecrl mileqt micar ixdy ,car epi`y
ok m` :`xnbd dywn .el dxeq`d l`xyi zal e`iydløác ïìæb©§¨§©

àeä ïéñçBé,l`xyi za `yil xzenyøMkzéìmezgl xyk didi - £¦¦§©¥
e ,df yyg eitlk jiiy `l ixdy ,gxw hb lrïðz äîlàepizpyna ©¨¨§©

yåéìò ïéîéìLî ïéà øîBà àáé÷ò éaøgxw hb lr -íéáBø÷ àlà ©¦£¦¨¥¥©§¦¦¨¨¤¨§¦
,øçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøäy rnyneïéà áBø÷la` ,.àì ïìæb ¨§¦§¨¦§¨©¥¨¥©§¨Ÿ

,`xnbd zvxznàlàmezgl mileqt olfbe cary mrhd mlerl ¤¨
aexw ok it lr s`e ,zecrl mxiykdl e`eai `ny meyn `ed

a oky exiykdl e`eaiy yyg oi`y itl ,xykàîòè eðééä ãáò- ¤¤©§©§¨
meyn ,zecrl exiykdl e`eaiy yeygl mrh yiøîéîì eúàc§¨§¥©

déøøçL éøeøçLexiykie epec` exxgyy zerh icil e`eaiy - ¦§¥©§§¥
zexhya eznizga oke ,mixg`øîéîì eúà énð ïìæbzerhl e`eai - ©§¨©¦¨§¥©

c xneleãáò äáeLzm` la` .dxyk eznizge daeyz dyry §¨¨©
mezgiáBø÷,øîéîì àkéà éàîixdy ,ea erhi zerh dn -,áBø÷ ¨©¦¨§¥©¨

:àeä áBø÷c éòãé àîìò élek¥¨§¨¨§¥§¨
`xnbd:qpp oae `aiwr iax ewlgp ote` dfi`a zx`anéaø øîà̈©©¦

øa àcà áø øîà àáñ àðeðîä áø øîà àúìéàL øa äaø øîà àøéæ¥¨¨©©¨©§¦§¨¨©©©§¨¨¨¨©©©¨©
äáäà,çø÷ èbeidyåéøL÷[eizexitz-]äòáL,äML åéãòåxqgy ©£¨¥¥¥©§¨¨¦§¨§¥¨¦¨

eixyw eidy e` ,zg` dnizg eaäMîç åéãòå äMLeidy e` , ¦¨§¥¨£¦¨
eixywäòaøà åéãòå äMîçeixyw eidy e` ,ìL åéãòå äòaøàäL, £¦¨§¥¨©§¨¨©§¨¨§¥¨§Ÿ¨

ïàk ãòdxn`p el` mipte` lka -àáé÷ò éaøå ñpð ïa ú÷Bìçî. ©¨©£¤¤©¨§©¦£¦¨
ìáàm`eidìL åéøL÷íéðL åéãòå äLl dfa ,ìkä éøácoa itl mb] £¨§¨¨§Ÿ¨§¥¨§©¦¦§¥©Ÿ
[qppáBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéàea enzg `ly xyewn hby iptn , ¥©§¦¦¨¨¤¨¨

ytgl odkd gxhiy ick ok epwze ,`ed leqt mixyk micr dyly
.qiitzie ezrc gepz jk jezay xyt`e mixyk micr dylyøîà̈©
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ãç ãç éðúå âlãî à÷cxqgy mipte` wx dpeye blcn `pzdy - §¨§©¥§¨¥©©
epi` micr ipy mixqg eid m`y rnyne ,cg` cr znizg mda

ok`y `xnbd zxne`e .miaexw ipy ici lr milydl lekiòîL§©
dpéî.gxw hba miaexw ipy minilyn oi`y opgei iaxk,éiaà øîà ¦¨¨©©©¥

.` :'gxw hb' oica mipic dnk gikedl yi epizpynndpéî òîL§©¦¨
cáBø÷ éàä,zenizgd milydl `adéòa éà íéúçm` mzeg - - ©¨¨¦¦¨¥

dvexäléçza ïéa,mixykd znizgl mcew -òöîàa ïéaoia - ¥©§¦¨¥¨¤§©
e ,- mixykd znizgóBqa ïéazl`ey .mixykd znizg xg` - ¥©

,`xnbdéànîjkn ,`xnbd daiyn .dpyndn df oic micnl ji` - ¦©
ce ,xyk aexwy mzqa dpy epizpyna `pzdíB÷î déì òá÷ àì- §Ÿ¨©¥¨

.a .dvexy mewn lka mzegy gkene ,mezgi okiddpéî òîLe, §©¦¨
,eniiwl micr e`ae hbd lr xrxr `vi m`yïðéîéé÷î àúìz ìkî¦¨§¨¨§©§¦¨

zenizgd lk oian zenizg yly miiwl mileki -ïéôeöø ïðéòa àìå§Ÿ§¦¨§¦
dfl df mikenqd zenizg dyly `weec eniiwiy jixv `le -

meyn ,dpyndn ok gkene .mdizenizg xcqaCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨
ïðéòazenizg yly miiwl `weecïéôeöøexq` recn ok m` , §¦¨§¦

ipya eniiwl e`eai `ny meyn cg` aexwn xzei milydl
c ici lr df leykn repnl xyt` ixde ,miaexwíB÷î déì òa÷ì¦§©¥¨

áBø÷ éàäìoebk ,aexwd mezgi ea wxy mieqn mewn erawiy - §©¨
äléçzaxnelk ,aexw mezgi micr dyly lk zligzay - ©§¦¨

,df xcqa aeye ,xyke xyk aexw mizgiyòöîàa Bàipy oia - §¤§©
,xyke aexw xyk ,xyke aexw xyk enzgie ,mixyk micróBqa Bà§

,aexw mezgi mixyk micr ipy lk xg`låf`àáeè déa øLëì- §©§©¥¨
e`eai `l mlerl oky miaexw daxd mizgdl xyt` didi
zenizg dyly miiwn xy`k ixdy miaexw ipya exiykdl
`ny eyygy jkne ,miaexw mpi` mdn mipy gxkda mitevx
.mitevx micr ly meiw jixv oi`y gken miaexw ipya edeniiwi

:epizpyna qpp oak dkldy in` ax zrxkd z` d`ian `xnbdék¦
énà éaøc dén÷ì eúàdidy gxw hb mr in` iax iptl e`ayk - ¨§©¥§©¦©¦

,- mixywd oipnk dnizg ea milydl jixvdéì øîàaxin` i ¨©¥
,lralåéìò íéìLäå àöznizg ici lr÷eMä ïî ãáòzrcke ¥§©§¥¨¨¤¤¦©

:gxw hba oinilyn zecr ileqt lky qpp oa zrcke

:÷øåæä êìò ïøãä

ùøâîä ¯ éòéùú ÷øô
:mipiipr dyya xwira wqer 'yxbnd' wxt.à,hba xiiynd oic

oke .'ipeltn ueg mc` lkl zxzen z` ixd' ezy`l xn`y oebk
hbd z` milqet md ote` dfi`a ,hbd jeza miazkpd mi`pzd

.eze` milqet mpi` ote` dfi`ae.á.hbd ly eteb gqep.âmipic
`l` lrad ly eci azka azkpy hb oebk ,hbd zaizka mipey
z` miyp` dnk eyxiby e` ,eaxrzpy oihib oke .micr eilr oi`y
enzg m` oicd dne ,micrd znizg ote`ae .cg` hba mdizeyp

.hbd aezk ea azkdn dpey azka micrd.ãlrad z` etky hb
.eazkl.ä.zyxebn e` zycewn `idy dy` lr `veid 'lew' oic

.å.oiyexibn rpnidl ie`x dnk cr x`aläðùîzx`an dpynd
z` ixd' dl xn` oiyexibd zryae ,ezy` z` yxiby mc` oic z`

:'ipeltl `l` mc` lkl zxzendì øîàå ,BzLà úà Løâîäonfa ©§¨¥¤¦§§¨©¨
,hbd zxiqn'éðBìôì àlà íãà ìëì úøzeî zà éøä'-øæòéìà éaø , £¥©§¤¤§¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤

øézî,ipelt eze`ln ueg ,mc` lkl df hba dze`íéøñBà íéîëçå ©¦©£¨¦§¦
e .leqt df hb mzrcly ,mlerd lkl dze`äNòé ãöékdyxbl ick ¥©©£¤

,df hbadì øîàéå ,dì epðzéå øBæçéå äpîéä epìhédxiqnd onfa ¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨
dipyd,'íãà ìëì úøzeî zà éøä'oice .- zyxebn didz `id f`e £¥©§¤¤§¨¨¨

zrya ef oeyl lrad xn`y `l` ,ezkldk azkpy hba `ed df
m` j` ,dxiqndBáúk'ipeltl `l`' oeyld z` lradBëBúa- §¨§

,hbd jeza,B÷çîe øæçL ét ìò óàhbdìeñt-àøîâ .`xnbd ©©¦¤¨©§¨¨
:'ipeltl `l`' oeyld zernyn z` zxxan,eäì àéòaéàéàäzaiz ¦©§¨§©

,'àlà'drnyn,àeä 'õeç'z` ixd' lrad dl xn`y enk df ixde ¤¨
,'ipeltn ueg mc` lkl zxzenBàdrnyn,àeä 'úðî ìò'df ixde ©§¨

z` zx`an `xnbd .'ipeltl i`ypiz `ly zpn lr' dl xn`y enk
ernyn '`l`' oeyld m`d .wtqd iccváe ,àeä 'õeç'oeyl'õeç' §

cala,øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìôc àeälrad zpeek oi`y meyn ¦§¦¥©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
hbd z` milqet okle ,ipelt eze`l hba dxizdldì øéiL àäc§¨¦¥¨

,èâa`id ixdy ,mdipia didy xywd z` ixnbl hbd zxk `le §¥
zezixk hb df oi` okle ,ipelt eze`l dxeqi` iabl yxbna dxeyw

,-a ìáàoeyldéì eãBî 'úðî ìò'y xfril` iaxl minkg`id £¨§©§¨¥
,zyxebnàîìòc éàðz ìkà äåäc éãéîi`pz lkk i`pz edf ixdy - ¦¦©£¨©¨§©§¨§¨

,mlerd lkl zxzene zyxebn `ide ,hbd z` lqet epi`y ,libx
`l` ,dxenb zezixk `l` llk xeiy o`k oi`e ,ipelt iabl elit`e
mvr cvn okle .ipelt eze`l `ypiz `ly yxbnd dilr dpzdy
lhazi el `ypiz m`y `l` ,ipeltl `ypidl dl xzen zezixkd

.i`pzd gkn hbdàîìc Bàernyn '`l`' oeyld,àeä 'úðî ìò' ¦§¨©§¨
áeoeyl'úðî ìò'calaïðaøcà øæòéìà éaø âéìôc àeäz` xiykne , §©§¨§¨¦©¦¡¦¤¤©§©¨¨

,- ef oeyl lrad xn` m` hbda ìáàoeyläãBî 'õeç'xfril` iax £¨§¤
,leqt hbdy.èba dì øéiL àäcwtqd z` zhyet `xnbdøîà : §¨¦¥¨©¥¨©

,òîL àz ,àðéáøorpM ux` l` E`az iM' (cn ,cl ci `xwie) xn`p ¨¦¨¨§©¦¨Ÿ¤¤¤§©©
x`eane .'`Ed `nh 'ebe mkzGg` ux` ziaA zrxv rbp iYzpe 'ebe§¨©¦¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤¨¥
a"it mirbp) epipye .- `nh ziad ,ziaa zrxv rbp d`xp m`y

,(`"níéòâða ïéànhî íézaä ìk,rbp mda d`xp m` mi`nhp - ¨©¨¦¦©§¦¦§¨¦
àlàmizad.íéáëBk éãáBò ìL`xnbd zx`aneàîìLa zøîà éà , ¤¨¤§¥¨¦¦¨§©§¦§¨¨

'`l`' zaizyøétL ,àeä 'õeç'lky ,dpynd zernyn zpaen - ©¦
mirbpa mi`nhp mpi`y miakek icaer izan ueg mi`nhp mizad

.-zøîà éà àlà'`l`' zaizy,àeä 'úðî ìò'yxtl xyt` ike ¤¨¦¨§©§©§¨
yìàøNé éza enhéîc àeä íéáëBk éãáBò éza enhéî àìc úðî ìò©§¨§Ÿ¦©¨¥§¥¨¦§¦©¨¥¦§¨¥

mpi` miakek icaer izay i`pza wx mi`nhp l`xyi izay -
,mi`nhpàäok` m` la` -,íéáëBk éãáBò éza enhéîif`àì ¨¦©¨¥§¥¨¦Ÿ

,ìàøNé éza éànhî,`ziixad z` jk yxtl okzi `ly i`ce ixd ¦©§¦¨¥¦§¨¥
.'ueg' epiid dpynd oeyla '`l`'y gkeneãBòådgked -i`y §

ixdy ,'zpn lr'k '`l`' zaiz z` yxtl xyt`íéáëBk éãáBò ézä¥§¥¨¦
éànhî éî,llk mi`nhp md m`d -,àéðúäå(my) xn`pézúðå' ¦¦©§¦§¨©§¨§¨©¦

,'íëúfçà õøà úéáa úòøö òâðy df weqtn micneleíëúfeçà õøà ¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤¤¤£©§¤
íéòâða äànhî,mirbpa mi`nhp l`xyi iza -éãáBò éza ïéàå ¦©§¨¦§¨¦§¥¨¥§¥

,íéòâða ïéànhî íéáëBkmirbp z`neh llk zkiiy `l ok m`e ¨¦¦©§¦¦§¨¦
.miakek icaer izaa,dpéî òîL àlà'`l`' zaizy,àeä 'õeç' ¤¨§©¦¨

,minkge xfril` iax ewlgp df ote`aedpéî òîL-.`xnbd §©¦¨
,dpyna minkge xfril` iax zrca x`azpy dny d`ian

:zwelgna `ed iepy ,'ueg' xne`a ewlgpyïéúéðúîzxaeqy ©§¦¦
`id ,'ueg' oeyla ewlgpyék àìczrc.àpz éàäéaø øîà ,àéðúc §Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦

úà Løâîä ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©§¨¥¤
,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå BzLàmb dfay ¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦

dcen xfril` iaxúLøBâî dðéàL.hba xeiy dfy meyn ,llk ¤¥¨§¤¤
`l`e÷ìçð äî ìò,minkge xfril` iaxLøâîä ìòz`BzLà ©©¤§§©©§¨¥¦§

,'éðBìôì éàNpz àlL úðî ìò íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨©§¨¤Ÿ¦¨§¦¦§¦
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtxifp
ãç ãç éðúå âìãî à÷ãc lka .cg` cg` mixywd on micrd xqgne jledy Ðbelice beli

dpny.mixywd oipna cg` `l` blic `l epzpynaíéúç áåø÷ éàä äðéî òîùoia Ð

mcew dligzaÐ.eteqa oia ,ervn`a oia ,mixyklíå÷î äéì òá÷ àìãîdgxwl Ð

.oizipznaäðéî òîùåmewn raw `lcn ÐÐmixyewn zexhye oihib lkc dpin rny

micrd znizg lr cirdl oic ziaa oi`veid

.eniiwlàúìú ìëî,dia inizgc icdq Ð

oznizg z` weyd icr exikiyÐdil opiniiwn

dxyr ea yi m` oebk .oixfetn od elit`e ,`hibl

oey`xd azk z` oixikn weyd icre ,micr

oze` exikiy opira `le .iyingde iyilyde

.oitevx dylyïéôåöø ïðéòá êúòã à÷ìñ éàã
aexw znlyd `l` ea exyked `l i`n` Ð

miaexw ipya dineiwl iz` `nlc meyne ?cg`

.lirl opixn`ck ,xyk cgeíå÷î äéì òá÷éìÐ

.miaexw znlydläìéçúá åàmipyl mcew Ð

.ea oinezgd dylye dyly lka ,mixykdåà
òöîàáxiyki oinezg dylye dyly lk Ð

mzege xfege ,xyke aexwe xyk :oebk ,cg` aexw

.mlerl oke ,xyke aexwe xykóåñá åàlk Ð

.enewn rawi dylye dylyäéá øùëìåÐ

iz` `nlc yginl `kile ,`aeh miaexw

xyk cge miaexw ipya dineiwlÐ`l `dc

,eay oitevx dyly lka oiaexw ipy zgkyn

mipy wqtd `di `ly miaexw mipy ea jl oi`y

`zpwz gky` `lcn `l` .mdipia mixyk

mewn zeriawa miaexw ipy znlydlÐrny

`nlc opiyiig jkld ,oitevx opira `l dpin

.oixfetn oiaexwa dil miiwnäéî÷ì åúà éë
éîà éáøãmicr el oinfd `ly xyewn hb Ð

`l oiicre ,epipta micrde xteqde ,eixyw oipnl

.dl xqnp'åë äéì øîà`ed ok .qpp oak Ð

`l` ,ok dizrny `le .ef `ibeq ly dxwir

.owfd ixen qxhpewa dxe`iak

èâ ÷øåæä êìò ïøãä

äðùîäì øîàå .ùøâîä.dxiqn zrya Ð

àøîâàåä úðî ìòzpn lr Ð

.ipeltl i`ypz `lyúðî ìòá ìáà
åãåîzxiqna dxizdy ,xiiy `l hbac ,opax Ð

zpn lr :dnr dpzdy `l` ,mc` lkl hbd

.`nlra i`pzk `l` df oi`e ,dfl i`ypz `ly

íéåâ ìù àìà."mkzfeg`" :aizkc Ð
àëä
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àöwxta xn`c diwfgc` bilt `kdc jdc :wgvi epiax xne` - weyd on car eilr mlyde

miaexw `wec :rnync .xyk - miaexwa ed`lin :(a,aqw `xza `aa) "heyt hb"

ipy eilr mizgde ,ezy`l hb azky cg`a mleyn epiax iptl `a dyrne .ielinl mixyk

hbd icr oi`c opixn`c `dc ,`xaqn exiykde ,iyily cr eilr mizgd onf xg`e ,micr

onify e` ,mipya epiid - df `la df oinzeg

f` - zegta zeidl leki hbd oi`y ,cgi dyly

xnbp hbdyk la` .df ipta df mlek enzgi

xfgyk ,xzei mizgdl ezrc f` did `le ,mipya

lr xnbpy oeik ,jka lqtp oi` - iyily mizgde

o`kn di`x `iad mz epiaxe .mipey`xd ici

"weyd on car eilr mlyde `v"c `pyilc :xykc

jixv did `le ,mipey`xd enzg xaky rnyn -

hbd xyked xaky oeik ,`nl` .milydl m` ik

znlyda liqtin `l ez - mipey`xd ici lr

:yxit qxhpewa edine .df ipta `ly df mixg`

rnyn .xqnp `l oiicre ,epipta micrde xteqde

`l oiicre :yxity dne .df ipta df opirac xaeqy

,oiicr enzg `l micrdy xnel dvex - dl xqnp

j` .df ipta df olek oinzege ,dl xqnp `l ikdle

dnc ,yxit mpga - epipta xteqdy :yxity dn

opgl` iax axd yxit oke ?xteqd el jld m` epl

- iyily mizgdl `ay oeikc ,elqetl d`xpc

,iyily mizgdy cr hb `di `ly ezrca dlib

.df ipta df enzg `ly oeik ,melk oi` eznizge

.`t lirl

[a,`t lirl jiiy]äøéæâyxit - mklek meyn

`nzqnc :qxhpewa

`nlc opiyiige ,dlgzn eicr eid eixyw oipnl

`ly mdn cg` ixde "enezg mklek" edl xn`

meyn gxw hb opilqtc xg`n :dnize .mzg

mizgdl aexw lqtp mrh eze`n - "mklek"

m`c (a,gi sc) ipy wxta lirl opixn`ck ,ekeza

- micr meyn xn`c o`nl ,"mklek" lrad xn`

yie !hbd leqt - leqt e` aexw odn cg` `vnp

exiykd - dylyb eicrc ,xyewna `kdc :wlgl

xeaic my) ipy wxta lirle .aexw cg` ea

.izkx`d (ixn` ligznd

èâ ÷øåæä êìò ïøãä

ùøâîädxe`kl Ð dil ecen zpn lra la`

`ly zpn lr"a `wecc d`xp did

dxzedc meyn ,xeiy ied `lc ecen "i`ypiz

`le ilraiz `ly zpn lr"a la` ,zepfa elv`

hwp ikdle ."ueg" enk xeiy ied Ð "i`ypiz

,`cixb "i`ypiz `ly zpn lr" jenqa `ziixaa

iax dcen Ð "ilraiz `le i`ypiz `ly"ac

,zvw rnyn oke ."ueg" enk xeiy iedc xfril`

okid :xn`c ililbd iqei iax` jixt onwl `dc

"zpn lr"a i` ?i`na .dfl xzene dfl xeq` epivn

dl iwenc i`nl ,cere ?"zepfa elv` dxzed ixd" xn`w i`n Ð `xeiy ied `l inp xfril` iax xn`w "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr"a i`e ."ueg"a `l` ,zepfa elv` dxzed ixd Ð

lr"a elit`c :wgvi epiaxl d`xp ,edine .zepfa elv` dxzed `lc "ilraiz `lye i`ypiz `ly zpn lr"a ecenc opaxl edl jextil ,"ueg"n xfril` iaxl ililbd iqei iax dywnc` ,"ueg"a

xn`w ike .opaxc` ililbd iqei iax icin jixt ivn `l ikdle ,lkl dxzed eli`k ied Ð i`pz oeyla `l` dxqe` oi`c oeikc ,`xeiy ied `lc opax ecen "ilraiz `lye i`ypiz `ly zpn

jxc `l` dxq` `lc oeik ,lkl dxzed ixdc "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr" oebk ,zepfa elv` dxzed `l elit`y ,jxtinl ivn ded ,"zepfa elv` dxzed ixd Ð zpn lra `nili`"

i`d `nlc e`" xn`wc ,cere .diteb "zpn lr"a beltl Ð "ueg"l "zpn lr" oia jenqa biltnc` ,ok `l m`c .`ziixaa xkfpd `cixb "i`ypiz `ly zpn lr" dheyt `iyew hwp `l` .i`pz

'ek `ed zpn lr `l`iaxc `nrh i`n uega `pniwe`c oizipzne" xn`wc jenqae .edl ecen "ueg"ac ab lr s` ,xeiy ied `l ikd elit` ,dlirae oi`eyp xiq` "`l`"ac ab lr s` Ð "

.`nlrc mi`pz lk` iedc icin ,xity iz` Ð "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr"a elit` opaxl la` ,"xfril`

øîà`l mzdc ,di`x iiezi`l ivn ded `l Ð daeg myl milral elr `ly `l` ,oixiyk onyl `ly egafpy migafd lk :(`,a) migaf yixa opzcne Ð 'ek mizad lk rny `z `piax

."la`" e` "wx" oeyl `l` ied `l "`l`" eze`e ,"ueg" `le ,"zpn lr" `l jiiy
iaxy
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òîL :ééaà øîà .dpéî òîL ,ãç ãç éðúå âlãî à÷c§¨§©¥§¨¥©©§©¦¨£©©©¥§©
ïéa äléçza ïéa éòa éà íéúç áBø÷ éàä :dpéî¦¨©¨£¦¦¨¥¥©§¦¨¥
;íB÷î déì òá÷ àìcî ?éànî ,óBqa ïéa òöîàä¤§©¥©¦©¦§¨¨©¥¨
,ïéôeöø ïðéòa àìå ïðéîéi÷î àúìz ìkî :dpéî òîLe§©¦¨¦¨§¨¨§©§¦©§¨¨¥©§¦
éàäì íB÷î déì òa÷ì ,ïéôeöø ïðéòa Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¨¥©§¦¦§©¥¨§©
déa øLëìå ,óBqa Bà òöîàa Bà äléçza áBø÷̈©§¦¨¨¤§©©§©§©¥
àö :déì øîà ,éîà éaøc dén÷ì eúà ék .àáeè¨¦¨§©¥§©¦©¦£©¥¥

.÷eMä ïî ãáò åéìò íéìLäå§¦§¦¨¨¤¤¦©

÷øåæä êìò ïøãä

Løâîäúøzeî zà éøä" dì øîàå ,BzLà úà ©§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§¤¤
"éðBìôì àlà íãà ìëì¯øæòéìà éaø §¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤

,äpîéä epìhé ?äNòé ãöék .íéøñBà íéîëçå ,øézî©¦©£¨¦§¦¥©©£¤¦§¤¥¤¨
ìëì úøzeî zà éøä" dì øîàéå dì epðzéå øBæçéå§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨£¥©§¤¤§¨

B÷çîe øæçL ét ìò óà ,BëBúa Báúk ."íãà¯.ìeñt ¨¨§¨§©©¦¤¨©§¨¨
àøîâBà ,àeä "õeç" ,"àlà" éàä :eäì àéòaéà¦©£¨§©¤¨

éâéìôc àeä "õeç"áe ,àeä "õeç" ?àeä "úðî ìò"©§¨§¦§¦¦
ìáà ,èâa dì øéiL àäc ,øæòéìà éaøc déìò ïðaø©¨©£¥§©¦¡¦¤¤§¨¦¥¨§¥£¨
.àîìòc éàpz ìkà äåäc écéî ,déì eãBî "úðî ìò"a§©§¨¥¦¥©£¨©¨§¨¥§¨§¨
âéìôc àeä "úðî ìò"áe ,àeä "úðî ìò" àîìc Bà¦§¨©§¨§©§¨§¨¥
øéiL àäc ,äãBî "õeç"a ìáà ,ïðaøcà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©§©¨©£¨§¤§¨¦¥
ïéànhî íéúaä ìk :òîL àz ,àðéáø øîà ?èâa dì̈§¥£©¨¦¨¨§©¨©¨¦¦©§¦
àeä "õeç" àîìLa zøîà éà ;íéBb ìL àlà íéòâða¦§¨¦¤¨¤¦¦¨§©§¦§¨¨

¯àìc úðî ìò ,àeä "úðî ìò" zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§©§¨©§¨§¨
enhéî àä ,ìàøNé éza enhéîc àeä íéBb éza enhéî¦©¨¥¦§¦©¨¥¦§¨¥¨¦©
íéBb éza ,ãBòå !?ìàøNé éza éànhî àì íéBb ézä¥¦¨¦©§¦¨¥¦§¨¥§¨¥¦
õøà úéáa úòøö òâð ézúðå" :àéðúäå ?éànhî éî¦¦©§¦§¨©§¨§¨©¦¤©¨©©§¥¤¤

"íëúfeçà¯ïéàå ,íéòâða äànhî íëúfeçà õøà £©§¤¤¤£©§¤¦©§¨¦§¨¦§¥
"õeç" dpéî òîL àlà !íéòâða ïéànhî íéBb ézä¥¦¦©§¦¦§¨¦¤¨§©¦¨
,àéðúc ;àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .dpéî òîL ,àeä§©¦¨©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨
dì øîàå BzLà úà Løâîä ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð àì :äãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©§¨¥¤¦§§¨©¨

"éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä"¯Løâîä ìò ?e÷ìçð äî ìò ,úLøBâî dðéàL £¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦¤¥¨§¤¤©¨¤§§©©§¨¥
,"éðBìôì éàNpz àlL úðî ìò íãà ìëì úøzeî zà éøä" ,dì øîàå BzLà¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨©§¨¤Ÿ¦¨§¦¦§¦
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oihib(iyiy meil)

ãç ãç éðúå âlãî à÷cxqgy mipte` wx dpeye blcn `pzdy - §¨§©¥§¨¥©©
epi` micr ipy mixqg eid m`y rnyne ,cg` cr znizg mda

ok`y `xnbd zxne`e .miaexw ipy ici lr milydl lekiòîL§©
dpéî.gxw hba miaexw ipy minilyn oi`y opgei iaxk,éiaà øîà ¦¨¨©©©¥

.` :'gxw hb' oica mipic dnk gikedl yi epizpynndpéî òîL§©¦¨
cáBø÷ éàä,zenizgd milydl `adéòa éà íéúçm` mzeg - - ©¨¨¦¦¨¥

dvexäléçza ïéa,mixykd znizgl mcew -òöîàa ïéaoia - ¥©§¦¨¥¨¤§©
e ,- mixykd znizgóBqa ïéazl`ey .mixykd znizg xg` - ¥©

,`xnbdéànîjkn ,`xnbd daiyn .dpyndn df oic micnl ji` - ¦©
ce ,xyk aexwy mzqa dpy epizpyna `pzdíB÷î déì òá÷ àì- §Ÿ¨©¥¨

.a .dvexy mewn lka mzegy gkene ,mezgi okiddpéî òîLe, §©¦¨
,eniiwl micr e`ae hbd lr xrxr `vi m`yïðéîéé÷î àúìz ìkî¦¨§¨¨§©§¦¨

zenizgd lk oian zenizg yly miiwl mileki -ïéôeöø ïðéòa àìå§Ÿ§¦¨§¦
dfl df mikenqd zenizg dyly `weec eniiwiy jixv `le -

meyn ,dpyndn ok gkene .mdizenizg xcqaCzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨
ïðéòazenizg yly miiwl `weecïéôeöøexq` recn ok m` , §¦¨§¦

ipya eniiwl e`eai `ny meyn cg` aexwn xzei milydl
c ici lr df leykn repnl xyt` ixde ,miaexwíB÷î déì òa÷ì¦§©¥¨

áBø÷ éàäìoebk ,aexwd mezgi ea wxy mieqn mewn erawiy - §©¨
äléçzaxnelk ,aexw mezgi micr dyly lk zligzay - ©§¦¨

,df xcqa aeye ,xyke xyk aexw mizgiyòöîàa Bàipy oia - §¤§©
,xyke aexw xyk ,xyke aexw xyk enzgie ,mixyk micróBqa Bà§

,aexw mezgi mixyk micr ipy lk xg`låf`àáeè déa øLëì- §©§©¥¨
e`eai `l mlerl oky miaexw daxd mizgdl xyt` didi
zenizg dyly miiwn xy`k ixdy miaexw ipya exiykdl
`ny eyygy jkne ,miaexw mpi` mdn mipy gxkda mitevx
.mitevx micr ly meiw jixv oi`y gken miaexw ipya edeniiwi

:epizpyna qpp oak dkldy in` ax zrxkd z` d`ian `xnbdék¦
énà éaøc dén÷ì eúàdidy gxw hb mr in` iax iptl e`ayk - ¨§©¥§©¦©¦

,- mixywd oipnk dnizg ea milydl jixvdéì øîàaxin` i ¨©¥
,lralåéìò íéìLäå àöznizg ici lr÷eMä ïî ãáòzrcke ¥§©§¥¨¨¤¤¦©

:gxw hba oinilyn zecr ileqt lky qpp oa zrcke

:÷øåæä êìò ïøãä

ùøâîä ¯ éòéùú ÷øô
:mipiipr dyya xwira wqer 'yxbnd' wxt.à,hba xiiynd oic

oke .'ipeltn ueg mc` lkl zxzen z` ixd' ezy`l xn`y oebk
hbd z` milqet md ote` dfi`a ,hbd jeza miazkpd mi`pzd

.eze` milqet mpi` ote` dfi`ae.á.hbd ly eteb gqep.âmipic
`l` lrad ly eci azka azkpy hb oebk ,hbd zaizka mipey
z` miyp` dnk eyxiby e` ,eaxrzpy oihib oke .micr eilr oi`y
enzg m` oicd dne ,micrd znizg ote`ae .cg` hba mdizeyp

.hbd aezk ea azkdn dpey azka micrd.ãlrad z` etky hb
.eazkl.ä.zyxebn e` zycewn `idy dy` lr `veid 'lew' oic

.å.oiyexibn rpnidl ie`x dnk cr x`aläðùîzx`an dpynd
z` ixd' dl xn` oiyexibd zryae ,ezy` z` yxiby mc` oic z`

:'ipeltl `l` mc` lkl zxzendì øîàå ,BzLà úà Løâîäonfa ©§¨¥¤¦§§¨©¨
,hbd zxiqn'éðBìôì àlà íãà ìëì úøzeî zà éøä'-øæòéìà éaø , £¥©§¤¤§¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤

øézî,ipelt eze`ln ueg ,mc` lkl df hba dze`íéøñBà íéîëçå ©¦©£¨¦§¦
e .leqt df hb mzrcly ,mlerd lkl dze`äNòé ãöékdyxbl ick ¥©©£¤

,df hbadì øîàéå ,dì epðzéå øBæçéå äpîéä epìhédxiqnd onfa ¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨
dipyd,'íãà ìëì úøzeî zà éøä'oice .- zyxebn didz `id f`e £¥©§¤¤§¨¨¨

zrya ef oeyl lrad xn`y `l` ,ezkldk azkpy hba `ed df
m` j` ,dxiqndBáúk'ipeltl `l`' oeyld z` lradBëBúa- §¨§

,hbd jeza,B÷çîe øæçL ét ìò óàhbdìeñt-àøîâ .`xnbd ©©¦¤¨©§¨¨
:'ipeltl `l`' oeyld zernyn z` zxxan,eäì àéòaéàéàäzaiz ¦©§¨§©

,'àlà'drnyn,àeä 'õeç'z` ixd' lrad dl xn`y enk df ixde ¤¨
,'ipeltn ueg mc` lkl zxzenBàdrnyn,àeä 'úðî ìò'df ixde ©§¨

z` zx`an `xnbd .'ipeltl i`ypiz `ly zpn lr' dl xn`y enk
ernyn '`l`' oeyld m`d .wtqd iccváe ,àeä 'õeç'oeyl'õeç' §

cala,øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìôc àeälrad zpeek oi`y meyn ¦§¦¥©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
hbd z` milqet okle ,ipelt eze`l hba dxizdldì øéiL àäc§¨¦¥¨

,èâa`id ixdy ,mdipia didy xywd z` ixnbl hbd zxk `le §¥
zezixk hb df oi` okle ,ipelt eze`l dxeqi` iabl yxbna dxeyw

,-a ìáàoeyldéì eãBî 'úðî ìò'y xfril` iaxl minkg`id £¨§©§¨¥
,zyxebnàîìòc éàðz ìkà äåäc éãéîi`pz lkk i`pz edf ixdy - ¦¦©£¨©¨§©§¨§¨

,mlerd lkl zxzene zyxebn `ide ,hbd z` lqet epi`y ,libx
`l` ,dxenb zezixk `l` llk xeiy o`k oi`e ,ipelt iabl elit`e
mvr cvn okle .ipelt eze`l `ypiz `ly yxbnd dilr dpzdy
lhazi el `ypiz m`y `l` ,ipeltl `ypidl dl xzen zezixkd

.i`pzd gkn hbdàîìc Bàernyn '`l`' oeyld,àeä 'úðî ìò' ¦§¨©§¨
áeoeyl'úðî ìò'calaïðaøcà øæòéìà éaø âéìôc àeäz` xiykne , §©§¨§¨¦©¦¡¦¤¤©§©¨¨

,- ef oeyl lrad xn` m` hbda ìáàoeyläãBî 'õeç'xfril` iax £¨§¤
,leqt hbdy.èba dì øéiL àäcwtqd z` zhyet `xnbdøîà : §¨¦¥¨©¥¨©

,òîL àz ,àðéáøorpM ux` l` E`az iM' (cn ,cl ci `xwie) xn`p ¨¦¨¨§©¦¨Ÿ¤¤¤§©©
x`eane .'`Ed `nh 'ebe mkzGg` ux` ziaA zrxv rbp iYzpe 'ebe§¨©¦¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤¨¥
a"it mirbp) epipye .- `nh ziad ,ziaa zrxv rbp d`xp m`y

,(`"níéòâða ïéànhî íézaä ìk,rbp mda d`xp m` mi`nhp - ¨©¨¦¦©§¦¦§¨¦
àlàmizad.íéáëBk éãáBò ìL`xnbd zx`aneàîìLa zøîà éà , ¤¨¤§¥¨¦¦¨§©§¦§¨¨

'`l`' zaizyøétL ,àeä 'õeç'lky ,dpynd zernyn zpaen - ©¦
mirbpa mi`nhp mpi`y miakek icaer izan ueg mi`nhp mizad

.-zøîà éà àlà'`l`' zaizy,àeä 'úðî ìò'yxtl xyt` ike ¤¨¦¨§©§©§¨
yìàøNé éza enhéîc àeä íéáëBk éãáBò éza enhéî àìc úðî ìò©§¨§Ÿ¦©¨¥§¥¨¦§¦©¨¥¦§¨¥

mpi` miakek icaer izay i`pza wx mi`nhp l`xyi izay -
,mi`nhpàäok` m` la` -,íéáëBk éãáBò éza enhéîif`àì ¨¦©¨¥§¥¨¦Ÿ

,ìàøNé éza éànhî,`ziixad z` jk yxtl okzi `ly i`ce ixd ¦©§¦¨¥¦§¨¥
.'ueg' epiid dpynd oeyla '`l`'y gkeneãBòådgked -i`y §

ixdy ,'zpn lr'k '`l`' zaiz z` yxtl xyt`íéáëBk éãáBò ézä¥§¥¨¦
éànhî éî,llk mi`nhp md m`d -,àéðúäå(my) xn`pézúðå' ¦¦©§¦§¨©§¨§¨©¦

,'íëúfçà õøà úéáa úòøö òâðy df weqtn micneleíëúfeçà õøà ¤©¨©©§¥¤¤£ª©§¤¤¤£©§¤
íéòâða äànhî,mirbpa mi`nhp l`xyi iza -éãáBò éza ïéàå ¦©§¨¦§¨¦§¥¨¥§¥

,íéòâða ïéànhî íéáëBkmirbp z`neh llk zkiiy `l ok m`e ¨¦¦©§¦¦§¨¦
.miakek icaer izaa,dpéî òîL àlà'`l`' zaizy,àeä 'õeç' ¤¨§©¦¨

,minkge xfril` iax ewlgp df ote`aedpéî òîL-.`xnbd §©¦¨
,dpyna minkge xfril` iax zrca x`azpy dny d`ian

:zwelgna `ed iepy ,'ueg' xne`a ewlgpyïéúéðúîzxaeqy ©§¦¦
`id ,'ueg' oeyla ewlgpyék àìczrc.àpz éàäéaø øîà ,àéðúc §Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦

úà Løâîä ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©§¨¥¤
,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå BzLàmb dfay ¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦

dcen xfril` iaxúLøBâî dðéàL.hba xeiy dfy meyn ,llk ¤¥¨§¤¤
`l`e÷ìçð äî ìò,minkge xfril` iaxLøâîä ìòz`BzLà ©©¤§§©©§¨¥¦§

,'éðBìôì éàNpz àlL úðî ìò íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨©§¨¤Ÿ¦¨§¦¦§¦
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtxifp
ãç ãç éðúå âìãî à÷ãc lka .cg` cg` mixywd on micrd xqgne jledy Ðbelice beli

dpny.mixywd oipna cg` `l` blic `l epzpynaíéúç áåø÷ éàä äðéî òîùoia Ð

mcew dligzaÐ.eteqa oia ,ervn`a oia ,mixyklíå÷î äéì òá÷ àìãîdgxwl Ð

.oizipznaäðéî òîùåmewn raw `lcn ÐÐmixyewn zexhye oihib lkc dpin rny

micrd znizg lr cirdl oic ziaa oi`veid

.eniiwlàúìú ìëî,dia inizgc icdq Ð

oznizg z` weyd icr exikiyÐdil opiniiwn

dxyr ea yi m` oebk .oixfetn od elit`e ,`hibl

oey`xd azk z` oixikn weyd icre ,micr

oze` exikiy opira `le .iyingde iyilyde

.oitevx dylyïéôåöø ïðéòá êúòã à÷ìñ éàã
aexw znlyd `l` ea exyked `l i`n` Ð

miaexw ipya dineiwl iz` `nlc meyne ?cg`

.lirl opixn`ck ,xyk cgeíå÷î äéì òá÷éìÐ

.miaexw znlydläìéçúá åàmipyl mcew Ð

.ea oinezgd dylye dyly lka ,mixykdåà
òöîàáxiyki oinezg dylye dyly lk Ð

mzege xfege ,xyke aexwe xyk :oebk ,cg` aexw

.mlerl oke ,xyke aexwe xykóåñá åàlk Ð

.enewn rawi dylye dylyäéá øùëìåÐ

iz` `nlc yginl `kile ,`aeh miaexw

xyk cge miaexw ipya dineiwlÐ`l `dc

,eay oitevx dyly lka oiaexw ipy zgkyn

mipy wqtd `di `ly miaexw mipy ea jl oi`y

`zpwz gky` `lcn `l` .mdipia mixyk

mewn zeriawa miaexw ipy znlydlÐrny

`nlc opiyiig jkld ,oitevx opira `l dpin

.oixfetn oiaexwa dil miiwnäéî÷ì åúà éë
éîà éáøãmicr el oinfd `ly xyewn hb Ð

`l oiicre ,epipta micrde xteqde ,eixyw oipnl

.dl xqnp'åë äéì øîà`ed ok .qpp oak Ð

`l` ,ok dizrny `le .ef `ibeq ly dxwir

.owfd ixen qxhpewa dxe`iak

èâ ÷øåæä êìò ïøãä

äðùîäì øîàå .ùøâîä.dxiqn zrya Ð

àøîâàåä úðî ìòzpn lr Ð

.ipeltl i`ypz `lyúðî ìòá ìáà
åãåîzxiqna dxizdy ,xiiy `l hbac ,opax Ð

zpn lr :dnr dpzdy `l` ,mc` lkl hbd

.`nlra i`pzk `l` df oi`e ,dfl i`ypz `ly

íéåâ ìù àìà."mkzfeg`" :aizkc Ð
àëä
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àöwxta xn`c diwfgc` bilt `kdc jdc :wgvi epiax xne` - weyd on car eilr mlyde

miaexw `wec :rnync .xyk - miaexwa ed`lin :(a,aqw `xza `aa) "heyt hb"

ipy eilr mizgde ,ezy`l hb azky cg`a mleyn epiax iptl `a dyrne .ielinl mixyk

hbd icr oi`c opixn`c `dc ,`xaqn exiykde ,iyily cr eilr mizgd onf xg`e ,micr

onify e` ,mipya epiid - df `la df oinzeg

f` - zegta zeidl leki hbd oi`y ,cgi dyly

xnbp hbdyk la` .df ipta df mlek enzgi

xfgyk ,xzei mizgdl ezrc f` did `le ,mipya

lr xnbpy oeik ,jka lqtp oi` - iyily mizgde

o`kn di`x `iad mz epiaxe .mipey`xd ici

"weyd on car eilr mlyde `v"c `pyilc :xykc

jixv did `le ,mipey`xd enzg xaky rnyn -

hbd xyked xaky oeik ,`nl` .milydl m` ik

znlyda liqtin `l ez - mipey`xd ici lr

:yxit qxhpewa edine .df ipta `ly df mixg`

rnyn .xqnp `l oiicre ,epipta micrde xteqde

`l oiicre :yxity dne .df ipta df opirac xaeqy

,oiicr enzg `l micrdy xnel dvex - dl xqnp

j` .df ipta df olek oinzege ,dl xqnp `l ikdle

dnc ,yxit mpga - epipta xteqdy :yxity dn

opgl` iax axd yxit oke ?xteqd el jld m` epl

- iyily mizgdl `ay oeikc ,elqetl d`xpc

,iyily mizgdy cr hb `di `ly ezrca dlib

.df ipta df enzg `ly oeik ,melk oi` eznizge

.`t lirl

[a,`t lirl jiiy]äøéæâyxit - mklek meyn

`nzqnc :qxhpewa

`nlc opiyiige ,dlgzn eicr eid eixyw oipnl

`ly mdn cg` ixde "enezg mklek" edl xn`

meyn gxw hb opilqtc xg`n :dnize .mzg

mizgdl aexw lqtp mrh eze`n - "mklek"

m`c (a,gi sc) ipy wxta lirl opixn`ck ,ekeza

- micr meyn xn`c o`nl ,"mklek" lrad xn`

yie !hbd leqt - leqt e` aexw odn cg` `vnp

exiykd - dylyb eicrc ,xyewna `kdc :wlgl

xeaic my) ipy wxta lirle .aexw cg` ea

.izkx`d (ixn` ligznd

èâ ÷øåæä êìò ïøãä

ùøâîädxe`kl Ð dil ecen zpn lra la`

`ly zpn lr"a `wecc d`xp did

dxzedc meyn ,xeiy ied `lc ecen "i`ypiz

`le ilraiz `ly zpn lr"a la` ,zepfa elv`

hwp ikdle ."ueg" enk xeiy ied Ð "i`ypiz

,`cixb "i`ypiz `ly zpn lr" jenqa `ziixaa

iax dcen Ð "ilraiz `le i`ypiz `ly"ac

,zvw rnyn oke ."ueg" enk xeiy iedc xfril`

okid :xn`c ililbd iqei iax` jixt onwl `dc

"zpn lr"a i` ?i`na .dfl xzene dfl xeq` epivn

dl iwenc i`nl ,cere ?"zepfa elv` dxzed ixd" xn`w i`n Ð `xeiy ied `l inp xfril` iax xn`w "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr"a i`e ."ueg"a `l` ,zepfa elv` dxzed ixd Ð

lr"a elit`c :wgvi epiaxl d`xp ,edine .zepfa elv` dxzed `lc "ilraiz `lye i`ypiz `ly zpn lr"a ecenc opaxl edl jextil ,"ueg"n xfril` iaxl ililbd iqei iax dywnc` ,"ueg"a

xn`w ike .opaxc` ililbd iqei iax icin jixt ivn `l ikdle ,lkl dxzed eli`k ied Ð i`pz oeyla `l` dxqe` oi`c oeikc ,`xeiy ied `lc opax ecen "ilraiz `lye i`ypiz `ly zpn

jxc `l` dxq` `lc oeik ,lkl dxzed ixdc "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr" oebk ,zepfa elv` dxzed `l elit`y ,jxtinl ivn ded ,"zepfa elv` dxzed ixd Ð zpn lra `nili`"

i`d `nlc e`" xn`wc ,cere .diteb "zpn lr"a beltl Ð "ueg"l "zpn lr" oia jenqa biltnc` ,ok `l m`c .`ziixaa xkfpd `cixb "i`ypiz `ly zpn lr" dheyt `iyew hwp `l` .i`pz

'ek `ed zpn lr `l`iaxc `nrh i`n uega `pniwe`c oizipzne" xn`wc jenqae .edl ecen "ueg"ac ab lr s` ,xeiy ied `l ikd elit` ,dlirae oi`eyp xiq` "`l`"ac ab lr s` Ð "

.`nlrc mi`pz lk` iedc icin ,xity iz` Ð "ilraiz `le i`ypiz `ly zpn lr"a elit` opaxl la` ,"xfril`

øîà`l mzdc ,di`x iiezi`l ivn ded `l Ð daeg myl milral elr `ly `l` ,oixiyk onyl `ly egafpy migafd lk :(`,a) migaf yixa opzcne Ð 'ek mizad lk rny `z `piax

."la`" e` "wx" oeyl `l` ied `l "`l`" eze`e ,"ueg" `le ,"zpn lr" `l jiiy
iaxy
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òîL :ééaà øîà .dpéî òîL ,ãç ãç éðúå âlãî à÷c§¨§©¥§¨¥©©§©¦¨£©©©¥§©
ïéa äléçza ïéa éòa éà íéúç áBø÷ éàä :dpéî¦¨©¨£¦¦¨¥¥©§¦¨¥
;íB÷î déì òá÷ àìcî ?éànî ,óBqa ïéa òöîàä¤§©¥©¦©¦§¨¨©¥¨
,ïéôeöø ïðéòa àìå ïðéîéi÷î àúìz ìkî :dpéî òîLe§©¦¨¦¨§¨¨§©§¦©§¨¨¥©§¦
éàäì íB÷î déì òa÷ì ,ïéôeöø ïðéòa Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¨¥©§¦¦§©¥¨§©
déa øLëìå ,óBqa Bà òöîàa Bà äléçza áBø÷̈©§¦¨¨¤§©©§©§©¥
àö :déì øîà ,éîà éaøc dén÷ì eúà ék .àáeè¨¦¨§©¥§©¦©¦£©¥¥

.÷eMä ïî ãáò åéìò íéìLäå§¦§¦¨¨¤¤¦©

÷øåæä êìò ïøãä

Løâîäúøzeî zà éøä" dì øîàå ,BzLà úà ©§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§¤¤
"éðBìôì àlà íãà ìëì¯øæòéìà éaø §¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤

,äpîéä epìhé ?äNòé ãöék .íéøñBà íéîëçå ,øézî©¦©£¨¦§¦¥©©£¤¦§¤¥¤¨
ìëì úøzeî zà éøä" dì øîàéå dì epðzéå øBæçéå§©£§¦§¤¨§Ÿ©¨£¥©§¤¤§¨

B÷çîe øæçL ét ìò óà ,BëBúa Báúk ."íãà¯.ìeñt ¨¨§¨§©©¦¤¨©§¨¨
àøîâBà ,àeä "õeç" ,"àlà" éàä :eäì àéòaéà¦©£¨§©¤¨

éâéìôc àeä "õeç"áe ,àeä "õeç" ?àeä "úðî ìò"©§¨§¦§¦¦
ìáà ,èâa dì øéiL àäc ,øæòéìà éaøc déìò ïðaø©¨©£¥§©¦¡¦¤¤§¨¦¥¨§¥£¨
.àîìòc éàpz ìkà äåäc écéî ,déì eãBî "úðî ìò"a§©§¨¥¦¥©£¨©¨§¨¥§¨§¨
âéìôc àeä "úðî ìò"áe ,àeä "úðî ìò" àîìc Bà¦§¨©§¨§©§¨§¨¥
øéiL àäc ,äãBî "õeç"a ìáà ,ïðaøcà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©§©¨©£¨§¤§¨¦¥
ïéànhî íéúaä ìk :òîL àz ,àðéáø øîà ?èâa dì̈§¥£©¨¦¨¨§©¨©¨¦¦©§¦
àeä "õeç" àîìLa zøîà éà ;íéBb ìL àlà íéòâða¦§¨¦¤¨¤¦¦¨§©§¦§¨¨

¯àìc úðî ìò ,àeä "úðî ìò" zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§©§¨©§¨§¨
enhéî àä ,ìàøNé éza enhéîc àeä íéBb éza enhéî¦©¨¥¦§¦©¨¥¦§¨¥¨¦©
íéBb éza ,ãBòå !?ìàøNé éza éànhî àì íéBb ézä¥¦¨¦©§¦¨¥¦§¨¥§¨¥¦
õøà úéáa úòøö òâð ézúðå" :àéðúäå ?éànhî éî¦¦©§¦§¨©§¨§¨©¦¤©¨©©§¥¤¤

"íëúfeçà¯ïéàå ,íéòâða äànhî íëúfeçà õøà £©§¤¤¤£©§¤¦©§¨¦§¨¦§¥
"õeç" dpéî òîL àlà !íéòâða ïéànhî íéBb ézä¥¦¦©§¦¦§¨¦¤¨§©¦¨
,àéðúc ;àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .dpéî òîL ,àeä§©¦¨©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨
dì øîàå BzLà úà Løâîä ìò íéîëçå øæòéìà éaø e÷ìçð àì :äãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤©£¨¦©©§¨¥¤¦§§¨©¨

"éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä"¯Løâîä ìò ?e÷ìçð äî ìò ,úLøBâî dðéàL £¥©§¤¤§¨¨¨¦§¦¤¥¨§¤¤©¨¤§§©©§¨¥
,"éðBìôì éàNpz àlL úðî ìò íãà ìëì úøzeî zà éøä" ,dì øîàå BzLà¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨©§¨¤Ÿ¦¨§¦¦§¦
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קעח
miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtoihib

àèéâá øééù àëädfl `ypil `ly dcda ipz`c oeik ÐÐdf hb dxizd `ly `vnp

.mc` lkläùéàî àìà.mc` lkl zxzen z` i`e ,ipnn zyxebn z` ixd :dl xn`c Ð

dpedkl lqetcne .dpedka lqety hbd gix edfeÐlkl diixyc `kde ,`ed hb `nl`

dfn ueg mc`Ð.mixg`l zxzenéðàù äðåäë øåñéàzevn aezkd oda daixy Ð

.zexiziêàéä ïéùåã÷áxq`il il iycwzd" Ð

?edn "ipeltn ueg mc` lkléàø÷ éáéúëãÐ

."dyi`n dyexb" "xg` yi`l" :oxn`ckäàöéå
äúéäåoiyexibac oeike ,d`ivil died yiw` Ð

hb iedÐlkl dxq`pe ,oiyeciw eed inp `kd

.yi`d eze`n uegàëéìå úåúéøë ïðéòá`dc Ð

.`xab `eddc diabl dia `cib`ïéá äèùô øãä
'åë øæòéìà éáøì,oiyeciw eed xfril` iaxl Ð

.oiyeciw eed `l opaxlàúéà øîåì éöîú íà
àáà éáøãìeedc ,xfril` iaxc `ail` Ð

oiyeciwÐiabl dycwe oae`x `a ikd elit`

oerny `ae ,eig` oernyn ueg `nlr ilek

mdipy ezne ,oae`xn ueg dycweÐznaiizn

iellmdig`.íéúî éðù úùà äá àøå÷ éðà ïéàå
opzc ,oinai ipy zwif iptn iell dxqe`l Ð

mdn cg` zne oig` dyly :(`,`l) zenaia

zne eznaia xn`n ipyd dyreÐ`le zvleg

`ai dnai mdn cg` zne" :xn`py ,znaiizn

dilry `le ,cg` mai zwif dilry in "dilr

zwifn dzvi `l oiicry ,ef oebk .oinai ipy zwif

dzwifn d`vei dnai oi`c ,oey`xd znd ineai

exn`n zngn dwif dilr dtqezpe ,d`iaa `l`

`zi` elit` :iia` opireny` `kde .ipy ly

iabl oiyeciw eed el`k oiyeciwy ,`a` iaxcl

oiyeciw mdipy e`vnpe ,`nlrÐ`xew ip` oi`

oae`xc iyecw ?`nrh i`n .mizn ipy zy` da

oeikc .icin ipdn `l oerny iyecw la` ,epd`

"oae`xn ueg" :xn`cÐmey lr dxq` `l

lr `id zcnere dxeq` ixdy ,xzend mc`

.oae`xn ueg lkdéëéä íéúî éðù úùà àìàå
äì úçëùî`a oebk ?`a` iaxc `piipr i`da Ð

.'ek oae`x
êééù]
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éáøùdxizn yi`d eze` iiga elit`c rnyn - yi`d eze`n ueg mc` lkl xizn xfril`

xn`ck ,d`pz miiwz `l `nlc opiyiig `l i`n` :l`eny epiax dywde .`ypil

`l (xg`le) "fef miz`n il ipzzy zpn lr jihib df ixd" iab (`,cr) "efg`y in"a lirl

`ly zpn lr" :(`,ct) onwlc `ziixan wgvi epiax di`x `ian cere !ozzy cr `ypz

`ny oiyyeg oi` - "jia`le `a`l ilraiz

!el lraizy oiyyeg - xg`l `d ,mdl lraiz

yic ,fef miz`n iab ip`yc :opgl` iax axd uxize

miiwl lkez `le dl xy` z` ciqtz ot yegl

opiyiig - "xg`l ilraiz `ly" iab oke .d`pz

`ly zpn lr" ,`kd la` .qpe`a dilr `ai `ny

,dgxk lra dp`yiy yginl `kil - "i`ypiz

.dgxk lra xyt` i` oi`eyipcåìéôà`l

m`e - dpedkl dleqt dyi`n `l` dyxbzp

m` `dc ,ip`y dpedk xeqi`c i`ce `de :xn`z

mc` meyl dxzed `le dyi`n `l` dyxbzp `l

llk hb ied `l xfril` iaxl elit`c `hiyt -

it lr s`e ,maiizdl zxzen - zn m`e ,`nlra

oeikc :iziin ikdc xnel yie !dpedkl dleqty

dleqt dyi`n `l` dyxbzp `l elit`c

hb ied - "ipeltn ueg" xn` ik ok m` ,dpedkl

`lac `ed `xaq - hb ied `l m`c .xenb

,ied `l hbd gix elit` ,dyi`n `l` dyxbzp

:xn`z m`e .mipdkl aezkd dxqe` did `le

`pzle ,xeiy "zpn lr"a aiyg `lc xfril` iaxl

i`n` ,`xeiy ied `lc ecen inp opaxc oizipznc

miyp xyr dyy (`,a) `yixa zenaia `pz `l

yi` zy` ediicda aeygle ,odizexv zexhet

`ly zpn lr"a df dyxiby oebk - dzxv zxhetc

`la zne ,ipelt ly eig` d`ype "ipeltl `ypiz

nc ,`cixb "`ypz `ly zpn lr"ne ?mipazxze

ycwzdl dlekiy ,`cixb "ilraiz `l" e` ,zepfa

mb dxeq`y dy` zeg`l inc `lc ,dyw oi` -

zpn lr"n la` .ycwzdl dleki dpi`e ,zepfa

:xnel yie !`iyw - "ilraiz `lye `ypiz `ly

mzdc ,dy` zeg`l inc `lc meyn dl ipz `lc

- `kd la` ,dy` zeg` dl `ied dlitp zrya

cr yi` zy` `ied `l izk` dlitp zrya

elit`e .e`pz lr xearze ,mail lraizy

mrhny oeik ,yi` zy` `id eli`k dpaygz

ivn `l mewn lkn - el lrail dxeq` yi` zy`

dzid `ly `vnp - el lraiz m` `dc ,dipzinl

jkld ,dy` zeg`l inc `le ,mlern eig` zy`

`wtpc o`nl `l` ayiizi `l ,edine .dxht `l

:wgvi epiaxl dyw cere .dy` zeg`n dil

ele mipa `la oae`x zne ,`nw` `xqinl dicic iyeciw ipd`c ,eig` oernyn ueg dyciwe oae`x `ae ,eig` oernye oae`xn ueg cg` dyciwc oebk ,dxv zxva s` dl zgkyn izk`c

zy` meyn eig` iyeciw iptl df mai lr dxq`py oeik :xnel yie !meaiid one dvilgd on dxeht dxv zxvc ,iel iptl eltpe ,mipa `la zne ,zxg` dy` ele dzxv oerny maie ,zxg` dy`

oerny `ae ,eig` iele oernyn ueg oae`x yciwy oebk ,dxv zxve zexv dxyr yy dl zgkyn ,jenqa rnynck ,`ziixe`c mizn ipy zy` i` la` .g` zy` mai iabl `aiyg `l - yi`

,zxg` dy` ele iel zne .eilr dexq` `ly ,iell dxq`p `l mizn ipy zy`y ,mizn ipy zy` zxv iel maie ,oernye oae`x ezne .oae`x` `xqinl oerny iyeciw ipd`c ,ieln ueg dyciwe

d`vie" wiqnck ,oiyexiba enk oiyeciwa xfril` iaxc` ibilt opaxc ,ixiinw `l `zbelta xninl `ki` ,edine .meaie dvilgd on dxeht mizn ipy zy` [dxv] zxvc ,dcedi iptl eltpe

,oie`l iaiig iel `pz `lc ,rcz .dizeek `pzl dil `xiaqc `zbelta `l` ixiin `l (`,h) zenaic `nw wxt `zbelta ixiinc iell elit`e .mizn ipy zy` zgkyn `l edcicle ,"dzide

:dl jixt oizliknc inlyexiae .dxyr yy ipzinl ivn ied - oiyeciwa ecen opaxc `a` iaxc dizrc `wlqc i`nl la` .zezixk iaiigk ,edpip meaie dvilg ipa e`l r"xlc ab lr s`e

oiyeciw ici lr `linn `a xeqi`de ,mail dxez dxq` miyp dxyr yng lk :yexit .eilr dxq` `ed - `kd mxa ,eilr dxq` dxezd mzd :ipyne !xfril` iaxl miyp dxyr yy ipzile

la` .eilr dzxq`y ,dxeza `l` mc` meya ielz dly xeqi` oi`c ,maiizdl xzid dl oi`e dzxq` dxezd onz :xnel yi inp i` .ely i`pz ici lr dxq` - o`k la` .i`pz mey `la

.d`ypy znd eig` zeniy mcew mail dpxizi - dvxi m`y ,yxbna ielz xeqi`d - yi` zy`a

àìà.yxetn mye ,(a,i) `nw wxtne (a,`l) zenaic iyily wxtn dywe .`ziixe`c mizn ipy zy`c rnyn `kd - dl zgkyn ikid mizn ipy zy`ïåâëueg dyciwe oae`x `ay

z`yipe "ipeltn ueg mc` lkl zxzen z` ixd"n `py i`n ?oae`xc zeyi` rwt `l i`n` ,mzq dyciwe oerny `ayk :wgvi epiaxl dniz - mzq dyciwe oerny `ae oernyn

xg`l z`yipy ici lr - dwzpl ligzdy oeik ,oiyexiba mzdc :xnel yie .rwte hren xeiy ied mzdc meyn wlgl `xaq oi`e ?eilr dxq`py dfl zxzene ,oey`x zeyi` rwtc ,zne xg`l

.dwzp `l xg`l dycwzpy ici lr - dycwl `ay `kd la` .ixnbl dwzpnøæçå.opaxk s` xity `nwezin `ira jd lk - oernye oae`xl dl xn`e
s`
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,Léàä BúBàî õeç íãà ìëì øézî øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤©¦§¨¨¨¥¨¦
écéî ?øæòéìà éaøc àîòè éàî .íéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦©©§¨§©¦¡¦¤¤¦¥
àîìòc éàðz ìk ?ïðaøå .àîìòc éàðz ìkà äåäc©£¨©¨§¨¥§¨§¨§©¨©¨§¨¥§¨§¨

.èâa dì øéiL àëä ,èâa déì øéiL àì¯ïéúéðúîe ¨¦¥¥§¥¨¨¦¥¨§¥©§¦¦
øîà ?øæòéìà éaøc àîòè éàî ,"õeç"a àðîé÷Bàc§¦§¨§©©§¨§©¦¡¦¤¤¨©
Búéaî äàöéå" :àø÷ øîà :ãçà ï÷æ íeMî éàpé éaø©¦©©¦¨¥¤¨¨©§¨§¨§¨¦¥
àlà døézä àì eléôà ,"øçà Léàì äúéäå äëìäå§¨§¨§¨§¨¨¦©¥£¦Ÿ¦¦¨¤¨

øçà Léàì¯éaøc àîòè éøîà ïðaøå .úLøBâî Bæ éøä ¨¦©¥£¥§¤¤§©¨©¨§¦©§¨§©¦
"Léà" éàä :øæòéìà¯ïðçBé éaøå .Léàå Léà ìëì ¡¦¤¤©¦§¨¦§¦§©¦¨¨

äLeøb äMàå" :àëäî øæòéìà éaøc àîòè ,øîà£©©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨§¦¤§¨
"eçwé àì dMéàî¯dMéàî àlà äLøbúð àì eléôà ¥¦¨Ÿ¦¨£¦Ÿ¦§¨§¨¤¨¥¦¨

¯?ïðaøå .àhéb éåä àîìà ,äpeäkä ïî äìñôð¯ ¦§§¨¦©§¨©§¨¨¥¦¨§©¨©
?Càéä ïéLecé÷a :àaà éaø éòa .éðàL äpeäk øeqéà¦§¨¨¥¨¥©¦©¨§¦¦¥¨
éaøì éòaéz ;ïðaøì éòaéz ,øæòéìà éaøì éòaéz¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥§©¨©¦¨¥§©¦

àëä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò :øæòéìà¯àlà ¡¦¤¤©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨
,éàø÷ éáéúëc íeMîBà ,ïðéòa àéìòî ïéð÷ íúä ìáà ¦¦§¦¦§¨¥£¨¨¨¦§¨©©§¨¨¥©

àì ïàk ãò :ïðaøì éòaéz ?"äúéäå ...äàöéå" àîìc¦§¨§¨§¨§¨§¨¦¨¥§©¨©©¨¨
àëä ïðaø éøîà÷¯ìáà ,àkéìå úeúéøk ïðéòác àlà ¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¨¥©§¦§¥¨£¨

?"äúéäå ...äàöéå" àîìc Bà ,eäc ìk ïéð÷ íúä̈¨¦§¨¨§¦§¨§¨§¨§¨§¨
ïéa øæòéìà éaøì ïéa :dèLt øãä déì àéòaéàc øúáì§¨©§¦©£¨¥£©§¨¨¥§©¦¡¦¤¤¥
àöîz íà :ééaà øîà ."äúéäå ...äàöéå" ïðéòa ,ïðaøì§©¨©¨¥©§¨§¨§¨§¨£©©©¥¦¦§¨
õeç dLcé÷å ïáeàø àa ,àaà éaøãì àúéà øîBì©¦¨¦§©¦©¨¨§¥§¦§¨
eúîe ,ïáeàøî õeç dLcé÷å ïBòîL àáe ,ïBòîMî¦¦§¨¦§§¦§¨¥§¥¥

íäéðL¯éðL úLà da àøB÷ éðà ïéàå ,éåìì úîaéúî §¥¤¦§©¤¤§¥¦§¥£¦¥¨¥¤§¥
éLecé÷ ,eðäà ïáeàøc éLecé÷ ?àîòè éàî ,íéúî¥¦©©§¨¦¥¦§¥©£¦¥

.eðäà àì ïBòîLc¯éëéä íéúî éðL úLà àlàå §¦§¨©£§¤¨¥¤§¥¥¦¥¦
éLecé÷c ,íúñ dLcé÷å ïBòîL àáe ,ïBòîMî õeç dLcé÷å ïáeàø àaL ïBâk ?dì zçkLî©§©©§¨§¤¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦§§¦§¨§¨§¦¥
dì øîà :ééaà éòa .ïáeàøà àøñéîì eðäà ïBòîLc éLecé÷å ,àîìòà àøñéîì eðäà ïáeàø§¥©£§¥§¨©¨§¨§¦¥§¦§©£§¥§¨©§¥¨¥©©¥¨©¨
?eäî ,"ïBòîLå ïáeàøì" dì øîàå øæçå ,"ïBòîLå ïáeàøî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä"£¥©§¤¤§¨¨¨¥§¥§¦§§¨©§¨©¨¦§¥§¦§©
øîBì àöîz íà ?øñà àøLc éàîe àøL øñàc éàî àîìc Bà ,àøL øñàc éàî ïðéøîà éî¦¨§¦©©§¨©§¨¦§¨©§¨©§¨©¦§¨£©¦¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oihib(iyiy meil)

Ldf ote`aøézî øæòéìà éaødze`Léàä BúBàî õeç íãà ìëì, ¤©¦¡¦¤¤©¦§¨¨¨¥¨¦
íéøñBà íéîëçå.lha df hbe ,ixnbl dze` ©£¨¦§¦

mzwelgny xaeqd dcedi iaxa iqei iax zrc z` `xnbd zxxan
:zpn lraøæòéìà éaøc àîòè éàîlr' i`pz ea yiy hb xiykny ©©§¨§©¦¡¦¤¤

,`xnbd zx`an .'ipeltl i`ypz `ly zpnéàðz ìkà äåäc éãéî¦¦©£¨©¨§©
àîìòc.hbd z` lqet epi`y ,libx i`pz lkk `ed df i`pz - §¨§¨

,`xnbd zxxanåednly mnrhïðaøzx`an .hbd z` milqetd §©¨¨
y oeik ,libx i`pzk epi` df i`pzy ,`xnbdàì àîìòc éàðz ìk̈§©§¨§¨Ÿ

,èba déì øéiL`vnpe mlerd lkl hbd zngn zxzen `id oky ¦¥¥©¥
j` ,i`pzd z` miiwl yiy `l` ,ixnbl dlran dzxek hbdy

àëäixd ,ipeltl `ypiz `ly df i`pza,èba dì øéiL`id oky ¨¨¦¥¨©¥
`l df hby `vnpe ,yxbnd zngn yi`d eze`l `ypidl dxeq`

.zezixk hb df oi`e ,mc` lkl `ypidl dxizd
zxaeqd epizpyn zrcl zwelgnd zxaq z` `xnbd zxxan

:'ueg' xne`a mzwelgnyàðîé÷Bàc ,ïéúéðúîeepcnrdy - ©§¦¦§¦§¨
minkge xfril` iax ewlgpyaoeylìà éaøc àîòè éàî ,'õeç'øæòé §©©§¨§©¦¡¦¤¤

,`xnbd zx`an .xeiy ea yiy s` df hb xiyknyéàpé éaø øîà̈©©¦©©
,ãçà ï÷æ íeMîc `ed xfril` iax ly enrhàø÷ øîà(a ck mixac) ¦¨¥¤¨¨©§¨

,'øçà Léàì äúéäå äëìäå ,Búéaî äàöéå'yi`l' oeyld zernyne §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
y `id 'xg`eléôàm`døézä àìlrad,øçà Léàì àlà,xnelk £¦Ÿ¦¦¨¤¨§¦©¥

cg` mc`l dxizdy s`,cala,úLøBâî Bæ éøäokle ,xyk hbde £¥§¤¤
.xyk hb edfy ,ipelt yi`n ueg mlerd lkl dxizd m`y i`ce

åly mnrhïðaø,`ed milqety(øæòéìà éaøc àîòè éøîà) §©¨¨¨§¥©§¨§©¦¡¦¤¤
zernynyéàäoeyl'Léà'dxizd hbdy `id,Léàå Léà ìëì`le ©¦§¨¦§¦

,ipelt yi`n ueg mlerd lkl dxizny hb okle .cg` yi`l wx
.hb epi`

:sqep ote`a zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
àëäî øæòéìà éaøc àîòèdnn cnlp xfril` iax ly enrh - ©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨

mipdk iabl aezky(f `k `xwie)dLéàî äLeøb äMàå'[dlran-]àì §¦¨§¨¥¦¨Ÿ
,'eçwéy `id 'dyi`n' oeyld zernyneeléôàm`äLøbúð àì ¦¨£¦Ÿ¦§¨§¨

dy`ddLéàî àlà`id ixd ,mlerd x`yl dxzed `le ,cala ¤¨¥¦¨
e 'dyexb' z`xwpäpeäkä ïî äìñôð,df hbaéåä àîìàdf hbàhéb ¦§§¨¦©§¨©§¨£¥¦¨

,ipeltn ueg mlerd lkl df hba dxizd m` ,o`k oke .xyk hb -
.xyk hbdy ixdåly mnrhïðaøleqt `ed dfk hb mpn`y ,`ed, §©¨¨

oky ,xyk `ed df hby di`x epi` dpedkd on dy`d dlqtpy dfe
,éðàL äpeäk øeqéàopi`e mipdka zekiiyd zeevn daxd yie ¦§¨©¦

dy`d z` lqet dfk leqt hb elit` okle ,l`xyi x`ya zekiiy
.dpedkd on

,oiyexiba 'ueg' oeyl ly dpic edn dpynd dx`iay xg`l
:oiyeciwa ef oeyl ly dpic dn `xnbd zxxan

Càéä ïéLecé÷a ,àaà éaø éòazycewn z` ixd' xn`y ote`a oicd ¨¥©¦©¨§¦¦¥©
.ipeltln ueg mlerd lkl xq`iz `idy ezpeeke ,'ipeltn ueg il

.wtqd iccv z` zx`an `xnbdéòaézef dl`y le`yl yi - ¦¨¥
ìzrc,øæòéìà éaøoke ,oiyexiba ef oeyl xiykndéòaézyi - §©¦¡¦¤¤¦¨¥

ef dl`y le`ylìzrc,ïðaø.oiyexiba ef oeyl milqetdéòaéz §©¨¨¦¨¥
ìzrc,øæòéìà éaø`nyøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãòef oeyly §©¦¡¦¤¤©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤

dxiykàëä,oiyexiba -c íeMî àlàéàø÷ éáéúëhby micnlnd ¨¨¤¨¦¦§¦¥§¨¥
.lirl x`eank ,xyk xeiy mríúä ìáà,oiyeciwa -àélòî ïéð÷ £¨¨¨¦§¨§©§¨

ïðéòaef oeyl okle ,llk xeiy `ll xenb oipw zeyrl jixv - §¦¨
.oiyeciwa dleqt,àîìc Bàywidd(a ck mixac)'äúéäå äàöéå' ¦§¨§¨§¨§¨§¨

myke ,df oiprl mb oiyexib oick `ed oiyeciw oicy cnln
.liren `ed oiyeciwa s` ,df oeyl liren oiyexibay

okeì éòaézzrc,ïðaø`nyïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòef oeyly ¦¨¥§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨
zlqetàëä,oiyexibaàlàmeynïðéòácdidzyúeúéøk,hba ¨¨¤¨¦§¦¨§¦
,àkéìåyl oky`id oky ,zezixk o`k oi`e hba zxiiyn 'ueg' oe §¥¨

.dlra zngn ipeltl dxeq`y dfa dlral dxeyw oiicrìáà£¨
íúäwitqn ,oiyeciwa -eäc ìk ïéð÷oipw epi`y s` ,`edy lk - ¨¨¦§¨¨§

.xenbàîìc Bàywidd(my)'äúéäå äàöéå'oiyeciw oicy cnln ¦§¨§¨§¨§¨§¨
,zyxebn dpi` oiyexibay myke ,df oiprl mb oiyexib oick `ed

.zycewn `dz `l oiyeciwa s`
øúáìxg`l -déì àéòaéàc,ef dl`y `a` iaxldèLt øãä- §¨©§¦©§¨¥¨©©§¨

.ewitq z` hyte xfgì ïéazrcøæòéìà éaøeì ïéazrc,ïðaø ¥§©¦¡¦¤¤¥§©¨¨
meyn ,mrhde .oiyeciwa ewlgp jk oiyexiba ewlgpy myky

c'äúéäå äàöéå' ïðéòa(my)oiprl oiyexibd oick `ed oiyeciwd oice , §¦¨§¨§¨§¨§¨
iax zrcl if` ,'ipeltn ueg' oeyla dy` yciw mc` m` ,okl .df
j` ,ipelt eze`n ueg mlerd lk lr dxeq` ok` `id xfril`

.llk oiyeciw el` oi` minkg zrcl
zenaia x`ean(:`l)zny oebk .mizn ipy zy` maiil xeq`y

if` ,oerny zne ,oae`x zy`a xn`n eig` oerny dyre ,oae`x
zaygp `id oky ,mdig` iell maiizdl opaxcn dxeq` `id
gkn mb iel iptl meail zltep `id xnelk ,mizn ipy zy`l
`l` zrwtp dpi` oae`x ineai zwif oky ,oerny gkn mbe oae`x

:exn`n ici lr ezwif z` dilr siqed oernye ,xenb meaia
øîBì àöîz íà ,éiaà øîàok`yì àúéàepic,àaà éaøãeiyeciw ¨©©©¥¦¦§¨©¦¨§§©¦©¨

y ote`a if` ,xfril` iax zrcl miqtez ok` 'ueg'ïáeàø àä§¥
dLcé÷åoeyla'ïBòîMî õeç'lk lr dxeq` ok` `ide ,eig` §¦§¨¦¦§

,mdipyn ueg mlerdeokn xg`lïBòîL àáeig`õeç dLcé÷å ¨¦§§¦§¨
,íäéðL eúîe ,ïáeàøî`id if`éåìì úîaéúî,mdig`àøB÷ éðà ïéàå ¥§¥¥§¥¤¦§©¤¤§¥¦§¥£¦¥

daly dkldd z` ef dy`a,'íéúî éðL úLà'oi` ef dy` xnelk ¨¥¤§¥¥¦
,`xnbd zx`an .maiizdl dxeq`y mizn ipy zy`k dpicéàî©

àîòèy meyn ,mizn ipy zy` `id oi`yeðäà ïáeàøc éLecé÷- ©§¨¦¥¦§¥©£
j` ,ezy` `ide elired ok` oae`x iyeciwàì ïBòîLc éLecé÷¦¥§¦§Ÿ

eðäàokle ,mc` s` lr dze` exq` `l el` oiyeciwy oeik ,llk ©£
zy` wx xnelk ,cala cg` zn zy` `ide ,llk oiyeciw el` oi`

.oae`xàlàåicoíéúî éðL úLàueg iyeciwa,dì úçkLî éëéä §¤¨¥¤§¥¥¦¥¦©§©©¨
edfïBòîMî õeç dLcé÷å ïáeàø àaL ïBâk,eig`dLcé÷å ïBòîL àáe §¤¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦§§¦§¨

,íúñ`id okle ,oae`x z` `ivedl ilan ,milibx oiyeciw xnelk §¨
,mizn ipy zy`cixdàîìòà àøñéîì eðäà ïáeàø éLecé÷- §¦¥§¥©£§¥§¨©¨§¨

,oernyn ueg ,mlerd lk lr dze` xeq`l eliredïBòîLc éLecé÷å§¦¥§¦§
ïáeàøà àøñéîì eðäàda eqtz mdipy iyeciw okle ,oae`x lr - ©£§¥§¨©§¥

.iell maiizdl dxeq`e ,mizn ipy zy` `ide
:mipey mipte`a 'ueg' iyexib oic z` xxal zxfeg `xnbdéòä¥

øæçå ,'ïBòîLå ïáeàøî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîà ,éiaà©©¥¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¥§¥§¦§§¨©
dì øîàåhbd zxiqn iptlzxzen z` ixd'eäî ,'ïBòîLå ïáeàøì §¨©¨¦§¥§¦§©

,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .oicdøñàc éàî ïðéøîà éî¦©§¦¨©§¨©
dligznàøLoae`x lr dxq` dligzn xnelk ,eiykr [xizd-] §¨

xyk hbde ixnbl dxizdl ezpeeke ,mdl dxizd eiykre oernye
.minkg zrcl s`àîìc Bàc `id epeyl zernynøñàc éàî ¦§¨©§¨©

,dligznàøL,eiykràøLc éàîedligznøñàxnelk ,eiykr §¨©¦§¨¨©
,mlerd x`yl `le oernyl oae`xl wx dxizdl `id ezpeeky
zrcle oernyle oae`xl wx zxzen `id xfril` iax zrcl if`e

.llk hb df oi` minkg
,wtzqdl `xnbd dtiqenøîBì àöîz íà¦¦§¨©
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קעט
miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtoihib

àèéâá øééù àëädfl `ypil `ly dcda ipz`c oeik ÐÐdf hb dxizd `ly `vnp

.mc` lkläùéàî àìà.mc` lkl zxzen z` i`e ,ipnn zyxebn z` ixd :dl xn`c Ð

dpedkl lqetcne .dpedka lqety hbd gix edfeÐlkl diixyc `kde ,`ed hb `nl`

dfn ueg mc`Ð.mixg`l zxzenéðàù äðåäë øåñéàzevn aezkd oda daixy Ð

.zexiziêàéä ïéùåã÷áxq`il il iycwzd" Ð

?edn "ipeltn ueg mc` lkléàø÷ éáéúëãÐ

."dyi`n dyexb" "xg` yi`l" :oxn`ckäàöéå
äúéäåoiyexibac oeike ,d`ivil died yiw` Ð

hb iedÐlkl dxq`pe ,oiyeciw eed inp `kd

.yi`d eze`n uegàëéìå úåúéøë ïðéòá`dc Ð

.`xab `eddc diabl dia `cib`ïéá äèùô øãä
'åë øæòéìà éáøì,oiyeciw eed xfril` iaxl Ð

.oiyeciw eed `l opaxlàúéà øîåì éöîú íà
àáà éáøãìeedc ,xfril` iaxc `ail` Ð

oiyeciwÐiabl dycwe oae`x `a ikd elit`

oerny `ae ,eig` oernyn ueg `nlr ilek

mdipy ezne ,oae`xn ueg dycweÐznaiizn

iellmdig`.íéúî éðù úùà äá àøå÷ éðà ïéàå
opzc ,oinai ipy zwif iptn iell dxqe`l Ð

mdn cg` zne oig` dyly :(`,`l) zenaia

zne eznaia xn`n ipyd dyreÐ`le zvleg

`ai dnai mdn cg` zne" :xn`py ,znaiizn

dilry `le ,cg` mai zwif dilry in "dilr

zwifn dzvi `l oiicry ,ef oebk .oinai ipy zwif

dzwifn d`vei dnai oi`c ,oey`xd znd ineai

exn`n zngn dwif dilr dtqezpe ,d`iaa `l`

`zi` elit` :iia` opireny` `kde .ipy ly

iabl oiyeciw eed el`k oiyeciwy ,`a` iaxcl

oiyeciw mdipy e`vnpe ,`nlrÐ`xew ip` oi`

oae`xc iyecw ?`nrh i`n .mizn ipy zy` da

oeikc .icin ipdn `l oerny iyecw la` ,epd`

"oae`xn ueg" :xn`cÐmey lr dxq` `l

lr `id zcnere dxeq` ixdy ,xzend mc`

.oae`xn ueg lkdéëéä íéúî éðù úùà àìàå
äì úçëùî`a oebk ?`a` iaxc `piipr i`da Ð

.'ek oae`x
êééù]
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éáøùdxizn yi`d eze` iiga elit`c rnyn - yi`d eze`n ueg mc` lkl xizn xfril`

xn`ck ,d`pz miiwz `l `nlc opiyiig `l i`n` :l`eny epiax dywde .`ypil

`l (xg`le) "fef miz`n il ipzzy zpn lr jihib df ixd" iab (`,cr) "efg`y in"a lirl

`ly zpn lr" :(`,ct) onwlc `ziixan wgvi epiax di`x `ian cere !ozzy cr `ypz

`ny oiyyeg oi` - "jia`le `a`l ilraiz

!el lraizy oiyyeg - xg`l `d ,mdl lraiz

yic ,fef miz`n iab ip`yc :opgl` iax axd uxize

miiwl lkez `le dl xy` z` ciqtz ot yegl

opiyiig - "xg`l ilraiz `ly" iab oke .d`pz

`ly zpn lr" ,`kd la` .qpe`a dilr `ai `ny

,dgxk lra dp`yiy yginl `kil - "i`ypiz

.dgxk lra xyt` i` oi`eyipcåìéôà`l

m`e - dpedkl dleqt dyi`n `l` dyxbzp

m` `dc ,ip`y dpedk xeqi`c i`ce `de :xn`z

mc` meyl dxzed `le dyi`n `l` dyxbzp `l

llk hb ied `l xfril` iaxl elit`c `hiyt -

it lr s`e ,maiizdl zxzen - zn m`e ,`nlra

oeikc :iziin ikdc xnel yie !dpedkl dleqty

dleqt dyi`n `l` dyxbzp `l elit`c

hb ied - "ipeltn ueg" xn` ik ok m` ,dpedkl

`lac `ed `xaq - hb ied `l m`c .xenb

,ied `l hbd gix elit` ,dyi`n `l` dyxbzp

:xn`z m`e .mipdkl aezkd dxqe` did `le

`pzle ,xeiy "zpn lr"a aiyg `lc xfril` iaxl

i`n` ,`xeiy ied `lc ecen inp opaxc oizipznc

miyp xyr dyy (`,a) `yixa zenaia `pz `l

yi` zy` ediicda aeygle ,odizexv zexhet

`ly zpn lr"a df dyxiby oebk - dzxv zxhetc

`la zne ,ipelt ly eig` d`ype "ipeltl `ypiz

nc ,`cixb "`ypz `ly zpn lr"ne ?mipazxze

ycwzdl dlekiy ,`cixb "ilraiz `l" e` ,zepfa

mb dxeq`y dy` zeg`l inc `lc ,dyw oi` -

zpn lr"n la` .ycwzdl dleki dpi`e ,zepfa

:xnel yie !`iyw - "ilraiz `lye `ypiz `ly

mzdc ,dy` zeg`l inc `lc meyn dl ipz `lc

- `kd la` ,dy` zeg` dl `ied dlitp zrya

cr yi` zy` `ied `l izk` dlitp zrya

elit`e .e`pz lr xearze ,mail lraizy

mrhny oeik ,yi` zy` `id eli`k dpaygz

ivn `l mewn lkn - el lrail dxeq` yi` zy`

dzid `ly `vnp - el lraiz m` `dc ,dipzinl

jkld ,dy` zeg`l inc `le ,mlern eig` zy`

`wtpc o`nl `l` ayiizi `l ,edine .dxht `l

:wgvi epiaxl dyw cere .dy` zeg`n dil

ele mipa `la oae`x zne ,`nw` `xqinl dicic iyeciw ipd`c ,eig` oernyn ueg dyciwe oae`x `ae ,eig` oernye oae`xn ueg cg` dyciwc oebk ,dxv zxva s` dl zgkyn izk`c

zy` meyn eig` iyeciw iptl df mai lr dxq`py oeik :xnel yie !meaiid one dvilgd on dxeht dxv zxvc ,iel iptl eltpe ,mipa `la zne ,zxg` dy` ele dzxv oerny maie ,zxg` dy`

oerny `ae ,eig` iele oernyn ueg oae`x yciwy oebk ,dxv zxve zexv dxyr yy dl zgkyn ,jenqa rnynck ,`ziixe`c mizn ipy zy` i` la` .g` zy` mai iabl `aiyg `l - yi`

,zxg` dy` ele iel zne .eilr dexq` `ly ,iell dxq`p `l mizn ipy zy`y ,mizn ipy zy` zxv iel maie ,oernye oae`x ezne .oae`x` `xqinl oerny iyeciw ipd`c ,ieln ueg dyciwe

d`vie" wiqnck ,oiyexiba enk oiyeciwa xfril` iaxc` ibilt opaxc ,ixiinw `l `zbelta xninl `ki` ,edine .meaie dvilgd on dxeht mizn ipy zy` [dxv] zxvc ,dcedi iptl eltpe

,oie`l iaiig iel `pz `lc ,rcz .dizeek `pzl dil `xiaqc `zbelta `l` ixiin `l (`,h) zenaic `nw wxt `zbelta ixiinc iell elit`e .mizn ipy zy` zgkyn `l edcicle ,"dzide

:dl jixt oizliknc inlyexiae .dxyr yy ipzinl ivn ied - oiyeciwa ecen opaxc `a` iaxc dizrc `wlqc i`nl la` .zezixk iaiigk ,edpip meaie dvilg ipa e`l r"xlc ab lr s`e

oiyeciw ici lr `linn `a xeqi`de ,mail dxez dxq` miyp dxyr yng lk :yexit .eilr dxq` `ed - `kd mxa ,eilr dxq` dxezd mzd :ipyne !xfril` iaxl miyp dxyr yy ipzile

la` .eilr dzxq`y ,dxeza `l` mc` meya ielz dly xeqi` oi`c ,maiizdl xzid dl oi`e dzxq` dxezd onz :xnel yi inp i` .ely i`pz ici lr dxq` - o`k la` .i`pz mey `la

.d`ypy znd eig` zeniy mcew mail dpxizi - dvxi m`y ,yxbna ielz xeqi`d - yi` zy`a

àìà.yxetn mye ,(a,i) `nw wxtne (a,`l) zenaic iyily wxtn dywe .`ziixe`c mizn ipy zy`c rnyn `kd - dl zgkyn ikid mizn ipy zy`ïåâëueg dyciwe oae`x `ay

z`yipe "ipeltn ueg mc` lkl zxzen z` ixd"n `py i`n ?oae`xc zeyi` rwt `l i`n` ,mzq dyciwe oerny `ayk :wgvi epiaxl dniz - mzq dyciwe oerny `ae oernyn

xg`l z`yipy ici lr - dwzpl ligzdy oeik ,oiyexiba mzdc :xnel yie .rwte hren xeiy ied mzdc meyn wlgl `xaq oi`e ?eilr dxq`py dfl zxzene ,oey`x zeyi` rwtc ,zne xg`l

.dwzp `l xg`l dycwzpy ici lr - dycwl `ay `kd la` .ixnbl dwzpnøæçå.opaxk s` xity `nwezin `ira jd lk - oernye oae`xl dl xn`e
s`
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Búéaî äàöéå" :àø÷ øîà :ãçà ï÷æ íeMî éàpé éaø©¦©©¦¨¥¤¨¨©§¨§¨§¨¦¥
àlà døézä àì eléôà ,"øçà Léàì äúéäå äëìäå§¨§¨§¨§¨¨¦©¥£¦Ÿ¦¦¨¤¨

øçà Léàì¯éaøc àîòè éøîà ïðaøå .úLøBâî Bæ éøä ¨¦©¥£¥§¤¤§©¨©¨§¦©§¨§©¦
"Léà" éàä :øæòéìà¯ïðçBé éaøå .Léàå Léà ìëì ¡¦¤¤©¦§¨¦§¦§©¦¨¨

äLeøb äMàå" :àëäî øæòéìà éaøc àîòè ,øîà£©©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨§¦¤§¨
"eçwé àì dMéàî¯dMéàî àlà äLøbúð àì eléôà ¥¦¨Ÿ¦¨£¦Ÿ¦§¨§¨¤¨¥¦¨

¯?ïðaøå .àhéb éåä àîìà ,äpeäkä ïî äìñôð¯ ¦§§¨¦©§¨©§¨¨¥¦¨§©¨©
?Càéä ïéLecé÷a :àaà éaø éòa .éðàL äpeäk øeqéà¦§¨¨¥¨¥©¦©¨§¦¦¥¨
éaøì éòaéz ;ïðaøì éòaéz ,øæòéìà éaøì éòaéz¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥§©¨©¦¨¥§©¦

àëä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò :øæòéìà¯àlà ¡¦¤¤©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨
,éàø÷ éáéúëc íeMîBà ,ïðéòa àéìòî ïéð÷ íúä ìáà ¦¦§¦¦§¨¥£¨¨¨¦§¨©©§¨¨¥©

àì ïàk ãò :ïðaøì éòaéz ?"äúéäå ...äàöéå" àîìc¦§¨§¨§¨§¨§¨¦¨¥§©¨©©¨¨
àëä ïðaø éøîà÷¯ìáà ,àkéìå úeúéøk ïðéòác àlà ¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¨¥©§¦§¥¨£¨

?"äúéäå ...äàöéå" àîìc Bà ,eäc ìk ïéð÷ íúä̈¨¦§¨¨§¦§¨§¨§¨§¨§¨
ïéa øæòéìà éaøì ïéa :dèLt øãä déì àéòaéàc øúáì§¨©§¦©£¨¥£©§¨¨¥§©¦¡¦¤¤¥
àöîz íà :ééaà øîà ."äúéäå ...äàöéå" ïðéòa ,ïðaøì§©¨©¨¥©§¨§¨§¨§¨£©©©¥¦¦§¨
õeç dLcé÷å ïáeàø àa ,àaà éaøãì àúéà øîBì©¦¨¦§©¦©¨¨§¥§¦§¨
eúîe ,ïáeàøî õeç dLcé÷å ïBòîL àáe ,ïBòîMî¦¦§¨¦§§¦§¨¥§¥¥

íäéðL¯éðL úLà da àøB÷ éðà ïéàå ,éåìì úîaéúî §¥¤¦§©¤¤§¥¦§¥£¦¥¨¥¤§¥
éLecé÷ ,eðäà ïáeàøc éLecé÷ ?àîòè éàî ,íéúî¥¦©©§¨¦¥¦§¥©£¦¥

.eðäà àì ïBòîLc¯éëéä íéúî éðL úLà àlàå §¦§¨©£§¤¨¥¤§¥¥¦¥¦
éLecé÷c ,íúñ dLcé÷å ïBòîL àáe ,ïBòîMî õeç dLcé÷å ïáeàø àaL ïBâk ?dì zçkLî©§©©§¨§¤¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦§§¦§¨§¨§¦¥
dì øîà :ééaà éòa .ïáeàøà àøñéîì eðäà ïBòîLc éLecé÷å ,àîìòà àøñéîì eðäà ïáeàø§¥©£§¥§¨©¨§¨§¦¥§¦§©£§¥§¨©§¥¨¥©©¥¨©¨
?eäî ,"ïBòîLå ïáeàøì" dì øîàå øæçå ,"ïBòîLå ïáeàøî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä"£¥©§¤¤§¨¨¨¥§¥§¦§§¨©§¨©¨¦§¥§¦§©
øîBì àöîz íà ?øñà àøLc éàîe àøL øñàc éàî àîìc Bà ,àøL øñàc éàî ïðéøîà éî¦¨§¦©©§¨©§¨¦§¨©§¨©§¨©¦§¨£©¦¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oihib(iyiy meil)

Ldf ote`aøézî øæòéìà éaødze`Léàä BúBàî õeç íãà ìëì, ¤©¦¡¦¤¤©¦§¨¨¨¥¨¦
íéøñBà íéîëçå.lha df hbe ,ixnbl dze` ©£¨¦§¦

mzwelgny xaeqd dcedi iaxa iqei iax zrc z` `xnbd zxxan
:zpn lraøæòéìà éaøc àîòè éàîlr' i`pz ea yiy hb xiykny ©©§¨§©¦¡¦¤¤

,`xnbd zx`an .'ipeltl i`ypz `ly zpnéàðz ìkà äåäc éãéî¦¦©£¨©¨§©
àîìòc.hbd z` lqet epi`y ,libx i`pz lkk `ed df i`pz - §¨§¨

,`xnbd zxxanåednly mnrhïðaøzx`an .hbd z` milqetd §©¨¨
y oeik ,libx i`pzk epi` df i`pzy ,`xnbdàì àîìòc éàðz ìk̈§©§¨§¨Ÿ

,èba déì øéiL`vnpe mlerd lkl hbd zngn zxzen `id oky ¦¥¥©¥
j` ,i`pzd z` miiwl yiy `l` ,ixnbl dlran dzxek hbdy

àëäixd ,ipeltl `ypiz `ly df i`pza,èba dì øéiL`id oky ¨¨¦¥¨©¥
`l df hby `vnpe ,yxbnd zngn yi`d eze`l `ypidl dxeq`

.zezixk hb df oi`e ,mc` lkl `ypidl dxizd
zxaeqd epizpyn zrcl zwelgnd zxaq z` `xnbd zxxan

:'ueg' xne`a mzwelgnyàðîé÷Bàc ,ïéúéðúîeepcnrdy - ©§¦¦§¦§¨
minkge xfril` iax ewlgpyaoeylìà éaøc àîòè éàî ,'õeç'øæòé §©©§¨§©¦¡¦¤¤

,`xnbd zx`an .xeiy ea yiy s` df hb xiyknyéàpé éaø øîà̈©©¦©©
,ãçà ï÷æ íeMîc `ed xfril` iax ly enrhàø÷ øîà(a ck mixac) ¦¨¥¤¨¨©§¨

,'øçà Léàì äúéäå äëìäå ,Búéaî äàöéå'yi`l' oeyld zernyne §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
y `id 'xg`eléôàm`døézä àìlrad,øçà Léàì àlà,xnelk £¦Ÿ¦¦¨¤¨§¦©¥

cg` mc`l dxizdy s`,cala,úLøBâî Bæ éøäokle ,xyk hbde £¥§¤¤
.xyk hb edfy ,ipelt yi`n ueg mlerd lkl dxizd m`y i`ce

åly mnrhïðaø,`ed milqety(øæòéìà éaøc àîòè éøîà) §©¨¨¨§¥©§¨§©¦¡¦¤¤
zernynyéàäoeyl'Léà'dxizd hbdy `id,Léàå Léà ìëì`le ©¦§¨¦§¦

,ipelt yi`n ueg mlerd lkl dxizny hb okle .cg` yi`l wx
.hb epi`

:sqep ote`a zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
àëäî øæòéìà éaøc àîòèdnn cnlp xfril` iax ly enrh - ©§¨§©¦¡¦¤¤¥¨¨

mipdk iabl aezky(f `k `xwie)dLéàî äLeøb äMàå'[dlran-]àì §¦¨§¨¥¦¨Ÿ
,'eçwéy `id 'dyi`n' oeyld zernyneeléôàm`äLøbúð àì ¦¨£¦Ÿ¦§¨§¨

dy`ddLéàî àlà`id ixd ,mlerd x`yl dxzed `le ,cala ¤¨¥¦¨
e 'dyexb' z`xwpäpeäkä ïî äìñôð,df hbaéåä àîìàdf hbàhéb ¦§§¨¦©§¨©§¨£¥¦¨

,ipeltn ueg mlerd lkl df hba dxizd m` ,o`k oke .xyk hb -
.xyk hbdy ixdåly mnrhïðaøleqt `ed dfk hb mpn`y ,`ed, §©¨¨

oky ,xyk `ed df hby di`x epi` dpedkd on dy`d dlqtpy dfe
,éðàL äpeäk øeqéàopi`e mipdka zekiiyd zeevn daxd yie ¦§¨©¦

dy`d z` lqet dfk leqt hb elit` okle ,l`xyi x`ya zekiiy
.dpedkd on

,oiyexiba 'ueg' oeyl ly dpic edn dpynd dx`iay xg`l
:oiyeciwa ef oeyl ly dpic dn `xnbd zxxan

Càéä ïéLecé÷a ,àaà éaø éòazycewn z` ixd' xn`y ote`a oicd ¨¥©¦©¨§¦¦¥©
.ipeltln ueg mlerd lkl xq`iz `idy ezpeeke ,'ipeltn ueg il

.wtqd iccv z` zx`an `xnbdéòaézef dl`y le`yl yi - ¦¨¥
ìzrc,øæòéìà éaøoke ,oiyexiba ef oeyl xiykndéòaézyi - §©¦¡¦¤¤¦¨¥

ef dl`y le`ylìzrc,ïðaø.oiyexiba ef oeyl milqetdéòaéz §©¨¨¦¨¥
ìzrc,øæòéìà éaø`nyøæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãòef oeyly §©¦¡¦¤¤©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤

dxiykàëä,oiyexiba -c íeMî àlàéàø÷ éáéúëhby micnlnd ¨¨¤¨¦¦§¦¥§¨¥
.lirl x`eank ,xyk xeiy mríúä ìáà,oiyeciwa -àélòî ïéð÷ £¨¨¨¦§¨§©§¨

ïðéòaef oeyl okle ,llk xeiy `ll xenb oipw zeyrl jixv - §¦¨
.oiyeciwa dleqt,àîìc Bàywidd(a ck mixac)'äúéäå äàöéå' ¦§¨§¨§¨§¨§¨

myke ,df oiprl mb oiyexib oick `ed oiyeciw oicy cnln
.liren `ed oiyeciwa s` ,df oeyl liren oiyexibay

okeì éòaézzrc,ïðaø`nyïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòef oeyly ¦¨¥§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨
zlqetàëä,oiyexibaàlàmeynïðéòácdidzyúeúéøk,hba ¨¨¤¨¦§¦¨§¦
,àkéìåyl oky`id oky ,zezixk o`k oi`e hba zxiiyn 'ueg' oe §¥¨

.dlra zngn ipeltl dxeq`y dfa dlral dxeyw oiicrìáà£¨
íúäwitqn ,oiyeciwa -eäc ìk ïéð÷oipw epi`y s` ,`edy lk - ¨¨¦§¨¨§

.xenbàîìc Bàywidd(my)'äúéäå äàöéå'oiyeciw oicy cnln ¦§¨§¨§¨§¨§¨
,zyxebn dpi` oiyexibay myke ,df oiprl mb oiyexib oick `ed

.zycewn `dz `l oiyeciwa s`
øúáìxg`l -déì àéòaéàc,ef dl`y `a` iaxldèLt øãä- §¨©§¦©§¨¥¨©©§¨

.ewitq z` hyte xfgì ïéazrcøæòéìà éaøeì ïéazrc,ïðaø ¥§©¦¡¦¤¤¥§©¨¨
meyn ,mrhde .oiyeciwa ewlgp jk oiyexiba ewlgpy myky

c'äúéäå äàöéå' ïðéòa(my)oiprl oiyexibd oick `ed oiyeciwd oice , §¦¨§¨§¨§¨§¨
iax zrcl if` ,'ipeltn ueg' oeyla dy` yciw mc` m` ,okl .df
j` ,ipelt eze`n ueg mlerd lk lr dxeq` ok` `id xfril`

.llk oiyeciw el` oi` minkg zrcl
zenaia x`ean(:`l)zny oebk .mizn ipy zy` maiil xeq`y

if` ,oerny zne ,oae`x zy`a xn`n eig` oerny dyre ,oae`x
zaygp `id oky ,mdig` iell maiizdl opaxcn dxeq` `id
gkn mb iel iptl meail zltep `id xnelk ,mizn ipy zy`l
`l` zrwtp dpi` oae`x ineai zwif oky ,oerny gkn mbe oae`x

:exn`n ici lr ezwif z` dilr siqed oernye ,xenb meaia
øîBì àöîz íà ,éiaà øîàok`yì àúéàepic,àaà éaøãeiyeciw ¨©©©¥¦¦§¨©¦¨§§©¦©¨

y ote`a if` ,xfril` iax zrcl miqtez ok` 'ueg'ïáeàø àä§¥
dLcé÷åoeyla'ïBòîMî õeç'lk lr dxeq` ok` `ide ,eig` §¦§¨¦¦§

,mdipyn ueg mlerdeokn xg`lïBòîL àáeig`õeç dLcé÷å ¨¦§§¦§¨
,íäéðL eúîe ,ïáeàøî`id if`éåìì úîaéúî,mdig`àøB÷ éðà ïéàå ¥§¥¥§¥¤¦§©¤¤§¥¦§¥£¦¥

daly dkldd z` ef dy`a,'íéúî éðL úLà'oi` ef dy` xnelk ¨¥¤§¥¥¦
,`xnbd zx`an .maiizdl dxeq`y mizn ipy zy`k dpicéàî©

àîòèy meyn ,mizn ipy zy` `id oi`yeðäà ïáeàøc éLecé÷- ©§¨¦¥¦§¥©£
j` ,ezy` `ide elired ok` oae`x iyeciwàì ïBòîLc éLecé÷¦¥§¦§Ÿ

eðäàokle ,mc` s` lr dze` exq` `l el` oiyeciwy oeik ,llk ©£
zy` wx xnelk ,cala cg` zn zy` `ide ,llk oiyeciw el` oi`

.oae`xàlàåicoíéúî éðL úLàueg iyeciwa,dì úçkLî éëéä §¤¨¥¤§¥¥¦¥¦©§©©¨
edfïBòîMî õeç dLcé÷å ïáeàø àaL ïBâk,eig`dLcé÷å ïBòîL àáe §¤¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦§§¦§¨

,íúñ`id okle ,oae`x z` `ivedl ilan ,milibx oiyeciw xnelk §¨
,mizn ipy zy`cixdàîìòà àøñéîì eðäà ïáeàø éLecé÷- §¦¥§¥©£§¥§¨©¨§¨

,oernyn ueg ,mlerd lk lr dze` xeq`l eliredïBòîLc éLecé÷å§¦¥§¦§
ïáeàøà àøñéîì eðäàda eqtz mdipy iyeciw okle ,oae`x lr - ©£§¥§¨©§¥

.iell maiizdl dxeq`e ,mizn ipy zy` `ide
:mipey mipte`a 'ueg' iyexib oic z` xxal zxfeg `xnbdéòä¥

øæçå ,'ïBòîLå ïáeàøî õeç íãà ìëì úøzeî zà éøä' dì øîà ,éiaà©©¥¨©¨£¥©§¤¤§¨¨¨¥§¥§¦§§¨©
dì øîàåhbd zxiqn iptlzxzen z` ixd'eäî ,'ïBòîLå ïáeàøì §¨©¨¦§¥§¦§©

,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .oicdøñàc éàî ïðéøîà éî¦©§¦¨©§¨©
dligznàøLoae`x lr dxq` dligzn xnelk ,eiykr [xizd-] §¨

xyk hbde ixnbl dxizdl ezpeeke ,mdl dxizd eiykre oernye
.minkg zrcl s`àîìc Bàc `id epeyl zernynøñàc éàî ¦§¨©§¨©

,dligznàøL,eiykràøLc éàîedligznøñàxnelk ,eiykr §¨©¦§¨¨©
,mlerd x`yl `le oernyl oae`xl wx dxizdl `id ezpeeky
zrcle oernyle oae`xl wx zxzen `id xfril` iax zrcl if`e

.llk hb df oi` minkg
,wtzqdl `xnbd dtiqenøîBì àöîz íà¦¦§¨©
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

c,àøL øñàc éàîwtzqdl yi if` ,ixnbl dxizdl `id ezpeeke ©§¨©§¨
zxzen z` ixd' dipyd mrta xn`y ote`a,'ïáeàøìxikfd `le ¦§¥

,oerny z`eäîdxizdl ezpeek m`d .oicdïécä àeäå ïáeàøì ©¦§¥§©¦
ìøîà÷c éàäå ,ïBòîLwx'ïáeàøì'edfdéa çúôc íeMîepeyla - §¦§§©§¨¨©¦§¥¦§¨©¥

,dligz oae`x z` xikfd ,'oernye oae`xn ueg' xn`y ,oey`xd
.oernyl mb ezpeeky s` oae`x z` xikfd eiykr okleàîìc Bà¦§¨

dxizdl mpn` `id ezpeekà÷åc ïáeàøìzrcl if`e ,oernyl `le ¦§¥©§¨
.llk hb df oi` minkg zrcle ,oernyl dxeq` `id xfril` iax

,wtzqdl `xnbd dtiqenøîBì àöîz íàådxizdl ezpeeky §¦¦§¨©
,à÷åc ïáeàøìixd' dipyd mrta xn`y ote`a wtzqdl yi if` ¦§¥©§¨

zxzen z`ì,'ïBòîL,oae`x z` xikfd `leeäîezpeek m`d .oicd §¦§©
dxizdlìøîà÷c éàäå ,ïáeàøì ïécä àeäå ïBòîLwx'ïBòîL'edf §¦§§©¦¦§¥§©§¨¨©¦§

dépéî ÷éìñc íeMîxn`y ,oey`xd epeyla oexg` exikfdy - ¦§¨¦¦¥
a j` ,'oernye oae`xn ueg',mdipy lr eiykr ezpeek zn`Bà

àîìcezpeekì,à÷åc ïBòîLdxeq` `id xfril` iax zrcl if`e ¦§¨§¦§©§¨
,wtzqdl iy` ax siqed .llk hb df oi` minkg zrcle oae`x lr

,éMà áø éòa`id ezpeek 'oernyl zxzen z` ixd' oeyla ok` m` ¨¥©©¦
z` ixd' dipyd mrta xn`y ote`a wtzqdl yi ,oernyl `weec

zxzenì óàeäî ,'ïBòîLoeyld m`d .oicdéà÷ ïáeàøà ,'óà'- ©§¦§©©©§¥¨¥
.'oernye oae`xl' xn` eli`k df ixde ,oae`x lr zaqenàîìc Bà¦§¨

oeylde ,oae`xl dxizdl ezpeek oi`éà÷ àîìòà 'óà'zaqen - ©©¨§¨¨¥
lkl dxizd `ed dpey`xd mrtay `id ezpeeke ,mlerd lk lr
s` dxizdl `ed siqen eiykre ,oernye oae`xn ueg ,mlerd

.oernyle÷ézzx`an `xnbd :drxkd `ll el` zel`y ecnri - ¥
xaeqd ,xfril` iax ly ezhiy cbpk minkg e`iady zei`xlirl)

(.at:zyxebn `id ixd 'ipeltl `l`' oeyla dy` yxbndyeðz̈
íéð÷æ äòaøà eñðëð øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì ,ïðaø[minkg-] ©¨¨§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤¦§§©§¨¨§¥¦

åéøác ìò áéLäìe .ezrc cbpk zei`x `iadl -ïä elà,mipwfdéaø §¨¦©§¨¨¥¤©¦
àáé÷ò éaøå ,äéøæò ïa øæòìà éaøå ,ïBôøè éaøå ,éìéìbä éñBéäðòð . ¥©§¦¦§©¦©§§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨©£¨

[elew mixd-]äëìäL éøä ,øîàå ïBôøè éaødy`,Bædyxbzpy ©¦©§§¨©£¥¤¨§¨
,ipeltl `ypiz `ly i`pzaìL åéçàì úàOéðåipeltäøñàpL äæ §¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨

úîe ,åéìòipyd dlra,íéða àìadf ipelt iptl meail dltpe ¨¨¥§Ÿ¨¦
eilr dxq`py.m`däæ àöîð àì[i`pza dyxiby oey`xd dlra] Ÿ¦§¨¤

ø÷Bò,äøBzä ïî øác.meai zevn miiwzz `ly mxeb `ed ixdy ¥¨¨¦©¨
ïéàL ,zãîì àähbäæhbúeúéøkdxizd `l oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦

.dxezd on devn xewrl mxeby ote`a yxbl dxezdéñBé éaø äðòð©£¨©¦¥
eðéöî ïëéä ,øîàå éìéìbäy xac,äæì øzeîe äæì øeñàxac ixd ©§¦¦§¨©¥¨¨¦¨¨¤¨¨¤

øeñàä`edå ,ìkì øeñàxacøzenä`ed,ìkì øzeîxy`k ¨¨¨©Ÿ§©¨¨©Ÿ
lr dxeq`e mlerd lkl zxzen ef dy` didzy okzi `le ,x`azi

.cg` yi`äæ ïéàL ,zãîì àähbúeúéøki` oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦
.x`yd lr dxqe`le minieqn miyp`l dxizdl xyt`éaø äðòð©£¨©¦

,øîàå äéøæò ïa øæòìàdlind zernyn'úeúéøk'`idúøBkä øác ¤§¨¨¤£©§¨§¨©§¦¨¨©¥
dðéáì Bðéamdipa zxk `l df hb ixde ,zyxbznl yxbnd oia - ¥§¥¨

.yxbnd zngn ipelt eze` lr dxeq` oiicr `id okyzãîì àä̈¨©§¨
äæ ïéàLhbúeúéøkäëìäL éøä ,øîàå àáé÷ò éaø äðòð .dy`Bæ ¤¥¤§¦©£¨©¦£¦¨§¨©£¥¤¨§¨

,ipeltl `ypiz `ly i`pza dyxbzpyì úàOðåmc`ïî ãçà §¦¥§¤¨¦
íéða dì eéäå ,÷eMä,epnnäìîøàúðå[dpnl`zp-]äLøbúð Bà ©§¨¨¨¦§¦§©§§¨¦§¨§¨

,ipyd dlranåjk xg`ì úàOéðå äãîòipeltåéìò äøñàpL äælr §¨§¨§¦¥§¤¤¤¤§¨¨¨
m`d .i`pzd lr dxar jkae ,oey`xd dlra iciìàöîð àdèâ Ÿ¦§¨¥

oey`xdìèa,rxtnläéðáeipyd dlran,íéøæîîxxazd oky ¨¥¨¤¨©§¥¦
d`yipy drya oey`xd dlral yi` zy` dzid `idy rxtnl

.ipyd dlralïéàL ,zãîì àähbäæhbúeúéøk,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦
rxfy ,leykn icil `iany ote`a hb ozil dxezd dxizd `l oky

oerhl `aiwr iax siqede .leqt zeidl jtdi l`xyiøçà øác̈¨©¥
.xfril` iax ly ezrc cbpkäéäL éøäipelt,ïäk åéìò äøñàpL äæ £¥¤¨¨¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¥

,Løâîä úîem`dúàöîð àìef dy`ìöà äLeøâe Bìöà äðîìà ¥©§¨¥Ÿ¦§¥©§¨¨¤§§¨¥¤
íãà ìkixdy ,dyxbzp `l mlern `id df ipelt iabl ixd - ¨¨¨

x`y iabl j` ,dpnl` `id eiabl okle ,epnn ueg dlra dyxib
odkd ipelt eze` lr dxeq` `id ok it lr s`e .dyexb `id mlerd

`le dyxbzpy dy` elit` ixdy ,da yiy oiyexibd cv zngn
.el` oiyexib zngn dpedkl dxeq` ,mlerd lkl dxzedådzr §

oecpäl÷ àéäL äLeøb äî ,øîBçå ì÷,dyexb ly e`l xeqi` - ©¨¤©§¨¤¦©¨
,wpg zzina `edy yi` zy` xeqi`n lw `edyãö ìéáLa äøeñà£¨¦§¦©

daL ïéLeøébcv meyn ,dpnl` `id eiably df ipelt odk iabl s` ¥¦¤¨
xeqi`l xnege lw ,day oiyexibäøeîç àéäL ,Léà úLàxeqi`n ¥¤¦¤¦£¨

,dyexbïkL ìk àìdxzedy s` mlerd lkl dxeq` didzy Ÿ¨¤¥
zny iptl s` okle .yi` zy` ly cv da yiy meyn ,mdiabl

ndiabl yi` zy` `idy zngn mlerd lk lr dxeq` `id ,yxb
.ipelt eze`äæ ïéàL zãîì àähbúeúéøk`l oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦

.yi` zy` cv da yiyk mlerd x`yl dze` xizi dfk hby okzi
òLBäé éaø ïäì øîà,el` mipwfl,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéà ¨©¨¤©¦§ª©¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨

,ezen xg`l xfril` iax ly ezrc cbpk oerhl mileki mz` oi`e
.mkl aiyn did ile` ,ig did m` okyeäì úéà eälek ,àáø øîà̈©¨¨§¦§

àëøétx`eank ,oze` jextl xyt` mipwfd eprhy zeprhd lk - ¦§¨
,oldløáì[ueg-]îezprhàëøét déì úéìc ,äéøæò ïa øæòìà éaøc §©¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥¥¦§¨

.dze` jextl ozip `ly -éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦¥¤£¦
ïlek éøácî äéøæò ïa øæòìà éaø éøác úàxzei mixazqn eixac - ¤¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¦§¥¨

zyly ixac lr yiy zekxitd z` zx`an `xnbd :eixag ixacn
:mipwfdøî øîà,`ziixaa epipy -îàå ïBôøè éaø äðòðéøä ,ø ¨©©©£¨©¦©§§¨©£¥
äëìäLdy`ìL åéçàì úàOðå Bæipeltúîe ,åéìò äøñàpL äæ ¤¨§¨§¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨¥

ipyd dlraàöîð àì ,íéða àìad yxbnd.äøBzä ïî øác ø÷Bò äæ §Ÿ¨¦Ÿ¦§¨¤¥¨¨¦©¨
:àøîâä äù÷îxnel oekp m`doeyld,ø÷Bò`edy dzernyny ¥

ike ,ynn eicia xac xwereäéàyxbndø÷òz` micia lhiae ¦¨©
wx `edy `vnpe ,eilr zlhen meaid zevn oi` ixd ,meai zevn

.lhazz devndy mxebàlàoetxh iax zpeek ,`xnbd zvxzn ¤¨
yxbndy mpn` `id,äøBzä ïî øác øB÷òì äðúîxwer `edy `le ©§¤©£¨¨¦©¨

`ed mpn` m`d ,`xnbd cer dywn .miciaäðúîz` xewrl ©§¤
,devnddì øîà÷ éîcàeääc deçàì déì àáñðéî àìc dì ébñ àì ¦¨¨©¨Ÿ©¦¨§Ÿ¦©§¨¥©£©§©

àøáb,ipelt ly eig`l `ypidl dgxken `idy dnr dpzd m`d - ©§¨
m` maiizdl dxeq` `id f` oky dxezd on xac zxiwr idefy
ly eig`l `ypidl dze` gixkd `l `ed ixde ,ipyd dlra zeni
on xac xwriy mxbp dnvrn el d`yipy ici lr `l` ,ipelt

,`xnbd zvxzn .dxezdàlàwx `edy `id oetxh iax zpeek ¤¨
äøBzä ïî øác øB÷òì íøBb,e`pz ici lrynn dpzn `edy `le ¥©£¨¨¦©¨

k aygp df hb mpn` m`d ,`xnbd cer dywn .xewrlíøBâ¥
,dxezd on xac lhaziy,äzòî àlàxewrl mxeb edf mpn` m` ¤¨¥©¨

ok m` ,dxezd on xacàOé àì åéçà úay,mc` meàìa úeîé ànL ©¨¦Ÿ¦¨¤¨¨§Ÿ
,íéða,maiizdl dkixv `dz ezy`eïî øác øB÷òì íøBb àöîðå ¨¦§¦§¨¥©£¨¨¦

,äøBzäza z` `ypy mc`d `vnpe ,mail lkei `l eig` ixdy ©¨
mc`l xzen oky ,okzi `l dfe .meai zevn lehial mxeb eig`
mxebk aygdl ef `nxba oi`y i`ce ,ok m`e .eig` za z` `yil

ok` ,`xnbd zvxzn .dxezd on xac xewrlàëøét eðééädn df - ©§¦§¨
df xac oi`y o`kn gken ixdy ,oetxh iax ixac lr jextl yiy

,`xnbd zxxan .dxezd on xac xewrl mxebk aygpéàîáexaeq §©
.minkge xfril` iax ewlgpy oetxh iax

àîéìéàewlgpyaoeyl,'õeç'zxzen z` ixd' dl xn`y xnelk ¦¥¨§
ote`a ok m` ,df hb xiykn xfril` iaxe ,'ipeltn ueg mc` lkl

ixd ,dpnl`zpe xg`l d`yipy oetxh iax xikfdyàøL àøLî¦§¨¨¨
dze` [xizn-]øæòéìà éaø,eilr dxq`py df ipeltl s`,àéðúc ©¦¡¦¤¤§©§¨

ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå BzLà úà Løâîa øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨
ì úqéðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãàmc`äìîøàúðå ,÷eMä ïî ãçà ¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥§¤¨¦©§¦§©§§¨

[dpnl`zp-]äLøbúð Bà,ipyd dlranì úøzenLipeltäæ ¦§¨§¨¤¤¤§¤
åéìò äøñàpLipyd dlral di`eyip oky ,mipey`xd diyexiba ¤¤¤§¨¨¨

iax ly ote`a okle .oey`xd dlra zeyi` z` ixnbl ewzip
o`k oi`e ,ipyd dlra ly eig`l maiizdl zxzen `id ,oetxh

.llk dxezd on xac lehial mxebàlàgken ,`xnbd zx`an ¤¨
ewlgp minkge xfril` iaxy ,oetxh iax zrcly'úðî ìò'a, §©§¨

`ypiz m` ,miipyd di`eyip xg`l s` ,xfril` iax zrcle
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המשך בעמוד מג

miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtxifp
[a,at scl jiiy]àøù øñàã éàîdxiqn mcew dl xn` xcdc "oernye oae`xl" i`dc Ð

Ð.xeiy epi`e ,xn`w oernye oae`xl s`àîìã åàxn`w xcdc oernye oae`xl i`d Ð

Ðlr ixq`ze dcal dxizn ip` oernye oae`xl :xnel ,e`pz jtde xfgy ,`id dxfg

.lkdåäî ïåòîùì óà éùà áø éòás`" xn`e xfge "oernye oae`xn ueg" dl xn` Ð

xfgc `kid xnel ivniz m` ?edn "oernyl

"s`" xn` `le ,"oernyl" xn`eÐ`wec

"s`" xn`c oeik ?i`n `kd ,xn`w oernylÐ

,i`w oae`x` "s`" i`dc ,mdipyl dxizd i`ce

.eny xikfd `lc ab lr s`eàîìã åàÐ

"s`" i`de ,oae`xl `le oernylÐilek`

.i`w `nlräðòðdipr lk .elew mixd Ð

.`id lew znxd dxeza daezkdåæ äëìäù éøä
.diyexib xg` Ðåéçàì úñéðåeze` ly Ð

.oiyexiba eilr dxq`py yi`døáã ø÷åòÐ

.el maiizdl dxeq`y ,meai zevnäæ ïéàù
úåúéøëdxez dxn` `ly ,dxeza dxen`d Ð

.dxezd on xac xwerd zezixkåðéá úøåëä
äðéáìlr xq`il ,dia `cib` izk` ixde Ð

.yi`d eze`òøôîì ìèá èâ àöîð àìixdy Ð

.ipeltl i`ypz `ly zpn lr :dl xn`äéðáåÐ

.oixfnn ,irvn`d onúåúéøë äæ ïéàù`l Ð

icil l`xyi z` `iand zezixk dxez dxn`

.leqtäðîìà úàöîð àì`dc ,df odk lv` Ð

.dyxbi` `l diablíãà ìë ìöà äùåøâlre Ð

,eilr aezkd dxq` day oiyexib cv ici

dxeq` ecal dyi`n dyexb :lirl oxn`ck

.dpedkløîåçå ì÷å,xnege lw mixac ixde Ð

`dz yxbnd zzin iptly epnid cnl dz`y

.day zeyi` cv iptn lkl dxeq`äîåÐ

e`la `l` `zilc ,lw `edy dyexb xeqi`

`idy df odk lr dxeq`y epivn ,`nlra

.day oiyexib cv iptn ,elv` dpnl`ùéà úùà
äøåîç àéäùin lv` xq`zy oic epi` Ð

.day zeyi` cv iptn ,elv` exizdyïéà
äúéî øçàì éøàä úà ïéáéùîmiiw did m` Ð

Ðdaeyz mkl xifgi `ny.àëøéô åäì úéàÐ

.`ziixac `zriiq xza ,dinwl lf`e yxtnck

ø÷ò åäéàixd ?ynn exwer `ed ike ,xnelk Ð

xwer .df ly eznxba eil`n xwrpÐrnyn

oilhen opi` elld oineaie ,micia xeqi` dyerd

eilr,dnail.oxwer `ed `diyàì åéçà úá
àùéa`d lkei `ly Ðmail.eza z`åðééä

àëøéô.`kxit edl zi` edlekl :`ax xn`c Ð

éàîáåxfril` iaxc `zbelt oetxh iax iwen Ð

.opaxeøæòéìà éáø äì éøù àøùéî õåçá éàÐ

dwzpe xg`l zqipy xg`n ,el maiizdl

.ixnbl oey`xd zeyi`núðî ìòá àìàiwen Ð

pzc oeikc ,dlmiiwzi` `le `ed d`Ðhb `vnp

.yi` zy` xeqi`a `niiwe ,rxtnl lhaäîåøú
íéùã÷å.mipdkl oixzene l`xyil oixeq` Ð

úåéøò.ezeg`e eza Ðïðéøîà÷ úåùéàáÐ

.oiyeciw ici lr dxq`pùéà úùàzxzen Ð

.mc` lkl dxeq`e dlralàëøéô åðééäÐ

.lirl `ax xn`wcúåðæá åìöà äøúåä éøäÐ

,dl xn`wc `ed "i`ypz `ly zpn lr" `dc

.lkl zxzen da `pixweõåçá àìàiax iwen Ð

jklid ,xfril` iaxc `zbeltl ililbd iqei

`l diablc ixnbl eilr dxq`y `d :dil jixt

.dyxbi`
éøä
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óà.dil `wtqn inp "oae`xl s`"c d`xp - edn oernyläãîòådfl z`yipe

dxeq` ixdy ,oilg oi`eyip oi` `lde :xn`z m`e - lha hb `vnp `l eilr dxq`py

`a`l i`ypiz `ly zpn lr" :`ztqeza `ipzcn `py i`ne ,yi` zy` xeqi` meyn eilr

lraz `ny oiyyeg ,hb epi` - "jia`le `a`l ilraz `ly zpn lr" ,hb df ixd - "jia`le

elit` - mdl `ypz `ly zpn lrac rnyn .mdl

yie ?lha hbd i`n` `kde ,hb df ixd z`yip

yxbnd zzin xg`l z`yipe dcnr `kdc :xnel

`ly" iab onwl xnel jixv `peeb i`dke ,xn`w

lraz `ny oiyyeg oi` - "jia`le `a`l ilraz

oiyyeg - xg`l `d ,mdl dxeq`c meyn ,mdl

meyn inp el dxeq`c ab lr s` .lraz `ny

el lraz `ny oiyyeg mewn lkn ,yi` zy`

dayil yi `ztqezc `idde .yxbnd zzin xg`l

mzd ipzwc `dc ,eply cenlzd lr welgz `ly

,hb epi` - "jia`le `a`l ilraz `ly zpn lr"

m`y xnelk epiid ,mdl lraz `ny oiyyeg

`ae ,hb `di `ly - mdl lrazy d`xp

elit` - 'ek "`ypiz `ly zpn lr"ac eprinydl

lr"c ol rnyn `w :inp i` .hb ied mdl z`yip

xninl ira `l "jia`le `a`l ilraz `ly zpn

.`nlra zepf jxc `l` ,oi`eyp jxc

àîéìéà- ixy `xyin xfril` iaxl uega

el dxzedy df d`ypc oeik :`nrhe

oey`x ly zeyi` rwte ,zeyi`d lk el owexzp -

.ixnbl
`ax
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ïécä àeäå ïáeàøì ?eäî "ïáeàøì" ,àøL øñàc éàî©§¨©§¨¦§¥©¦§¥§©¦
ìïáeàøì øîà÷c éàäå ,ïBòîL¯,déa çúôc íeMî §¦§§©§¨¨©¦§¥¦¦§©¥

ïáeàøì øîBì àöîz íàå ?à÷åc ïáeàøì àîìc Bà¦§¨¦§¥©§¨§¦¦§¨©¦§¥
ì ,à÷åcì ?eäî ïBòîL,ïáeàøì ïécä àeäå ïBòîL ©§¨§¦§©§¦§§©¦¦§¥

ïBòîL øîà÷c éàäå¯àîìc Bà ,dépéî ÷éìñc íeMî §©§¨¨©¦§¦§¨¥¦¥¦§¨
ìì óà" :éLà áø éòa ,à÷åc ïBòîL?eäî ,"ïBòîL §¦§©§¨¨¥©©¦©§¦§©

?éà÷ àîìòà "óà" àîìc Bà ,éà÷ ïáeàøà "óà"©©§¥¨¥¦§¨©©¨§¨¨¥
,øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì :ïðaø eðz .e÷éz¥¨©¨©§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤
:ïä elà ,åéøác ìò áéLäì íéð÷æ äòaøà eñðëð¦§§©§¨¨§¥¦§¨¦©§¨¨¥¥
,äéøæò ïa øæòìà éaøå ,ïBôøè éaøå ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§©¦©§§©¦¤§¨¨¤£©§¨
Bæ äëìäL éøä :øîàå ïBôøè éaø äðòð .àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©£¨©¦©§§¨©£¥¤¨§¨
,íéða àìa úîe ,åéìò äøñàpM äæ ìL åéçàì úàOéðå§¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨¥§Ÿ¨¦
ïéàL ,zãîì àä ?äøBzä ïî øác ø÷Bò äæ àöîð àìŸ¦§¨¤¥¨¨¦©¨¨¨©§¨¤¥
eðéöî ïëéä :øîàå éìéìbä éñBé éaø äðòð .úeúéøk äæ¤§¦©£¨©¦¥©§¦¦§¨©¥¨¨¦
øúBnäå ,ìkì øeñà øeñàä ?äæì øzeîe äæì øeñà̈¨¤¨¨¤¤¨¨©Ÿ§©¨
éaø äðòð .úeúéøk äæ ïéàL ,zãîì àä !ìkì øzeî¨©Ÿ¨¨©§¨¤¥¤§¦©£¨©¦

"úeúéøk" :øîàå äéøæò ïa øæòìà¯Bðéa úøBkä øác ¤§¨¨¤£©§¨§¨©§¦¨¨©¥¥
ãçàì úàOðå Bæ äëìäL éøä :øîàå àáé÷ò éaø äðòð .úeúéøk äæ ïéàL ,zãîì àä ,dðéáì§¥¨¨¨©§¨¤¥¤§¦©£¨©¦£¦¨§¨©£¥¤¨§¨§¦¥§¤¨
àì ,åéìò äøñàpM äæì úàOéðå äãîòå ,äLøbúð Bà äìîøàúðå ,íéða dì eéäå ÷eMä ïî¦©§¨¨¨¦§¦§©§§¨¦§¨§¨§¨§¨§¦¥§¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ
äæ äéäL éøä :øçà øác ;úeúéøk äæ ïéàL ,zãîì àä ?íéøæîî äéðáe ìèa èb àöîð¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦¨¨©§¨¤¥¤§¦¨¨©¥£¥¤¨¨¤
ì÷å ?íãà ìk ìöà äLeøâe Bìöà äðîìà úàöîð àì ,Løâîä úîe ,ïäk åéìò äøñàpM¤¤¤§¨¨¨Ÿ¥¥©§¨¥Ÿ¦§¥©§¨¨¤§§¨¥¤¨¨¨©

äl÷ àéäL äLeøb äî :øîBçå¯äøeîç àéäL Léà úLà ,daL ïéLeøéb ãö ìéáLa äøeñà¯ ¨¤©§¨¤¦©¨£¨¦§¦©¥¦¤¨¥¤¦¤¦£¨
àä !ïkL ìk àìøçàì éøàä úà ïéáéLî ïéà :òLBäé éaø ïäì øîà .úeúéøk äæ ïéàL ,zãîì Ÿ¨¤¥¨¨§¨¤¥¤§¦¨©¨¤©¦§ª©¥§¦¦¤¨£¦§©©

.àëøét déì úéìc äéøæò ïa øæòìà éaøcî øáì ,àëøét eäì úéà eälek :àáø øîà .äúéî¦¨£©¨¨§¦§¦§¨§©¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥¥¦§¨
øîà .ïleë éøácî äéøæò ïa øæòìà éaø éøác úà éðà äàBø :éñBé éaø øîà ,éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¦§¥¨¨©
àìa úîe ,åéìò äøñàpM äæ ìL åéçàì úàOðå Bæ äëìäL éøä :øîàå ïBôøè éaø äðòð ,øî̈©£¨©¦©§§¨©£¥¤¨§¨§¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨¥§Ÿ
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

c,àøL øñàc éàîwtzqdl yi if` ,ixnbl dxizdl `id ezpeeke ©§¨©§¨
zxzen z` ixd' dipyd mrta xn`y ote`a,'ïáeàøìxikfd `le ¦§¥

,oerny z`eäîdxizdl ezpeek m`d .oicdïécä àeäå ïáeàøì ©¦§¥§©¦
ìøîà÷c éàäå ,ïBòîLwx'ïáeàøì'edfdéa çúôc íeMîepeyla - §¦§§©§¨¨©¦§¥¦§¨©¥

,dligz oae`x z` xikfd ,'oernye oae`xn ueg' xn`y ,oey`xd
.oernyl mb ezpeeky s` oae`x z` xikfd eiykr okleàîìc Bà¦§¨

dxizdl mpn` `id ezpeekà÷åc ïáeàøìzrcl if`e ,oernyl `le ¦§¥©§¨
.llk hb df oi` minkg zrcle ,oernyl dxeq` `id xfril` iax

,wtzqdl `xnbd dtiqenøîBì àöîz íàådxizdl ezpeeky §¦¦§¨©
,à÷åc ïáeàøìixd' dipyd mrta xn`y ote`a wtzqdl yi if` ¦§¥©§¨

zxzen z`ì,'ïBòîL,oae`x z` xikfd `leeäîezpeek m`d .oicd §¦§©
dxizdlìøîà÷c éàäå ,ïáeàøì ïécä àeäå ïBòîLwx'ïBòîL'edf §¦§§©¦¦§¥§©§¨¨©¦§

dépéî ÷éìñc íeMîxn`y ,oey`xd epeyla oexg` exikfdy - ¦§¨¦¦¥
a j` ,'oernye oae`xn ueg',mdipy lr eiykr ezpeek zn`Bà

àîìcezpeekì,à÷åc ïBòîLdxeq` `id xfril` iax zrcl if`e ¦§¨§¦§©§¨
,wtzqdl iy` ax siqed .llk hb df oi` minkg zrcle oae`x lr

,éMà áø éòa`id ezpeek 'oernyl zxzen z` ixd' oeyla ok` m` ¨¥©©¦
z` ixd' dipyd mrta xn`y ote`a wtzqdl yi ,oernyl `weec

zxzenì óàeäî ,'ïBòîLoeyld m`d .oicdéà÷ ïáeàøà ,'óà'- ©§¦§©©©§¥¨¥
.'oernye oae`xl' xn` eli`k df ixde ,oae`x lr zaqenàîìc Bà¦§¨

oeylde ,oae`xl dxizdl ezpeek oi`éà÷ àîìòà 'óà'zaqen - ©©¨§¨¨¥
lkl dxizd `ed dpey`xd mrtay `id ezpeeke ,mlerd lk lr
s` dxizdl `ed siqen eiykre ,oernye oae`xn ueg ,mlerd

.oernyle÷ézzx`an `xnbd :drxkd `ll el` zel`y ecnri - ¥
xaeqd ,xfril` iax ly ezhiy cbpk minkg e`iady zei`xlirl)

(.at:zyxebn `id ixd 'ipeltl `l`' oeyla dy` yxbndyeðz̈
íéð÷æ äòaøà eñðëð øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì ,ïðaø[minkg-] ©¨¨§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤¦§§©§¨¨§¥¦

åéøác ìò áéLäìe .ezrc cbpk zei`x `iadl -ïä elà,mipwfdéaø §¨¦©§¨¨¥¤©¦
àáé÷ò éaøå ,äéøæò ïa øæòìà éaøå ,ïBôøè éaøå ,éìéìbä éñBéäðòð . ¥©§¦¦§©¦©§§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¦£¦¨©£¨

[elew mixd-]äëìäL éøä ,øîàå ïBôøè éaødy`,Bædyxbzpy ©¦©§§¨©£¥¤¨§¨
,ipeltl `ypiz `ly i`pzaìL åéçàì úàOéðåipeltäøñàpL äæ §¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨

úîe ,åéìòipyd dlra,íéða àìadf ipelt iptl meail dltpe ¨¨¥§Ÿ¨¦
eilr dxq`py.m`däæ àöîð àì[i`pza dyxiby oey`xd dlra] Ÿ¦§¨¤

ø÷Bò,äøBzä ïî øác.meai zevn miiwzz `ly mxeb `ed ixdy ¥¨¨¦©¨
ïéàL ,zãîì àähbäæhbúeúéøkdxizd `l oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦

.dxezd on devn xewrl mxeby ote`a yxbl dxezdéñBé éaø äðòð©£¨©¦¥
eðéöî ïëéä ,øîàå éìéìbäy xac,äæì øzeîe äæì øeñàxac ixd ©§¦¦§¨©¥¨¨¦¨¨¤¨¨¤

øeñàä`edå ,ìkì øeñàxacøzenä`ed,ìkì øzeîxy`k ¨¨¨©Ÿ§©¨¨©Ÿ
lr dxeq`e mlerd lkl zxzen ef dy` didzy okzi `le ,x`azi

.cg` yi`äæ ïéàL ,zãîì àähbúeúéøki` oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦
.x`yd lr dxqe`le minieqn miyp`l dxizdl xyt`éaø äðòð©£¨©¦

,øîàå äéøæò ïa øæòìàdlind zernyn'úeúéøk'`idúøBkä øác ¤§¨¨¤£©§¨§¨©§¦¨¨©¥
dðéáì Bðéamdipa zxk `l df hb ixde ,zyxbznl yxbnd oia - ¥§¥¨

.yxbnd zngn ipelt eze` lr dxeq` oiicr `id okyzãîì àä̈¨©§¨
äæ ïéàLhbúeúéøkäëìäL éøä ,øîàå àáé÷ò éaø äðòð .dy`Bæ ¤¥¤§¦©£¨©¦£¦¨§¨©£¥¤¨§¨

,ipeltl `ypiz `ly i`pza dyxbzpyì úàOðåmc`ïî ãçà §¦¥§¤¨¦
íéða dì eéäå ,÷eMä,epnnäìîøàúðå[dpnl`zp-]äLøbúð Bà ©§¨¨¨¦§¦§©§§¨¦§¨§¨

,ipyd dlranåjk xg`ì úàOéðå äãîòipeltåéìò äøñàpL äælr §¨§¨§¦¥§¤¤¤¤§¨¨¨
m`d .i`pzd lr dxar jkae ,oey`xd dlra iciìàöîð àdèâ Ÿ¦§¨¥

oey`xdìèa,rxtnläéðáeipyd dlran,íéøæîîxxazd oky ¨¥¨¤¨©§¥¦
d`yipy drya oey`xd dlral yi` zy` dzid `idy rxtnl

.ipyd dlralïéàL ,zãîì àähbäæhbúeúéøk,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦
rxfy ,leykn icil `iany ote`a hb ozil dxezd dxizd `l oky

oerhl `aiwr iax siqede .leqt zeidl jtdi l`xyiøçà øác̈¨©¥
.xfril` iax ly ezrc cbpkäéäL éøäipelt,ïäk åéìò äøñàpL äæ £¥¤¨¨¤¤¤¤§¨¨¨Ÿ¥

,Løâîä úîem`dúàöîð àìef dy`ìöà äLeøâe Bìöà äðîìà ¥©§¨¥Ÿ¦§¥©§¨¨¤§§¨¥¤
íãà ìkixdy ,dyxbzp `l mlern `id df ipelt iabl ixd - ¨¨¨

x`y iabl j` ,dpnl` `id eiabl okle ,epnn ueg dlra dyxib
odkd ipelt eze` lr dxeq` `id ok it lr s`e .dyexb `id mlerd

`le dyxbzpy dy` elit` ixdy ,da yiy oiyexibd cv zngn
.el` oiyexib zngn dpedkl dxeq` ,mlerd lkl dxzedådzr §

oecpäl÷ àéäL äLeøb äî ,øîBçå ì÷,dyexb ly e`l xeqi` - ©¨¤©§¨¤¦©¨
,wpg zzina `edy yi` zy` xeqi`n lw `edyãö ìéáLa äøeñà£¨¦§¦©

daL ïéLeøébcv meyn ,dpnl` `id eiably df ipelt odk iabl s` ¥¦¤¨
xeqi`l xnege lw ,day oiyexibäøeîç àéäL ,Léà úLàxeqi`n ¥¤¦¤¦£¨

,dyexbïkL ìk àìdxzedy s` mlerd lkl dxeq` didzy Ÿ¨¤¥
zny iptl s` okle .yi` zy` ly cv da yiy meyn ,mdiabl

ndiabl yi` zy` `idy zngn mlerd lk lr dxeq` `id ,yxb
.ipelt eze`äæ ïéàL zãîì àähbúeúéøk`l oky ,dxeza xen`d ¨¨©§¨¤¥¤§¦

.yi` zy` cv da yiyk mlerd x`yl dze` xizi dfk hby okzi
òLBäé éaø ïäì øîà,el` mipwfl,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéà ¨©¨¤©¦§ª©¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨

,ezen xg`l xfril` iax ly ezrc cbpk oerhl mileki mz` oi`e
.mkl aiyn did ile` ,ig did m` okyeäì úéà eälek ,àáø øîà̈©¨¨§¦§

àëøétx`eank ,oze` jextl xyt` mipwfd eprhy zeprhd lk - ¦§¨
,oldløáì[ueg-]îezprhàëøét déì úéìc ,äéøæò ïa øæòìà éaøc §©¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥¥¦§¨

.dze` jextl ozip `ly -éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦¥¤£¦
ïlek éøácî äéøæò ïa øæòìà éaø éøác úàxzei mixazqn eixac - ¤¦§¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¦¦§¥¨

zyly ixac lr yiy zekxitd z` zx`an `xnbd :eixag ixacn
:mipwfdøî øîà,`ziixaa epipy -îàå ïBôøè éaø äðòðéøä ,ø ¨©©©£¨©¦©§§¨©£¥
äëìäLdy`ìL åéçàì úàOðå Bæipeltúîe ,åéìò äøñàpL äæ ¤¨§¨§¦¥§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨¥

ipyd dlraàöîð àì ,íéða àìad yxbnd.äøBzä ïî øác ø÷Bò äæ §Ÿ¨¦Ÿ¦§¨¤¥¨¨¦©¨
:àøîâä äù÷îxnel oekp m`doeyld,ø÷Bò`edy dzernyny ¥

ike ,ynn eicia xac xwereäéàyxbndø÷òz` micia lhiae ¦¨©
wx `edy `vnpe ,eilr zlhen meaid zevn oi` ixd ,meai zevn

.lhazz devndy mxebàlàoetxh iax zpeek ,`xnbd zvxzn ¤¨
yxbndy mpn` `id,äøBzä ïî øác øB÷òì äðúîxwer `edy `le ©§¤©£¨¨¦©¨

`ed mpn` m`d ,`xnbd cer dywn .miciaäðúîz` xewrl ©§¤
,devnddì øîà÷ éîcàeääc deçàì déì àáñðéî àìc dì ébñ àì ¦¨¨©¨Ÿ©¦¨§Ÿ¦©§¨¥©£©§©

àøáb,ipelt ly eig`l `ypidl dgxken `idy dnr dpzd m`d - ©§¨
m` maiizdl dxeq` `id f` oky dxezd on xac zxiwr idefy
ly eig`l `ypidl dze` gixkd `l `ed ixde ,ipyd dlra zeni
on xac xwriy mxbp dnvrn el d`yipy ici lr `l` ,ipelt

,`xnbd zvxzn .dxezdàlàwx `edy `id oetxh iax zpeek ¤¨
äøBzä ïî øác øB÷òì íøBb,e`pz ici lrynn dpzn `edy `le ¥©£¨¨¦©¨

k aygp df hb mpn` m`d ,`xnbd cer dywn .xewrlíøBâ¥
,dxezd on xac lhaziy,äzòî àlàxewrl mxeb edf mpn` m` ¤¨¥©¨

ok m` ,dxezd on xacàOé àì åéçà úay,mc` meàìa úeîé ànL ©¨¦Ÿ¦¨¤¨¨§Ÿ
,íéða,maiizdl dkixv `dz ezy`eïî øác øB÷òì íøBb àöîðå ¨¦§¦§¨¥©£¨¨¦

,äøBzäza z` `ypy mc`d `vnpe ,mail lkei `l eig` ixdy ©¨
mc`l xzen oky ,okzi `l dfe .meai zevn lehial mxeb eig`
mxebk aygdl ef `nxba oi`y i`ce ,ok m`e .eig` za z` `yil

ok` ,`xnbd zvxzn .dxezd on xac xewrlàëøét eðééädn df - ©§¦§¨
df xac oi`y o`kn gken ixdy ,oetxh iax ixac lr jextl yiy

,`xnbd zxxan .dxezd on xac xewrl mxebk aygpéàîáexaeq §©
.minkge xfril` iax ewlgpy oetxh iax

àîéìéàewlgpyaoeyl,'õeç'zxzen z` ixd' dl xn`y xnelk ¦¥¨§
ote`a ok m` ,df hb xiykn xfril` iaxe ,'ipeltn ueg mc` lkl

ixd ,dpnl`zpe xg`l d`yipy oetxh iax xikfdyàøL àøLî¦§¨¨¨
dze` [xizn-]øæòéìà éaø,eilr dxq`py df ipeltl s`,àéðúc ©¦¡¦¤¤§©§¨

ìëì úøzeî zà éøä' dì øîàå BzLà úà Løâîa øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§¤¤§¨
ì úqéðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãàmc`äìîøàúðå ,÷eMä ïî ãçà ¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥§¤¨¦©§¦§©§§¨

[dpnl`zp-]äLøbúð Bà,ipyd dlranì úøzenLipeltäæ ¦§¨§¨¤¤¤§¤
åéìò äøñàpLipyd dlral di`eyip oky ,mipey`xd diyexiba ¤¤¤§¨¨¨

iax ly ote`a okle .oey`xd dlra zeyi` z` ixnbl ewzip
o`k oi`e ,ipyd dlra ly eig`l maiizdl zxzen `id ,oetxh

.llk dxezd on xac lehial mxebàlàgken ,`xnbd zx`an ¤¨
ewlgp minkge xfril` iaxy ,oetxh iax zrcly'úðî ìò'a, §©§¨

`ypiz m` ,miipyd di`eyip xg`l s` ,xfril` iax zrcle
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miwxt dyelya` cenr bt sc ± iriax wxtxifp
[a,at scl jiiy]àøù øñàã éàîdxiqn mcew dl xn` xcdc "oernye oae`xl" i`dc Ð

Ð.xeiy epi`e ,xn`w oernye oae`xl s`àîìã åàxn`w xcdc oernye oae`xl i`d Ð

Ðlr ixq`ze dcal dxizn ip` oernye oae`xl :xnel ,e`pz jtde xfgy ,`id dxfg

.lkdåäî ïåòîùì óà éùà áø éòás`" xn`e xfge "oernye oae`xn ueg" dl xn` Ð

xfgc `kid xnel ivniz m` ?edn "oernyl

"s`" xn` `le ,"oernyl" xn`eÐ`wec

"s`" xn`c oeik ?i`n `kd ,xn`w oernylÐ

,i`w oae`x` "s`" i`dc ,mdipyl dxizd i`ce

.eny xikfd `lc ab lr s`eàîìã åàÐ

"s`" i`de ,oae`xl `le oernylÐilek`

.i`w `nlräðòðdipr lk .elew mixd Ð

.`id lew znxd dxeza daezkdåæ äëìäù éøä
.diyexib xg` Ðåéçàì úñéðåeze` ly Ð

.oiyexiba eilr dxq`py yi`døáã ø÷åòÐ

.el maiizdl dxeq`y ,meai zevnäæ ïéàù
úåúéøëdxez dxn` `ly ,dxeza dxen`d Ð

.dxezd on xac xwerd zezixkåðéá úøåëä
äðéáìlr xq`il ,dia `cib` izk` ixde Ð

.yi`d eze`òøôîì ìèá èâ àöîð àìixdy Ð

.ipeltl i`ypz `ly zpn lr :dl xn`äéðáåÐ

.oixfnn ,irvn`d onúåúéøë äæ ïéàù`l Ð

icil l`xyi z` `iand zezixk dxez dxn`

.leqtäðîìà úàöîð àì`dc ,df odk lv` Ð

.dyxbi` `l diablíãà ìë ìöà äùåøâlre Ð

,eilr aezkd dxq` day oiyexib cv ici

dxeq` ecal dyi`n dyexb :lirl oxn`ck

.dpedkløîåçå ì÷å,xnege lw mixac ixde Ð

`dz yxbnd zzin iptly epnid cnl dz`y

.day zeyi` cv iptn lkl dxeq`äîåÐ

e`la `l` `zilc ,lw `edy dyexb xeqi`

`idy df odk lr dxeq`y epivn ,`nlra

.day oiyexib cv iptn ,elv` dpnl`ùéà úùà
äøåîç àéäùin lv` xq`zy oic epi` Ð

.day zeyi` cv iptn ,elv` exizdyïéà
äúéî øçàì éøàä úà ïéáéùîmiiw did m` Ð

Ðdaeyz mkl xifgi `ny.àëøéô åäì úéàÐ

.`ziixac `zriiq xza ,dinwl lf`e yxtnck

ø÷ò åäéàixd ?ynn exwer `ed ike ,xnelk Ð

xwer .df ly eznxba eil`n xwrpÐrnyn

oilhen opi` elld oineaie ,micia xeqi` dyerd

eilr,dnail.oxwer `ed `diyàì åéçà úá
àùéa`d lkei `ly Ðmail.eza z`åðééä

àëøéô.`kxit edl zi` edlekl :`ax xn`c Ð

éàîáåxfril` iaxc `zbelt oetxh iax iwen Ð

.opaxeøæòéìà éáø äì éøù àøùéî õåçá éàÐ

dwzpe xg`l zqipy xg`n ,el maiizdl

.ixnbl oey`xd zeyi`núðî ìòá àìàiwen Ð

pzc oeikc ,dlmiiwzi` `le `ed d`Ðhb `vnp

.yi` zy` xeqi`a `niiwe ,rxtnl lhaäîåøú
íéùã÷å.mipdkl oixzene l`xyil oixeq` Ð

úåéøò.ezeg`e eza Ðïðéøîà÷ úåùéàáÐ

.oiyeciw ici lr dxq`pùéà úùàzxzen Ð

.mc` lkl dxeq`e dlralàëøéô åðééäÐ

.lirl `ax xn`wcúåðæá åìöà äøúåä éøäÐ

,dl xn`wc `ed "i`ypz `ly zpn lr" `dc

.lkl zxzen da `pixweõåçá àìàiax iwen Ð

jklid ,xfril` iaxc `zbeltl ililbd iqei

`l diablc ixnbl eilr dxq`y `d :dil jixt

.dyxbi`
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óà.dil `wtqn inp "oae`xl s`"c d`xp - edn oernyläãîòådfl z`yipe

dxeq` ixdy ,oilg oi`eyip oi` `lde :xn`z m`e - lha hb `vnp `l eilr dxq`py

`a`l i`ypiz `ly zpn lr" :`ztqeza `ipzcn `py i`ne ,yi` zy` xeqi` meyn eilr

lraz `ny oiyyeg ,hb epi` - "jia`le `a`l ilraz `ly zpn lr" ,hb df ixd - "jia`le

elit` - mdl `ypz `ly zpn lrac rnyn .mdl

yie ?lha hbd i`n` `kde ,hb df ixd z`yip

yxbnd zzin xg`l z`yipe dcnr `kdc :xnel

`ly" iab onwl xnel jixv `peeb i`dke ,xn`w

lraz `ny oiyyeg oi` - "jia`le `a`l ilraz

oiyyeg - xg`l `d ,mdl dxeq`c meyn ,mdl

meyn inp el dxeq`c ab lr s` .lraz `ny

el lraz `ny oiyyeg mewn lkn ,yi` zy`

dayil yi `ztqezc `idde .yxbnd zzin xg`l

mzd ipzwc `dc ,eply cenlzd lr welgz `ly

,hb epi` - "jia`le `a`l ilraz `ly zpn lr"

m`y xnelk epiid ,mdl lraz `ny oiyyeg

`ae ,hb `di `ly - mdl lrazy d`xp

elit` - 'ek "`ypiz `ly zpn lr"ac eprinydl

lr"c ol rnyn `w :inp i` .hb ied mdl z`yip

xninl ira `l "jia`le `a`l ilraz `ly zpn

.`nlra zepf jxc `l` ,oi`eyp jxc

àîéìéà- ixy `xyin xfril` iaxl uega

el dxzedy df d`ypc oeik :`nrhe

oey`x ly zeyi` rwte ,zeyi`d lk el owexzp -
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קפב
miwxt dyelyaa cenr bt sc ± iriax wxtoihib

úåðæá åìöà äùåøâ éøäzepfl la` ,`ypil `l` eilr dxq` `l ixd .opiqxb ÐÐdyexb

.zinler df lv` dilr oiyexib my inp oey`xd dlra zeni m` jkld .cin elv` `id

dzrneday oiyexib cv meyn eilr dxq`p m` dnc jxtnl `ki`c ,xnege lw o`k oi`

Ðoiyexib cv dilr did elv` s` ixdyÐcv liaya mc` lk lr xq`zy xn`z

mey dilr oi`y ?ecal df lv` da yiy zeyi`

.mc` lk x`y lv` zeyi` cvõåçá àìàÐ

.xfril` iaxc dizlin `aiwr iaxl dil `xiaq

ïðéëøôå,ikxt ixz ipd jixtc ,`aiwr iaxl Ð

dil `xiaq i` ,"zpn lr"` `cge "ueg"` `cg

"ueg"a opaxe xfril` iaxc `zbeltÐjd aizep

."ueg"c `ziixza `kxitúðî ìòá éàåiwen Ð

!`l eze ,`ziinw `kxit diazep ,dlúéàã àëéà
õåçá äéì"zpn lr"a dil zi`c `ki`e ,ibilt Ð

.ibiltàëøéô éàä.'ek "odk df didy ixd" Ð

àëøéô éàä úðî ìò äéì úéàã ïàîìåixd" Ð

.'ek "dkldyàëøéô éàîåjxtinl `ki` Ð

`ax xn`wc ,`ziixza `aiwr iaxc dikxit`

.`kxit edl zi` edlekle :lirløåñéà àîéð éà
éðàù äðåäëzevn aezkd oda daixe li`ed Ð

.zexiziøæòéìà éáø àälkl zxzen :xn`c Ð

.epnn ueg mc`éìé äðåäë øåñéàîäì óÐ

dpedkl leqty ,dcal dyi`n dyexbnÐ

,`hib ied dpedkl liqtcnc ,lirl `tli mzdn

opixn` `le ,`lew dpin silie .xiiyc ab lr s`e

jxtinl ivnc oky lk .ip`y dpedk xeqi`

ik :`nipe ,`xnegl dpedk xeqi`n slip :diail`

zeni m` dpedkl dlqet diyexib cvc ikidÐ

!mc` lkl dlqet dzeyi` cv `diàáøÐ

.`kxit edl zi` edlek :lirl xn`céàðé éáøë
äì éðúî ãçà ï÷æ íåùîmrh lirl xn`c Ð

sili `le ,"xg` yi`l dzide"n xfril` iaxc

:`aiwr iaxl opikxt jklid .dpedk ixeqi`n

.xfril` iaxl iywiz `le ,ip`y dpedk xeqi`

äéëøô êøôéî éîð åäéà àäåxfril` iaxl Ð

.`ziixaa onwläéðù äéåä éîãå÷ ùé÷îcv Ð

.oi`eypl oiyexib oia ,day ieptäéåä éîãå÷ì
äðåùàøoiyeciw mcew da didy iept cvl Ð

:dipin lirl aizkc ,yewzi` `dc .oey`x ly

'ebe "yi` gwi ik"Ð,oey`x iyeciw epiid

"xg` yi`l dzide"Ð.ipy iyeciw epiidäæù
øéúî äæå øñåàoey`xd dlra i`eyip Ð

.el dexizi ipy i`eyipe ,df lr dexq`äèøçá
lr el mi`ad mixaca ,xcepl gzt gzety Ð

cizr oky dligzn rci eli`y ,df xcp ici

zeidlÐepi` ezligzny `vnp .xcep did `l

.xcpìòáä úøôä éøäå.dhxg `la `edy Ðìò
äìòá úòãe`l m`e ,dvxi m`y zpn lr ÐÐ

.xcp `di `lïðáøå`lc ,lirlc opax jpd lk Ð

.ediikxit `kdn itliúåúéøë äæ ïéàoi`y Ð

.ea dxeyw dzen mei crc ,zend `l` ocixtn

úåúéøë äæ éøä.i`pzd miiwz `ide ,cin Ðíåéä
éúùà úà éàecal meid :dl xn`e hb dl ozp Ð

xiiyc ,oiyexib edi `l xgnle ,oiyexib edi

?edn ,`hibaøæòéìà éáøì éòáéúxiyknc Ð

.xeiyaïðáøì éòáéú.xeiya ilqtc Ðïåéë
ä÷ñôã.mc` lk lv` ixnbl meid dipin Ð

ä÷ñôezy` dpi` aeye ,mlerl mc` lkl Ð

.melk df i`pz oi` ,jkld .dpycwie xefgiy cr
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àáød`ex :xn`wc iqei iax ok m` :xn`z m`e - dil `xiaq cg` owf meyn i`pi iaxk

iaxk inp xaq - ikxit ipd dil zi`e ,olek ixacn dixfr oa xfrl` iax ixac z` ip`

`ki`c :xnel yie !i`pi iax` lirl biltc opgei iaxl iywiz ok m` ,cg` owf meyn i`pi

oeik :xn`z m`e .xn`w ikxit ipd meyn `l - "xfrl` iax ixac z` ip` d`ex"c xninl

oiaiyn dn mipwf edpd ,sili `xwn xfril` iaxc

meync :xnel yie !`ed aezkd zxifbc ?eixac lr

ith `xw inwe`l xazqn - eixac lr aiydl yic

.opax iyxcckäî`lc dpey`x died incew

`l jigxk lr ixnblc ab lr s` - 'ek dia `cib`

ilekl ixy dpey`x died incewa `dc ,enc

dlra iaexwl dxeq` dipy died incewae ,`nlr

`lc ikid ik :oiprl eywed mewn lkn ,oey`xd

incewa `ira inp ikd - `xwirn yi` zy` ied

oicn epnn ixnbl zrwten `dzy dipy died

.llk dia `cib` `dz `le ,yi` zy`

[` cenr lirl jiiy]äãåîyxbna xfril` iax

o`nl :dniz - 'ek

dpi`e ,hb `ied `l - dilr ibiltc opaxlc ?dcen

!mc` meyl zxzenêãéàå`l zezixk zxk

opax llka iedc ililbd iqei iaxc `de - iyxc

,"zezixk zxk" (a,`k oihib) ipy wxta yixc

dil iyxc `lc epiid - iyxc `lc xn`w `kde

.`pixg` `yxcl `l` ,`yxc `eddlìëini

df ixd ipelt iige iig ini lk zezixk df oi` ikiig

`neic `nw wxtac :wgvi epiaxl dniz - zezixk

iziin "el oipiwzn zxg` dy` s`" iab (`,bi)

`l` :xn`wc ,xg` oipra `kdc `axc `zlin

,'ek "mkn zg` zenzy zpn lr" dl xn`c

:`ax xn`de ?`hib ied in `peeb i`d ik :xn`we

iig ini lk oii izyz `ly zpn lr jhib df ixd"

ixd - "ipelt iig ini lk" ,zezixk df oi` - "ikiige

irack `le ,`kd wiqnck df oi`e .zezixk df

!"ikiig ini lk" xkcin `lc ,`xwirn `kd xninl

lk" oipr lka iziine ,yyeg epi` cenlzd `nye

df oi`c "ikiig"e ,`xwirn xninl irack "iig ini

mzd :wgvi epiaxl dyw ,edine .wiqnck ,zezixk

zg` zenzy zpn lr"a zezixk ied `l i`n`

,zezixk iedc "ipelt iig"n `py i`nc ?"mkn

.rxb `l - dzzina s` dlzc liayac

ïåéëe`" xn`w `l `kd - dwqt dwqtc

xn`yk cinc .lirl opixn`ck ,"`py `l `nlc

.`ed oky oiad - dwqt dwqtc oeik
`xazqn
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,àáé÷ò éaøå ."õeç"a àlà !úeðæa Bìöà äLeøb éøä£¥§¨¤§¦§¤¨§§©¦£¦¨
déì àøéáñ "õeç" éà¯"úðî ìò" éàå ,"õeç" áéúBì ¦§¦¨¥¦§¦©§¨

déì àøéáñ¯!"úðî ìò" áéúBì¯òéîL àáé÷ò éaø §¦¨¥¦©§¨©¦£¦¨§¦©
;"úðî ìò" øîàc àkéàå "õeç" øîàc àkéàc déì¥§¦¨§¨©§¦¨§¨©©§¨

"õeç" øîàc ïàî¯ìò" øîàc ïàîe ,àëøét éàä ©©£©©¦§¨©©£©©
"úðî¯.àëøét éàä¯øeqéà àîéð éà ?àëøét éàîe §¨©¦§¨©¦§¨¦¥¨¦

éðàL äpeäk¯äpeäk øeñéàî éîð øæòéìà éaø àä §¨¨¥¨©¦¡¦¤¤©¦¥¦§¨
!déì éúééî à÷¯ãçà ï÷æ íeMî éàpé éaøk ,àáø ¨¨§¥¥¨¨§©¦©©¦¨¥¤¨

úà ïéáéLî ïéà :òLBäé éaø ïäì øîà .éðúî à÷̈©§¥¨©¨¤©¦§ª©¥§¦¦¤
.äúéî øçàì éøàä¯déúååk òLBäé éaøc ,àøîéîì ¨£¦§©©¦¨§¥§¨§©¦§ª©§¨¥

éøô÷ Cøôéî éîð eäéà àäå ?déì àøéáñéëä !C §¦¨¥§¨¦©¦¦§©¨¨¥¨¦
éãéãì ïéa eäéî ,àëøét éì úéà éîð éãéãì :eäì øîà÷̈¨©§§¦¦©¦¦¦¦§¨¦¥§¦¦

eëãéãì ïéa¯.äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéà ¥§¦§¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
:òLBäé éaø øîà ,àéðúc ?òLBäé éaøc àëøét éàîe©¦§¨§©¦§ª©§©§¨¨©©¦§ª©
äî ,äðBLàø äéåä éîãB÷ì äiðL äéåä éîãB÷ Léwî©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨©

åä éîãBwóà ,àðéøçà Léðéàa àãéâà àìc äðBLàø äé §¥£¨¨¦¨§¨£¦¨§¦¦©£¦¨©
:àôeb .àðéøçà Léðéàa àãéâà àìc äiðL äéåä éîãB÷§¥£¨¨§¦¨§¨£¦¨§¦¦©£¦¨¨
éøä" dì øîàå BzLà Løâîa ,øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¦§§¨©¨£¥
úàOéðå äëìäå ,"éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî úà¤¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥
úøzenL ,äLøbúð Bà äìîøàúðå ÷eMä ïî ãçàì§¤¨¦©§¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤
øæòìà øa ïBòîL éaø áéLä .åéìò äøñàpM äæì§¤¤¤¤§¨¨¨¥¦©¦¦§©¤§¨¨
øñBà äfL eðéöî ïëéä :øæòéìà éaø éøáãì äáeLz§¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨¦¤¤¥

!øézî äæå¯íáéå øñBà ìòác ,äîáé éøäå ?àìå §¤©¦§¨©£¥§¨¨§©©¥§¨¨
!øézî¯àä ìòaî éàc ,dì øñà à÷ àeä íáé íúä ©¦¨¨¨¨¨¨©¨§¦¦©©¨

.àîéi÷å àéøL¯!øézî íëçå øñBà øãBðc ,íéøãð éøä ©§¨§©§¨£¥§¨¦§¥¥§¨¨©¦
¯àlà íeìk øézî íëç ïéà :ïðçBé éaø øîà àä̈¨©©¦¨¨¥¨¨©¦§¤¨

.äèøça¯ìòáe úøãBð äMàc ,ìòaä úøôä éøä ©£¨¨£¥£¨©©©©§¦¨¤¤©©
!øôéî¯øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk íúä ¥¥¨¨¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©

úøãBpä ìk :àáøc déîMî ñçðt áø¯úòc ìò ©¦§¨¦§¥§¨¨¨©¤¤©©©
:øîàå äéøæò ïa øæòìà éaø äðòð .úøãBð àéä dìòa©§¨¦¤¤©£¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©

"úeúéøk"¯ïéàL zãîì àä ,dðéáì Bðéa úøBkä øác §¦¨¨©¥¥§¥¨¨¨©§¨¤¥
?déì éãáò éàî "úeúéøk" éàä ïðaøå .úeúéøk äæ¯ìò Chéb äæ éøä" :àéðúãkì eäì éòaéî ¤§¦§©¨©©§¦©¨§¦¥¦¨¥§¦§©§¨£¥¤¦¥©

éáà úéáì éëìz àlL úðî ìò" ,"ïéé ézLz àlL úðî"íìBòì C¯ìL ,úeúéøk äæ ïéàíéL §¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦§¦
íBé¯.úeúéøk äæ éøä¯?Cãéàå¯.à÷ôð "úeúéøk úøk"î¯?Cãéàå¯àì "úeúéøk úøk" £¥¤§¦§¦¨¦¨¥§¦¨§¨§¦¨¨¥§¦¨

"éiç éîé ìk ïéé ézLz àlL úðî ìò Chéb äæ éøä" :àáø øîà .éLøc¯,úeúéøk äæ ïéà ¨§¦¨©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦¨§¥©©¥¤§¦
"éðBìô éiç éîé ìk"¯"éðBìô éiç" àðL éàî .úeúéøk äæ éøä¯déì àîéi÷îe úéàî àîìãc ¨§¥©¥§¦£¥¤§¦©§¨©¥§¦§¦§¨¨¥§©§¨¥

"éëéiç éîé ìk" :àîéà àlà !déàðúì déì àîéi÷îe úéàî àîìc ,éîð déãéc "éiç" ?déàðúì¦§¨¥©©¦¥©¦¦§¨¨¥§©§¨¥¦§¨¥¤¨¥¨¨§¥¦©§¦
¯"éðBìô éiç" Bà "éiç éîé ìk" ,úeúéøk äæ ïéà¯áøî àáø dépéî àòa .úeúéøk äæ éøä ¥¤§¦¨§¥©©©¥§¦£¥¤§¦§¨¦¥¨¨¥©

;ïðaøì éòaéz ,øæòéìà éaøì éòaéz ?eäî ,"ézLà zà øçîìe ézLà zà éà íBiä" :ïîçð©§¨©¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦©¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥§©¨©
íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò :øæòéìà éaøì éòaéz¯éøL à÷c ïàîìc àlà¯à÷ ¦¨¥§©¦¡¦¤¤©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¦§©§¨¨¥¨

íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò :ïðaøì éòaéz ?àðL àì àîìc Bà ,àì àëä ìáà ,íìBòì éøL̈¥§¨£¨¨¨¨¦§¨¨§¨¦¨¥§©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨
¯d÷ñôc ïåék àëä ìáà ,éøîâì dépéî d÷ñt àìc àlà¯:dèLt øãä àéòác øúa ?d÷ñt ¤¨§¨§¨¨¦¥§©§¥£¨¨¨¥¨¦§¨¨§¨¨¨©§¨£¨£©§¨¨
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גיטין. המגרש - פרק תשיעי דף פג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

úeðæa Bìöà äLeøb éøäel lraidl dilr xq` `l yxbnd ixd - £¥§¨¤§¦§
m`e .zepfa dxizdl ipelt iabl mb elired oiyexibd ok m`e ,zepfa
`le ,eiabl dyexb `idy meyn odkd ipelt lr dxeq` `id ,ok
cvy di`x oi` okle ,mlerd x`y itlk da yiy dyexb cv meyn

.mlerd x`y lr dze` xeq`i ipelt itlk da yiy yi` zy`àlà¤¨
iax ewlgpy `aiwr iax xaeq ef daeyzay ,`xnbd zx`an

minkge xfril`'õeç'a. §
daeyzd one ,zeaeyz izy aiyd `aiwr iaxy x`azpy xg`l
,'zpn lr'a minkge xfril` iax ewlgpy ezrcy rnyn dpey`xd

`xnbd dywn ,'ueg'a ewlgpy rnyn dipyd daeyzd oneéaøå§©¦
éà ,àáé÷òadéì àøéáñ 'õeç'xfril` iax ewlgpy [xaeq `ed-] £¦¨¦§¦¨¥

,minkgeáéúBìa xiykny xfril` iax zxaq lr dywiy -,'õeç' ¦
,dipyd `kxitd z` wx xnelkéàåadéì àøéáñ 'úðî ìò',ewlgpy §¦©§¨§¦¨¥

áéúBìa xfril` iax zxaq lr dywiy -,'úðî ìò'z` wx xnelk ¦©§¨
.dpey`xd `kxitd.cgi mb zexaqd izy lr dywn `ed recne

,`xnbd zvxzndéì òéîL àáé÷ò éaø[rny-]øîàc àkéàc ©¦£¦¨§¦©¥§¦¨§¨©
ay'õeç',minkge xfril` iax ewlgpøîàc àkéàåay'úðî ìò' §¦¨§¨©©§¨

l ,okl .ewlgpøîàc ïàîa ewlgpy,'õeç'`aiwr iax aiydz` ©§¨©
àëøét éàä,[dipyd `kxitd]eløîàc ïàîa ewlgpy,'úðî ìò' ©¦§¨©§¨©©§¨

`aiwr iax aiydz`àëøét éàä.[dpey`xd] ©¦§¨
zxxan `xnbdàëøét éàîely dipyd ezaeyz lr zeywdl yiy ©¦§¨

.`aiwr iaxàîéð éày `id `kxitdy,éðàL äpeäk øeqéài`e ¦¥¨¦§¨©¦
eqi` x`yl dpedk ixeqi`n cenll xyt`xyt` i` okle ,mix

df oi` ,yi` zy` xeqi`l odkl dyexb xeqi`n xnege lw zeyrl
oky ,jkdéì éúééî à÷ äpeäk øeqéàî énð øæòéìà éaø àäxewnd - ¨©¦¡¦¤¤©¦¥¦§¨¨©§¦¥

xnelk ,odkl dyexb xeqi`n `ed 'ueg'a xiykdl xfril` iax ly
ef oi` okle .mixeqi` x`yl dpedk ixeqi`n cenll xyt` ezrcl

,`xnbd zx`an .`aiwr iax zaeyz lr `kxitàáøxaeqy ¨¨
,`aiwr iax ixac z` jextl xyt` mpn`yï÷æ íeMî éàpé éaøk§©¦©©¦¨¥

,éðúî à÷ ãçàxeqi`n epi` xfril` iax ly exewny xaeq `ede ¤¨¨©§¥
cenll xyt`y di`x oi` ,ok m`e .xg` weqtn `l` ,dpedk
iax ixac lr jextl xyt`e ,mixeqi` x`yl dpedk xeqi`n

.ip`y dpedk xeqi`y `aiwr
lirl `ziixaa epipy(`"r),òLBäé éaø ïäì øîà,mipwfd zrax`l ¨©¨¤©¦§ª©

,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéàlr aiydl mileki mz` oi`e ¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
leki did ig did eli` oky ,ezzin xg`l xfril` iax ixac

,`xnbd zwiicn .daeyz mkl xifgdlòLBäé éaøc àøîéîì§¥§¨§©¦§ª©
déúååkxfril` iaxc,déì àøéáñlr eaiyiy dvex `ed oi` okle §¨¥§¦¨¥
,eixaceäéà àäåryedi iax -éøt÷ Cøôéî énðCiax ixac lr §¨¦©¦¦§©¨¨¦

zrax` z` rpn `ed ok m` recne ,oldl x`eank ,xfril`
,`xnbd zvxzn .xfril` iax ixac lr jextln mipwfdøîà÷ éëä̈¦¨¨©

eäì,mipwfd zrax`l ryedi iaxénð éãéãìil mb mpn` -úéà §§¦¦©¦¦
[yi-]àëøét éì,xfril` iax ixac lreëãéãì ïéa éãéãì ïéa eäéî ¦¦§¨¦¥§¦¦¥§¦§

mkiabl oiae iabl oia j` -,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéàoi`e ¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
.ie`x df

,`xnbd zxxanc àëøét éàîel yiòLBäé éaøiax ixac lr ©¦§¨§©¦§ª©
,`xnbd zx`an .xfril`,òLBäé éaø øîà ,àéðúcxn`pck mixac) §©§¨¨©©¦§ª©

(a-`yiwn df weqte ,'xg` Wi`l dzide 'ebe dX` Wi` gTi iM'¦¦©¦¦¨§¨§¨§¦©¥
,dligza - 'dy` gwi ik'] mipey`x oiyeciw xnelk ,dpey`x died
yi`l dzide'] miipy oiyeciw xnelk ,dipy diedl [oey`x iyeciw

mb `ed okle ,[ipy iyeciw - 'xg`äiðL äéåä éîãB÷ Léwîz` - ©¦§¥£¨¨§¦¨
,dly oiyexibd avn `edy ,dipy died iptl dzid eay avnd

äðBLàø äéåä éîãB÷ì,dpey`x died iptl dzid eay avnl - §§¥£¨¨¦¨
y ,cnlp df ywidne .diept dzidyk,äðBLàø äéåä éîãBw äî©§¥£¨¨¦¨

,diept dzid xy`kàðéøçà Léðéàa àãéâà àìcdceb` dzid `l - §Ÿ£¦¨§¦¦©£¦¨
okle ,llk mc` s`a dxeywe,äiðL äéåä éîãB÷ óà`idyk ©§¥£¨¨§¦¨

avna `id ,dyexbàðéøçà Léðéàa àãéâà àìcleki oi` ,okle .llk §Ÿ£¦¨§¦¦©£¦¨
iabl yxbna dceb` didz `id f` oky ,ipeltn ueg dyxbl dlra
mcew ea dzidy avnl dnec df avn oi`e ,diyexiba s` ipelt

.llk mc` s`a dceb` dzid `ly ,mipey`xd diyeciw
miipy oi`eyipy ,xfril` iax ly sqepd epica dpc `xnbd

:oey`xd hbd ly xeiyd z` milhan
äãBî ,àôebLøâîa øæòéìà éaøz`zà éøä' dì øîàå ,BzLà ¨¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¦§§¨©¨£¥©§

,÷eMä ïî ãçàì úàOéðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥§¤¨¦©
äLøbúð Bà äìîøàúðå,epnnL`idì úøzenipeltäøñàpL äæ §¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤§¤¤¤¤§¨

åéìòz` eriwtd miipyd di`eyipy xnelk .oey`xd dlra ici lr ¨¨
.oey`xd hbd ici lr xvepy xeiydøæòìà øa ïBòîL éaø áéLä¥¦©¦¦§©¤§¨¨

äáeLz[xezql di`x `iad-]äfL eðéöî ïëéä ,øæòéìà éaø éøáãì §¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨¦¤¤
,øézî äæå øñBàdidi cg` mc` ici lr xvepy xeqi`y okzi j`id ¥§¤©¦

z` riwti ipyd dlray okzi `l ,ok m`e .xg` mc` ici lr xzip
.oey`xd dlra ici lr xvepy ,ipeltl dxeqi`

,ef daeyz lr `xnbd dywnåmpn` m`dàìmipte` ep`vn §Ÿ
,xg` ici lr exvepy mixeqi` xizn mc`yøñBà ìòác ,äîáé éøäå©£¥§¨¨§©©¥

oiyeciwa mlerd lkl dze`øézî íáéåmlerd lkl dze` §¨¨©¦
dvilga,`xnbd zvxzn .,dì øñà à÷ àeä íáé íúädxeqi`e ¨¨¨¨¨¨©¨

`le maid ici lr ok` `ed [lrad zzin xg`l] mlerd x`yl
,lradéàc`ed xeqi`dîgk,àîéé÷å àéøL àä ,ìòam` ixdy §¦¦©©¨©§¨§©§¨

ze`ivn ,ok m`e .lrad zzina mlerd lkl zxzen `id mai oi`
lr df xeqi` xizdl maid leki okle ,dze` zxqe`y ef `id maid

.dvilg ici
,cer `xnbd dywnéøäzxzdíéøãð,mkg ici lrcdøñBà øãBð £¥§¨¦§¥¥

ådøézî íëç,xcpd zxzd ici lr xeqi`d z``l xeqi`dy s` §¨¨©¦
,`xnbd zvxzn .eci lr xvepàä[ixd-]íëç ïéà ,ïðçBé éaø øîà ¨¨©©¦¨¨¥¨¨

äèøça àlà íeìk øézîdid m`y mkgd xxany ,xcepd ly ©¦§¤¨©£¨¨
xcp edfy `vnpe ,xcep did `l ,xcpd ze`vez z` rcei xcepd

okl .llk xeqi`e xcp o`k did `le zerhamc`y di`x ef oi`
.xg` ici lr xvepy xeqi` xizdl leki

,cer `xnbd dywnìòaä úøôä éøä,ezy` ixcp z`úøãBð äMàc £¥£¨©©©©§¦¨¤¤
ådøôéî ìòáxizn `ed ,ok m`e .dhxg ici lr `ly dixcp z` §©©¥¥

,`xnbd zvxzn .ezy` ici lr xvepy xeqi`íúämrhd ,my - ¨¨
`edìk ,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨

dy`,úøãBpäwxúòc ìòdvxiy.úøãBð àéä dìòa,ok m`e ©¤¤©©©©£¨¦¤¤
oi`e ,llk xcp o`k did `ly `vnp ,xcpa dvex epi` lradyk
,ok m`e .xg` ici lr xvepy xeqi` xizdl leki mc`y di`x
`ly xfril` iax ixac lr xfrl` xa oerny iax ly ezaeyz

.dkxted `l ,xizn dfe xqe` dfy epivn
lirl epipy(`"r)iax ly ezxiht xg`l mipwfd zrax` eqpkpyk ,

z` ixd' dl xn`yk hb xiykdy eixac lr aiydl xfril`
,'ipeltl `l` mc` lkl zxzen,øîàå äéøæò ïa øæòìà éaø äðòð©£¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©

dxeza dxen`d dlind zernyn(` ck mixac)'úeúéøk'hbdy ,`id §¦
zeidl jixvïéàL ,zãîì àä .dðéáì Bðéa úøBkä øáchbäæ ¨¨©¥¥§¥¨¨¨©§¨¤¥¤

xfril` iax xiykdy,úeúéøkyxbnd oia zxek epi` oky §¦
,`xnbd dywn .zyxbznlïðaøå`ly ,mixg`d mipwfd zyly - §©¨¨

rnyne ,'zezixk' dlind zernynn xfril` iax ixac lr eywd
,ok m`e ,dixfr oa xfrl` iax enk ef dlin miyxec mpi`yéàä©

déì éãáò éàî 'úeúéøk'zvxzn .ef dlinn miyxec md dn - §¦©¨§¥¥
'zezixk' ,`xnbdeäì éòaéîmdl jxvp -àéðúãëìepnn cenll - ¦¨¥§§¦§©§¨

dl xn`e ezy` z` yxiby mc` .ef `ziixaa x`eand oicd z`
ïéé ézLz àlL úðî ìò Chéb äæ éøä',mlerle`éëìz àlL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦

éáà úéáì,'íìBòì Cif`äæ ïéàhb,úeúéøkdxeyw `id oky §¥¨¦§¨¥¤§¦
,hbd `le mdipia cixtny `ed zend wx ixdy ,diig lk yxbna
cnll zkxvp 'zezixk' dlind ,ok m`e .llk yxbn epi` dfk hbe

oii izyz `ly zpn lr' dl xn` m` j` .df oicìL,'íBé íéLe` §Ÿ¦
,'mei miyly jia` zial iklz `ly'äæ éøähb,úeúéøk`ide £¥¤§¦

dywn .i`pzd z` miiwl dkixv `idy `l` ,cin zyxebn
,`xnbdCãéàå,df oic cnel `ed okidn ,dixfr oa xfrl` iax - §¦¨

,`xnbd zvxzn .hbd z` lqet 'mlerl' i`pzy'úeúéøk' 'úøk'î¦¨¥§¦
à÷ôðdfne ,'zxk xtq' aezkl dxezd dlkiy jkn cnlp df oic ©§¨
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קפג
miwxt dyelyaa cenr bt sc ± iriax wxtoihib

úåðæá åìöà äùåøâ éøäzepfl la` ,`ypil `l` eilr dxq` `l ixd .opiqxb ÐÐdyexb

.zinler df lv` dilr oiyexib my inp oey`xd dlra zeni m` jkld .cin elv` `id

dzrneday oiyexib cv meyn eilr dxq`p m` dnc jxtnl `ki`c ,xnege lw o`k oi`

Ðoiyexib cv dilr did elv` s` ixdyÐcv liaya mc` lk lr xq`zy xn`z

mey dilr oi`y ?ecal df lv` da yiy zeyi`

.mc` lk x`y lv` zeyi` cvõåçá àìàÐ

.xfril` iaxc dizlin `aiwr iaxl dil `xiaq

ïðéëøôå,ikxt ixz ipd jixtc ,`aiwr iaxl Ð

dil `xiaq i` ,"zpn lr"` `cge "ueg"` `cg

"ueg"a opaxe xfril` iaxc `zbeltÐjd aizep

."ueg"c `ziixza `kxitúðî ìòá éàåiwen Ð

!`l eze ,`ziinw `kxit diazep ,dlúéàã àëéà
õåçá äéì"zpn lr"a dil zi`c `ki`e ,ibilt Ð

.ibiltàëøéô éàä.'ek "odk df didy ixd" Ð

àëøéô éàä úðî ìò äéì úéàã ïàîìåixd" Ð

.'ek "dkldyàëøéô éàîåjxtinl `ki` Ð

`ax xn`wc ,`ziixza `aiwr iaxc dikxit`

.`kxit edl zi` edlekle :lirløåñéà àîéð éà
éðàù äðåäëzevn aezkd oda daixe li`ed Ð

.zexiziøæòéìà éáø àälkl zxzen :xn`c Ð

.epnn ueg mc`éìé äðåäë øåñéàîäì óÐ

dpedkl leqty ,dcal dyi`n dyexbnÐ

,`hib ied dpedkl liqtcnc ,lirl `tli mzdn

opixn` `le ,`lew dpin silie .xiiyc ab lr s`e

jxtinl ivnc oky lk .ip`y dpedk xeqi`

ik :`nipe ,`xnegl dpedk xeqi`n slip :diail`

zeni m` dpedkl dlqet diyexib cvc ikidÐ

!mc` lkl dlqet dzeyi` cv `diàáøÐ

.`kxit edl zi` edlek :lirl xn`céàðé éáøë
äì éðúî ãçà ï÷æ íåùîmrh lirl xn`c Ð

sili `le ,"xg` yi`l dzide"n xfril` iaxc

:`aiwr iaxl opikxt jklid .dpedk ixeqi`n

.xfril` iaxl iywiz `le ,ip`y dpedk xeqi`

äéëøô êøôéî éîð åäéà àäåxfril` iaxl Ð

.`ziixaa onwläéðù äéåä éîãå÷ ùé÷îcv Ð

.oi`eypl oiyexib oia ,day ieptäéåä éîãå÷ì
äðåùàøoiyeciw mcew da didy iept cvl Ð

:dipin lirl aizkc ,yewzi` `dc .oey`x ly

'ebe "yi` gwi ik"Ð,oey`x iyeciw epiid

"xg` yi`l dzide"Ð.ipy iyeciw epiidäæù
øéúî äæå øñåàoey`xd dlra i`eyip Ð

.el dexizi ipy i`eyipe ,df lr dexq`äèøçá
lr el mi`ad mixaca ,xcepl gzt gzety Ð

cizr oky dligzn rci eli`y ,df xcp ici

zeidlÐepi` ezligzny `vnp .xcep did `l

.xcpìòáä úøôä éøäå.dhxg `la `edy Ðìò
äìòá úòãe`l m`e ,dvxi m`y zpn lr ÐÐ

.xcp `di `lïðáøå`lc ,lirlc opax jpd lk Ð

.ediikxit `kdn itliúåúéøë äæ ïéàoi`y Ð

.ea dxeyw dzen mei crc ,zend `l` ocixtn

úåúéøë äæ éøä.i`pzd miiwz `ide ,cin Ðíåéä
éúùà úà éàecal meid :dl xn`e hb dl ozp Ð

xiiyc ,oiyexib edi `l xgnle ,oiyexib edi

?edn ,`hibaøæòéìà éáøì éòáéúxiyknc Ð

.xeiyaïðáøì éòáéú.xeiya ilqtc Ðïåéë
ä÷ñôã.mc` lk lv` ixnbl meid dipin Ð

ä÷ñôezy` dpi` aeye ,mlerl mc` lkl Ð

.melk df i`pz oi` ,jkld .dpycwie xefgiy cr
éàî
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àáød`ex :xn`wc iqei iax ok m` :xn`z m`e - dil `xiaq cg` owf meyn i`pi iaxk

iaxk inp xaq - ikxit ipd dil zi`e ,olek ixacn dixfr oa xfrl` iax ixac z` ip`

`ki`c :xnel yie !i`pi iax` lirl biltc opgei iaxl iywiz ok m` ,cg` owf meyn i`pi

oeik :xn`z m`e .xn`w ikxit ipd meyn `l - "xfrl` iax ixac z` ip` d`ex"c xninl

oiaiyn dn mipwf edpd ,sili `xwn xfril` iaxc

meync :xnel yie !`ed aezkd zxifbc ?eixac lr

ith `xw inwe`l xazqn - eixac lr aiydl yic

.opax iyxcckäî`lc dpey`x died incew

`l jigxk lr ixnblc ab lr s` - 'ek dia `cib`

ilekl ixy dpey`x died incewa `dc ,enc

dlra iaexwl dxeq` dipy died incewae ,`nlr

`lc ikid ik :oiprl eywed mewn lkn ,oey`xd

incewa `ira inp ikd - `xwirn yi` zy` ied

oicn epnn ixnbl zrwten `dzy dipy died

.llk dia `cib` `dz `le ,yi` zy`

[` cenr lirl jiiy]äãåîyxbna xfril` iax

o`nl :dniz - 'ek

dpi`e ,hb `ied `l - dilr ibiltc opaxlc ?dcen

!mc` meyl zxzenêãéàå`l zezixk zxk

opax llka iedc ililbd iqei iaxc `de - iyxc

,"zezixk zxk" (a,`k oihib) ipy wxta yixc

dil iyxc `lc epiid - iyxc `lc xn`w `kde

.`pixg` `yxcl `l` ,`yxc `eddlìëini

df ixd ipelt iige iig ini lk zezixk df oi` ikiig

`neic `nw wxtac :wgvi epiaxl dniz - zezixk

iziin "el oipiwzn zxg` dy` s`" iab (`,bi)

`l` :xn`wc ,xg` oipra `kdc `axc `zlin

,'ek "mkn zg` zenzy zpn lr" dl xn`c

:`ax xn`de ?`hib ied in `peeb i`d ik :xn`we

iig ini lk oii izyz `ly zpn lr jhib df ixd"

ixd - "ipelt iig ini lk" ,zezixk df oi` - "ikiige

irack `le ,`kd wiqnck df oi`e .zezixk df

!"ikiig ini lk" xkcin `lc ,`xwirn `kd xninl

lk" oipr lka iziine ,yyeg epi` cenlzd `nye

df oi`c "ikiig"e ,`xwirn xninl irack "iig ini

mzd :wgvi epiaxl dyw ,edine .wiqnck ,zezixk

zg` zenzy zpn lr"a zezixk ied `l i`n`

,zezixk iedc "ipelt iig"n `py i`nc ?"mkn

.rxb `l - dzzina s` dlzc liayac

ïåéëe`" xn`w `l `kd - dwqt dwqtc

xn`yk cinc .lirl opixn`ck ,"`py `l `nlc

.`ed oky oiad - dwqt dwqtc oeik
`xazqn
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,àáé÷ò éaøå ."õeç"a àlà !úeðæa Bìöà äLeøb éøä£¥§¨¤§¦§¤¨§§©¦£¦¨
déì àøéáñ "õeç" éà¯"úðî ìò" éàå ,"õeç" áéúBì ¦§¦¨¥¦§¦©§¨

déì àøéáñ¯!"úðî ìò" áéúBì¯òéîL àáé÷ò éaø §¦¨¥¦©§¨©¦£¦¨§¦©
;"úðî ìò" øîàc àkéàå "õeç" øîàc àkéàc déì¥§¦¨§¨©§¦¨§¨©©§¨

"õeç" øîàc ïàî¯ìò" øîàc ïàîe ,àëøét éàä ©©£©©¦§¨©©£©©
"úðî¯.àëøét éàä¯øeqéà àîéð éà ?àëøét éàîe §¨©¦§¨©¦§¨¦¥¨¦

éðàL äpeäk¯äpeäk øeñéàî éîð øæòéìà éaø àä §¨¨¥¨©¦¡¦¤¤©¦¥¦§¨
!déì éúééî à÷¯ãçà ï÷æ íeMî éàpé éaøk ,àáø ¨¨§¥¥¨¨§©¦©©¦¨¥¤¨

úà ïéáéLî ïéà :òLBäé éaø ïäì øîà .éðúî à÷̈©§¥¨©¨¤©¦§ª©¥§¦¦¤
.äúéî øçàì éøàä¯déúååk òLBäé éaøc ,àøîéîì ¨£¦§©©¦¨§¥§¨§©¦§ª©§¨¥

éøô÷ Cøôéî éîð eäéà àäå ?déì àøéáñéëä !C §¦¨¥§¨¦©¦¦§©¨¨¥¨¦
éãéãì ïéa eäéî ,àëøét éì úéà éîð éãéãì :eäì øîà÷̈¨©§§¦¦©¦¦¦¦§¨¦¥§¦¦

eëãéãì ïéa¯.äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéà ¥§¦§¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
:òLBäé éaø øîà ,àéðúc ?òLBäé éaøc àëøét éàîe©¦§¨§©¦§ª©§©§¨¨©©¦§ª©
äî ,äðBLàø äéåä éîãB÷ì äiðL äéåä éîãB÷ Léwî©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨©

åä éîãBwóà ,àðéøçà Léðéàa àãéâà àìc äðBLàø äé §¥£¨¨¦¨§¨£¦¨§¦¦©£¦¨©
:àôeb .àðéøçà Léðéàa àãéâà àìc äiðL äéåä éîãB÷§¥£¨¨§¦¨§¨£¦¨§¦¦©£¦¨¨
éøä" dì øîàå BzLà Løâîa ,øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¦§§¨©¨£¥
úàOéðå äëìäå ,"éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî úà¤¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥
úøzenL ,äLøbúð Bà äìîøàúðå ÷eMä ïî ãçàì§¤¨¦©§¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤
øæòìà øa ïBòîL éaø áéLä .åéìò äøñàpM äæì§¤¤¤¤§¨¨¨¥¦©¦¦§©¤§¨¨
øñBà äfL eðéöî ïëéä :øæòéìà éaø éøáãì äáeLz§¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨¦¤¤¥

!øézî äæå¯íáéå øñBà ìòác ,äîáé éøäå ?àìå §¤©¦§¨©£¥§¨¨§©©¥§¨¨
!øézî¯àä ìòaî éàc ,dì øñà à÷ àeä íáé íúä ©¦¨¨¨¨¨¨©¨§¦¦©©¨

.àîéi÷å àéøL¯!øézî íëçå øñBà øãBðc ,íéøãð éøä ©§¨§©§¨£¥§¨¦§¥¥§¨¨©¦
¯àlà íeìk øézî íëç ïéà :ïðçBé éaø øîà àä̈¨©©¦¨¨¥¨¨©¦§¤¨

.äèøça¯ìòáe úøãBð äMàc ,ìòaä úøôä éøä ©£¨¨£¥£¨©©©©§¦¨¤¤©©
!øôéî¯øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk íúä ¥¥¨¨¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©

úøãBpä ìk :àáøc déîMî ñçðt áø¯úòc ìò ©¦§¨¦§¥§¨¨¨©¤¤©©©
:øîàå äéøæò ïa øæòìà éaø äðòð .úøãBð àéä dìòa©§¨¦¤¤©£¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©

"úeúéøk"¯ïéàL zãîì àä ,dðéáì Bðéa úøBkä øác §¦¨¨©¥¥§¥¨¨¨©§¨¤¥
?déì éãáò éàî "úeúéøk" éàä ïðaøå .úeúéøk äæ¯ìò Chéb äæ éøä" :àéðúãkì eäì éòaéî ¤§¦§©¨©©§¦©¨§¦¥¦¨¥§¦§©§¨£¥¤¦¥©

éáà úéáì éëìz àlL úðî ìò" ,"ïéé ézLz àlL úðî"íìBòì C¯ìL ,úeúéøk äæ ïéàíéL §¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦§¦
íBé¯.úeúéøk äæ éøä¯?Cãéàå¯.à÷ôð "úeúéøk úøk"î¯?Cãéàå¯àì "úeúéøk úøk" £¥¤§¦§¦¨¦¨¥§¦¨§¨§¦¨¨¥§¦¨

"éiç éîé ìk ïéé ézLz àlL úðî ìò Chéb äæ éøä" :àáø øîà .éLøc¯,úeúéøk äæ ïéà ¨§¦¨©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦¨§¥©©¥¤§¦
"éðBìô éiç éîé ìk"¯"éðBìô éiç" àðL éàî .úeúéøk äæ éøä¯déì àîéi÷îe úéàî àîìãc ¨§¥©¥§¦£¥¤§¦©§¨©¥§¦§¦§¨¨¥§©§¨¥

"éëéiç éîé ìk" :àîéà àlà !déàðúì déì àîéi÷îe úéàî àîìc ,éîð déãéc "éiç" ?déàðúì¦§¨¥©©¦¥©¦¦§¨¨¥§©§¨¥¦§¨¥¤¨¥¨¨§¥¦©§¦
¯"éðBìô éiç" Bà "éiç éîé ìk" ,úeúéøk äæ ïéà¯áøî àáø dépéî àòa .úeúéøk äæ éøä ¥¤§¦¨§¥©©©¥§¦£¥¤§¦§¨¦¥¨¨¥©

;ïðaøì éòaéz ,øæòéìà éaøì éòaéz ?eäî ,"ézLà zà øçîìe ézLà zà éà íBiä" :ïîçð©§¨©¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦©¦¨¥§©¦¡¦¤¤¦¨¥§©¨©
íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò :øæòéìà éaøì éòaéz¯éøL à÷c ïàîìc àlà¯à÷ ¦¨¥§©¦¡¦¤¤©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¦§©§¨¨¥¨

íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò :ïðaøì éòaéz ?àðL àì àîìc Bà ,àì àëä ìáà ,íìBòì éøL̈¥§¨£¨¨¨¨¦§¨¨§¨¦¨¥§©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

úeðæa Bìöà äLeøb éøäel lraidl dilr xq` `l yxbnd ixd - £¥§¨¤§¦§
m`e .zepfa dxizdl ipelt iabl mb elired oiyexibd ok m`e ,zepfa
`le ,eiabl dyexb `idy meyn odkd ipelt lr dxeq` `id ,ok
cvy di`x oi` okle ,mlerd x`y itlk da yiy dyexb cv meyn

.mlerd x`y lr dze` xeq`i ipelt itlk da yiy yi` zy`àlà¤¨
iax ewlgpy `aiwr iax xaeq ef daeyzay ,`xnbd zx`an

minkge xfril`'õeç'a. §
daeyzd one ,zeaeyz izy aiyd `aiwr iaxy x`azpy xg`l
,'zpn lr'a minkge xfril` iax ewlgpy ezrcy rnyn dpey`xd

`xnbd dywn ,'ueg'a ewlgpy rnyn dipyd daeyzd oneéaøå§©¦
éà ,àáé÷òadéì àøéáñ 'õeç'xfril` iax ewlgpy [xaeq `ed-] £¦¨¦§¦¨¥

,minkgeáéúBìa xiykny xfril` iax zxaq lr dywiy -,'õeç' ¦
,dipyd `kxitd z` wx xnelkéàåadéì àøéáñ 'úðî ìò',ewlgpy §¦©§¨§¦¨¥

áéúBìa xfril` iax zxaq lr dywiy -,'úðî ìò'z` wx xnelk ¦©§¨
.dpey`xd `kxitd.cgi mb zexaqd izy lr dywn `ed recne

,`xnbd zvxzndéì òéîL àáé÷ò éaø[rny-]øîàc àkéàc ©¦£¦¨§¦©¥§¦¨§¨©
ay'õeç',minkge xfril` iax ewlgpøîàc àkéàåay'úðî ìò' §¦¨§¨©©§¨

l ,okl .ewlgpøîàc ïàîa ewlgpy,'õeç'`aiwr iax aiydz` ©§¨©
àëøét éàä,[dipyd `kxitd]eløîàc ïàîa ewlgpy,'úðî ìò' ©¦§¨©§¨©©§¨

`aiwr iax aiydz`àëøét éàä.[dpey`xd] ©¦§¨
zxxan `xnbdàëøét éàîely dipyd ezaeyz lr zeywdl yiy ©¦§¨

.`aiwr iaxàîéð éày `id `kxitdy,éðàL äpeäk øeqéài`e ¦¥¨¦§¨©¦
eqi` x`yl dpedk ixeqi`n cenll xyt`xyt` i` okle ,mix

df oi` ,yi` zy` xeqi`l odkl dyexb xeqi`n xnege lw zeyrl
oky ,jkdéì éúééî à÷ äpeäk øeqéàî énð øæòéìà éaø àäxewnd - ¨©¦¡¦¤¤©¦¥¦§¨¨©§¦¥

xnelk ,odkl dyexb xeqi`n `ed 'ueg'a xiykdl xfril` iax ly
ef oi` okle .mixeqi` x`yl dpedk ixeqi`n cenll xyt` ezrcl

,`xnbd zx`an .`aiwr iax zaeyz lr `kxitàáøxaeqy ¨¨
,`aiwr iax ixac z` jextl xyt` mpn`yï÷æ íeMî éàpé éaøk§©¦©©¦¨¥

,éðúî à÷ ãçàxeqi`n epi` xfril` iax ly exewny xaeq `ede ¤¨¨©§¥
cenll xyt`y di`x oi` ,ok m`e .xg` weqtn `l` ,dpedk
iax ixac lr jextl xyt`e ,mixeqi` x`yl dpedk xeqi`n

.ip`y dpedk xeqi`y `aiwr
lirl `ziixaa epipy(`"r),òLBäé éaø ïäì øîà,mipwfd zrax`l ¨©¨¤©¦§ª©

,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéàlr aiydl mileki mz` oi`e ¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
leki did ig did eli` oky ,ezzin xg`l xfril` iax ixac

,`xnbd zwiicn .daeyz mkl xifgdlòLBäé éaøc àøîéîì§¥§¨§©¦§ª©
déúååkxfril` iaxc,déì àøéáñlr eaiyiy dvex `ed oi` okle §¨¥§¦¨¥
,eixaceäéà àäåryedi iax -éøt÷ Cøôéî énðCiax ixac lr §¨¦©¦¦§©¨¨¦

zrax` z` rpn `ed ok m` recne ,oldl x`eank ,xfril`
,`xnbd zvxzn .xfril` iax ixac lr jextln mipwfdøîà÷ éëä̈¦¨¨©

eäì,mipwfd zrax`l ryedi iaxénð éãéãìil mb mpn` -úéà §§¦¦©¦¦
[yi-]àëøét éì,xfril` iax ixac lreëãéãì ïéa éãéãì ïéa eäéî ¦¦§¨¦¥§¦¦¥§¦§

mkiabl oiae iabl oia j` -,äúéî øçàì éøàä úà ïéáéLî ïéàoi`e ¥§¦¦¤¨£¦§©©¦¨
.ie`x df

,`xnbd zxxanc àëøét éàîel yiòLBäé éaøiax ixac lr ©¦§¨§©¦§ª©
,`xnbd zx`an .xfril`,òLBäé éaø øîà ,àéðúcxn`pck mixac) §©§¨¨©©¦§ª©

(a-`yiwn df weqte ,'xg` Wi`l dzide 'ebe dX` Wi` gTi iM'¦¦©¦¦¨§¨§¨§¦©¥
,dligza - 'dy` gwi ik'] mipey`x oiyeciw xnelk ,dpey`x died
yi`l dzide'] miipy oiyeciw xnelk ,dipy diedl [oey`x iyeciw

mb `ed okle ,[ipy iyeciw - 'xg`äiðL äéåä éîãB÷ Léwîz` - ©¦§¥£¨¨§¦¨
,dly oiyexibd avn `edy ,dipy died iptl dzid eay avnd

äðBLàø äéåä éîãB÷ì,dpey`x died iptl dzid eay avnl - §§¥£¨¨¦¨
y ,cnlp df ywidne .diept dzidyk,äðBLàø äéåä éîãBw äî©§¥£¨¨¦¨

,diept dzid xy`kàðéøçà Léðéàa àãéâà àìcdceb` dzid `l - §Ÿ£¦¨§¦¦©£¦¨
okle ,llk mc` s`a dxeywe,äiðL äéåä éîãB÷ óà`idyk ©§¥£¨¨§¦¨

avna `id ,dyexbàðéøçà Léðéàa àãéâà àìcleki oi` ,okle .llk §Ÿ£¦¨§¦¦©£¦¨
iabl yxbna dceb` didz `id f` oky ,ipeltn ueg dyxbl dlra
mcew ea dzidy avnl dnec df avn oi`e ,diyexiba s` ipelt

.llk mc` s`a dceb` dzid `ly ,mipey`xd diyeciw
miipy oi`eyipy ,xfril` iax ly sqepd epica dpc `xnbd

:oey`xd hbd ly xeiyd z` milhan
äãBî ,àôebLøâîa øæòéìà éaøz`zà éøä' dì øîàå ,BzLà ¨¤©¦¡¦¤¤¦§¨¥¦§§¨©¨£¥©§

,÷eMä ïî ãçàì úàOéðå äëìäå ,'éðBìtî õeç íãà ìëì úøzeî¤¤§¨¨¨¦§¦§¨§¨§¦¥§¤¨¦©
äLøbúð Bà äìîøàúðå,epnnL`idì úøzenipeltäøñàpL äæ §¦§©§§¨¦§¨§¨¤¤¤§¤¤¤¤§¨

åéìòz` eriwtd miipyd di`eyipy xnelk .oey`xd dlra ici lr ¨¨
.oey`xd hbd ici lr xvepy xeiydøæòìà øa ïBòîL éaø áéLä¥¦©¦¦§©¤§¨¨

äáeLz[xezql di`x `iad-]äfL eðéöî ïëéä ,øæòéìà éaø éøáãì §¨§¦§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨¦¤¤
,øézî äæå øñBàdidi cg` mc` ici lr xvepy xeqi`y okzi j`id ¥§¤©¦

z` riwti ipyd dlray okzi `l ,ok m`e .xg` mc` ici lr xzip
.oey`xd dlra ici lr xvepy ,ipeltl dxeqi`

,ef daeyz lr `xnbd dywnåmpn` m`dàìmipte` ep`vn §Ÿ
,xg` ici lr exvepy mixeqi` xizn mc`yøñBà ìòác ,äîáé éøäå©£¥§¨¨§©©¥

oiyeciwa mlerd lkl dze`øézî íáéåmlerd lkl dze` §¨¨©¦
dvilga,`xnbd zvxzn .,dì øñà à÷ àeä íáé íúädxeqi`e ¨¨¨¨¨¨©¨

`le maid ici lr ok` `ed [lrad zzin xg`l] mlerd x`yl
,lradéàc`ed xeqi`dîgk,àîéé÷å àéøL àä ,ìòam` ixdy §¦¦©©¨©§¨§©§¨

ze`ivn ,ok m`e .lrad zzina mlerd lkl zxzen `id mai oi`
lr df xeqi` xizdl maid leki okle ,dze` zxqe`y ef `id maid

.dvilg ici
,cer `xnbd dywnéøäzxzdíéøãð,mkg ici lrcdøñBà øãBð £¥§¨¦§¥¥

ådøézî íëç,xcpd zxzd ici lr xeqi`d z``l xeqi`dy s` §¨¨©¦
,`xnbd zvxzn .eci lr xvepàä[ixd-]íëç ïéà ,ïðçBé éaø øîà ¨¨©©¦¨¨¥¨¨

äèøça àlà íeìk øézîdid m`y mkgd xxany ,xcepd ly ©¦§¤¨©£¨¨
xcp edfy `vnpe ,xcep did `l ,xcpd ze`vez z` rcei xcepd

okl .llk xeqi`e xcp o`k did `le zerhamc`y di`x ef oi`
.xg` ici lr xvepy xeqi` xizdl leki

,cer `xnbd dywnìòaä úøôä éøä,ezy` ixcp z`úøãBð äMàc £¥£¨©©©©§¦¨¤¤
ådøôéî ìòáxizn `ed ,ok m`e .dhxg ici lr `ly dixcp z` §©©¥¥

,`xnbd zvxzn .ezy` ici lr xvepy xeqi`íúämrhd ,my - ¨¨
`edìk ,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨

dy`,úøãBpäwxúòc ìòdvxiy.úøãBð àéä dìòa,ok m`e ©¤¤©©©©£¨¦¤¤
oi`e ,llk xcp o`k did `ly `vnp ,xcpa dvex epi` lradyk
,ok m`e .xg` ici lr xvepy xeqi` xizdl leki mc`y di`x
`ly xfril` iax ixac lr xfrl` xa oerny iax ly ezaeyz

.dkxted `l ,xizn dfe xqe` dfy epivn
lirl epipy(`"r)iax ly ezxiht xg`l mipwfd zrax` eqpkpyk ,

z` ixd' dl xn`yk hb xiykdy eixac lr aiydl xfril`
,'ipeltl `l` mc` lkl zxzen,øîàå äéøæò ïa øæòìà éaø äðòð©£¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§¨©

dxeza dxen`d dlind zernyn(` ck mixac)'úeúéøk'hbdy ,`id §¦
zeidl jixvïéàL ,zãîì àä .dðéáì Bðéa úøBkä øáchbäæ ¨¨©¥¥§¥¨¨¨©§¨¤¥¤

xfril` iax xiykdy,úeúéøkyxbnd oia zxek epi` oky §¦
,`xnbd dywn .zyxbznlïðaøå`ly ,mixg`d mipwfd zyly - §©¨¨

rnyne ,'zezixk' dlind zernynn xfril` iax ixac lr eywd
,ok m`e ,dixfr oa xfrl` iax enk ef dlin miyxec mpi`yéàä©

déì éãáò éàî 'úeúéøk'zvxzn .ef dlinn miyxec md dn - §¦©¨§¥¥
'zezixk' ,`xnbdeäì éòaéîmdl jxvp -àéðúãëìepnn cenll - ¦¨¥§§¦§©§¨

dl xn`e ezy` z` yxiby mc` .ef `ziixaa x`eand oicd z`
ïéé ézLz àlL úðî ìò Chéb äæ éøä',mlerle`éëìz àlL úðî ìò £¥¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦

éáà úéáì,'íìBòì Cif`äæ ïéàhb,úeúéøkdxeyw `id oky §¥¨¦§¨¥¤§¦
,hbd `le mdipia cixtny `ed zend wx ixdy ,diig lk yxbna
cnll zkxvp 'zezixk' dlind ,ok m`e .llk yxbn epi` dfk hbe

oii izyz `ly zpn lr' dl xn` m` j` .df oicìL,'íBé íéLe` §Ÿ¦
,'mei miyly jia` zial iklz `ly'äæ éøähb,úeúéøk`ide £¥¤§¦

dywn .i`pzd z` miiwl dkixv `idy `l` ,cin zyxebn
,`xnbdCãéàå,df oic cnel `ed okidn ,dixfr oa xfrl` iax - §¦¨

,`xnbd zvxzn .hbd z` lqet 'mlerl' i`pzy'úeúéøk' 'úøk'î¦¨¥§¦
à÷ôðdfne ,'zxk xtq' aezkl dxezd dlkiy jkn cnlp df oic ©§¨
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המשך בעמוד קפה



קפד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oihib(oey`x meil)

a wxèb,xvg oipw liren hba `weecy xne` iziid ,íeMîdpeyy ¥¦
mipipw x`yn hbd oipw `eddLøâî dçøk ìòácdy`dy §©¨§¨¦¨§¨

liren df oebk oipwa `weecy `pin` dede dgxk lra zyxbzn
xvg oipw,déçøBk ìòa äéúéìc ápb ìáàm` `l` aiigzn epi`y £¨©¨§¥¥§©§¥

epevxn daipbd dpewàì àîéàeprinyd jkl ,xvg oipw ea xn`p ¥¨Ÿ
.daipba s` xvg oipwïðéòeîLà éàåiab wx xvg oipw,ápbiziid §¦©§¦¨©¨

,xvg oipw dxez dzax daipba `weecy xne`déñð÷c íeMî¦§©§¥
àðîçødaipbd lr aiigzdl el dpew exivg s`y ,dxez ezqpwy - ©£¨¨

,ltk inelyze oiqpe`aèb ìáàqpw oipr ea jiiy oi`yàì àîéà £¨¥¥¨Ÿ
.xvg oipw ea xn`pàëéøödkxved jkl -xvg oipw ycgl dxezd §¦¨

.hb iab mbe daipb iab mb
dxivg jeza e` dzia jeza `ide ezy`l hb wxefd ,dpyna epipy

,`xnbd dywn .zyxebn ef ixddøöçdy`l didzy jiiy ji` - £¥¨
minkg epwz ixde ,xvg oipwa da dpwzy xvglkyäúðwM äî©¤¨§¨

äMàdìòa äð÷zlik`l diqkpa yeniy zekf yi lraly ,xnelk ¦¨¨¨©£¨
,dzeyxl ezeyxn hbd `vi `l `id ely xvgdy oeike ,zexit

.xvg oipwa dpew ji`e
,`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecnáúBëadìxg`l lrad ¨©©¦¤§¨¨§¥¨

di`eyipéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc'C,'ewlgn envr wliq jkae ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
.ixnbl dly xvgde diqkpa

,`xnbd dywnéåä éàî éëä dì áúk éëåwlql liren df cvik - §¦¨©¨¨¦©£¥
,diqkpn envràéðúäå,øîBàäBøéáçì- ,dcya enr szey `edy §¨©§¨¨¥©£¥

ì ïéà íéøáãe ïécå ,Bæ äãN ìò éxn`y e`å ,da ÷ñò éì ïéàxn`y e` ¦§¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§
.íeìk øîà àì ,äpîéä ú÷leñî éãézrwtp mc` ly ezelra oi`y ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§

jixv `l` ,['weliq'] dcya wlg dvex epi`y xne`y ici lr
zxin` dliren ji` ok m`e .dxikn e` dpzn oebk dyrn zeyrl
ezekf z` riwtdl [weliq oeyl `edy] 'jiqkpa il oi` mixace oic'

.dcya
,`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîàxaecnydãBòå dì áúBëa ¨§¥§¥©¦©©§¥¨§¨

äñeøàdqex` dcera xak 'jiqkpa il oi` mixace oic' dl azky £¨
wlzqdl leki miqkpa mc` dkfy mcewe ,diqkpa dkf `l oiicry
xac dpwn mc` oi`y s`e .`nlra weliq oeyla zicizrd ezekfn
`ly xacn envr wlql leki epi`y oicd `ede mlerl `a `ly
iqkpa zicizrd ezekfn envr wlql leki mewn lkn ,mlera

,ezy`àðäk áøãëåmiqkpa eziikf repnl leki mc`y xn`y §¦§©©£¨
,mlerl e`a `l oiicryíãàì Bì äàaä äìçð ,àðäk áø øîàc§¨©©©£¨©£¨©¨¨§¨¨

øçà íB÷nî,dzen xg`l ezy` zyexi oebk] opaxc dyexi ,xnelk ¦¨©¥
,[`ziixe`c `idy eia` zyexin licadläéìò äðúî íãàmcew ¨¨©§¤¨¤¨

,da dkfy.äpLøé àlLmiqkpn envr wlql mc` lekiy ixd ¤Ÿ¦¨¤¨
.oda zekfl `ed cizry

wlql leki recn ,`pdk ax ixacl mrh ozil `xnbd dtiqen
,mlerl `a `ly xac ly oexqg jka oi`e envràáøãëe,øîàc §§¨¨§¨©

øîBàä ,àáø̈¨¨¥
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xcde"המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oihib(ipy meil)

,oiyexibàîéày xne` iziid -déì éãBîiaxøæòìà ïa ïBòîL éaøì ¥¨¥¥§©¦¦§¤¤§¨¨
.hbd dl ozie aeyi ok m` `l` zyxebn dpi`yå,`qib jci`l ok §

àäa øîzéà éàiabl wx zwelgnd z` dpey `ziixad dzid m` - ¦¦§©§¨
`wecy xne` iziid ,dpyiàäa[efa -]øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨

bd dl zzle aeyl jixvy,oiyexib za dpi`y itl hCäa ìáà£¨§©
'df aeg xhy iqpk' xne`aéaøì déì éãBî àîéàaeyl jixv oi`y ¥¨¥¥§©¦

jkitl ,dl zzleàëéøöipya zwelgnd z` zepyl dpynd §¦¨
.mipte`d

:sqep oipra oecl zxaer `xnbdãéa Bðúðe èb dì áúk ,àáø øîà̈©¨¨¨©¨¥§¨§©
,dcáòcard did m`BzønLîe ,ïLé,eilr zxney `ide -äæ éøä ©§¨¨¥§©©§£¥¤

,èbxvg ef ixd ezxnyn `idyke dxvgk aygp cardy ¥
card m` j` .zxnzynd,èb Bðéà øBòéðmeynøöç déì àéåäc ¥¥¥§©§¨¥¨¥

dzòãì àlL úønzLnälirl x`eanke ,card zrcl `l`(:fr) ©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨
.dzrcl zxnzynd xvga `l` dhib z` dpew dy`d oi`y

ike ,`xnbd dywnéànà ,èb äæ éøä BzønLîe ïLémpn` ,recn - ¨¥§©©§£¥¤¥©©
j` dxvgk `ed cardàéä úëläî øöç,jldl leki `ed ixdy ¨¥§©¤¤¦

åenvr `ax ixd(:h n"a)y wqetäð÷ àì úëläî øöçïLé àîéz éëå . §¨¥§©¤¤Ÿ¨¨§¦¥¨¨¥
éðàL,zkldn xvgl aygp epi` oyi eceray xn`z m`e -àäå ©¦§¨

àáø øîà(my),llkäð÷ àì Cläî eléàL ìkxvg `edy iptn ¨©¨¨¨¤¦§©¥Ÿ¨¨
`ed m` mb ,zkldnäð÷ àì áLBéå ãîBò,jldl leki `edy oeik ¥§¥Ÿ¨¨

dhib z` dy`d dpew oyi caray envr `ax o`k xn` recne
.xvg oipwa

,`xnbd zvxznàúëìäåxnel jixv ,`ax xn`y ef dkld - §¦§§¨
xaecnyúeôëaixd jldl leki epi`y oeiky ,xeyw cardy - §¨

.zkldn dpi`y xvg `ed

äðùî
äúéädy`ddì B÷øæe íéaøä úeLøa úãîBòhbd ltp m` ,hbd z` ¨§¨¤¤¦§¨©¦§¨¨

dì áBø÷ef ixd,úLøBâîhbd ltp m` j`.úLøBâî dðéà Bì áBø÷ ¨¨§¤¤¨¥¨§¤¤
`edy mewna ltp m`e,äöçî ìò äöçîaygp m` wtq `edy ¤¡¨©¤¡¨

ef ixd ,el e` dl aexwúLøBâî dðéàå úLøBâî.zyxebn wtq - §¤¤§¥¨§¤¤

ïéLec÷ ïéðòì ïëå,dl aexw sqkd ltpe ,oiyeciw sqk dl wxf m` §¥§¦§©¦¦
ef ixd dvgn lr dvgn ,zycewn dpi` el aexw ,zycewn ef ixd

.zycewn wtq
áBçä ïéðòì ïëåm` ,BáBç ìòa Bì øîàmdyk [dell delnd -] §¥§¦§©©¨©©©
,miaxd zeyxaéáBç éì ÷Bøæ,il aiig dz`yBì B÷øæeeca`e §¦¦§¨

zernd eltp m` ,delnd icil eribdy mcew zernd,äåìnì áBø÷̈©©§¤
xakäåìnä äëæ.eaegn deld xhtpe zernd eca`y mcew sqka ¨¨©©§¤

ltp m`ezernd e,äålì áBø÷e oerxt o`k oi`.áéiç äåläeltpyke ¨©Ÿ¤©Ÿ¤©¨
`edy mewna,äöçî ìò äöçî,delnd dkf m` wtq df ixd ¤¡¨©¤¡¨

jkitlee÷Bìçé íäéðLciqti delnde aegdn ivg mlyi deld - §¥¤©£
.eaeg ivg

àøîâ
,`xnbd zxxanéîc éëéäaygp ote` dfi`aéîc éëéäå ,dì áBø÷ ¥¦¨¦¨¨§¥¦¨¦

aygp ote` dfi`ae,áø øîà .Bì áBø÷jez hbd ltp m`òaøà ¨¨©©©§©
.dì áBø÷ eäæ ,dlL úBnàeizen` rax`y itl ,zyxebny mrhde ©¤¨¤¨¨

mkeza `vnpd utg el mipew mc` ly.zen` 'c oipwa hbd dzpwe (.i n"a)

a hbd ltp m`eBlL úBnà òaøàBì áBø÷ eäæ ,.zyxebn dpi`e ©§©©¤¤¨
,`xnbd zxxaneéîc éëéä' `ed ote` dfi`a -äöçî ìò äöçî.' ¥¦¨¦¤¡¨©¤¡¨

ïäéðL eéäL ïBâk ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà[dy`de lrad -] ¨©©§¥©©¦§¨§¤¨§¥¤
a ïéãîBòjezúBnà òaøàzen` 'f wgxna ecnry oebk ,hbd ly §¦§©§©©

eizen` 'ca mb `id dnd dze`y zirvn`d dn`a hbde ,efn df
.zyxebn wtq ef ixd mdipy zeyxa hbdy oeike dizen` 'ca mbe

,`xnbd zl`eyíéã÷ eäééðéî éä éæçéìå,`al mcw mdn in d`xp - §¥£¥¥¦©§¨¦
dkf mcw lrad m`e ,mewna dcal dzkf ixd dncw dy`d m`

.zyxebn wtq `id recne ,`edàîéz éëåxaecny xn`z m`e - §¦¥¨
ote`aéããä éãäa eäééåøz eúàc,cg`k mdipy e`ay -àäåixd §¨©§©§©£¥£¨¥§¨

íöîöì øLôà éà.ynn cg`k mdipy e`eaiy ¦¤§¨§©§¥
,`xnbd zvxznúBnà äðBîLa àëä ,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨¨¨¦§¨©

ïðé÷ñò úBîöîeöîzen` dpeny eid mdipy oiay ote`a xaecn - §§¨©§¦¨
,el zekenqd zen` 'ca dkf cg` lke ,xzei `le zegt `l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

,'zezixk' dazkyz` lqet 'mlerl' i`pzy df oic zeaxl yi
,`xnbd dywn .hbdCãéàåmd dn ,mixg`d mipwfd zyly - §¦¨

xeziid z`y ,`xnbd zvxzn .dfd xeziid on micnel'úøk'¨¥
éLøc àì 'úeúéøk'.mipwfd mze` §¦Ÿ¨§¥

iig lk jynpy i`pzy ,lirl xkfpd oicd z` zx`an `xnbd
:hbd z` lqet dy`d,àáø øîàxne`dàlL úðî ìò Chéb äæ éøä' ¨©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ

äæ ïéà ,'éiç éîé ìk ïéé ézLzhbúeúéøkx`eai xy`k ,lha `ede ¦§¦©¦¨§¥©©¥¤§¦
oii izyz `ly zpn lr' xn` m` j` .oldléøä ,'éðBìt éiç éîé ìk̈§¥©¥§¦£¥

äæhb,úeúéøk,`xnbd zl`ey .i`pzd miiwzi m` zyxebn `ide ¤§¦
àðL éàîoeyld'éðBìt éiç'oeik df ixd ,xyk hbdyúéàî àîìãc ©§¨©¥§¦§¦§¨¨¦

ipelt [zeni `ny-]åif`déàðúì déì àîéi÷îd miiwzp -,i`pz §§©§¨¥¦§¨¥
,ok m` j` .mdipa zxk hbdy `vnpe ,zyxebn `ideénð déãéc éiç©¥¦¥©¦

,'iig lk' dl xn`y ,ely eiiga i`pzd z` yxbnd dlz m` mb -
,zezixk ef ixdúéàî àîìcyxbnd [zeni-]déàðúì déì àîéi÷îe ¦§¨¨¦§©§¨¥¦§¨¥

,`xnbd daiyn .leqt hbd recne ,i`pzd miiwzie -àîéà àlà- ¤¨¥¨
y `ax ixaca qexbl jixv,úeúéøk äæ ïéà 'éëéiç éîé ìk'`l oky ¨§¥©©§¦¥¤§¦

zxekd `ed zendy `vnpe ,zenzy cr i`pzd miiwzdl leki
j` ,hbd `le mdipiaBà 'éiç éîé ìk'ini lk'äæ éøä ,'éðBìt éiç ¨§¥©©©¥§¦£¥¤

,úeúéøk.mdipia zxek hbdy `vnpe ,miiwzdl i`pzd leki oky §¦
:minkge xfril` iax ly mzrc z` cer zxxan `xnbdàòä¨

dépéî[epnn l`y-],ïîçð áøî àáøezy` z` yxib lray ote`a ¦¥¨¨¥©©§¨

dl xn`e,'ézLà zà øçîìe ézLà zà éà íBiä'oiyexibd xnelk ©¦©§¦§¦§¨¨©§¦§¦
`ide oiyexibd elhazi okn xg`le ,cala cg` mei jynl elegi

,ezy` zeidl xefgzeäîef dl`y .oicd,øæòéìà éaøì éòaéz ©¦¨¥§©¦¡¦¤¤
oke ,hba xeiy xiyknyéòaézef dl`y,ïðaøìmr hb milqety ¦¨¥§©¨¨

.x`azi xy`k ,xeiyéòaézef dl`yìzrc,øæòéìà éaøm`dãò ¦¨¥§©¦¡¦¤¤©
,íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk,'ueg' iyexiba xiykdyàlà ¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨

íìBòì éøL à÷ éøL à÷c ïàîìcxnelk ,hbd xizny inl ixdy - ¦§©§¨¨¥¨¨¥§¨
onfa xeiy lk `ll ,mlerl xizn hbd ,ipeltn ueg mlerd lkl

,xziddàëä ìáà` mc` mey itlky -,ixnbl xizn epiàì £¨¨¨Ÿ
,dfk xeiy xfril` iax xiykn,àðL àì àîìc Bàmb xiykn `ede ¦§¨Ÿ§¨

oke .xzidd onfa xeiy ea yiy hbéòaézef dl`yìzrc,ïðaø ¦¨¥§©¨¨
ile`yíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò,leqt 'ueg' hbyàlàoeik ©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨

éøîâì dépéî ä÷ñt àìc,yxbndn ixnbl dy`d dwzip `ly - §Ÿ¨§¨¦¥§©§¥
,llk hbd lg `l eiably ipelt x`ypeàëä ìáài` meid' oeyla £¨¨¨

,'eke 'z`d÷ñôc ïåékixnbl df meil yxbnd on dy`d dwzipy - ¥¨§¨§¨
`id ixd ,xeiy mey `lld÷ñtdleki `id oi`e ,ixnbl epnn ¨§¨

df i`pz ,ok m`e .zipy dpycwi ok m` `l` ezy` zeidl xefgl
.minkg zrcl mb xyk hbde ,melk epi` lrad dl xn`y

àéòác øúa,df ewitq z` `ax l`yy xg`l -dèLt øãähyt - ¨©§¨£¨¨©¨§¨
,ely wtqd z`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דב שי' זליקין

שלום וברכה!

באיחור זמן הגיעני מכתבו מט' שבט עם המצורף אליו.

ואתחיל מסיום מכתבו שמסיים בברכה, וברך לקחתי ואשיבנו, שהשי"ת ימלא משאלות לבבו 

לטובה בכל עניניו הפרטיים והכלליים, כולל הכתוב בראשית מכתבו שהוא נין ונכד של ר' ברוך מרדכי 

אטינגר ז"ל מבוברויסק, שבודאי יודע הפרטים איך ]שהי'[ מחסידיו הראשונים והכי נאמנים של רבנו 

הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חב"ד וראש שושילתא דמשפחת שניאורסאהן הענפה.

תקותי חזקה שזכרון צור מחצבתו הוא גורם פעיל לא רק אצל מר כי אם גם אצל אחיו מר 

ארי' לובה שי' אליאב, ובפרט על פי הרושם שנשאר אצלי מפגישתנו האישית עם אחיו לפני כמה שנים 

ארצנו  ישראל,  ארץ  ישוב  בנוגע  אחיו  מפעולות  רבות  ששמעתי  ועיקר  ועוד  הברית,  בארצות  כשהי' 

הקדושה, ובמיוחד לטובת אלו שעלו מארצנו לפנים.

באופן  זו  עלי'  שתהי'  זה  בשטח  העובדים  וכל  הוא  וגם  אחיו  משתדל  אשר  תקותי  ואוסיף 

דתרתי משמע, עלי' גם ברוחניות, אשר העם היושב בה בצדק ובגאון ישא התואר של "ממלכת כהנים 

וגוי קדוש". ומדגיש אני בגאון, ובלשון הכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", 

והארץ תתאים לשמה, אשר ארץ הקודש ייקרא לה, ועד שנקראת כן בפי כל העמים – ברוסית וכיו"ב.

ומעין האמור בנוגע לעלי' תרתי משמע, יהי רצון שגם במקצוע של מר, שככתבו שהוא מנהל 

רשת החשמל, יאיר בתי בני ישראל וגם הרחובות ורשות הרבים של ארץ ישראל באור כפשוטו ובאור 

הפנימי מתאים להוראת ימי הפורים שזה עתה באנו מהם: ליהודים היתה אורה וגו', והוסיפו חכמינו 

ז"ל בפירושם: אורה זו תורה.

בכבוד ובברכה.



קפה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oihib(oey`x meil)

a wxèb,xvg oipw liren hba `weecy xne` iziid ,íeMîdpeyy ¥¦
mipipw x`yn hbd oipw `eddLøâî dçøk ìòácdy`dy §©¨§¨¦¨§¨

liren df oebk oipwa `weecy `pin` dede dgxk lra zyxbzn
xvg oipw,déçøBk ìòa äéúéìc ápb ìáàm` `l` aiigzn epi`y £¨©¨§¥¥§©§¥

epevxn daipbd dpewàì àîéàeprinyd jkl ,xvg oipw ea xn`p ¥¨Ÿ
.daipba s` xvg oipwïðéòeîLà éàåiab wx xvg oipw,ápbiziid §¦©§¦¨©¨

,xvg oipw dxez dzax daipba `weecy xne`déñð÷c íeMî¦§©§¥
àðîçødaipbd lr aiigzdl el dpew exivg s`y ,dxez ezqpwy - ©£¨¨

,ltk inelyze oiqpe`aèb ìáàqpw oipr ea jiiy oi`yàì àîéà £¨¥¥¨Ÿ
.xvg oipw ea xn`pàëéøödkxved jkl -xvg oipw ycgl dxezd §¦¨

.hb iab mbe daipb iab mb
dxivg jeza e` dzia jeza `ide ezy`l hb wxefd ,dpyna epipy

,`xnbd dywn .zyxebn ef ixddøöçdy`l didzy jiiy ji` - £¥¨
minkg epwz ixde ,xvg oipwa da dpwzy xvglkyäúðwM äî©¤¨§¨

äMàdìòa äð÷zlik`l diqkpa yeniy zekf yi lraly ,xnelk ¦¨¨¨©£¨
,dzeyxl ezeyxn hbd `vi `l `id ely xvgdy oeike ,zexit

.xvg oipwa dpew ji`e
,`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàxaecnáúBëadìxg`l lrad ¨©©¦¤§¨¨§¥¨

di`eyipéñëða éì ïéà íéøáãe ïéc'C,'ewlgn envr wliq jkae ¦§¨¦¥¦¦§¨©¦
.ixnbl dly xvgde diqkpa

,`xnbd dywnéåä éàî éëä dì áúk éëåwlql liren df cvik - §¦¨©¨¨¦©£¥
,diqkpn envràéðúäå,øîBàäBøéáçì- ,dcya enr szey `edy §¨©§¨¨¥©£¥

ì ïéà íéøáãe ïécå ,Bæ äãN ìò éxn`y e`å ,da ÷ñò éì ïéàxn`y e` ¦§¨¦¥¦©¨¤§¥¦¥¤¨§
.íeìk øîà àì ,äpîéä ú÷leñî éãézrwtp mc` ly ezelra oi`y ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§

jixv `l` ,['weliq'] dcya wlg dvex epi`y xne`y ici lr
zxin` dliren ji` ok m`e .dxikn e` dpzn oebk dyrn zeyrl
ezekf z` riwtdl [weliq oeyl `edy] 'jiqkpa il oi` mixace oic'

.dcya
,`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîàxaecnydãBòå dì áúBëa ¨§¥§¥©¦©©§¥¨§¨

äñeøàdqex` dcera xak 'jiqkpa il oi` mixace oic' dl azky £¨
wlzqdl leki miqkpa mc` dkfy mcewe ,diqkpa dkf `l oiicry
xac dpwn mc` oi`y s`e .`nlra weliq oeyla zicizrd ezekfn
`ly xacn envr wlql leki epi`y oicd `ede mlerl `a `ly
iqkpa zicizrd ezekfn envr wlql leki mewn lkn ,mlera

,ezy`àðäk áøãëåmiqkpa eziikf repnl leki mc`y xn`y §¦§©©£¨
,mlerl e`a `l oiicryíãàì Bì äàaä äìçð ,àðäk áø øîàc§¨©©©£¨©£¨©¨¨§¨¨

øçà íB÷nî,dzen xg`l ezy` zyexi oebk] opaxc dyexi ,xnelk ¦¨©¥
,[`ziixe`c `idy eia` zyexin licadläéìò äðúî íãàmcew ¨¨©§¤¨¤¨

,da dkfy.äpLøé àlLmiqkpn envr wlql mc` lekiy ixd ¤Ÿ¦¨¤¨
.oda zekfl `ed cizry

wlql leki recn ,`pdk ax ixacl mrh ozil `xnbd dtiqen
,mlerl `a `ly xac ly oexqg jka oi`e envràáøãëe,øîàc §§¨¨§¨©

øîBàä ,àáø̈¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc oihib(ipy meil)

,oiyexibàîéày xne` iziid -déì éãBîiaxøæòìà ïa ïBòîL éaøì ¥¨¥¥§©¦¦§¤¤§¨¨
.hbd dl ozie aeyi ok m` `l` zyxebn dpi`yå,`qib jci`l ok §

àäa øîzéà éàiabl wx zwelgnd z` dpey `ziixad dzid m` - ¦¦§©§¨
`wecy xne` iziid ,dpyiàäa[efa -]øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨

bd dl zzle aeyl jixvy,oiyexib za dpi`y itl hCäa ìáà£¨§©
'df aeg xhy iqpk' xne`aéaøì déì éãBî àîéàaeyl jixv oi`y ¥¨¥¥§©¦

jkitl ,dl zzleàëéøöipya zwelgnd z` zepyl dpynd §¦¨
.mipte`d

:sqep oipra oecl zxaer `xnbdãéa Bðúðe èb dì áúk ,àáø øîà̈©¨¨¨©¨¥§¨§©
,dcáòcard did m`BzønLîe ,ïLé,eilr zxney `ide -äæ éøä ©§¨¨¥§©©§£¥¤

,èbxvg ef ixd ezxnyn `idyke dxvgk aygp cardy ¥
card m` j` .zxnzynd,èb Bðéà øBòéðmeynøöç déì àéåäc ¥¥¥§©§¨¥¨¥

dzòãì àlL úønzLnälirl x`eanke ,card zrcl `l`(:fr) ©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨
.dzrcl zxnzynd xvga `l` dhib z` dpew dy`d oi`y

ike ,`xnbd dywnéànà ,èb äæ éøä BzønLîe ïLémpn` ,recn - ¨¥§©©§£¥¤¥©©
j` dxvgk `ed cardàéä úëläî øöç,jldl leki `ed ixdy ¨¥§©¤¤¦

åenvr `ax ixd(:h n"a)y wqetäð÷ àì úëläî øöçïLé àîéz éëå . §¨¥§©¤¤Ÿ¨¨§¦¥¨¨¥
éðàL,zkldn xvgl aygp epi` oyi eceray xn`z m`e -àäå ©¦§¨

àáø øîà(my),llkäð÷ àì Cläî eléàL ìkxvg `edy iptn ¨©¨¨¨¤¦§©¥Ÿ¨¨
`ed m` mb ,zkldnäð÷ àì áLBéå ãîBò,jldl leki `edy oeik ¥§¥Ÿ¨¨

dhib z` dy`d dpew oyi caray envr `ax o`k xn` recne
.xvg oipwa

,`xnbd zvxznàúëìäåxnel jixv ,`ax xn`y ef dkld - §¦§§¨
xaecnyúeôëaixd jldl leki epi`y oeiky ,xeyw cardy - §¨

.zkldn dpi`y xvg `ed

äðùî
äúéädy`ddì B÷øæe íéaøä úeLøa úãîBòhbd ltp m` ,hbd z` ¨§¨¤¤¦§¨©¦§¨¨

dì áBø÷ef ixd,úLøBâîhbd ltp m` j`.úLøBâî dðéà Bì áBø÷ ¨¨§¤¤¨¥¨§¤¤
`edy mewna ltp m`e,äöçî ìò äöçîaygp m` wtq `edy ¤¡¨©¤¡¨

ef ixd ,el e` dl aexwúLøBâî dðéàå úLøBâî.zyxebn wtq - §¤¤§¥¨§¤¤

ïéLec÷ ïéðòì ïëå,dl aexw sqkd ltpe ,oiyeciw sqk dl wxf m` §¥§¦§©¦¦
ef ixd dvgn lr dvgn ,zycewn dpi` el aexw ,zycewn ef ixd

.zycewn wtq
áBçä ïéðòì ïëåm` ,BáBç ìòa Bì øîàmdyk [dell delnd -] §¥§¦§©©¨©©©
,miaxd zeyxaéáBç éì ÷Bøæ,il aiig dz`yBì B÷øæeeca`e §¦¦§¨

zernd eltp m` ,delnd icil eribdy mcew zernd,äåìnì áBø÷̈©©§¤
xakäåìnä äëæ.eaegn deld xhtpe zernd eca`y mcew sqka ¨¨©©§¤

ltp m`ezernd e,äålì áBø÷e oerxt o`k oi`.áéiç äåläeltpyke ¨©Ÿ¤©Ÿ¤©¨
`edy mewna,äöçî ìò äöçî,delnd dkf m` wtq df ixd ¤¡¨©¤¡¨

jkitlee÷Bìçé íäéðLciqti delnde aegdn ivg mlyi deld - §¥¤©£
.eaeg ivg

àøîâ
,`xnbd zxxanéîc éëéäaygp ote` dfi`aéîc éëéäå ,dì áBø÷ ¥¦¨¦¨¨§¥¦¨¦

aygp ote` dfi`ae,áø øîà .Bì áBø÷jez hbd ltp m`òaøà ¨¨©©©§©
.dì áBø÷ eäæ ,dlL úBnàeizen` rax`y itl ,zyxebny mrhde ©¤¨¤¨¨

mkeza `vnpd utg el mipew mc` ly.zen` 'c oipwa hbd dzpwe (.i n"a)

a hbd ltp m`eBlL úBnà òaøàBì áBø÷ eäæ ,.zyxebn dpi`e ©§©©¤¤¨
,`xnbd zxxaneéîc éëéä' `ed ote` dfi`a -äöçî ìò äöçî.' ¥¦¨¦¤¡¨©¤¡¨

ïäéðL eéäL ïBâk ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà[dy`de lrad -] ¨©©§¥©©¦§¨§¤¨§¥¤
a ïéãîBòjezúBnà òaøàzen` 'f wgxna ecnry oebk ,hbd ly §¦§©§©©

eizen` 'ca mb `id dnd dze`y zirvn`d dn`a hbde ,efn df
.zyxebn wtq ef ixd mdipy zeyxa hbdy oeike dizen` 'ca mbe

,`xnbd zl`eyíéã÷ eäééðéî éä éæçéìå,`al mcw mdn in d`xp - §¥£¥¥¦©§¨¦
dkf mcw lrad m`e ,mewna dcal dzkf ixd dncw dy`d m`

.zyxebn wtq `id recne ,`edàîéz éëåxaecny xn`z m`e - §¦¥¨
ote`aéããä éãäa eäééåøz eúàc,cg`k mdipy e`ay -àäåixd §¨©§©§©£¥£¨¥§¨

íöîöì øLôà éà.ynn cg`k mdipy e`eaiy ¦¤§¨§©§¥
,`xnbd zvxznúBnà äðBîLa àëä ,àðäk áø øîà àlà¤¨¨©©©£¨¨¨¦§¨©

ïðé÷ñò úBîöîeöîzen` dpeny eid mdipy oiay ote`a xaecn - §§¨©§¦¨
,el zekenqd zen` 'ca dkf cg` lke ,xzei `le zegt `l
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שגי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oihib(ycew zay meil)

,'zezixk' dazkyz` lqet 'mlerl' i`pzy df oic zeaxl yi
,`xnbd dywn .hbdCãéàåmd dn ,mixg`d mipwfd zyly - §¦¨

xeziid z`y ,`xnbd zvxzn .dfd xeziid on micnel'úøk'¨¥
éLøc àì 'úeúéøk'.mipwfd mze` §¦Ÿ¨§¥

iig lk jynpy i`pzy ,lirl xkfpd oicd z` zx`an `xnbd
:hbd z` lqet dy`d,àáø øîàxne`dàlL úðî ìò Chéb äæ éøä' ¨©¨¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ

äæ ïéà ,'éiç éîé ìk ïéé ézLzhbúeúéøkx`eai xy`k ,lha `ede ¦§¦©¦¨§¥©©¥¤§¦
oii izyz `ly zpn lr' xn` m` j` .oldléøä ,'éðBìt éiç éîé ìk̈§¥©¥§¦£¥

äæhb,úeúéøk,`xnbd zl`ey .i`pzd miiwzi m` zyxebn `ide ¤§¦
àðL éàîoeyld'éðBìt éiç'oeik df ixd ,xyk hbdyúéàî àîìãc ©§¨©¥§¦§¦§¨¨¦
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,`xnbd daiyn .leqt hbd recne ,i`pzd miiwzie -àîéà àlà- ¤¨¥¨
y `ax ixaca qexbl jixv,úeúéøk äæ ïéà 'éëéiç éîé ìk'`l oky ¨§¥©©§¦¥¤§¦
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onfa xeiy lk `ll ,mlerl xizn hbd ,ipeltn ueg mlerd lkl

,xziddàëä ìáà` mc` mey itlky -,ixnbl xizn epiàì £¨¨¨Ÿ
,dfk xeiy xfril` iax xiykn,àðL àì àîìc Bàmb xiykn `ede ¦§¨Ÿ§¨

oke .xzidd onfa xeiy ea yiy hbéòaézef dl`yìzrc,ïðaø ¦¨¥§©¨¨
ile`yíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò,leqt 'ueg' hbyàlàoeik ©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨

éøîâì dépéî ä÷ñt àìc,yxbndn ixnbl dy`d dwzip `ly - §Ÿ¨§¨¦¥§©§¥
,llk hbd lg `l eiably ipelt x`ypeàëä ìáài` meid' oeyla £¨¨¨

,'eke 'z`d÷ñôc ïåékixnbl df meil yxbnd on dy`d dwzipy - ¥¨§¨§¨
`id ixd ,xeiy mey `lld÷ñtdleki `id oi`e ,ixnbl epnn ¨§¨

df i`pz ,ok m`e .zipy dpycwi ok m` `l` ezy` zeidl xefgl
.minkg zrcl mb xyk hbde ,melk epi` lrad dl xn`y

àéòác øúa,df ewitq z` `ax l`yy xg`l -dèLt øãähyt - ¨©§¨£¨¨©¨§¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' ב
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éøö ïéà Ck øçà Bì äéäiL ätönL óàøákL ãiî ìëàì éàMø àlà ñBkä ìò ìécáiL ãò úBðòúäì C ©¤§©¤¤¦§¤©©¨¥¨¦§¦§©©¤©§¦©©¤¨©©¤¡Ÿ¦¨¤§¨
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ב  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

ה  הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן קה"ת מתוך וצאת
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dkld ixe`ia
óåâä úáåç [à,שליח ידי על חובתו ידי יוצא שאין -

בעצמו לשמוע או להבדיל צריך שומע אלא (כדין
.4כעונה)

ïåùàø íåéá [á ראשון יום חצות היינו -5.
äìôúá äìãáää [â לכתחילה אפילו להבדיל מותר -

ערבית  תפלת .7קודם
ïéîåìùúì àéäù [ã מתפילה לגמרי פטור שהיה מי -

אשה, או ציבור בצרכי עוסק אונן, כגון במוצאיֿשבת
אתה  אומר אינו - בשחרית תשלומין מתפלל אינו ולכך

שחרית  בתפילת .9חוננתנו

zetqede mipeiv
היום 4) חובת או (מזוזה) הבית חובת שהם כבמצות שלא

כוס  אם לענין ס"א קפב סי' לעיל וראה התורה). (קריאת
שהיא  או אחריה לחזר שצריך חובה היא המזון ברכת של
בלעדיה. ומברך אוכל כוס לו וכשאין המובחר, מן למצוה

קודם 5) הוא ההמתנה שזמן א, ס"ק סוף רצו סי' קו"א
אבל  היום, בחצות מיד (שהוא סעודות ב' זמן שיעבור

היום). סעודת זמן גם עבר חצות לאחרי
אומרים 6) יש ... יין .. שבת במוצאי לו שאין מי יב: סעיף

לו  אסור הדין שמן אומרים ויש מיד... לאכול לו שמותר
כוס  לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם מאומה לטעום
האחרונה  כסברא להחמיר יש הלכה ולענין עליו... להבדיל
שיביאו  עד להתענות לו שקשה חלש אדם הוא כן אם אלא
להקל  הראשונה סברא על לסמוך יכול אזי למחר כוס לו

סופרים. בדברי
ס"א.7) רצג מסימן משמע כן

הר' סיפר מובא: קיט עמ' ביחובסקי הרח"א כתבי ובס'
שהיה  מרודניא יצחק ישראל ר' הרה"ח בשם הענקין יעקב
אדמו"ר  מן ששמע שנים, הרבה ה'צמחֿצדק' רבינו משמש
שהיה  הסתלקותו קודם הזקן) (אדמו"ר שרבינו צדק' ה'צמח
ותפלת  דאורייתא, שהיא סברא הבדלה אמר: במוצש"ק אז
לתפילת  הבדלה יקדים ע"כ קצרה והעת רשות רק ערבית

ערבית.

התפלל  לא הדחק שעת אף שעל להעיר יש זה מעשה על
שעות  כארבע היתה ההסתלקות (בפועל יום מבעוד והבדיל
בני  הרבנים מהקדמת להעיר יש כן השבת), צאת לאחר
והבדלה  ערבית תפלת שהתפלל אחר לשוע"ר: המחבר
נפלאה, ובדביקות ומיושבת צלולה בדעת הדעת בחונן
וכו'. אתקטר קטירא בחד תקע"ג, טבת כ"ד ש"ק במוצאי

ס"ח. רצו סי' להלן וראה
ערבית 8) התפלל ולא נאנס או טעה ס"ג: קח סי' כדלעיל

והשניה  שחרית לשם הראשונה שתים, שחרית מתפלל
לתשלומין.

תשלומי  שהיא שחשב משום בראשונה והבדיל טעה ואם
אחר  מטעם זאת עשה אם אבל תשלומין, ידי יצא לא ערבית
יצא  - הרעק"א)) (כשיטת לעשות ראוי שכך שחשב (כגון

א. ס"ק לדוד תהלה וראה תשלומין. תפילת י"ח
מתפלל 9) שאינו במזיד ערבית התפלל שלא מי וכן

בתפלה. הבדלה אומר אינו ולכך תשלומין,
חובת  (בדיבור), הבדלה חובת ישנם: חובות שג' משום
וחובת  תשלומיה), או ערבית (בתפלת בתפלה הבדלה

לו). יש (אם היין על הבדלה
הבדלה  חובת הפסיד במוצ"ש הבדיל) (ולא התפלל וכשלא
היין, על הבדלה וחובת הבדלה חובת עליו ונשארו בתפלה,
(וקודם  היין על שיבדיל בכך שתיהם חובת ידי ויוצא

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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בדיבור  שתיהם חובת ידי יוצא היה היין על הבדלה שתיקנו
משה  דבר שו"ת (ראה המבדיל' 'ברוך באמירת כגון בלבד
'אתה  שיאמר או נראה) ועוד ד"ה טז סי' יו"ד (אמארליו)
חובת  ידי בזה יוצא לא (אמנם א' יום של בשחרית חוננתנו'

גרידא)). הבדלה חובת כיֿאם בתפלה הבדלה
חובת  עדיין עליו שחלה [כשם תשלומין להתפלל צריך ואם
הבדלה  חובת גם עדיין עליו חלה כך] ערבית, תפילת
שתיקנו  קודם גם נוהגים היו (וכן התשלומין בתפילת
ולכך  המבדיל', 'ברוך אמר כבר אם אף - היין על הבדלה

היין). על הבדיל כבר אם אף כיום גם כך לנהוג יש
ערבית  בתפלת הבדלה תיקנו כיצד להקשות שיש (מה

הערה  (פנ"ב בשש"כ הנה רשות, ערבית תפילת והרי בלבד,
שכתב  סי"ט רצו סי' שוע"ר על זה כעין תמה כבר סח)
בתפילה, חייבות אינן והרי בתפלה בהבדלה חייבות שנשים
נשים  ואפילו שמתפלל, מי עבור זו תקנה שתקנו ותירץ
שכחו  אם התפלה על (ולחזור בהבדלה חייבות המתפללות
מתפלל  שלא מי אבל לחזור), שצריך במקום חוננתנו אתה

המבדיל'). 'ברוך באמירת לו די
בתפילת  חוננתנו אתה לומר שכשצריך להעיר יש עוד
ע"י  תשלומין תפילת י"ח לצאת שלא ישתדל התשלומין

ס"ו). קח סי' (ראה הש"צ חזרת

•
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ÊË מלמעלה הראשונות מחיצות ע"ג לדירה מחיצות בנה
מלמטה  הראשונות שמחיצות כיון כלום מועיל אינו
ונשארו  התחתונות נבלעו ואם שמגביהן אלא קיימות
מאליה  העשויה שמחיצה פי על אף ידן על ניתר העליונות
לדירה  מחיצות עליו שעשה סאתים מבית יותר תל אבל היא
אנו  ושם משפתו טפחים ג' הרחיקן לא אפילו הועיל
והרי  סביב שפתו על למעלה ממחיצותיו אסיק גוד אומרים
באויר  דר והוא הואיל מכלֿמקום מחיצות, גבי על מחיצות
מוקף  זה הרי לדירה עתה שעשאן שלמעלה אלו מחיצות
מעשרה: ביותר אחת מחיצה אלא עשה לא ואפילו לדירה

ÊÈ רובו ונטע לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף
אינם  שורות שורות עשויות אינם אפילו אילנות
תמיד  האילנות בצל להסתופף הוא שדרך הדירה מבטלים
בהם  אין אפילו הדירה מבטלים הזרעים רובו נזרע אם אבל
נזרע  שלא והמיעוט בזרעים לדור דרך שאין לפי סאתים בית
כלל  הוקף לא כאילו כולו ונאסר הנזרע רוב לגבי בטל

לדירה.

לטלטל  מותר סאתים בית אלא בזרוע אין אם מיעוטו נזרע
בו  אין הרי הדירה נתבטלה הזרוע שבמקום שאף בכולו
אצל  מתבטל אינו נזרע שלא והשאר סאתים מבית יותר
כיון  סאתים מבית ליותר להשלים עמו להצטרף הזרוע

אס  אבל המועט הוא לבית שהזרוע זה מקרפף לטלטל ור
ודינו  הדירה נתבטלה שבו הזרוע במקום שהרי לתוכו ומבית
כמו  לבית ממנו מטלטלין שאין לדירה הוקף שלא כקרפף
שהרי  אסור נזרע שלא בהמותר גם כן ואם למעלה שנתבאר
במילואם  לזה זה פרוצים והם ביניהם מפסקת מחיצה אין
במילואה  פרצה אמרו שלא נזרע שלא בהמותר מתירין ויש
כגון  עצמו מצד האסור למקום כשנפרצה אלא אוסרת
איסורו  אין האסור הזרוע שמקום כאן אבל גמורה  כרמלית
על  אף נזרע שלא השאר על אוסר אינו הבית מחמת אלא
הראשונה. כסברא להחמיר ויש במילואו לו פרוץ שהוא פי

מותר  סאתים מבית פחות הוא הנזרע מיעוט אם אבל

קרפף  שכל פי על ואף לתוכו ומבית לבית מתוכו אף לטלטל
הוקפו  לא שאם הם שוים סאתים מבית ופחות סאתים בית
שהרוב  כאן מכלֿמקום לבית, מהם מטלטלים אין לדירה
אלא  אצלו בטל המיעוט הרי הוא לדירה ומוקף זרוע אינו
חשוב  מקום הוא שאז המשכן כחצר סאתים בו יש כן אם
ומתירים  הזרוע ממקום לבית לטלטל אוסרים ויש בטל ולא
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין זרוע שאינו ממקום

המיקל.

לטלטל  אסור סאתים מבית יותר הוא הזרוע המיעוט ואם
כרמלית  הוא הזרוע שהרי אמות בד' כיֿאם הקרפף בכל
והשאר  לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף כדין

במילואו. לו פרוץ הוא נזרע שלא

בו  אין אם אבל שנזרע סאתים מבית יותר בקרפף זה וכל
הזרעים  אם להסתפק יש כולו אפילו ונזרע סאתים בית אלא
שאחורי  רחבה או בחצר להסתפק יש וכן הדירה מבטלים
שמא  כי דירתן מבטלים הזרעים אם רובה שנזרע הבתים
שאינו  סאתים מבית יותר קרפף דירת אלא מבטלים אינם
בכל  להחמיר ויש לדירה שהקיפו פי על אף כ"כ דירה חשוב

זה.

מחיצה  ביניהן ואין בחצירו זרוע גינה לו שיש מי לפיכך
סאתים  בית אין אפילו החצר רוב הוא הזרוע אם כהלכתה
לבית  ומהחצר מהזרוע יטלטל לא הזרוע עם החצר בכל
והמיעוט  החצר דירת מבטלים הזרעים שמא כי להם ומבית
לדירה  הוקף שלא כקרפף החצר כל והרי הרוב לגבי בטל
לבית  ממנו מטלטלין אין סאתים מבית פחות הוא שאפילו
אין  סאתים מבית יותר הוא הזרוע עם החצר כל ואם
יותר  קרפף כדין אמות בד' כיֿאם החצר בכל מטלטלין
מוקפת  היא שהחצר ואף לדירה הוקף שלא סאתים מבית
מבית  ליותר להשלימו שבה הזרוע עם היא מצטרפת לדירה

במיעוטה. אצלו בטלה והיא הואיל סאתים

מבית  יותר לבדו בו יש אם החצר מיעוט הוא הזרוע ואם
אמות  בד' אלא בה לטלטל שלא החצר כל  אוסר סאתים
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ב  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

ה  הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן קה"ת מתוך וצאת
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dkld ixe`ia
óåâä úáåç [à,שליח ידי על חובתו ידי יוצא שאין -

בעצמו לשמוע או להבדיל צריך שומע אלא (כדין
.4כעונה)

ïåùàø íåéá [á ראשון יום חצות היינו -5.
äìôúá äìãáää [â לכתחילה אפילו להבדיל מותר -

ערבית  תפלת .7קודם
ïéîåìùúì àéäù [ã מתפילה לגמרי פטור שהיה מי -

אשה, או ציבור בצרכי עוסק אונן, כגון במוצאיֿשבת
אתה  אומר אינו - בשחרית תשלומין מתפלל אינו ולכך

שחרית  בתפילת .9חוננתנו

zetqede mipeiv
היום 4) חובת או (מזוזה) הבית חובת שהם כבמצות שלא

כוס  אם לענין ס"א קפב סי' לעיל וראה התורה). (קריאת
שהיא  או אחריה לחזר שצריך חובה היא המזון ברכת של
בלעדיה. ומברך אוכל כוס לו וכשאין המובחר, מן למצוה

קודם 5) הוא ההמתנה שזמן א, ס"ק סוף רצו סי' קו"א
אבל  היום, בחצות מיד (שהוא סעודות ב' זמן שיעבור

היום). סעודת זמן גם עבר חצות לאחרי
אומרים 6) יש ... יין .. שבת במוצאי לו שאין מי יב: סעיף

לו  אסור הדין שמן אומרים ויש מיד... לאכול לו שמותר
כוס  לו יהיה ביום שלמחר מצפה אם מאומה לטעום
האחרונה  כסברא להחמיר יש הלכה ולענין עליו... להבדיל
שיביאו  עד להתענות לו שקשה חלש אדם הוא כן אם אלא
להקל  הראשונה סברא על לסמוך יכול אזי למחר כוס לו

סופרים. בדברי
ס"א.7) רצג מסימן משמע כן

הר' סיפר מובא: קיט עמ' ביחובסקי הרח"א כתבי ובס'
שהיה  מרודניא יצחק ישראל ר' הרה"ח בשם הענקין יעקב
אדמו"ר  מן ששמע שנים, הרבה ה'צמחֿצדק' רבינו משמש
שהיה  הסתלקותו קודם הזקן) (אדמו"ר שרבינו צדק' ה'צמח
ותפלת  דאורייתא, שהיא סברא הבדלה אמר: במוצש"ק אז
לתפילת  הבדלה יקדים ע"כ קצרה והעת רשות רק ערבית

ערבית.

התפלל  לא הדחק שעת אף שעל להעיר יש זה מעשה על
שעות  כארבע היתה ההסתלקות (בפועל יום מבעוד והבדיל
בני  הרבנים מהקדמת להעיר יש כן השבת), צאת לאחר
והבדלה  ערבית תפלת שהתפלל אחר לשוע"ר: המחבר
נפלאה, ובדביקות ומיושבת צלולה בדעת הדעת בחונן
וכו'. אתקטר קטירא בחד תקע"ג, טבת כ"ד ש"ק במוצאי

ס"ח. רצו סי' להלן וראה
ערבית 8) התפלל ולא נאנס או טעה ס"ג: קח סי' כדלעיל

והשניה  שחרית לשם הראשונה שתים, שחרית מתפלל
לתשלומין.

תשלומי  שהיא שחשב משום בראשונה והבדיל טעה ואם
אחר  מטעם זאת עשה אם אבל תשלומין, ידי יצא לא ערבית
יצא  - הרעק"א)) (כשיטת לעשות ראוי שכך שחשב (כגון

א. ס"ק לדוד תהלה וראה תשלומין. תפילת י"ח
מתפלל 9) שאינו במזיד ערבית התפלל שלא מי וכן

בתפלה. הבדלה אומר אינו ולכך תשלומין,
חובת  (בדיבור), הבדלה חובת ישנם: חובות שג' משום
וחובת  תשלומיה), או ערבית (בתפלת בתפלה הבדלה

לו). יש (אם היין על הבדלה
הבדלה  חובת הפסיד במוצ"ש הבדיל) (ולא התפלל וכשלא
היין, על הבדלה וחובת הבדלה חובת עליו ונשארו בתפלה,
(וקודם  היין על שיבדיל בכך שתיהם חובת ידי ויוצא

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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בדיבור  שתיהם חובת ידי יוצא היה היין על הבדלה שתיקנו
משה  דבר שו"ת (ראה המבדיל' 'ברוך באמירת כגון בלבד
'אתה  שיאמר או נראה) ועוד ד"ה טז סי' יו"ד (אמארליו)
חובת  ידי בזה יוצא לא (אמנם א' יום של בשחרית חוננתנו'

גרידא)). הבדלה חובת כיֿאם בתפלה הבדלה
חובת  עדיין עליו שחלה [כשם תשלומין להתפלל צריך ואם
הבדלה  חובת גם עדיין עליו חלה כך] ערבית, תפילת
שתיקנו  קודם גם נוהגים היו (וכן התשלומין בתפילת
ולכך  המבדיל', 'ברוך אמר כבר אם אף - היין על הבדלה

היין). על הבדיל כבר אם אף כיום גם כך לנהוג יש
ערבית  בתפלת הבדלה תיקנו כיצד להקשות שיש (מה

הערה  (פנ"ב בשש"כ הנה רשות, ערבית תפילת והרי בלבד,
שכתב  סי"ט רצו סי' שוע"ר על זה כעין תמה כבר סח)
בתפילה, חייבות אינן והרי בתפלה בהבדלה חייבות שנשים
נשים  ואפילו שמתפלל, מי עבור זו תקנה שתקנו ותירץ
שכחו  אם התפלה על (ולחזור בהבדלה חייבות המתפללות
מתפלל  שלא מי אבל לחזור), שצריך במקום חוננתנו אתה

המבדיל'). 'ברוך באמירת לו די
בתפילת  חוננתנו אתה לומר שכשצריך להעיר יש עוד
ע"י  תשלומין תפילת י"ח לצאת שלא ישתדל התשלומין

ס"ו). קח סי' (ראה הש"צ חזרת

•
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ÊË מלמעלה הראשונות מחיצות ע"ג לדירה מחיצות בנה
מלמטה  הראשונות שמחיצות כיון כלום מועיל אינו
ונשארו  התחתונות נבלעו ואם שמגביהן אלא קיימות
מאליה  העשויה שמחיצה פי על אף ידן על ניתר העליונות
לדירה  מחיצות עליו שעשה סאתים מבית יותר תל אבל היא
אנו  ושם משפתו טפחים ג' הרחיקן לא אפילו הועיל
והרי  סביב שפתו על למעלה ממחיצותיו אסיק גוד אומרים
באויר  דר והוא הואיל מכלֿמקום מחיצות, גבי על מחיצות
מוקף  זה הרי לדירה עתה שעשאן שלמעלה אלו מחיצות
מעשרה: ביותר אחת מחיצה אלא עשה לא ואפילו לדירה

ÊÈ רובו ונטע לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף
אינם  שורות שורות עשויות אינם אפילו אילנות
תמיד  האילנות בצל להסתופף הוא שדרך הדירה מבטלים
בהם  אין אפילו הדירה מבטלים הזרעים רובו נזרע אם אבל
נזרע  שלא והמיעוט בזרעים לדור דרך שאין לפי סאתים בית
כלל  הוקף לא כאילו כולו ונאסר הנזרע רוב לגבי בטל

לדירה.

לטלטל  מותר סאתים בית אלא בזרוע אין אם מיעוטו נזרע
בו  אין הרי הדירה נתבטלה הזרוע שבמקום שאף בכולו
אצל  מתבטל אינו נזרע שלא והשאר סאתים מבית יותר
כיון  סאתים מבית ליותר להשלים עמו להצטרף הזרוע

אס  אבל המועט הוא לבית שהזרוע זה מקרפף לטלטל ור
ודינו  הדירה נתבטלה שבו הזרוע במקום שהרי לתוכו ומבית
כמו  לבית ממנו מטלטלין שאין לדירה הוקף שלא כקרפף
שהרי  אסור נזרע שלא בהמותר גם כן ואם למעלה שנתבאר
במילואם  לזה זה פרוצים והם ביניהם מפסקת מחיצה אין
במילואה  פרצה אמרו שלא נזרע שלא בהמותר מתירין ויש
כגון  עצמו מצד האסור למקום כשנפרצה אלא אוסרת
איסורו  אין האסור הזרוע שמקום כאן אבל גמורה  כרמלית
על  אף נזרע שלא השאר על אוסר אינו הבית מחמת אלא
הראשונה. כסברא להחמיר ויש במילואו לו פרוץ שהוא פי

מותר  סאתים מבית פחות הוא הנזרע מיעוט אם אבל

קרפף  שכל פי על ואף לתוכו ומבית לבית מתוכו אף לטלטל
הוקפו  לא שאם הם שוים סאתים מבית ופחות סאתים בית
שהרוב  כאן מכלֿמקום לבית, מהם מטלטלים אין לדירה
אלא  אצלו בטל המיעוט הרי הוא לדירה ומוקף זרוע אינו
חשוב  מקום הוא שאז המשכן כחצר סאתים בו יש כן אם
ומתירים  הזרוע ממקום לבית לטלטל אוסרים ויש בטל ולא
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין זרוע שאינו ממקום

המיקל.

לטלטל  אסור סאתים מבית יותר הוא הזרוע המיעוט ואם
כרמלית  הוא הזרוע שהרי אמות בד' כיֿאם הקרפף בכל
והשאר  לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף כדין

במילואו. לו פרוץ הוא נזרע שלא

בו  אין אם אבל שנזרע סאתים מבית יותר בקרפף זה וכל
הזרעים  אם להסתפק יש כולו אפילו ונזרע סאתים בית אלא
שאחורי  רחבה או בחצר להסתפק יש וכן הדירה מבטלים
שמא  כי דירתן מבטלים הזרעים אם רובה שנזרע הבתים
שאינו  סאתים מבית יותר קרפף דירת אלא מבטלים אינם
בכל  להחמיר ויש לדירה שהקיפו פי על אף כ"כ דירה חשוב

זה.

מחיצה  ביניהן ואין בחצירו זרוע גינה לו שיש מי לפיכך
סאתים  בית אין אפילו החצר רוב הוא הזרוע אם כהלכתה
לבית  ומהחצר מהזרוע יטלטל לא הזרוע עם החצר בכל
והמיעוט  החצר דירת מבטלים הזרעים שמא כי להם ומבית
לדירה  הוקף שלא כקרפף החצר כל והרי הרוב לגבי בטל
לבית  ממנו מטלטלין אין סאתים מבית פחות הוא שאפילו
אין  סאתים מבית יותר הוא הזרוע עם החצר כל ואם
יותר  קרפף כדין אמות בד' כיֿאם החצר בכל מטלטלין
מוקפת  היא שהחצר ואף לדירה הוקף שלא סאתים מבית
מבית  ליותר להשלימו שבה הזרוע עם היא מצטרפת לדירה

במיעוטה. אצלו בטלה והיא הואיל סאתים

מבית  יותר לבדו בו יש אם החצר מיעוט הוא הזרוע ואם
אמות  בד' אלא בה לטלטל שלא החצר כל  אוסר סאתים

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



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

סאתים  בית בו יש ואם במילואה לו נפרצה והיא הואיל
אין  ואם לבית החצר מכל לטלטל שלא להחמיר יש בלבד

מה  לטלטל אפילו להקל יש סאתים בית או בו לבית זרוע
להפך:

ÁÈ אוסר הזרוע אין כהלכתה מחיצה ביניהם יש אם אבל
סאתים  מבית יותר הוא הזרוע אם אלא כלל החצר על
הוא  ואם אמות ד' בתוך אפילו לתוכו מחצר לטלטל אסור
אבל  בחצר או בו ששבתו בכלים מותר פחות או סאתים בית
לשתות  או לאכול שלא ראוי כן על בבית ששבתו בכלים לא
אינו  לדירה והיקף בזה ליזהר אפשר אי כי בשבת בגינה

שנתבאר: כמו הדירה מבטלים שהזרעים בגינה מועיל

ËÈ מים בו ונכנסו לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף
דירה  לך שאין הדירה מבטלים אין לשתיה ראוים אם
יותר  הוא שם שנתפשטו המקום אם ואפילו מזו מעולה

הרבה. עמוקים הם אפילו סאתים מבית

בעמקם  שיש והוא כזרעים דינם לשתיה ראויים אינם ואם
כטיט  הם הרי טפחים עשרה בעמקם אין אם אבל טפחים י'

לעצמם. רשות חולקין שאין ורקק

הילוך  בתוך טפחים י' מתלקט אם טפחים י' בעמקם וכשיש
כמו  הקרפף לשאר בינם למחיצה נחשב עצמם הם אמות ד'
נאסר  הקרפף שאר ואין שנ"ו וסי' שמ"[ה] בסי' שנתבאר

במילואו: לו שפרוץ מחמת

Î סאה בית וקירה לדירה הוקף שלא סאין ג' בית קרפף
כאילו  התקרה פי את רואין (שאנו בכולו לטלטל מותר
סאין  בית הב' בין ומפסקת וסותמת יורדת מחיצה היא
אומרים  (שאין משופע הוא הקירוי אם ואפילו לשלישית)
הקילו) כאן ש[ס]"א בסימן כמ"ש וסותם יורד תקרה פי בו
הקירוי: בסוף גמורה מחיצה היתה כאילו רואין מכלֿמקום

‡Î לדירה הוקף שלא מצומצמים סאתים בית קרפף
שמקום  מפני אסור הקרפף לחצר במילואו שנפרץ
סאתים  בית על יותר ונעשה מייתרו שנפרצה המחיצה
יותר  ואינה במילואה לה אינה זו פרצה אם מותרת והחצר
הוא  ולהלאה כאן קצר הוא שהקרפף (וכגון אמות מי'
שנים  פי על יתר ארכו יהא הרי כן לא שאם והולך מתרחב
נפרצה  לא אפילו אמות בד' אלא בו מטלטלין ואין ברחבו

כלל).

מכאן  גיפופין בו נשארו אלא במילואו נפרץ לא אם אבל
של  הפנימי שחודן לפי מייתרו הפרצה מקום אין ומכאן
רשות  הוא ולחוץ הפנימית ומחודן וסותם יורד הגיפופין
אם  לאסקופה מבית לטלטל אסור זה שמטעם עצמו בפני

שמ"ו. בסי' שנתבאר כמו ד' רוחב משקוף עליה אין

ארכו  כתלי כן אם אלא אסור אינו במילואו נפרץ (ואפילו
ג' שם מופלגים והם החצר חלל לתוך ונכנסים בולטים
בגיפופי  הוא ניתר כן לא שאם החצר אורך מכתלי טפחים

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו החצר

·Î כך ואחר לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף

ואחר  כלום מועיל אינו זה שפתח דירה מבית פתח בו פתח
זו  מחיצה ידי על והותר מעשר יותר שניה מחיצה עשה כך
המחיצה  בטלה ידיה שעל הפתח פתיחת אחר שנעשית
מחיצה  נפלה כך ואחר לדירה עשייתה היתה שלא הראשונה
הותר  והותר הואיל בו אומרים ואין לאיסורו חזר השניה זו

הראשונה: מחיצה עכשיו לו ותועיל

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק

ולא ‡ סאתים בית על יתירה הבתים שאחורי רחבה
כדין  אמות בד' אלא בה מטלטלין אין לדירה הוקפה
סאתים  בית אלא בה אין אם אבל לדירה הוקף שלא קרפף
לתוכה  ומבית לבית מתוכה לטלטל ומותר קרפף דין לה אין
פי  על אף קרפף כמו הבית מן מחולקת רשות שאינה לפי

לדירה: הוקפה שלא

אם · אפילו הקיפה כך ואחר מביתו פתח בה פתח ואם
הוא  הגורן שבשביל אומרים אין לבית בינה גורן שם יש
נפתח  סתמא אלא לרחבה פתח כאן ואין זה פתח שנפתח
בכולה  לטלטל ומותר לדירה מוקפת הוא והרי לרחבה

סאתים. מבית יותר היא אפילו

הבתים  שאחורי בחצרות מלטלטל נזהרים אנו שאין ומה
שנ"ח  בסימן כמ"ש לדירה מוקפת סתמן הזה שבזמן משום

קרפף: גבי

הבתים: שאחורי רחבה דין שנט סימן ב' חלק

שתי ‡ כגון גרועות מחיצות והקיף בבקעה ששבת יחיד
בסי' שיתבאר דרך על שתי בלא ערב או ערב בלא
מן  גמורה היחיד רשות לעשותה מועילות שהן שס"ב
מרשות  לתוכו והזורק מילין כמה בו יש אפילו התורה
מועילות  אין סופרים מדברי כן פי על אף חייב הרבים
אלא  גמורה היחיד לרשות ומתוכן בתוכן הטלטול להתיר
כן  עשה אפילו מותר ואז סאתים בית רק בתוכן כשאין
אבל  גמורות מחיצות לעשות לו שאפשר פי על אף בישוב
אלא  בתוכן מטלטלין אין סאתים מבית יותר בתוכן יש אם
גמורות  במחיצות המקיף אבל בכרמלית כמו אמות בד'
סאתים  מבית יותר בתוכן יש אפילו בתוכן לטלטל מותר
בהן  לדור הקיפן שהרי לדירה הוקף שלא כקרפף ואינן

בשבת:

גרועות · מחיצות והקיפוה בבקעה שחנתה שיירא אבל
מאד גדול היקף הוא שמתוך אפילו בכולו מטלטלים

פחותים  רבים ואין צרכם כל לטלטל להם התירו רבים שהם
שלא  צרכם מכדי מדאי יותר יקיפו שלא ובלבד משלש
כליהם  לתשמיש להם שא"צ פנוי סאתים בית ישאר
בכל  מטלטלין אין פנוי סאתים בית נשאר אם אבל ובהמתם
למקום  במילואו פרוץ הוא שהרי אמות בד' אלא המוקף

הפנוי. סאתים לבית דהיינו האסור

אם  אבל סאין שש על יותר כשהקיפו אמורים דברים במה
להם  סאתים בית שנשאר פי על אף שש על יתר הקיפו לא
ולכל  שלשה שהם כיון מותר סאין ד' אלא להם שא"צ פנוי
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סופרים  בדברי הלכה ולענין חולקין ויש סאתים לו יש אחד
המיקל: אחר הלך

יחד ‚ לשניהם ואין כיחיד דינם בבקעה שחנו שנים אבל
ליותר. צריכים שהן פי על אף בלבד סאתים בית אלא

ויש  שיירא להיות עמהם מצטרף אינו נכרי עמהם יש ואם
לקטן: הדין שהוא אומרים

ומת „ סאתים מבית יותר צרכם כל והקיפו שלשה היו
שנכנסה  כיון כולה השבת כל מותרים בשבת מהן אחד

הותרה. והותרה והואיל בהיתר שבת

עליהם  וניתוספו סאתים מבית יותר והקיפוה שנים היו
גורמת: שהשבת באיסור שבת שנכנסה כיון אסורים בשבת

לדור ‰ זה בצד זה לעצמו אחד כל והקיפו שלשה היו
והאמצעי  רחבים החיצונים אם יחד  ועירבו בשבת בהם

והחיצונים  להחיצונים במילואו פרוץ האמצעי שנמצא קצר
גיפופים  להם יש אלא לאמצעי במילואם פרוצים אינם
מושלים  החיצונים דיורי הרי ומכאן מכאן עליו עודפים
בתוכו  דרים כן גם הם כאלו רואים שאנו דהיינו באמצעי
לבינם  בינו לחצוץ מחיצה אין שהרי ביחד שלשה יש והרי
שאינו  להם זויות כקרן הוא והרי במילואו להם שנפרץ כיון
אפילו  באמצעי לטלטל מותרים ולפיכך לעצמו רשות חולק
בחיצונים  ואף שיירא בו שנעשו כיון הרבה גדול הוא
שהוא  להאמצעי כחצר נחשבים שהם לפי לטלטל מותרים
שהחיצונים  אומרים ויש שיירא בו שנעשו להם דירה בית
אחת  רשות אינם הם שהרי סאתים עד אלא מותרים אינם
אחד  היקף ואם ביניהם המפסיקין גיפופיהם מפני זה עם זה
פרוץ  הוא שהרי אסור האמצעי גם מסאתים יותר מהם

למקום אלא במילואו בו שאין השני החיצון אבל האסור
המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין מותר סאתים

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק
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ענינה  את יותר בעומק לבאר מוסיף ועתה

ה  של הכללית "ושרשה הדעת חיות ממוח הנמשכת "

המשכת  זוהי בתפלה, (שבנמשל, השדרה חוט דרך

האור " גילוי ):]"כללות

àéäù ,ùîî åì äîåãá ãéìåäì äãìåää ïëìå
úùáåìîä äúåîöòå ùôðä úåäîî äëùîä
.à÷ééã äøãùä èåç éãé ìò êùîð àåä ,ïéçåîá
חוט  ידי על הנמשכת החיות לעיל, כאמור
הדעת, ממוח הנמשכת "כללית" חיות היא השדרה
הנפש". ועצמיות "מהות נמשכת זו שבחיות היינו

נמשך  שבאדם ההולדה שכח מה מובן ובזה
ממוח  נמשך "שהבן כידוע - השדרה חוט דרך
במוח, היא הטיפה יצירת שתחילת היינו האב",
בחוט  כי - היסוד עד השדרה חוט דרך ונמשך
ועצמות  "ממהות החיות כללות נמשכת השדרה
רק  (לא בכוחו לכן האדם), במוח (השורה הנפש"
"להוליד  גם) אלא הגוף, אברי את ל"החיות"

שלימה". "קומה לו שיש ולד ממש", לו בדומה

ה"כללית" והחיות האור בנמשל: ועלֿדרךֿזה
הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה ידי על שנמשך
ובעצמו, בכבודו איןֿסוף מאור המשכה הם
"אתה" בחינת שהוא ממש", ועצמותו "מהותו

(וכנ"ל).

.åàìîé íéøãç úòãáå åäæå
יתכונן, ובתבונה בית יבנה "בחכמה כתיב:

הדעת ובדעת כח של שענינו הרי ימלאו", חדרים
את למלא - הבית.חדרי הוא

- התפלה של שבכוחה הוא, בזה הפנימי [והתוכן

(כנ  הדעת מבחינת המשכה חיות "שהיא להמשיך - ל)

המצוות. שהם (הכלים) החדרים כל את ולמלא ואור,

ומבאר:] שהולך וכפי

ïúåììëù ,[úååöîä ¯ ùåøéô] íéìëä ïä "íéøãç"
úåáéú éùàø ¯ íéîçø ïéã ãñç ,úåðéçá 'â
äùòî úåììë íäù ,ïéå÷ 'â ïéðò åäæå ."øãç"

.'åë ãîåò íìåòä íéøáã äùìù ìò ,úåöîä
כלל  בדרך נחלקות העליונות המדות כידוע,
ובלשון  ואמצע, שמאל ימין - "קווים" לג'
דרועא  גבורה ימינא, (זרוע) דרועא "חסד התיקונים
גבורה  חסד המדות וג' גופא", תפארת שמאלא,
רחמים  (גבורה) דין "חסד המדות ג' הן תפארת

"חדר"). תיבות (ראשי (תפארת)"

קווים  מג' באחד נכללות כולן המצוות וכל
דברים  שלשה "על רז"ל במאמר כנרמז אלו,
גמילות  ועל העבודה ועל התורה על עומד, העולם
כנגד  והם כולן, המצוות כל כללות (שהם חסדים"

הנ"ל). קווים שלשה
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סאתים  בית בו יש ואם במילואה לו נפרצה והיא הואיל
אין  ואם לבית החצר מכל לטלטל שלא להחמיר יש בלבד

מה  לטלטל אפילו להקל יש סאתים בית או בו לבית זרוע
להפך:

ÁÈ אוסר הזרוע אין כהלכתה מחיצה ביניהם יש אם אבל
סאתים  מבית יותר הוא הזרוע אם אלא כלל החצר על
הוא  ואם אמות ד' בתוך אפילו לתוכו מחצר לטלטל אסור
אבל  בחצר או בו ששבתו בכלים מותר פחות או סאתים בית
לשתות  או לאכול שלא ראוי כן על בבית ששבתו בכלים לא
אינו  לדירה והיקף בזה ליזהר אפשר אי כי בשבת בגינה

שנתבאר: כמו הדירה מבטלים שהזרעים בגינה מועיל

ËÈ מים בו ונכנסו לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף
דירה  לך שאין הדירה מבטלים אין לשתיה ראוים אם
יותר  הוא שם שנתפשטו המקום אם ואפילו מזו מעולה

הרבה. עמוקים הם אפילו סאתים מבית

בעמקם  שיש והוא כזרעים דינם לשתיה ראויים אינם ואם
כטיט  הם הרי טפחים עשרה בעמקם אין אם אבל טפחים י'

לעצמם. רשות חולקין שאין ורקק

הילוך  בתוך טפחים י' מתלקט אם טפחים י' בעמקם וכשיש
כמו  הקרפף לשאר בינם למחיצה נחשב עצמם הם אמות ד'
נאסר  הקרפף שאר ואין שנ"ו וסי' שמ"[ה] בסי' שנתבאר

במילואו: לו שפרוץ מחמת

Î סאה בית וקירה לדירה הוקף שלא סאין ג' בית קרפף
כאילו  התקרה פי את רואין (שאנו בכולו לטלטל מותר
סאין  בית הב' בין ומפסקת וסותמת יורדת מחיצה היא
אומרים  (שאין משופע הוא הקירוי אם ואפילו לשלישית)
הקילו) כאן ש[ס]"א בסימן כמ"ש וסותם יורד תקרה פי בו
הקירוי: בסוף גמורה מחיצה היתה כאילו רואין מכלֿמקום

‡Î לדירה הוקף שלא מצומצמים סאתים בית קרפף
שמקום  מפני אסור הקרפף לחצר במילואו שנפרץ
סאתים  בית על יותר ונעשה מייתרו שנפרצה המחיצה
יותר  ואינה במילואה לה אינה זו פרצה אם מותרת והחצר
הוא  ולהלאה כאן קצר הוא שהקרפף (וכגון אמות מי'
שנים  פי על יתר ארכו יהא הרי כן לא שאם והולך מתרחב
נפרצה  לא אפילו אמות בד' אלא בו מטלטלין ואין ברחבו

כלל).

מכאן  גיפופין בו נשארו אלא במילואו נפרץ לא אם אבל
של  הפנימי שחודן לפי מייתרו הפרצה מקום אין ומכאן
רשות  הוא ולחוץ הפנימית ומחודן וסותם יורד הגיפופין
אם  לאסקופה מבית לטלטל אסור זה שמטעם עצמו בפני

שמ"ו. בסי' שנתבאר כמו ד' רוחב משקוף עליה אין

ארכו  כתלי כן אם אלא אסור אינו במילואו נפרץ (ואפילו
ג' שם מופלגים והם החצר חלל לתוך ונכנסים בולטים
בגיפופי  הוא ניתר כן לא שאם החצר אורך מכתלי טפחים

ש"ס): בסי' שיתבאר כמו החצר

·Î כך ואחר לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף

ואחר  כלום מועיל אינו זה שפתח דירה מבית פתח בו פתח
זו  מחיצה ידי על והותר מעשר יותר שניה מחיצה עשה כך
המחיצה  בטלה ידיה שעל הפתח פתיחת אחר שנעשית
מחיצה  נפלה כך ואחר לדירה עשייתה היתה שלא הראשונה
הותר  והותר הואיל בו אומרים ואין לאיסורו חזר השניה זו

הראשונה: מחיצה עכשיו לו ותועיל

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק

ולא ‡ סאתים בית על יתירה הבתים שאחורי רחבה
כדין  אמות בד' אלא בה מטלטלין אין לדירה הוקפה
סאתים  בית אלא בה אין אם אבל לדירה הוקף שלא קרפף
לתוכה  ומבית לבית מתוכה לטלטל ומותר קרפף דין לה אין
פי  על אף קרפף כמו הבית מן מחולקת רשות שאינה לפי

לדירה: הוקפה שלא

אם · אפילו הקיפה כך ואחר מביתו פתח בה פתח ואם
הוא  הגורן שבשביל אומרים אין לבית בינה גורן שם יש
נפתח  סתמא אלא לרחבה פתח כאן ואין זה פתח שנפתח
בכולה  לטלטל ומותר לדירה מוקפת הוא והרי לרחבה

סאתים. מבית יותר היא אפילו

הבתים  שאחורי בחצרות מלטלטל נזהרים אנו שאין ומה
שנ"ח  בסימן כמ"ש לדירה מוקפת סתמן הזה שבזמן משום

קרפף: גבי

הבתים: שאחורי רחבה דין שנט סימן ב' חלק

שתי ‡ כגון גרועות מחיצות והקיף בבקעה ששבת יחיד
בסי' שיתבאר דרך על שתי בלא ערב או ערב בלא
מן  גמורה היחיד רשות לעשותה מועילות שהן שס"ב
מרשות  לתוכו והזורק מילין כמה בו יש אפילו התורה
מועילות  אין סופרים מדברי כן פי על אף חייב הרבים
אלא  גמורה היחיד לרשות ומתוכן בתוכן הטלטול להתיר
כן  עשה אפילו מותר ואז סאתים בית רק בתוכן כשאין
אבל  גמורות מחיצות לעשות לו שאפשר פי על אף בישוב
אלא  בתוכן מטלטלין אין סאתים מבית יותר בתוכן יש אם
גמורות  במחיצות המקיף אבל בכרמלית כמו אמות בד'
סאתים  מבית יותר בתוכן יש אפילו בתוכן לטלטל מותר
בהן  לדור הקיפן שהרי לדירה הוקף שלא כקרפף ואינן

בשבת:

גרועות · מחיצות והקיפוה בבקעה שחנתה שיירא אבל
מאד גדול היקף הוא שמתוך אפילו בכולו מטלטלים

פחותים  רבים ואין צרכם כל לטלטל להם התירו רבים שהם
שלא  צרכם מכדי מדאי יותר יקיפו שלא ובלבד משלש
כליהם  לתשמיש להם שא"צ פנוי סאתים בית ישאר
בכל  מטלטלין אין פנוי סאתים בית נשאר אם אבל ובהמתם
למקום  במילואו פרוץ הוא שהרי אמות בד' אלא המוקף

הפנוי. סאתים לבית דהיינו האסור

אם  אבל סאין שש על יותר כשהקיפו אמורים דברים במה
להם  סאתים בית שנשאר פי על אף שש על יתר הקיפו לא
ולכל  שלשה שהם כיון מותר סאין ד' אלא להם שא"צ פנוי
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סופרים  בדברי הלכה ולענין חולקין ויש סאתים לו יש אחד
המיקל: אחר הלך

יחד ‚ לשניהם ואין כיחיד דינם בבקעה שחנו שנים אבל
ליותר. צריכים שהן פי על אף בלבד סאתים בית אלא

ויש  שיירא להיות עמהם מצטרף אינו נכרי עמהם יש ואם
לקטן: הדין שהוא אומרים

ומת „ סאתים מבית יותר צרכם כל והקיפו שלשה היו
שנכנסה  כיון כולה השבת כל מותרים בשבת מהן אחד

הותרה. והותרה והואיל בהיתר שבת

עליהם  וניתוספו סאתים מבית יותר והקיפוה שנים היו
גורמת: שהשבת באיסור שבת שנכנסה כיון אסורים בשבת

לדור ‰ זה בצד זה לעצמו אחד כל והקיפו שלשה היו
והאמצעי  רחבים החיצונים אם יחד  ועירבו בשבת בהם

והחיצונים  להחיצונים במילואו פרוץ האמצעי שנמצא קצר
גיפופים  להם יש אלא לאמצעי במילואם פרוצים אינם
מושלים  החיצונים דיורי הרי ומכאן מכאן עליו עודפים
בתוכו  דרים כן גם הם כאלו רואים שאנו דהיינו באמצעי
לבינם  בינו לחצוץ מחיצה אין שהרי ביחד שלשה יש והרי
שאינו  להם זויות כקרן הוא והרי במילואו להם שנפרץ כיון
אפילו  באמצעי לטלטל מותרים ולפיכך לעצמו רשות חולק
בחיצונים  ואף שיירא בו שנעשו כיון הרבה גדול הוא
שהוא  להאמצעי כחצר נחשבים שהם לפי לטלטל מותרים
שהחיצונים  אומרים ויש שיירא בו שנעשו להם דירה בית
אחת  רשות אינם הם שהרי סאתים עד אלא מותרים אינם
אחד  היקף ואם ביניהם המפסיקין גיפופיהם מפני זה עם זה
פרוץ  הוא שהרי אסור האמצעי גם מסאתים יותר מהם

למקום אלא במילואו בו שאין השני החיצון אבל האסור
המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין מותר סאתים

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק
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ענינה  את יותר בעומק לבאר מוסיף ועתה

ה  של הכללית "ושרשה הדעת חיות ממוח הנמשכת "

המשכת  זוהי בתפלה, (שבנמשל, השדרה חוט דרך

האור " גילוי ):]"כללות

àéäù ,ùîî åì äîåãá ãéìåäì äãìåää ïëìå
úùáåìîä äúåîöòå ùôðä úåäîî äëùîä
.à÷ééã äøãùä èåç éãé ìò êùîð àåä ,ïéçåîá
חוט  ידי על הנמשכת החיות לעיל, כאמור
הדעת, ממוח הנמשכת "כללית" חיות היא השדרה
הנפש". ועצמיות "מהות נמשכת זו שבחיות היינו

נמשך  שבאדם ההולדה שכח מה מובן ובזה
ממוח  נמשך "שהבן כידוע - השדרה חוט דרך
במוח, היא הטיפה יצירת שתחילת היינו האב",
בחוט  כי - היסוד עד השדרה חוט דרך ונמשך
ועצמות  "ממהות החיות כללות נמשכת השדרה
רק  (לא בכוחו לכן האדם), במוח (השורה הנפש"
"להוליד  גם) אלא הגוף, אברי את ל"החיות"

שלימה". "קומה לו שיש ולד ממש", לו בדומה

ה"כללית" והחיות האור בנמשל: ועלֿדרךֿזה
הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה ידי על שנמשך
ובעצמו, בכבודו איןֿסוף מאור המשכה הם
"אתה" בחינת שהוא ממש", ועצמותו "מהותו

(וכנ"ל).

.åàìîé íéøãç úòãáå åäæå
יתכונן, ובתבונה בית יבנה "בחכמה כתיב:

הדעת ובדעת כח של שענינו הרי ימלאו", חדרים
את למלא - הבית.חדרי הוא

- התפלה של שבכוחה הוא, בזה הפנימי [והתוכן

(כנ  הדעת מבחינת המשכה חיות "שהיא להמשיך - ל)

המצוות. שהם (הכלים) החדרים כל את ולמלא ואור,

ומבאר:] שהולך וכפי

ïúåììëù ,[úååöîä ¯ ùåøéô] íéìëä ïä "íéøãç"
úåáéú éùàø ¯ íéîçø ïéã ãñç ,úåðéçá 'â
äùòî úåììë íäù ,ïéå÷ 'â ïéðò åäæå ."øãç"

.'åë ãîåò íìåòä íéøáã äùìù ìò ,úåöîä
כלל  בדרך נחלקות העליונות המדות כידוע,
ובלשון  ואמצע, שמאל ימין - "קווים" לג'
דרועא  גבורה ימינא, (זרוע) דרועא "חסד התיקונים
גבורה  חסד המדות וג' גופא", תפארת שמאלא,
רחמים  (גבורה) דין "חסד המדות ג' הן תפארת

"חדר"). תיבות (ראשי (תפארת)"

קווים  מג' באחד נכללות כולן המצוות וכל
דברים  שלשה "על רז"ל במאמר כנרמז אלו,
גמילות  ועל העבודה ועל התורה על עומד, העולם
כנגד  והם כולן, המצוות כל כללות (שהם חסדים"

הנ"ל). קווים שלשה
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íéøãç" úåéäì éãëå ,íéøãçå íéìë úðéçá ïä êà
ìò åäæ ,íéìëäá øåàä úëùîä åðééäã ,"åàìîé

.äìôúä àåäù úòãä éãé
את  (המעביר השדרה שחוט במשל, לעיל הובא
ממוח  נמשך האברים) לכל מהמוח הנפש חיות

שמילוי הדעת  ונמצא, הראש), (שמאחורי
ידי  על הוא האברים) היינו (כלים, ה"חדרים"
ידי  שעל בנמשל, הוא כן וכמו דוקא, הדעת

הדעת. מבחינת חיות נמשכת התפלה

שזמן  היא, האדם" ב"עבודת הענין ומשמעות
אצל  לעורר והמסוגל המוכשר הזמן הוא התפלה

ענין את ההרגשה הדעת האדם היינו באלקות,
בקשר  אליו דעתו "שמקשר - באלקות וההתקשרות
איןֿסוף  בגדולת מחשבתו ויתקע מאוד, וחזק אמיץ
יש  ועלֿידיֿזה ממנו, דעתו" מסיח ואינו ב"ה,
רמ"ח  כל בקיום ו"נשמה" וחיות אור המשכת

והחדרים. ה"כלים" שהן מצוות,

השגה  לו שיש מי שאף בחוש שרואים וכפי
גדולה  בטירדא בשוק כשהולך הנה ה', בגדולת
באיזו  ראויה" "כוונה לו שתהי' אפשר אי וכה"ג,
ל"אברים" אין שעה שבאותה לפי שיעשה, מצוה
כלל, (הכוונה) והלב המוח עם קשר (המצוות)

המצ  את לעשות כמצות ויוכל בקרירות, רק וה
התפלה  ורק כלל; וחיות אור בלי מלומדה, אנשים
ומחברת  מקשרת השדרה, לחוט שנמשלת כדבעי
המצוות  בכל האברים, כל עם שבראש המוחין את
לשם  "משכן להיות שיוכל אח"כ, היום כל שיעשה
כולו  היום כל שיעשה המצוות במעשה גם הוי'"

מאד. טרוד בהיותו גם זמן, אחר

àåä äìôúã úåéòöîà úåëøá á"é úìçúä ïëìå
.'åë úòãä ïðåç

הוא התפלה ענין שעיקר באלקות,הדעת מאחר
האמצעיות) הברכות (מי"ב הראשונה הברכה לכן

הדעת". "חונן היא

éë ,àúééøåàã úåöîä ïéðîá äðéà äìôúä ïëìå
ïëà ,íéøáàäå íéìëä åðééä ïéðåî åðàù ïéðîä
éðôá äúåðîì êééù äðéà äðååëä àéäù äìôúä

.íéìëä úîùð àéä éë ,äîöò
השאלה  יותר בעומק מתורצת הנ"ל כל ע"פ
ממנין  ואינה דאורייתא אינה התפלה מדוע דלעיל

ושס"ה מנין תרי"ג: מצוותֿעשה (רמ"ח המצוות

ה" מנין הוא לאֿתעשה) וה"אברים כלים מצוות "
אברי  רמ"ח כמנין האור), נמשך (שבהם דמלכא"
כחיות  המצוות, "נשמת" היא התפלה ואילו הגוף;
נוסף  דבר שאינה האברים בתוך המתלבשת הנפש
כן  ועל עצמן, האברים חיות היא אלא האברים, על

עצמה. בפני כמצוה למנותה שייך אין

[לסיכום:

המשכת  - הוא בתפלה והבקשה המכוון עיקר

ית' לו דירה עשיית ענין שהוא בעולם, אלקות וגילוי

כל  של הכללית והכוונה המטרה היא והיא בתחתונים;

) כולן במצוותיו "המצוות קדשנו )."אשר

" היא התפלה "הכוונה כללות והתפלה ידי על כי ,

" ואח כללות נמשך מלמעלה, האור מן "" נמשך כ

פרטית. ומצוה מצוה כל ידי על הפרט אל הכלל

האדם  בלב נקבע התפלה ידי שעל אומרת, זאת

לכוונה  ונתון מסור להיות כולו, היום כל למשך

" בתחתונים העליונה דירה ית' לו שהיא "לעשות ,

הכללית נשמת " שהכוונה מה וזהו כולן, המצוות כל "

על  לשמור אפשר ידה שעל התפלה, היא המצוות של

ממנ  דעתו יסיח לא שהאדם זו, היום.כוונה כל ה

לזה: גשמי משל

בגלל  ונוסע ומתן במשא לסחור האדם כשרוצה

הריוח  הוא והחפץ הרצון עיקר הרי רחוק, למקום זה

אינה  עצמה מצד הנסיעה ואילו ומתן, במשא שירויח

ומ  מאד), הדרך לו קשה (כי וחפצו לו "רצונו יש מ

טורח  כלל לו איכפת שלא עד עצמה, בנסיעה רצון

זה  חפצו להשיג לו אפשר שאי היות והטלטול, הדרך

בנסיעה  רוצה ולכן הרחוק, למקום שיסע ידי על אלא

נסיעה  ידי על שיוצא בריוח ותשוקתו חפצו מפני זו

זו:

בדברים  לעסוק לו גורם בנסיעה הצורך והנה

הנסיעה  צרכי הכנת כגון לזה, הנצרכים אחרים

לזה, וכדומה הצריכות והוצאות וסוסים בעגלה

אבל  שבריוח, והחפץ הרצון מן הם רחוקים שבודאי

בהם  גם לכן בלעדם, להיות יכולה הנסיעה שאין לפי

ירצה.

מעיקר  לעולם דעתו יסיח לא דעת בר אדם אך

בר  אבל הריוח, שהוא ומתן במשא מנסיעתו המכוון

הטפלים, הדברים מפני העיקר על ישכח קטן דעת

המכוון. מעיקר יפול רק בעמדו, יעמוד ולא

במצוות: הוא ועלֿדרךֿזה
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דירה  ית' לו שיהי' הוא והחפץ הכוונה עיקר

ה  וענין האדם דעת "בתחתונים, שיתקשר היינו "

שיומשך  עד בה', וחזק אמיץ בקשר התפלה) (בעת

עיקר  תמיד שיזכור הדעת, היסח בלי היום כל הדבר

הריוח]. שהוא המכוון

ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú úìòî ïéðò äðä êà
íä úåöîäå ,íéìëä úéîéðô úðéçá àéäù åðééä
ãñç íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ,íéìëä úåéðåöéç

:'åë àðéîé àòåøã
הוא  המצוות של שגדרן לעיל המבואר ע"פ
לכך  הטעם יובן ב"ה, איןֿסוף לאור "כלים"

המצוות. כל כנגד שקולה תורה תלמוד שמצות

"אברים כמו היא שתורה לפי "פנימיים והיינו
מהמצוות  אינה תורה תלמוד מצות שהרי שבאדם,

בשכלו  האדם, בפנימיות עיקרה אלא המעשיות,
היא  שהתורה ברוחניות, ענינה הוא וכן ומחשבתו.
נעלה  אור בה שורה ולפיכך הכלים", "פנימיות
בהם  תלוי' הנפש שחיות פנימיים אברים (כמו יותר
ידי  "על ולכן - במשהו) נקיבתן שלכן ביותר,
מוחין  כן גם ממשיך התורה, ודבור בקול הקריאה

המצוות"; לכל עליונים

מצוות  ככולן שרובן המצוות, שאר משא"כ
של  החיצוניים באברים הנעשות הן, מעשיות

"חסד התיקונים וכלשון ימינא"דרועא האדם.
"דרועא", נק' וגמ"ח שצדקה היינו ימין), (זרוע

אבר  כי שהיא המצוות, כל נכללו [ובהם חיצוני
צדקה]. נק' המצוות כללות

b wxt awria oe` hiad `l d"c

•

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

דורדייא ÂÓÎÂ(יט) בן דר"א כבכיי' התשובה ע"י כן
ע"י  כמו עולמו שקנה נשמתו שיצאה עד
עצם  בביטול כי מנה מאתים בכלל שיש מפני המצות
למצוה  זו מצוה בין אצלו הפרש אין [מ"ש] דעול הרצון
את  ולבטל לבד רצונו לקיים שצריך רק א' הכל זולתה
וזה  דאמר מאן לחד כוונה צריכות אין מצות ולכך עצמו
כמו  אדם בבחי' אלא שאינו בכוונה ממצות עליון יותר
ובצדקה  דוקא בחכמה אור להמשיך תורה תלמוד מצות
שכתוב  וכמו בלבד אדם נק' שזהו ימינא דרועא בחסד
ג"כ  מצוה של שמחה בענין יובן וזה האדם תורת וזאת
ממה  רק שמח אינו כי מצוה של מגופה למעלה שהיא
ולא  זו במצוה רצונו כשעשה ליוצרו רוח נחת שעשה
יודע  שאינו מאחר זו שבמצוה עליון הרצון גילוי מצד
של  ושמחה שמים מלכות עול ונמצא כלל. הכוונה
שאמר  (וזה כו' אדם מבחי' למעלה שזהו א' הכל מצוה
בחכמה  דראשונים על הקים האחרונים דוד בדברי
שאולים  שנין הע' דהיינו קדמאה אדם בחי' דתורה
וגבה  כו' עבדי ישכיל נאמר ובמשיח הראשון מאדם
עיניו  למראה לא שכתוב וכמו מאדם למעל' מאד
שזהו  לבש גאות מלך ה' שאמר וזה ישפוט) דחכמה
למעלה  ממש עצמותו שמצד התנשאות בחי'
א' גאה גאה שכתוב וכמו עולם דימות מהתנשאות
כו' גאות על הגאות בחי' שזהו בקמץ וא' בחולם

דמיון  זהו מוגבל שהקיפו כדורי מעיגול ידוע והמשל
להשתלשלו' מוגבל שבתוכו וחוט דקו הכללי לסובב
בחי' כן שאין מה לבד עשיה יצירה בריאה דאצילות
בשם  שנקרא אע"פ מוגבל שאינו א"ס אור עצמות עיגול
הא' גאה וזהו כידוע טה"ע או עליונים השמים שמי
כשעלה  (שזהו עצמו דאיןֿסוף מלכות גאות מלך וזהו
עוז  ולבש כו') בעצמו שצמצם טרם אמלוך אנא ברצונו
האדם  תורת זאת שכתוב וכמו אדם שנקרא התורה הוא

הנאצל  לעולם שקדמה הקדמוני ואע"פ משל בשם נקרא
כו' שלטון מלך דבר מלכות בשם כן גם ונקרא כו'
נאמר  זה ועל כו' ימלוכו מלכים בי מלכתא דמתניתין
שכתוב  וכמו קדמאה אור ונקרא כו' כשלמה אור עוטה
במדרש  וארז"ל מאז כסאך נכון שכתוב מה והיינו במ"א
על  מלך אגוסטוס עומד ומלך יושב לאגוסטוס משל
גאות  מלך ה' שכתוב וכמו הא' גאה שזהו המלכים
עץ  לברר למטה שבאה דתורה לבוש בבחי' עומד ומלך
כמו  עבדי' שנקראו שבגופים נשמות והן כו' הדעת
במחשבה  שעלו הנשמות הן ומלכים במ"א שכתוב
ענין  שורש כן גם יובן זה ובכל וד"ל. הנ"ל אמלוך דאנא
שבת  שבת מיני ב' שהן פעמים ב' נח נח תולדות אלה
דהוי  שני אלפי דו' המלאכה מן דרוחא נייחא תתאה
ביום  וישבות וכתיב כו' ונח וישבות כתרגום עלמא
שבת  שכולו דיום עילאה נייחא הנקר' היינו השביעי
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íéøãç" úåéäì éãëå ,íéøãçå íéìë úðéçá ïä êà
ìò åäæ ,íéìëäá øåàä úëùîä åðééäã ,"åàìîé

.äìôúä àåäù úòãä éãé
את  (המעביר השדרה שחוט במשל, לעיל הובא
ממוח  נמשך האברים) לכל מהמוח הנפש חיות

שמילוי הדעת  ונמצא, הראש), (שמאחורי
ידי  על הוא האברים) היינו (כלים, ה"חדרים"
ידי  שעל בנמשל, הוא כן וכמו דוקא, הדעת

הדעת. מבחינת חיות נמשכת התפלה

שזמן  היא, האדם" ב"עבודת הענין ומשמעות
אצל  לעורר והמסוגל המוכשר הזמן הוא התפלה

ענין את ההרגשה הדעת האדם היינו באלקות,
בקשר  אליו דעתו "שמקשר - באלקות וההתקשרות
איןֿסוף  בגדולת מחשבתו ויתקע מאוד, וחזק אמיץ
יש  ועלֿידיֿזה ממנו, דעתו" מסיח ואינו ב"ה,
רמ"ח  כל בקיום ו"נשמה" וחיות אור המשכת

והחדרים. ה"כלים" שהן מצוות,

השגה  לו שיש מי שאף בחוש שרואים וכפי
גדולה  בטירדא בשוק כשהולך הנה ה', בגדולת
באיזו  ראויה" "כוונה לו שתהי' אפשר אי וכה"ג,
ל"אברים" אין שעה שבאותה לפי שיעשה, מצוה
כלל, (הכוונה) והלב המוח עם קשר (המצוות)

המצ  את לעשות כמצות ויוכל בקרירות, רק וה
התפלה  ורק כלל; וחיות אור בלי מלומדה, אנשים
ומחברת  מקשרת השדרה, לחוט שנמשלת כדבעי
המצוות  בכל האברים, כל עם שבראש המוחין את
לשם  "משכן להיות שיוכל אח"כ, היום כל שיעשה
כולו  היום כל שיעשה המצוות במעשה גם הוי'"

מאד. טרוד בהיותו גם זמן, אחר

àåä äìôúã úåéòöîà úåëøá á"é úìçúä ïëìå
.'åë úòãä ïðåç

הוא התפלה ענין שעיקר באלקות,הדעת מאחר
האמצעיות) הברכות (מי"ב הראשונה הברכה לכן

הדעת". "חונן היא

éë ,àúééøåàã úåöîä ïéðîá äðéà äìôúä ïëìå
ïëà ,íéøáàäå íéìëä åðééä ïéðåî åðàù ïéðîä
éðôá äúåðîì êééù äðéà äðååëä àéäù äìôúä

.íéìëä úîùð àéä éë ,äîöò
השאלה  יותר בעומק מתורצת הנ"ל כל ע"פ
ממנין  ואינה דאורייתא אינה התפלה מדוע דלעיל

ושס"ה מנין תרי"ג: מצוותֿעשה (רמ"ח המצוות

ה" מנין הוא לאֿתעשה) וה"אברים כלים מצוות "
אברי  רמ"ח כמנין האור), נמשך (שבהם דמלכא"
כחיות  המצוות, "נשמת" היא התפלה ואילו הגוף;
נוסף  דבר שאינה האברים בתוך המתלבשת הנפש
כן  ועל עצמן, האברים חיות היא אלא האברים, על

עצמה. בפני כמצוה למנותה שייך אין

[לסיכום:

המשכת  - הוא בתפלה והבקשה המכוון עיקר

ית' לו דירה עשיית ענין שהוא בעולם, אלקות וגילוי

כל  של הכללית והכוונה המטרה היא והיא בתחתונים;

) כולן במצוותיו "המצוות קדשנו )."אשר

" היא התפלה "הכוונה כללות והתפלה ידי על כי ,

" ואח כללות נמשך מלמעלה, האור מן "" נמשך כ

פרטית. ומצוה מצוה כל ידי על הפרט אל הכלל

האדם  בלב נקבע התפלה ידי שעל אומרת, זאת

לכוונה  ונתון מסור להיות כולו, היום כל למשך

" בתחתונים העליונה דירה ית' לו שהיא "לעשות ,

הכללית נשמת " שהכוונה מה וזהו כולן, המצוות כל "

על  לשמור אפשר ידה שעל התפלה, היא המצוות של

ממנ  דעתו יסיח לא שהאדם זו, היום.כוונה כל ה

לזה: גשמי משל

בגלל  ונוסע ומתן במשא לסחור האדם כשרוצה

הריוח  הוא והחפץ הרצון עיקר הרי רחוק, למקום זה

אינה  עצמה מצד הנסיעה ואילו ומתן, במשא שירויח

ומ  מאד), הדרך לו קשה (כי וחפצו לו "רצונו יש מ

טורח  כלל לו איכפת שלא עד עצמה, בנסיעה רצון

זה  חפצו להשיג לו אפשר שאי היות והטלטול, הדרך

בנסיעה  רוצה ולכן הרחוק, למקום שיסע ידי על אלא

נסיעה  ידי על שיוצא בריוח ותשוקתו חפצו מפני זו

זו:

בדברים  לעסוק לו גורם בנסיעה הצורך והנה

הנסיעה  צרכי הכנת כגון לזה, הנצרכים אחרים

לזה, וכדומה הצריכות והוצאות וסוסים בעגלה

אבל  שבריוח, והחפץ הרצון מן הם רחוקים שבודאי

בהם  גם לכן בלעדם, להיות יכולה הנסיעה שאין לפי

ירצה.

מעיקר  לעולם דעתו יסיח לא דעת בר אדם אך

בר  אבל הריוח, שהוא ומתן במשא מנסיעתו המכוון

הטפלים, הדברים מפני העיקר על ישכח קטן דעת

המכוון. מעיקר יפול רק בעמדו, יעמוד ולא

במצוות: הוא ועלֿדרךֿזה
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דירה  ית' לו שיהי' הוא והחפץ הכוונה עיקר

ה  וענין האדם דעת "בתחתונים, שיתקשר היינו "

שיומשך  עד בה', וחזק אמיץ בקשר התפלה) (בעת

עיקר  תמיד שיזכור הדעת, היסח בלי היום כל הדבר

הריוח]. שהוא המכוון

ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú úìòî ïéðò äðä êà
íä úåöîäå ,íéìëä úéîéðô úðéçá àéäù åðééä
ãñç íéãñç úåìéîâå ä÷ãö ,íéìëä úåéðåöéç

:'åë àðéîé àòåøã
הוא  המצוות של שגדרן לעיל המבואר ע"פ
לכך  הטעם יובן ב"ה, איןֿסוף לאור "כלים"

המצוות. כל כנגד שקולה תורה תלמוד שמצות

"אברים כמו היא שתורה לפי "פנימיים והיינו
מהמצוות  אינה תורה תלמוד מצות שהרי שבאדם,

בשכלו  האדם, בפנימיות עיקרה אלא המעשיות,
היא  שהתורה ברוחניות, ענינה הוא וכן ומחשבתו.
נעלה  אור בה שורה ולפיכך הכלים", "פנימיות
בהם  תלוי' הנפש שחיות פנימיים אברים (כמו יותר
ידי  "על ולכן - במשהו) נקיבתן שלכן ביותר,
מוחין  כן גם ממשיך התורה, ודבור בקול הקריאה

המצוות"; לכל עליונים

מצוות  ככולן שרובן המצוות, שאר משא"כ
של  החיצוניים באברים הנעשות הן, מעשיות

"חסד התיקונים וכלשון ימינא"דרועא האדם.
"דרועא", נק' וגמ"ח שצדקה היינו ימין), (זרוע

אבר  כי שהיא המצוות, כל נכללו [ובהם חיצוני
צדקה]. נק' המצוות כללות

b wxt awria oe` hiad `l d"c
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daeyz ixry

דורדייא ÂÓÎÂ(יט) בן דר"א כבכיי' התשובה ע"י כן
ע"י  כמו עולמו שקנה נשמתו שיצאה עד
עצם  בביטול כי מנה מאתים בכלל שיש מפני המצות
למצוה  זו מצוה בין אצלו הפרש אין [מ"ש] דעול הרצון
את  ולבטל לבד רצונו לקיים שצריך רק א' הכל זולתה
וזה  דאמר מאן לחד כוונה צריכות אין מצות ולכך עצמו
כמו  אדם בבחי' אלא שאינו בכוונה ממצות עליון יותר
ובצדקה  דוקא בחכמה אור להמשיך תורה תלמוד מצות
שכתוב  וכמו בלבד אדם נק' שזהו ימינא דרועא בחסד
ג"כ  מצוה של שמחה בענין יובן וזה האדם תורת וזאת
ממה  רק שמח אינו כי מצוה של מגופה למעלה שהיא
ולא  זו במצוה רצונו כשעשה ליוצרו רוח נחת שעשה
יודע  שאינו מאחר זו שבמצוה עליון הרצון גילוי מצד
של  ושמחה שמים מלכות עול ונמצא כלל. הכוונה
שאמר  (וזה כו' אדם מבחי' למעלה שזהו א' הכל מצוה
בחכמה  דראשונים על הקים האחרונים דוד בדברי
שאולים  שנין הע' דהיינו קדמאה אדם בחי' דתורה
וגבה  כו' עבדי ישכיל נאמר ובמשיח הראשון מאדם
עיניו  למראה לא שכתוב וכמו מאדם למעל' מאד
שזהו  לבש גאות מלך ה' שאמר וזה ישפוט) דחכמה
למעלה  ממש עצמותו שמצד התנשאות בחי'
א' גאה גאה שכתוב וכמו עולם דימות מהתנשאות
כו' גאות על הגאות בחי' שזהו בקמץ וא' בחולם

דמיון  זהו מוגבל שהקיפו כדורי מעיגול ידוע והמשל
להשתלשלו' מוגבל שבתוכו וחוט דקו הכללי לסובב
בחי' כן שאין מה לבד עשיה יצירה בריאה דאצילות
בשם  שנקרא אע"פ מוגבל שאינו א"ס אור עצמות עיגול
הא' גאה וזהו כידוע טה"ע או עליונים השמים שמי
כשעלה  (שזהו עצמו דאיןֿסוף מלכות גאות מלך וזהו
עוז  ולבש כו') בעצמו שצמצם טרם אמלוך אנא ברצונו
האדם  תורת זאת שכתוב וכמו אדם שנקרא התורה הוא

הנאצל  לעולם שקדמה הקדמוני ואע"פ משל בשם נקרא
כו' שלטון מלך דבר מלכות בשם כן גם ונקרא כו'
נאמר  זה ועל כו' ימלוכו מלכים בי מלכתא דמתניתין
שכתוב  וכמו קדמאה אור ונקרא כו' כשלמה אור עוטה
במדרש  וארז"ל מאז כסאך נכון שכתוב מה והיינו במ"א
על  מלך אגוסטוס עומד ומלך יושב לאגוסטוס משל
גאות  מלך ה' שכתוב וכמו הא' גאה שזהו המלכים
עץ  לברר למטה שבאה דתורה לבוש בבחי' עומד ומלך
כמו  עבדי' שנקראו שבגופים נשמות והן כו' הדעת
במחשבה  שעלו הנשמות הן ומלכים במ"א שכתוב
ענין  שורש כן גם יובן זה ובכל וד"ל. הנ"ל אמלוך דאנא
שבת  שבת מיני ב' שהן פעמים ב' נח נח תולדות אלה
דהוי  שני אלפי דו' המלאכה מן דרוחא נייחא תתאה
ביום  וישבות וכתיב כו' ונח וישבות כתרגום עלמא
שבת  שכולו דיום עילאה נייחא הנקר' היינו השביעי
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

לחיי  מנוחה שנקרא השביעי באלף הבא העולם (שהוא
ענין  וביאור בסמוך). וית' עצמי' מנוחה בחי' העולמים
דאברי  התכללות בבחי' הנ"ל פי על יובן תתאה  שבת
שמתחלקים  לאחר חיצוני באדם כו' לרגל מראש אדם
הרי  כו' ולב דמוח פנימי באדם כן וכמו אברים רמ"ח בו
יהי  הא' מאמר בראשית מאמרי ויו"ד זה דרך על ממש
גבורה  בחי' רקיע יהי הב' וביום דוקא חסד בחי' אור
כמו  עצמו בפני במדרגה מיוחד מאמר כל וכן דוקא
כאחד  הכל מתכללי' ואמנם כנ"ל האדם אברי התחלקות

בחי' בה יש מלאכה אדם בעשות רואים אנו שהרי דוקא
כמו  ממש כאחד כלולי' גופו כחות כל וחיבור שיתוף
התכללות  בה יש ביד שעושה כח התפשטות באותה
שמעשה  מאחר הנה אך כו' האברים כחות מכל
ידי  אף וכמו כו' ה' ויעש כמו מעשה נקרא בראשית
ומדרגה  במהות יום שכל נאמר איך כן אם כו' יסדה
וכמו  כו' לבד בחסד אור יהי א' ביום דוקא מיוחדת
במלאכה  יש אם כו' בעבידתי' יומא כל בזוהר שכתוב

כנ"ל: האברים כחות מכל ושיתוף התכללות אחת

daeyzd xry zncwd
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Î משמרתי את ואם תלך בדרכי אם צבאות ה' אמר
את  תשמור וגם ביתי את תדין אתה וגם תשמור
כתי' הנה האלה, העומדים בין מהלכים לך ונתתי חצרי
בנעלים, פעמיך יפו מה בשנה, לי תחוג רגלים שלש
מלאכים, על קאי עומדים והנה ברגל, יעברו בנהר
כו' מלאכיו כל הללוהו וכמ"ש עומדים, שרפים כמ"ש
נשמות  וכן כו', לעד ויעמידם כו' צבאיו כל הללוהו
אשר  ה' חי כמ"ש עומדים ג"כ נק' בגוף ירידתן קודם
מבחי' גבוה למעלה עמידה ובחי' לפניו, עמדתי
ישיבה  שבחי' מושב, קראו באשה כמארז"ל ישיבה,
דדכורא, בעלמא הוא עמידה ובחי' דנוק', בעלמא הוא
מיושב  ק"ש ותפלה ק"ש וכן מעומד, צ"ל ספה"ע ולכן
להיות  הוא בגוף הנשמה ירידת אמנם מעומד, ותפלה
גם  גבוה שההילוך כו', העומדים בין מהלכים בחי'
עומדים  המלאכים שנק' הענין וביאור עמידה, מבחי'
לפי  והטעם אחת, במדריגה רק שעומדים לפי הוא
ה', דבר אותיות מבחי' רק הוא התהוותן ששרש
זה  יעופף מיכאל זה ועוף יעופף ועוף ע"פ כמארז"ל

דומם, בחי' רק הוא למעלה אותיות ובחי' גבריאל,
בחי' הוא והדומם דצח"ם בחי' ד' יש בגשמיות וכמו
יש  ובצומח והזזה תנועה שום בו שאין לפי התחתונה,
נמצא  בנפש כמו"כ הגדלות, אל מקטנות הגדלה בחי'
לפי  האותיות, בחי' הוא הדומם דצח"מ, בחי' ד' ג"כ
לפי  צומח, נק' והמדות והגדלה, תוס' שום בהם שאין
בכל  כו' ואהבת כמ"ש הגדלות, אל מקטנות שצומחים
עצמה  האהבה הרי מאדך, ובכל נפשך ובכל לבבך
לא  אחת מאות באותיות אבל ותוס', בהגדלה באה
בשם  האותיות נק' למעלה גם לכן יתוסף ולא יתרבה
ב' בונות אבנים שתי בס"י כמ"ש דומם, בחי' אבנים
מבחי' המתהווים המלאכים נק' לכן כו', בתים
ג"כ  נק' למעלה נשמות וכן עומדים, בשם האותיות
אותיות  מבחי' ג"כ הוא שהתהוותן לפי עומדים
דומם, ג"כ שנק' במח' עלו נש"י כמאמר המחשבה
אבנים  ג"כ ויש בחי' כמה יש הגשמי בדומם עד"מ
אותיות  בחי' כל כמו"כ דומם, בחי' [הם] ומ"מ יקרות,

דומם. בשם רק נק'

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â מ"ד וחד גופר עצי תיבת לך עשה מ"ש יובן
ובגמ' גולמיש, שהוא מ"ד וחד מבליגה שהוא
מהו  ג"כ איפליגו בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק ע"פ
גופר  שעצי נמצא גופר, עצי כעל ג"כ ופירש"י ארז

המצות  מעשה על קאי בלבנון ארז כי א', הוא וארז
מה  כמארז"ל יפרח כתמר ועי"ז עליון מלובן ששרשם
לאביהם  לבן ישראל כך אחד לב אלא לו אין התמר

שבשמים.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ì‚Â'פי רבינו הנה כי והענין להתיבה, צריכין הבע"ת
על  דקאי ביתך וכל אתה התיבה אל בא ע"פ
שישים  היינו התיבה אל ובא ותפילה, התורה אותיות
בבינונים  אי' הנה כי והענין ותפלה. בתו' כחותיו כל
תשובה  הוא ותפלה מלמעלמ"ט תשובה הוא שתורה
שנת' והגם עוונות, סליחת נמשך וע"י מלמטלמ"ע
היינו  תשובה להם מועיל שאין דברים כמה שיש בזהר
תורה  ע'י דליבא מעומקא תשו"ע אבל תתאה תשובה
בפני  שעומד דבר לך אין כי הכל, על מועלת ותפלה
לבוא  ועצומה רבה יגיעה שצריך אלא התשובה,
כי  ומחוץ, מבית וכפרת מ"ש יובן ובזה לתשו"ע.

הוא  מי כתי' ולא כפרה מלשון הוא וכפרת תיבת
גדול  כי סתם יכפר הזה ביום כי כמ"ש והוא המכפר
להמשיך  עבודתם צדיקים כי מצדיקים, התשובה כח
שמות  ב' שמקורם דאתגליי' בעלמא דאתכסיי' עלמא
כמ"ש  הוי' מש' למעלה מגיעים הבע"ת אבל הוי',
כאן  הפי' וכן סתם, יכפר כתי' ולכן תטהרו הוי' לפני
וקלא  דאשתמע קלא ותפלה תורה הוא וחוץ דבית
לא  ותפלה בתורה פגם ואם אשתמע דלא פנימאה
עד  דליבא מעומקא תשובה העצה אלא נואש יאמר
כתי' ולכן הפגם יתמלא ומשם הוי' מש' למעלה שיגיע

סתם. וכפרת

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ì"æ åðéúåáø åøîàù äî ïëå99מעשה דורשין שאין 
לאדם åúòãîמרכבה  ïéáîå íëç äéä ïë íà àìà שאז

פרקים ראשי  אותו כאשר åë'.מלמדים רק כלומר, -
מלמדים מעצמו, הדברים  את  מבין  מעלתו גודל מצד
ממילא " "בדרך להמשכה דוגמא שזה אלו , ענינים  אותו

פעולה. של התעסקות נצרכת שלא
עילה של באופן שנעשה לדבר  דוגמא הובאה כאן עד
והתלבשות התעסקות דורש ואינו  ממילא, בדרך ועלול

חיצונית.
úååäúäá ìáà הבריאה,àìéîî êøãá äæ ïéà ïéàî ùé

אינה היא חדשה, מציאות  היא  ה 'יש' שמציאות כיון
ממילא, בדרך להתהוות úåùáìúäיכולה éãé-ìò íà-éë

.'åë ùéä úà úååäì é÷ìàä ïéàäלעשות צריך ה'אין' -
כיון  ה'יש ', את לברוא  בשביל התעסקות של פעולה
מעצמו  להימשך יכול ולא  שלו דרגה באותה אינו שהיש 

ועלול. בעילה כמו ממילא  בדרך
,àøáì åàøáð ïéá ùøôää òåãéëåפסוקים שני  ישנם -

אומר  אחד פסוק העולם . בריאת  את  100המתארים

שני ופסוק ונבראו ", צוה  הוא כי הוי ' את "יהללו
הארץ".101אומר  ואת השמים את אלקים ברא  "בראשית

על מורה הלשונות שני  בין  שההבדל זה, על ומבואר
בבריאה, הקיים בגילוי  אופנים àåäהלשון ãשני  åàøáð

àìéîî êøãá äùòðù באופן נעשתה שהבריאה  - ,

בה, הבורא כח והתלבשות התעסקות ללא ïéàåממילא
ïééãò ùé úðéçáá äæהוא חידוש, הוא שה'יש ' כיון שהרי

ולכן  ממילא, בדרך מעצמו  להעשות יכול אינו 
יש בבחינת אינה היא ממילא בדרך היא כשהבריאה
'אין '. בבחינת עדיין הם שם  הנבראים  אלא עדיין,
התוצאה את משאירה  ממילא בדרך שהתהוות  והיינו,
התוצאה גם תהיה 'אין' היא כשהסיבה הסיבה, כמו

åë''אין '. 'éåä íùî àéäù åîë úååäúää åäæù) שלכן
את ואומר ממשיך הוי'" שם את "יהללו שאומר בפסוק
שלמעלה הוי ' שם שמצד כיון "נבראו", המילה
והבריאה בבריאה, והתלבשות התעסקות אין מהעולמות

היש'. בדרגת שלא ממילא בדרך øàáúðùנמשכת åîëå
,(øçà íå÷îá

íé÷ìà àøá úéùàøá áéúë ùîî ùéä úååäúäáå
וזה והתלבשות, התעסקות על מורה "ברא" שהלשון 
ולעולמות לבריאה מתייחס שכבר אלקים שם מצד

ìòåôä çë úåùáìúä úðéçááהמהווה ìòôðäáהכח
åë'.בבריאה

נ"ע: הרבי  מבהיר שמיד äðéàאלא úåùáìúääù ÷ø
ùîî éîéðô úåùáìúä úðéçááשבהתהוות למרות -

הפועל כח של והתעסקות התלבשות יש מ 'אין' 'יש '
מרגיש אינו  הנפעל ממש. פנימי  באופן  זה אין  בנפעל,
מסתתר  האין אלא פנימי, ובאופן  בגלוי הפועל את
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

לחיי  מנוחה שנקרא השביעי באלף הבא העולם (שהוא
ענין  וביאור בסמוך). וית' עצמי' מנוחה בחי' העולמים
דאברי  התכללות בבחי' הנ"ל פי על יובן תתאה  שבת
שמתחלקים  לאחר חיצוני באדם כו' לרגל מראש אדם
הרי  כו' ולב דמוח פנימי באדם כן וכמו אברים רמ"ח בו
יהי  הא' מאמר בראשית מאמרי ויו"ד זה דרך על ממש
גבורה  בחי' רקיע יהי הב' וביום דוקא חסד בחי' אור
כמו  עצמו בפני במדרגה מיוחד מאמר כל וכן דוקא
כאחד  הכל מתכללי' ואמנם כנ"ל האדם אברי התחלקות

בחי' בה יש מלאכה אדם בעשות רואים אנו שהרי דוקא
כמו  ממש כאחד כלולי' גופו כחות כל וחיבור שיתוף
התכללות  בה יש ביד שעושה כח התפשטות באותה
שמעשה  מאחר הנה אך כו' האברים כחות מכל
ידי  אף וכמו כו' ה' ויעש כמו מעשה נקרא בראשית
ומדרגה  במהות יום שכל נאמר איך כן אם כו' יסדה
וכמו  כו' לבד בחסד אור יהי א' ביום דוקא מיוחדת
במלאכה  יש אם כו' בעבידתי' יומא כל בזוהר שכתוב

כנ"ל: האברים כחות מכל ושיתוף התכללות אחת

daeyzd xry zncwd
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Î משמרתי את ואם תלך בדרכי אם צבאות ה' אמר
את  תשמור וגם ביתי את תדין אתה וגם תשמור
כתי' הנה האלה, העומדים בין מהלכים לך ונתתי חצרי
בנעלים, פעמיך יפו מה בשנה, לי תחוג רגלים שלש
מלאכים, על קאי עומדים והנה ברגל, יעברו בנהר
כו' מלאכיו כל הללוהו וכמ"ש עומדים, שרפים כמ"ש
נשמות  וכן כו', לעד ויעמידם כו' צבאיו כל הללוהו
אשר  ה' חי כמ"ש עומדים ג"כ נק' בגוף ירידתן קודם
מבחי' גבוה למעלה עמידה ובחי' לפניו, עמדתי
ישיבה  שבחי' מושב, קראו באשה כמארז"ל ישיבה,
דדכורא, בעלמא הוא עמידה ובחי' דנוק', בעלמא הוא
מיושב  ק"ש ותפלה ק"ש וכן מעומד, צ"ל ספה"ע ולכן
להיות  הוא בגוף הנשמה ירידת אמנם מעומד, ותפלה
גם  גבוה שההילוך כו', העומדים בין מהלכים בחי'
עומדים  המלאכים שנק' הענין וביאור עמידה, מבחי'
לפי  והטעם אחת, במדריגה רק שעומדים לפי הוא
ה', דבר אותיות מבחי' רק הוא התהוותן ששרש
זה  יעופף מיכאל זה ועוף יעופף ועוף ע"פ כמארז"ל

דומם, בחי' רק הוא למעלה אותיות ובחי' גבריאל,
בחי' הוא והדומם דצח"ם בחי' ד' יש בגשמיות וכמו
יש  ובצומח והזזה תנועה שום בו שאין לפי התחתונה,
נמצא  בנפש כמו"כ הגדלות, אל מקטנות הגדלה בחי'
לפי  האותיות, בחי' הוא הדומם דצח"מ, בחי' ד' ג"כ
לפי  צומח, נק' והמדות והגדלה, תוס' שום בהם שאין
בכל  כו' ואהבת כמ"ש הגדלות, אל מקטנות שצומחים
עצמה  האהבה הרי מאדך, ובכל נפשך ובכל לבבך
לא  אחת מאות באותיות אבל ותוס', בהגדלה באה
בשם  האותיות נק' למעלה גם לכן יתוסף ולא יתרבה
ב' בונות אבנים שתי בס"י כמ"ש דומם, בחי' אבנים
מבחי' המתהווים המלאכים נק' לכן כו', בתים
ג"כ  נק' למעלה נשמות וכן עומדים, בשם האותיות
אותיות  מבחי' ג"כ הוא שהתהוותן לפי עומדים
דומם, ג"כ שנק' במח' עלו נש"י כמאמר המחשבה
אבנים  ג"כ ויש בחי' כמה יש הגשמי בדומם עד"מ
אותיות  בחי' כל כמו"כ דומם, בחי' [הם] ומ"מ יקרות,

דומם. בשם רק נק'

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â מ"ד וחד גופר עצי תיבת לך עשה מ"ש יובן
ובגמ' גולמיש, שהוא מ"ד וחד מבליגה שהוא
מהו  ג"כ איפליגו בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק ע"פ
גופר  שעצי נמצא גופר, עצי כעל ג"כ ופירש"י ארז

המצות  מעשה על קאי בלבנון ארז כי א', הוא וארז
מה  כמארז"ל יפרח כתמר ועי"ז עליון מלובן ששרשם
לאביהם  לבן ישראל כך אחד לב אלא לו אין התמר

שבשמים.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

Ì‚Â'פי רבינו הנה כי והענין להתיבה, צריכין הבע"ת
על  דקאי ביתך וכל אתה התיבה אל בא ע"פ
שישים  היינו התיבה אל ובא ותפילה, התורה אותיות
בבינונים  אי' הנה כי והענין ותפלה. בתו' כחותיו כל
תשובה  הוא ותפלה מלמעלמ"ט תשובה הוא שתורה
שנת' והגם עוונות, סליחת נמשך וע"י מלמטלמ"ע
היינו  תשובה להם מועיל שאין דברים כמה שיש בזהר
תורה  ע'י דליבא מעומקא תשו"ע אבל תתאה תשובה
בפני  שעומד דבר לך אין כי הכל, על מועלת ותפלה
לבוא  ועצומה רבה יגיעה שצריך אלא התשובה,
כי  ומחוץ, מבית וכפרת מ"ש יובן ובזה לתשו"ע.

הוא  מי כתי' ולא כפרה מלשון הוא וכפרת תיבת
גדול  כי סתם יכפר הזה ביום כי כמ"ש והוא המכפר
להמשיך  עבודתם צדיקים כי מצדיקים, התשובה כח
שמות  ב' שמקורם דאתגליי' בעלמא דאתכסיי' עלמא
כמ"ש  הוי' מש' למעלה מגיעים הבע"ת אבל הוי',
כאן  הפי' וכן סתם, יכפר כתי' ולכן תטהרו הוי' לפני
וקלא  דאשתמע קלא ותפלה תורה הוא וחוץ דבית
לא  ותפלה בתורה פגם ואם אשתמע דלא פנימאה
עד  דליבא מעומקא תשובה העצה אלא נואש יאמר
כתי' ולכן הפגם יתמלא ומשם הוי' מש' למעלה שיגיע

סתם. וכפרת

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ì"æ åðéúåáø åøîàù äî ïëå99מעשה דורשין שאין 
לאדם åúòãîמרכבה  ïéáîå íëç äéä ïë íà àìà שאז

פרקים ראשי  אותו כאשר åë'.מלמדים רק כלומר, -
מלמדים מעצמו, הדברים  את  מבין  מעלתו גודל מצד
ממילא " "בדרך להמשכה דוגמא שזה אלו , ענינים  אותו

פעולה. של התעסקות נצרכת שלא
עילה של באופן שנעשה לדבר  דוגמא הובאה כאן עד
והתלבשות התעסקות דורש ואינו  ממילא, בדרך ועלול

חיצונית.
úååäúäá ìáà הבריאה,àìéîî êøãá äæ ïéà ïéàî ùé

אינה היא חדשה, מציאות  היא  ה 'יש' שמציאות כיון
ממילא, בדרך להתהוות úåùáìúäיכולה éãé-ìò íà-éë

.'åë ùéä úà úååäì é÷ìàä ïéàäלעשות צריך ה'אין' -
כיון  ה'יש ', את לברוא  בשביל התעסקות של פעולה
מעצמו  להימשך יכול ולא  שלו דרגה באותה אינו שהיש 

ועלול. בעילה כמו ממילא  בדרך
,àøáì åàøáð ïéá ùøôää òåãéëåפסוקים שני  ישנם -

אומר  אחד פסוק העולם . בריאת  את  100המתארים

שני ופסוק ונבראו ", צוה  הוא כי הוי ' את "יהללו
הארץ".101אומר  ואת השמים את אלקים ברא  "בראשית

על מורה הלשונות שני  בין  שההבדל זה, על ומבואר
בבריאה, הקיים בגילוי  אופנים àåäהלשון ãשני  åàøáð

àìéîî êøãá äùòðù באופן נעשתה שהבריאה  - ,

בה, הבורא כח והתלבשות התעסקות ללא ïéàåממילא
ïééãò ùé úðéçáá äæהוא חידוש, הוא שה'יש ' כיון שהרי

ולכן  ממילא, בדרך מעצמו  להעשות יכול אינו 
יש בבחינת אינה היא ממילא בדרך היא כשהבריאה
'אין '. בבחינת עדיין הם שם  הנבראים  אלא עדיין,
התוצאה את משאירה  ממילא בדרך שהתהוות  והיינו,
התוצאה גם תהיה 'אין' היא כשהסיבה הסיבה, כמו

åë''אין '. 'éåä íùî àéäù åîë úååäúää åäæù) שלכן
את ואומר ממשיך הוי'" שם את "יהללו שאומר בפסוק
שלמעלה הוי ' שם שמצד כיון "נבראו", המילה
והבריאה בבריאה, והתלבשות התעסקות אין מהעולמות

היש'. בדרגת שלא ממילא בדרך øàáúðùנמשכת åîëå
,(øçà íå÷îá

íé÷ìà àøá úéùàøá áéúë ùîî ùéä úååäúäáå
וזה והתלבשות, התעסקות על מורה "ברא" שהלשון 
ולעולמות לבריאה מתייחס שכבר אלקים שם מצד

ìòåôä çë úåùáìúä úðéçááהמהווה ìòôðäáהכח
åë'.בבריאה

נ"ע: הרבי  מבהיר שמיד äðéàאלא úåùáìúääù ÷ø
ùîî éîéðô úåùáìúä úðéçááשבהתהוות למרות -

הפועל כח של והתעסקות התלבשות יש מ 'אין' 'יש '
מרגיש אינו  הנפעל ממש. פנימי  באופן  זה אין  בנפעל,
מסתתר  האין אלא פנימי, ובאופן  בגלוי הפועל את
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c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

כיון  כן? לומר מוכרחים ומדוע úåùáìúääמהיש. ïéðòã
úååäúäá äæë ïôåàá äéä íàå ,ùîî éåìéâá àáù àåä
äéä éøä ,ìòôðäá ùîî éåìéâá ìòåôä çë äéäù ïéàî ùé
êåøò ïéà êøãá àåä ïéàî ùé ïéðòå ,ìòåôä êøòá ìòôðä

,'åë לומר מוכרחים ביניהם, ערוך' 'אין שיש  וכיון
היש, בתוך בגילוי  נמצא לא íå÷î-ìëîשהאין ìáà
.'åë ìòôðäá úåùáìúä úðéçáá àåäבדרך נעשה ולא 

ועלול. בעילה כמו ממילא 
של יזומה  פעולה  להיות חייבת אחד שמצד היינו,
להיות חייבת שני  ומצד והתעסקות, התלבשות
בצורה ולא בנפעל הפועל כח של והתעלמות הסתתרות

וגלויה. פנימית 
ïéàäù ïéàî ùé úååäúä ïéðòáù íéàìôäî ãçà åäæå

é÷ìàäאחד ìåòôìמצד ùéäá úåùáìúä úðéçáá àåä
,åúåùé úåàéöî åðééä úåùãçúää åáדורש חידוש כל כי 

נ  ולא מעצמו,התעסקות íìòúîעשה íå÷î-ìëîå
øúúñîå האיןùéäá ùâøð äéäé àìù åðîîשיהיה כדי 

'åë ùé úåàéöîá äååäúéù ïôåàá
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)102,שצ"ו כיצדרנ "ו,

אמורה מ'אין', 'יש ' של ההפכים  בשני  ההתבוננות 
המידות להתפעלות ).לגרום 

ïë åîëåהתלבשות של אלו  הפכים שני את  רואים
הגשמי, במשל äòåðúäוהתעלמות, çëù ä÷éøæä ïéðòá

åá ìåòôì ïáàäá úåùáìúäá àåä ãéáù שהתבאר כפי -
הנזרק מצד והן הזורק מצד הן  שזה  àåäùלעיל, ÷ø

.'åë íìòäá האבן עצמה , באבן שינוי רואים לא שהרי 
למרות בה, שנכנסה היד של החיות את מרגישה לא

באבן. הכח  התלבשות שיש 
,äæá êùîð ãéä çë úåäîù éôì àåä äæ ìëåרק ולא

בלבד, øåæä÷הארה  ãöî úåùáìúä úðéçáá àåä ïëì
,'åë äæá ñôúðù åðééäãמהמשפיע שנמשך בגלל -

נמשכת היתה  שאם כיון בו, נתפס הוא לכן דבר מהות

היה לא  הוא מעצמותו, משהו ולא בלבד הארה ממנו
בזה, ותפיסה חסרון  ìåòôìמרגיש  àåä åðéðòù éðôîå

øáã,שהוא כל וחידוש שינוי  לפעול ïëכלומר, ìò
.'åë úåùáìúä úðéçáá ïë íâ àéä ìòôðäá äìåòôä

çëá ïåúçú øúåéä çë ììë êøãá àéä ä÷éøæä çë äðäå
úåëééùå ñçé åì ïéàù éøîâì ìãáðä øáãá àáå äòåðúä
.'åë éøîâì íìòä úðéçáá àéä úåùáìúää ïë ìò ,åéìà
בכח נמוכה לפעולה דוגמא  מהווה הזריקה פעולת -
ולכן  לנפש , פנימי  נפשי  קשר לה שאין התנועה
היא באבן הזריקה  בפעולת התנועה כח  של ההתלבשות

מוחלט. והעלם הסתתרות של באופן 
íðîàש פעולות  כחישנן  של הנפשי  הכח  מלובש  בהם

- יותר בגילוי  éàäëåהתנועה øåéöá åîë äëàìî äæéàá
àðååâ(זה דרך úëàìîáã(ועל ,úåùáìúää øúåé øëéð

àéä äæá äñéôúäå äòåðúä çëã úåìâúää éøä øåéöä
,øúåéáבמלאכת יותר מתגלה  שבנפש התנועה  כח -

הזריקה, בפעולת מאשר àéäהציור äìåòôä ïë åîëå
úåùáìúäáוהתעסקותøúåé שלכן בפעולה, האדם של

בזריקת מאשר  יותר מרוכז  להיות  האדם  צריך בציור
אחד ציור בין מהותיים הבדלים  ישנם ולכן  אבן,

בגילוי  היא בזה הנפש שההתלבשות כיון éðôîלמשנהו,
ìòôðä øáãäì øúåé ñçé ùéù הציור כמו  -ìòåôä íò

הצייר  -'åë
,äìåòôäá ìòåôäî íùåø øàùðù òåãéëå)פעולה בכל

למרות הפעולה  מפועל בפעולה רושם נשאר שעושים,
ממנה, הסתלק òãåðëå103ãéâîäשכבר áøäù

åë',ממעזריטש ìòåôä äéäù êéà éìëäî øéëä ì"æויכל
אחת. בעין  סומא היה שעשהו  שהאומן  בכלי , לראות

äæ äðäמהפועל הרושם בפעולה úëàìîáשניכר êééù
äæ úåñçééúää éðôî ä÷éøæáî øúåé àðååâ éàäëå éìë

,'åë øúåé úåùáìúäå úåìâúä äæá ùéù äæì כיון
ומשקיע לפעולה יותר האדם מתייחס  כלי, שביצירת
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רנ"ו):102) (פרק שם לשונו וזה הגליון. שולי פי yiעל okle
zpigaae aexiw zpigaa l"v zeedzdd ixdc miktd ipy d`ixad oipra
`xapdn `xead xzqde mlrd jxca `ed jtidae ,'ek yid l` oi`d zekiiy
lka opeaziyke ,'ek eketide xac dfa yi okl seqÎoi`d gk dfy zeidl edfy
lr c`n eytpa lrtzi f"ceqta zekix`a x`ean f"ky dfa mixacd ihxt
axwzny eytp aexiw df ici lr 'idie zeedzdd oipra 'd zennexe zlecb

.'ek zewl` l` c`n
שצ"ו): ezeedl(ובפרק yid l` aexiw zpigaa `edy zeid mrc `vnpe

k lrtpa lretd gk zeyalzd zpigaa miwl` `xa ziy`xa enkelkne ,'e
oinlr edleka qitz edi` c"r f"de) 'ek epnn dlcad zpigaa `ed mewn
lka lrety oevxd zpigaa edfy a"p 't l"zpc ,'ek 'ia qitzc o`n zile
epiid miqtez opi` ode ,'ek zegkd lk gixknd oeilr gk jxca zegkd
jxca `edy iptn 'ek mda qtez edi`c zeid mr mda qtzp `ed `diy
jxca ok mb edfy zeedzdd lrety lretd gk zpigaa ok enke ,'ek dlcad

riwx idi xe` idi miwl` xn`ie 'izkc n"rd lka enke ,'ek gxkde ieeiv
idie xn` `ed ik y"nke ,('ek gxkd 'l 'iyr r"ede) 'ek xne` xfeby jlnk
epi`y oaene ,'ek dlcad zpigaa `edy dfa qtzp epi` `ede ,'ek dev `ed
zpigaa epi`e ixnbl dlcad zpigaa `edy oevxd zpigaa enk ynn dnec
dyr 'd utg xy` lk y"nk oevxd zpigan zeedzdde) llk zeyalzd
edfy 'ln zpigac lretd gk zpigaa k"`yn ,('ek cal daiq jxca `ed
mewn lkne ,'ek ezeedl minya avp jxac 'd mlerle zeyalzd zpigaa
`edy zeid mrc zeedzdd oipra d`ltdd edfe .('ek dlcad zpigaa `ed
'idiy `"`c ,yi ze`ivn 'idiy icka `ede lrtpda zeyalzd jxca
,'ek e`xape `xa oipra l"pke `wec zeyalzd i"r `"k ynn yi zpigaa
`xapd ly zeyid jxevl ok mb edfy mdn dlcad zpigaa `ed mewn lkne

.'ek llk yi zpigaa `xapd 'id `l ynn zeyalzd zpigaa 'id m`y
וש"נ.103) כז. פרק סוף האמונה שער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממנו , רושם זה לאחרי  בה נשאר ענין ïëåבה, את רואים 
ש בכך åéãéההתלבשות äùòî ìò ñç íãàלזה שהסיבה

ידיו  במעשה כח ממנו  שנמשך מפני åë'),104היא,
úå÷ãå úåñâá àåä ÷åìéçäå התבטאויותיו בין  ההבדל -

הציור, לעומת בזריקה כמו  התנועה, כח של השונות
הנפעל, הדבר ודקות מגסות ìòôðäנובע øáãä øùàëã

ñâ øáã àåä אבן זריקת êëכמו ìë äæá úåìâúää ïéà
ùáìúääå÷ã øáãáå ,øúåé íìòäá àéä äìåòôäá úå כמו

àéäציור  úåùáìúääå ìòåôä úåìâúä øúåé äæá ùé
àáù àåä úåéðçåøä äâéøãîáã) 'åë øúåé úåìâúäá

.('åë øúåé ùâøäáå éåìéâá ìòôðäáהיא שהפעולה ככל -
הפועל, הנפשי  הכח יותר בה וניכר נרגש  יותר, רוחנית
וניכר  נרגש  יותר, ומעשית  חומרית היא שהפעולה וככל

הפועל. הכח  פחות בה
הפועל כח של ברושם חילוק שיש כן, אם נמצא
- 'שפע' של באופן הפעולה  אופני  בכל אך בפעולה.

והתלבשות התעסקות יש - והתלבשות התחדשות היינו,
בנפעל. הפועל כח של

.øåöé÷
אין  עצמותו כי האור, על דקאי  איןֿסוף אור ענין  יבאר
גם להיות  יכול ֿ סוף ואין  סוף, לו אין  וממילא תחלה לו
שיהיו  הבורא ברצון  בנמצאים גם כמו תחלה, לו שיש 
העצם, גילוי  להיותו באור או נצחי, דבר כמו קיימים

מתפשט, אינו והעצם בהתפשטות, הוא ֿ סוף אין וגם
ולכן  דבר, מהות הוא דשפע ושפע, אור ענין  ויבאר
וגם בזה, נתפס שהזורק בזריקה וכמו שינוי , פועל
בבחינת שזהו  התחדשות בבחינת היא הפעולה

התלבשות,
מאין  ויש ממילא  בדרך הוא שלפעמים ועלול עילה וכמו
בבחינת להיותו  בהעלם התלבשות בבחינת הוא
וכמו  דבר, לפעול שענינו בזריקה הוא וכן התחדשות,
יותר. הכח נתפס ששם ֿ משל ֿ דרך על הציור במלאכת  כן

mihtey zyxt zay
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פט.104) עמוד לי" כאח יתנך "מי מאמר תקע"ז, הנחות האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

התבוננות  תתאה. ליראה מביאה אין, ולמעלה יש שלמטה תחתון", "דעת של התבוננות
במציאות. ביטול עילאה, ליראה מביאה אין, ולמטה יש שלמעלה עליון", "דעת של

ÔÈÚ‰Âּדאבֹות ּבּמׁשנה איתא ּדהּנה ג)הּוא, "אם (ּפרק ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
אין  יראה אין ואם יראה אין חכמה ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָאין
להתחיל, אפׁשר אי הרי זה ּדלפי להבין וצרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָחכמה",
ב' יׁש ּדהּנה הּוא, הענין א יתחיל. עבֹודה מאיזה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּתּתאה  יראה יראה, עּלאה י מיני ענין יא ויראה ּכל ּדהּנה , ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
הרב  ּכפרּוׁש ּדוקא, ההתּבֹוננּות ידי על ּבאה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהּיראה
ויׁש כּו'. ואהבּת ּבענין נׁשמתֹוֿעדן מּמעזריטׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמּגיד
ּתּתאה  יראה הּמביאה התּבֹוננּות התּבֹוננּות, מיני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָב'
אל  "ּכי ּכתיב ּדהּנה עּלאה, יראה הּמביאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָוהתּבֹוננּות
ּדעת  עליֹון, ודעת ּתחּתֹון ּדעת ּבחינת הוי'", ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָּדעֹות
היא  ּדההתהּוּות אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּתחּתֹון
ּתמיד  יֹום ּבכל ּבטּובֹו ּדמחּדׁש הּוא ּדהאמת ליׁש, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָמאין
ּכּנ"ל, ליׁש מאין ּבאפן הּוא אבל ּכּנ"ל, ּבראׁשית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמעׂשה

[מּזה] הּבאה הּיראה אבל הּיראה, ּבאה ּבזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּוכׁשּמתּבֹונן
ּכל  מה' "ייראּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּתּתאה, יראה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיא
ׁשּזהּו וּיהי", אמר הּוא "ּכי ּוכתיב כּו', ְִִִֶֶֶֶַַָָָהארץ"
מההארה  היא ההתהּוּות ענין ּדכל הּנ"ל, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָההתּבֹוננּות
הארץ" ּכל מה' "ייראּו הּנה ּפרט ּובדר לבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחיצֹונית
הּדעת  ּבהעמקת מההתּבֹוננּות הּבאה הּיראה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהיא
יראה  ּבחינת רק הם ׁשניהם ּוכללּות ּפרטית, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהׁשּגחה
על  ׁשּמֹורה מּמּנּו, לׁשֹון מה', ּבהם נאמר ולכן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתּתאה,
יׁש ׁשּלמעלה הּוא עליֹון ּדעת אבל נסּתר, ּובלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהארה
אמּתי, יׁש הּוא ּברּוֿהּוא ׁשאיןֿסֹוף אין, ְֲִִֵֵֵֶַָָּולמּטה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּלא – אין ידי יב ּולמּטה ּדעל , ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻ
ּדערהער  ּדער וההרּגׁש, יׁשיג ההתּבֹוננּות הּוא ּדאיןֿסֹוף , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ

והיא  לגמרי, ּבמציאּות ּבּטּול ּבחינת נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָהאמּתי,

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

(ככלום).יב.עליונה.יא.תחתונה.י. כלא חשוב בפניו ההפנמה.יג.הכל



קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כיון  כן? לומר מוכרחים ומדוע úåùáìúääמהיש. ïéðòã
úååäúäá äæë ïôåàá äéä íàå ,ùîî éåìéâá àáù àåä
äéä éøä ,ìòôðäá ùîî éåìéâá ìòåôä çë äéäù ïéàî ùé
êåøò ïéà êøãá àåä ïéàî ùé ïéðòå ,ìòåôä êøòá ìòôðä

,'åë לומר מוכרחים ביניהם, ערוך' 'אין שיש  וכיון
היש, בתוך בגילוי  נמצא לא íå÷î-ìëîשהאין ìáà
.'åë ìòôðäá úåùáìúä úðéçáá àåäבדרך נעשה ולא 

ועלול. בעילה כמו ממילא 
של יזומה  פעולה  להיות חייבת אחד שמצד היינו,
להיות חייבת שני  ומצד והתעסקות, התלבשות
בצורה ולא בנפעל הפועל כח של והתעלמות הסתתרות

וגלויה. פנימית 
ïéàäù ïéàî ùé úååäúä ïéðòáù íéàìôäî ãçà åäæå

é÷ìàäאחד ìåòôìמצד ùéäá úåùáìúä úðéçáá àåä
,åúåùé úåàéöî åðééä úåùãçúää åáדורש חידוש כל כי 

נ  ולא מעצמו,התעסקות íìòúîעשה íå÷î-ìëîå
øúúñîå האיןùéäá ùâøð äéäé àìù åðîîשיהיה כדי 

'åë ùé úåàéöîá äååäúéù ïôåàá
÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå)102,שצ"ו כיצדרנ "ו,

אמורה מ'אין', 'יש ' של ההפכים  בשני  ההתבוננות 
המידות להתפעלות ).לגרום 

ïë åîëåהתלבשות של אלו  הפכים שני את  רואים
הגשמי, במשל äòåðúäוהתעלמות, çëù ä÷éøæä ïéðòá

åá ìåòôì ïáàäá úåùáìúäá àåä ãéáù שהתבאר כפי -
הנזרק מצד והן הזורק מצד הן  שזה  àåäùלעיל, ÷ø

.'åë íìòäá האבן עצמה , באבן שינוי רואים לא שהרי 
למרות בה, שנכנסה היד של החיות את מרגישה לא

באבן. הכח  התלבשות שיש 
,äæá êùîð ãéä çë úåäîù éôì àåä äæ ìëåרק ולא

בלבד, øåæä÷הארה  ãöî úåùáìúä úðéçáá àåä ïëì
,'åë äæá ñôúðù åðééäãמהמשפיע שנמשך בגלל -

נמשכת היתה  שאם כיון בו, נתפס הוא לכן דבר מהות

היה לא  הוא מעצמותו, משהו ולא בלבד הארה ממנו
בזה, ותפיסה חסרון  ìåòôìמרגיש  àåä åðéðòù éðôîå

øáã,שהוא כל וחידוש שינוי  לפעול ïëכלומר, ìò
.'åë úåùáìúä úðéçáá ïë íâ àéä ìòôðäá äìåòôä

çëá ïåúçú øúåéä çë ììë êøãá àéä ä÷éøæä çë äðäå
úåëééùå ñçé åì ïéàù éøîâì ìãáðä øáãá àáå äòåðúä
.'åë éøîâì íìòä úðéçáá àéä úåùáìúää ïë ìò ,åéìà
בכח נמוכה לפעולה דוגמא  מהווה הזריקה פעולת -
ולכן  לנפש , פנימי  נפשי  קשר לה שאין התנועה
היא באבן הזריקה  בפעולת התנועה כח  של ההתלבשות

מוחלט. והעלם הסתתרות של באופן 
íðîàש פעולות  כחישנן  של הנפשי  הכח  מלובש  בהם

- יותר בגילוי  éàäëåהתנועה øåéöá åîë äëàìî äæéàá
àðååâ(זה דרך úëàìîáã(ועל ,úåùáìúää øúåé øëéð

àéä äæá äñéôúäå äòåðúä çëã úåìâúää éøä øåéöä
,øúåéáבמלאכת יותר מתגלה  שבנפש התנועה  כח -

הזריקה, בפעולת מאשר àéäהציור äìåòôä ïë åîëå
úåùáìúäáוהתעסקותøúåé שלכן בפעולה, האדם של

בזריקת מאשר  יותר מרוכז  להיות  האדם  צריך בציור
אחד ציור בין מהותיים הבדלים  ישנם ולכן  אבן,

בגילוי  היא בזה הנפש שההתלבשות כיון éðôîלמשנהו,
ìòôðä øáãäì øúåé ñçé ùéù הציור כמו  -ìòåôä íò

הצייר  -'åë
,äìåòôäá ìòåôäî íùåø øàùðù òåãéëå)פעולה בכל

למרות הפעולה  מפועל בפעולה רושם נשאר שעושים,
ממנה, הסתלק òãåðëå103ãéâîäשכבר áøäù

åë',ממעזריטש ìòåôä äéäù êéà éìëäî øéëä ì"æויכל
אחת. בעין  סומא היה שעשהו  שהאומן  בכלי , לראות

äæ äðäמהפועל הרושם בפעולה úëàìîáשניכר êééù
äæ úåñçééúää éðôî ä÷éøæáî øúåé àðååâ éàäëå éìë

,'åë øúåé úåùáìúäå úåìâúä äæá ùéù äæì כיון
ומשקיע לפעולה יותר האדם מתייחס  כלי, שביצירת
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רנ"ו):102) (פרק שם לשונו וזה הגליון. שולי פי yiעל okle
zpigaae aexiw zpigaa l"v zeedzdd ixdc miktd ipy d`ixad oipra
`xapdn `xead xzqde mlrd jxca `ed jtidae ,'ek yid l` oi`d zekiiy
lka opeaziyke ,'ek eketide xac dfa yi okl seqÎoi`d gk dfy zeidl edfy
lr c`n eytpa lrtzi f"ceqta zekix`a x`ean f"ky dfa mixacd ihxt
axwzny eytp aexiw df ici lr 'idie zeedzdd oipra 'd zennexe zlecb

.'ek zewl` l` c`n
שצ"ו): ezeedl(ובפרק yid l` aexiw zpigaa `edy zeid mrc `vnpe

k lrtpa lretd gk zeyalzd zpigaa miwl` `xa ziy`xa enkelkne ,'e
oinlr edleka qitz edi` c"r f"de) 'ek epnn dlcad zpigaa `ed mewn
lka lrety oevxd zpigaa edfy a"p 't l"zpc ,'ek 'ia qitzc o`n zile
epiid miqtez opi` ode ,'ek zegkd lk gixknd oeilr gk jxca zegkd
jxca `edy iptn 'ek mda qtez edi`c zeid mr mda qtzp `ed `diy
jxca ok mb edfy zeedzdd lrety lretd gk zpigaa ok enke ,'ek dlcad

riwx idi xe` idi miwl` xn`ie 'izkc n"rd lka enke ,'ek gxkde ieeiv
idie xn` `ed ik y"nke ,('ek gxkd 'l 'iyr r"ede) 'ek xne` xfeby jlnk
epi`y oaene ,'ek dlcad zpigaa `edy dfa qtzp epi` `ede ,'ek dev `ed
zpigaa epi`e ixnbl dlcad zpigaa `edy oevxd zpigaa enk ynn dnec
dyr 'd utg xy` lk y"nk oevxd zpigan zeedzdde) llk zeyalzd
edfy 'ln zpigac lretd gk zpigaa k"`yn ,('ek cal daiq jxca `ed
mewn lkne ,'ek ezeedl minya avp jxac 'd mlerle zeyalzd zpigaa
`edy zeid mrc zeedzdd oipra d`ltdd edfe .('ek dlcad zpigaa `ed
'idiy `"`c ,yi ze`ivn 'idiy icka `ede lrtpda zeyalzd jxca
,'ek e`xape `xa oipra l"pke `wec zeyalzd i"r `"k ynn yi zpigaa
`xapd ly zeyid jxevl ok mb edfy mdn dlcad zpigaa `ed mewn lkne

.'ek llk yi zpigaa `xapd 'id `l ynn zeyalzd zpigaa 'id m`y
וש"נ.103) כז. פרק סוף האמונה שער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממנו , רושם זה לאחרי  בה נשאר ענין ïëåבה, את רואים 
ש בכך åéãéההתלבשות äùòî ìò ñç íãàלזה שהסיבה

ידיו  במעשה כח ממנו  שנמשך מפני åë'),104היא,
úå÷ãå úåñâá àåä ÷åìéçäå התבטאויותיו בין  ההבדל -

הציור, לעומת בזריקה כמו  התנועה, כח של השונות
הנפעל, הדבר ודקות מגסות ìòôðäנובע øáãä øùàëã

ñâ øáã àåä אבן זריקת êëכמו ìë äæá úåìâúää ïéà
ùáìúääå÷ã øáãáå ,øúåé íìòäá àéä äìåòôäá úå כמו

àéäציור  úåùáìúääå ìòåôä úåìâúä øúåé äæá ùé
àáù àåä úåéðçåøä äâéøãîáã) 'åë øúåé úåìâúäá

.('åë øúåé ùâøäáå éåìéâá ìòôðäáהיא שהפעולה ככל -
הפועל, הנפשי  הכח יותר בה וניכר נרגש  יותר, רוחנית
וניכר  נרגש  יותר, ומעשית  חומרית היא שהפעולה וככל

הפועל. הכח  פחות בה
הפועל כח של ברושם חילוק שיש כן, אם נמצא
- 'שפע' של באופן הפעולה  אופני  בכל אך בפעולה.

והתלבשות התעסקות יש - והתלבשות התחדשות היינו,
בנפעל. הפועל כח של

.øåöé÷
אין  עצמותו כי האור, על דקאי  איןֿסוף אור ענין  יבאר
גם להיות  יכול ֿ סוף ואין  סוף, לו אין  וממילא תחלה לו
שיהיו  הבורא ברצון  בנמצאים גם כמו תחלה, לו שיש 
העצם, גילוי  להיותו באור או נצחי, דבר כמו קיימים

מתפשט, אינו והעצם בהתפשטות, הוא ֿ סוף אין וגם
ולכן  דבר, מהות הוא דשפע ושפע, אור ענין  ויבאר
וגם בזה, נתפס שהזורק בזריקה וכמו שינוי , פועל
בבחינת שזהו  התחדשות בבחינת היא הפעולה

התלבשות,
מאין  ויש ממילא  בדרך הוא שלפעמים ועלול עילה וכמו
בבחינת להיותו  בהעלם התלבשות בבחינת הוא
וכמו  דבר, לפעול שענינו בזריקה הוא וכן התחדשות,
יותר. הכח נתפס ששם ֿ משל ֿ דרך על הציור במלאכת  כן
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פט.104) עמוד לי" כאח יתנך "מי מאמר תקע"ז, הנחות האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

התבוננות  תתאה. ליראה מביאה אין, ולמעלה יש שלמטה תחתון", "דעת של התבוננות
במציאות. ביטול עילאה, ליראה מביאה אין, ולמטה יש שלמעלה עליון", "דעת של

ÔÈÚ‰Âּדאבֹות ּבּמׁשנה איתא ּדהּנה ג)הּוא, "אם (ּפרק ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
אין  יראה אין ואם יראה אין חכמה ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָאין
להתחיל, אפׁשר אי הרי זה ּדלפי להבין וצרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָחכמה",
ב' יׁש ּדהּנה הּוא, הענין א יתחיל. עבֹודה מאיזה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּתּתאה  יראה יראה, עּלאה י מיני ענין יא ויראה ּכל ּדהּנה , ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
הרב  ּכפרּוׁש ּדוקא, ההתּבֹוננּות ידי על ּבאה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָהּיראה
ויׁש כּו'. ואהבּת ּבענין נׁשמתֹוֿעדן מּמעזריטׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמּגיד
ּתּתאה  יראה הּמביאה התּבֹוננּות התּבֹוננּות, מיני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָב'
אל  "ּכי ּכתיב ּדהּנה עּלאה, יראה הּמביאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָוהתּבֹוננּות
ּדעת  עליֹון, ודעת ּתחּתֹון ּדעת ּבחינת הוי'", ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָּדעֹות
היא  ּדההתהּוּות אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּתחּתֹון
ּתמיד  יֹום ּבכל ּבטּובֹו ּדמחּדׁש הּוא ּדהאמת ליׁש, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָמאין
ּכּנ"ל, ליׁש מאין ּבאפן הּוא אבל ּכּנ"ל, ּבראׁשית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹמעׂשה

[מּזה] הּבאה הּיראה אבל הּיראה, ּבאה ּבזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּוכׁשּמתּבֹונן
ּכל  מה' "ייראּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּתּתאה, יראה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיא
ׁשּזהּו וּיהי", אמר הּוא "ּכי ּוכתיב כּו', ְִִִֶֶֶֶַַָָָהארץ"
מההארה  היא ההתהּוּות ענין ּדכל הּנ"ל, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָההתּבֹוננּות
הארץ" ּכל מה' "ייראּו הּנה ּפרט ּובדר לבד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחיצֹונית
הּדעת  ּבהעמקת מההתּבֹוננּות הּבאה הּיראה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהיא
יראה  ּבחינת רק הם ׁשניהם ּוכללּות ּפרטית, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהׁשּגחה
על  ׁשּמֹורה מּמּנּו, לׁשֹון מה', ּבהם נאמר ולכן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתּתאה,
יׁש ׁשּלמעלה הּוא עליֹון ּדעת אבל נסּתר, ּובלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהארה
אמּתי, יׁש הּוא ּברּוֿהּוא ׁשאיןֿסֹוף אין, ְֲִִֵֵֵֶַָָּולמּטה

חׁשיב  ּכלא קּמיּה ּדכּלא – אין ידי יב ּולמּטה ּדעל , ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻ
ּדערהער  ּדער וההרּגׁש, יׁשיג ההתּבֹוננּות הּוא ּדאיןֿסֹוף , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ

והיא  לגמרי, ּבמציאּות ּבּטּול ּבחינת נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָהאמּתי,
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

זֹו, ליראה הקדמה היא ּתֹורה אׁשר עּלאה יראה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָּבחינת
ליראה" האּלה החּקים ּכל את ה' "ויצּונּו ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכמֹו
ׁשּטפל  הּוא ה' "את" קדׁשיו", ה' את "יראּו ּוכתיב ְְְִֵֶֶֶָָֹכּו',

והיא  עּלאה, יראה ּבחינת וזהּו הוי'. לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּובטל
ידי  ׁשעל והינּו ּבמצֹותיו", קּדׁשנּו "אׁשר ּדוקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁשיו

זֹו. יראה לבחינת ּבאים ּומצוֹות ְְְִִִִִַָָָּתֹורה

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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.ËÎ הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אומר  ב"יחידות"
בשנת   מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד  אבי אצל 
אומר  עצרת שמיני שעל אבי, לי אמר תרל"ו,

אחד.101המדרש  איל אחד פר שתמצא במה ונגלגל  בא
שיוכל  במה הוא: שתמצא, במה ונגלגל  בא של הפירוש
שיוכל  מה אלא נמצא, שכבר מה רק לא להימצא.
מקיף.  נגלגל  ואתה. אני שנגלגל  ידי על להימצא
ועונג  המוחלט רצון העצמות, מקיפי  ואתה אני נגלגל 

קטן  ניצוץ הוא הנשמה ומקיף מה"נגלגל 102הכמוס ,
אחד". ואיל אחד "פר בעבודה נעשה ואתה" אני

בעבודה. ועז שור מאשר שונים בעבודה, ואיל פר

נגח. ושור תם שור הם הבהמית הנפש בציור ועז שור
שהם  בקדושה ועז שור גם יש וחוצפה. תוקף  עז
למרות  הרי הבהמית. שבנפש ועז משור הלעומת־זה
ובעלי  דוקרניים הם זאת בכל אך בקדושה, שהם
סחורה  אינם שבקדושה ועז שור שאפילו צפרניים.
סוג  אותו הם שגם למרות ואיל, פר ואילו מיוחלת.

בדרגות  הם ואיל פר זאת בכל ועז, שור של בהמות
"פר  שזה ה"אחד". נרגש ואיל בפר יותר. עליונות

אחד" איל .אחד
.Ï עליו טובה רוחו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

תנועה. בכל נראית שלו הקדושה והחדוה מאד
גילוי  שבין ההבדל על מדבר שאבי השיחה מנושא
ראיית  צדיק, נשמת עיבור אליהו, גילוי הקדוש, רוח
מבין  אני בהקיץ, צדיק וראיית החלום במחזה צדיק

ברמז. אפילו עליהם לדבר יכול שאינני דברים
אחרי  שנים ושש שלושים  כעת מדפדף כשאני
שמה  ראיות מאות לי יש רשימות, באותן  האירוע

לאשורו. נכון אכן הוא אז שהבנתי
.‡Ï במה ואתה אני ונגלגל  "בא אומר אבי

העבודה  פרטי בכל להימצא שיוכל במה שתמצא",
ונ"א. נ' הפרקים בשני מסביר האמצעי שהרבי

.·Ï פרטים הרבה אבי הסביר שעות לשלש קרוב
שבלב . בעבודה ואופנים
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כא.101) ס"פ במדב"ר
"כי 102) ש"א ריש אבי"ע דרושי שער בע"ח למ"ש הכוונה כנראה

בכח  מתלבש הניצוץ וזהו כו' אלקות בחי' שהוא מאד קטן ניצוץ יש

ד"ה  לקו"ת ראה הדברים ביאור יחידה". הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ
ועוד. ש"ת, דשנת ישיר אז ד"ה ס"ב. (השני) כדכד ושמתי

•
ycew zexb`

תרצ"ז  אב מנחם כ"ז ב"ה

ויען  אצל פערכטאלדסדארף,

והנעלים  הנכבדים התמימים ידידיי אל

בארצות  אשר אי"א וו"ח הרה"ג,

יחיו  עליהם ד' הברית,

וברכה. שלום

נהניתי  דזיקאבסאן שי' הרר"י הרה"ג ידידנו ע"י

שי' ביתם ובני מהם ואחד אחד מכל פרטי פ"ש לשמוע

מהם  ואחד אחד לכל יעזור יתברך השם במאד, ונהניתי

וברוחניות. בגשמיות לו בהמצטרך

בארצות  חב"ד אגודת עבודת אשר אמורה מילתי כבר

מזה. סובלים אנ"ש עניני וכל במאד מצומצמה [הברית]

חב"ד  אגודת עבודת והתפתחות התרחבו[ת] דורש המצב

שי'. הנ"ל הרה"ג ידידנו עם בפרטיות שדברתי כפי

ולטובת  לטובתם אליהם בבקשתי פונה הנני ובזה

ביותר  עצמם ויכניסו בזה חובתם ימלאו כי אנ"ש עניני

כל  בפרט החסידות והפצת בכלל חב"ד אגודת בעבודת

בעבודתם  ויצליחם יעזור יתברך והשם ענינו. כפי אחד

וברוחניות. בגשמיות הפרטים עניניהם ובכל

בגו"ר  ומברכם הדו"ש ידידם

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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ipy ,oey`x - dl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìä÷éå úùøô
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) ¤«

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 אם ּכי 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

éðùàëøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤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(119 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL‡‰ e‡·iÂ(כב הּׁשקלאֿוטריא (לה, ידּוע «»…»¬»ƒ««»ƒְְְַַַַָָָ

מצותֿעׂשה  ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהא

ׁשאין  לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין ּגרמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּזמן

חֹובת אּׁשה (ׁשעל b·¯‡על מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ִַַָ«¿»ְְְְִִִֵֶַַַָָ

והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא מּצד חּיּוב הּוא אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור),

- הּצּבּור עלֿידי יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגדר



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

זֹו, ליראה הקדמה היא ּתֹורה אׁשר עּלאה יראה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָּבחינת
ליראה" האּלה החּקים ּכל את ה' "ויצּונּו ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּוכמֹו
ׁשּטפל  הּוא ה' "את" קדׁשיו", ה' את "יראּו ּוכתיב ְְְִֵֶֶֶָָֹכּו',

והיא  עּלאה, יראה ּבחינת וזהּו הוי'. לׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּובטל
ידי  ׁשעל והינּו ּבמצֹותיו", קּדׁשנּו "אׁשר ּדוקא, ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁשיו

זֹו. יראה לבחינת ּבאים ּומצוֹות ְְְִִִִִַָָָּתֹורה

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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5

6

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.ËÎ הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אומר  ב"יחידות"
בשנת   מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד  אבי אצל 
אומר  עצרת שמיני שעל אבי, לי אמר תרל"ו,

אחד.101המדרש  איל אחד פר שתמצא במה ונגלגל  בא
שיוכל  במה הוא: שתמצא, במה ונגלגל  בא של הפירוש
שיוכל  מה אלא נמצא, שכבר מה רק לא להימצא.
מקיף.  נגלגל  ואתה. אני שנגלגל  ידי על להימצא
ועונג  המוחלט רצון העצמות, מקיפי  ואתה אני נגלגל 

קטן  ניצוץ הוא הנשמה ומקיף מה"נגלגל 102הכמוס ,
אחד". ואיל אחד "פר בעבודה נעשה ואתה" אני

בעבודה. ועז שור מאשר שונים בעבודה, ואיל פר

נגח. ושור תם שור הם הבהמית הנפש בציור ועז שור
שהם  בקדושה ועז שור גם יש וחוצפה. תוקף  עז
למרות  הרי הבהמית. שבנפש ועז משור הלעומת־זה
ובעלי  דוקרניים הם זאת בכל אך בקדושה, שהם
סחורה  אינם שבקדושה ועז שור שאפילו צפרניים.
סוג  אותו הם שגם למרות ואיל, פר ואילו מיוחלת.

בדרגות  הם ואיל פר זאת בכל ועז, שור של בהמות
"פר  שזה ה"אחד". נרגש ואיל בפר יותר. עליונות

אחד" איל .אחד
.Ï עליו טובה רוחו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

תנועה. בכל נראית שלו הקדושה והחדוה מאד
גילוי  שבין ההבדל על מדבר שאבי השיחה מנושא
ראיית  צדיק, נשמת עיבור אליהו, גילוי הקדוש, רוח
מבין  אני בהקיץ, צדיק וראיית החלום במחזה צדיק

ברמז. אפילו עליהם לדבר יכול שאינני דברים
אחרי  שנים ושש שלושים  כעת מדפדף כשאני
שמה  ראיות מאות לי יש רשימות, באותן  האירוע

לאשורו. נכון אכן הוא אז שהבנתי
.‡Ï במה ואתה אני ונגלגל  "בא אומר אבי

העבודה  פרטי בכל להימצא שיוכל במה שתמצא",
ונ"א. נ' הפרקים בשני מסביר האמצעי שהרבי

.·Ï פרטים הרבה אבי הסביר שעות לשלש קרוב
שבלב . בעבודה ואופנים
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כא.101) ס"פ במדב"ר
"כי 102) ש"א ריש אבי"ע דרושי שער בע"ח למ"ש הכוונה כנראה

בכח  מתלבש הניצוץ וזהו כו' אלקות בחי' שהוא מאד קטן ניצוץ יש

ד"ה  לקו"ת ראה הדברים ביאור יחידה". הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ
ועוד. ש"ת, דשנת ישיר אז ד"ה ס"ב. (השני) כדכד ושמתי

•
ycew zexb`

תרצ"ז  אב מנחם כ"ז ב"ה

ויען  אצל פערכטאלדסדארף,

והנעלים  הנכבדים התמימים ידידיי אל

בארצות  אשר אי"א וו"ח הרה"ג,

יחיו  עליהם ד' הברית,

וברכה. שלום

נהניתי  דזיקאבסאן שי' הרר"י הרה"ג ידידנו ע"י

שי' ביתם ובני מהם ואחד אחד מכל פרטי פ"ש לשמוע

מהם  ואחד אחד לכל יעזור יתברך השם במאד, ונהניתי

וברוחניות. בגשמיות לו בהמצטרך

בארצות  חב"ד אגודת עבודת אשר אמורה מילתי כבר

מזה. סובלים אנ"ש עניני וכל במאד מצומצמה [הברית]

חב"ד  אגודת עבודת והתפתחות התרחבו[ת] דורש המצב

שי'. הנ"ל הרה"ג ידידנו עם בפרטיות שדברתי כפי

ולטובת  לטובתם אליהם בבקשתי פונה הנני ובזה

ביותר  עצמם ויכניסו בזה חובתם ימלאו כי אנ"ש עניני

כל  בפרט החסידות והפצת בכלל חב"ד אגודת בעבודת

בעבודתם  ויצליחם יעזור יתברך והשם ענינו. כפי אחד

וברוחניות. בגשמיות הפרטים עניניהם ובכל

בגו"ר  ומברכם הדו"ש ידידם

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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ìä÷éå úùøô
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) ¤«

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 אם ּכי 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

éðùàëøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤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(119 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL‡‰ e‡·iÂ(כב הּׁשקלאֿוטריא (לה, ידּוע «»…»¬»ƒ««»ƒְְְַַַַָָָ

מצותֿעׂשה  ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהא

ׁשאין  לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין ּגרמא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּזמן

חֹובת אּׁשה (ׁשעל b·¯‡על מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ִַַָ«¿»ְְְְִִִֵֶַַַָָ

והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא מּצד חּיּוב הּוא אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור),

- הּצּבּור עלֿידי יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגדר
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יׂשראל, לכל זה ׁשּי ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ"ועׂשּו",

ונׁשים. ְֲִִָָאנׁשים

éùéìùìàø÷ 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©«£´¤¥®©«£−

: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 äëàìnäñ ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã449 cenr ,fh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn - jli`e

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

˙‡ ‰NÚ ‰„e‰È ‰hÓÏ ¯eÁ Ôa È¯e‡ Ôa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»»»≈
:‰LÓŒ˙‡ ‰Â‰È ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk»¬∆ƒ»¿»…∆…∆Õ

לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרּבֹו

ּבית  ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמׁשּכן.

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ובפירוש ואחרּֿכ כב. (לח, ְְְִִֵֵֵַַַָָ

רש"י)

ּכ"מנהג  הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָיׁש

את  ואחרּֿכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהעֹולם",

ורק  הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים העֹולם ּכמנהג ּדלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּקרׁשים,

ּגּגֹו את יד,אחרּֿכ לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם (וראה ֶַַַַ

?ועוד)

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּבן (ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים "וכל ְֲִִֶַַַָָָָָָ

היתה  "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָאֹותנה

רׁש"י  ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו העּזין ׁשּמעל יתרה, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאּמנּות

ׁשּבת שטוף)ּבמסכת דבורֿהמתחיל ב טּוּו(עד, קדריׁש, "קרא ְְִֶֶַַָָָָָ

הּנׁשים  ׁשהביאּו והינּו מׁשמע". עּזים ׁשל ּבגּופן העּזים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאת

היה  לא ּבעליֿחיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואםּֿכן

ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאפׁשר

הּיריעֹות  את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן הּקרׁשים, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלבנֹות

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי ֲִֵֶַַָָמּיד

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èänàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©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

iying - fl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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 äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

עֹורֹות  היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי  ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט ְֵֶַָָָָָׁשּכל

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈

:íéLø÷ íéøNråëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäæëäNr äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈
:íéLø÷ äMLçëúòö÷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¤©©©−©

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¤¨¨´



קצט iriax ,iyily - el - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
יׂשראל, לכל זה ׁשּי ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ"ועׂשּו",

ונׁשים. ְֲִִָָאנׁשים

éùéìùìàø÷ 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©«£´¤¥®©«£−

: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 äëàìnäñ ©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã449 cenr ,fh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn - jli`e

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

˙‡ ‰NÚ ‰„e‰È ‰hÓÏ ¯eÁ Ôa È¯e‡ Ôa Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»»»≈
:‰LÓŒ˙‡ ‰Â‰È ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk»¬∆ƒ»¿»…∆…∆Õ

לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרּבֹו

ּבית  ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמׁשּכן.

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ובפירוש ואחרּֿכ כב. (לח, ְְְִִֵֵֵַַַָָ

רש"י)

ּכ"מנהג  הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָיׁש

את  ואחרּֿכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהעֹולם",

ורק  הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים העֹולם ּכמנהג ּדלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּקרׁשים,

ּגּגֹו את יד,אחרּֿכ לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם (וראה ֶַַַַ

?ועוד)

ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּבן (ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים "וכל ְֲִִֶַַַָָָָָָ

היתה  "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָאֹותנה

רׁש"י  ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו העּזין ׁשּמעל יתרה, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאּמנּות

ׁשּבת שטוף)ּבמסכת דבורֿהמתחיל ב טּוּו(עד, קדריׁש, "קרא ְְִֶֶַַָָָָָ

הּנׁשים  ׁשהביאּו והינּו מׁשמע". עּזים ׁשל ּבגּופן העּזים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאת

היה  לא ּבעליֿחיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואםּֿכן

ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאפׁשר

הּיריעֹות  את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן הּקרׁשים, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻלבנֹות

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי ֲִֵֶַַָָמּיד

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èänàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©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

iying - fl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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 äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

עֹורֹות  היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי  ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט ְֵֶַָָָָָׁשּכל

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈

:íéLø÷ íéøNråëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´

úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäæëäNr äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈
:íéLø÷ äMLçëúòö÷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¤©©©−©

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¤¨¨´



iriayר ,iyiy - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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.

éùéùæéäNr 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§¦−
: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, ידי(תרומה על ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה  לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáùçìàíéhL 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§¤

xihtn - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤
ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ

ähîlî Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²¦§©−¨
:Béöç-ãräúåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå ©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ

:íécaì íéza úLçpä øaëîìå-úà Nriå §¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©¤
:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaäæàáiå ©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤©¨¥̧

úàNì çaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNr úçì áeáð íäa Búàñçúà Nriå Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©¥µ

úàå úLçð øBikäúàávä úàøîa úLçð Bpk ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ
:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñè-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤

LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì øöçä¤«¨¥®¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´
:änàa äàî øæLîéíäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨§½̈¥−̈¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤
àéíéøNr íäéãenr änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½

íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−
:óñkáéänàa íéMîç íérì÷ íé-úàôìå ¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈

íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷eLçåâéäçøæî äîã÷ úàôìå ©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨

:änà íéMîçãé-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷ £¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤
ìL íäéãenr óúkäìL íäéðãàå äL:äL ©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåøöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½
ìL íäéãnr änà äøNr Lîç íérì÷äL §¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈

ìL íäéðãàå:äLæèLL áéáñ øöçä érì÷-ìk §©§¥¤−§¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬
:øæLîæéíéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå ¨§¨«§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹

íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ
:øöçä éãnr ìk óñk íé÷MçîçéørL Cñîe §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz í÷ø äNrî øöçä¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå øæLî LLå§¥´¨§®̈§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ

:øöçä érì÷ únrì úBnà Lîçèéíäéãnrå ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ
óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå äraøà©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤

:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöåëúãúéä-ìëå §¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(`Îxc` f"h meiÎmeid)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa ˙LÁ Bpk ˙‡Â ˙LÁ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««≈«ƒ¿…∆¿≈«¿…∆¿«¿…«…¿…
ח) (לח,

ּונחׁשת, וכסף זהב היּו הּמׁשּכן ּבתרּומֹות הּזקן: רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר

נעׂשּו ׁשּמהן הּצֹובאֹות, מהּמראֹות חּוץ מבריק ּדבר היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולא

א הּמׁשּכן, ּכלי ּכל ּבסֹוף מפרטים וכּנֹו הּכּיֹור וכּנֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהּכּיֹור

ּתחלתן  "נעּוץ ּכי הּמׁשּכן, עבֹודֹות ּכל ּבראׁש ְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּמּוׁשם

ּבסֹופן".
פרשת שקלים 

ְָ

øéèôîìàéäLî-ìà ýåýé øaãéå:øîàláéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéìãéíéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðLåèøéLrä ¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«¤«¨¦´

ì÷Mä úéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤
:íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì̈¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

æèìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðô ©§«Ÿ¥¤«
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷



רי iriay ,iyiy - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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.

éùéùæéäNr 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§¦−
: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, ידי(תרומה על ׁשּנעׂשתה את LÓ‰מׁשמע ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָ…∆ְִִֶֶ

"לפי  לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה  לאּור. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּכּכר

מכרח  אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשּנתן

הּמנֹורה. את עׂשה ְְְֵֶֶַַָָָׁשּבצלאל

éòéáùçìàíéhL 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§¤

xihtn - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íériä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤
ìk úzçnä:úLçð äNr åéìk-ãçaænì Nriå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©³©©¦§¥̧©Æ

ähîlî Bakøk úçz úLçð úLø äNrî øaëî¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²¦§©−¨
:Béöç-ãräúåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå ©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ

:íécaì íéza úLçpä øaëîìå-úà Nriå §¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«©©¬©¤
:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaäæàáiå ©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤©¨¥̧

úàNì çaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNr úçì áeáð íäa Búàñçúà Nriå Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©¥µ

úàå úLçð øBikäúàávä úàøîa úLçð Bpk ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ
:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñè-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤

LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì øöçä¤«¨¥®¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´
:änàa äàî øæLîéíäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨§½̈¥−̈¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçð íéøNr¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤
àéíéøNr íäéãenr änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½

íäé÷Lçå íéãenrä éåå úLçð íéøNr íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−
:óñkáéänàa íéMîç íérì÷ íé-úàôìå ¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈

íéãnrä éåå äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷eLçåâéäçøæî äîã÷ úàôìå ©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨

:änà íéMîçãé-ìà änà äøNr-Lîç íérì÷ £¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤
ìL íäéãenr óúkäìL íäéðãàå äL:äL ©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåøöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½
ìL íäéãnr änà äøNr Lîç íérì÷äL §¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈

ìL íäéðãàå:äLæèLL áéáñ øöçä érì÷-ìk §©§¥¤−§¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬
:øæLîæéíéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå ¨§¨«§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹

íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ
:øöçä éãnr ìk óñk íé÷MçîçéørL Cñîe §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz í÷ø äNrî øöçä¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå øæLî LLå§¥´¨§®̈§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ

:øöçä érì÷ únrì úBnà Lîçèéíäéãnrå ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ
óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå äraøà©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤

:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöåëúãúéä-ìëå §¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(`Îxc` f"h meiÎmeid)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa ˙LÁ Bpk ˙‡Â ˙LÁ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««≈«ƒ¿…∆¿≈«¿…∆¿«¿…«…¿…
ח) (לח,

ּונחׁשת, וכסף זהב היּו הּמׁשּכן ּבתרּומֹות הּזקן: רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאמר

נעׂשּו ׁשּמהן הּצֹובאֹות, מהּמראֹות חּוץ מבריק ּדבר היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולא

א הּמׁשּכן, ּכלי ּכל ּבסֹוף מפרטים וכּנֹו הּכּיֹור וכּנֹו. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהּכּיֹור

ּתחלתן  "נעּוץ ּכי הּמׁשּכן, עבֹודֹות ּכל ּבראׁש ְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּמּוׁשם

ּבסֹופן".
פרשת שקלים 

ְָ

øéèôîìàéäLî-ìà ýåýé øaãéå:øîàláéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéìãéíéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðLåèøéLrä ¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«¤«¨¦´

ì÷Mä úéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤
:íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì̈¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

æèìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðô ©§«Ÿ¥¤«
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷



רב
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äàéø÷ìå ú"åîùì íéì÷ù úùøô äøèôä

øåáéöáàé ÷øô á íéëìîá

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈

:írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýéìçéeàáiå ©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤¥¬¨¨«©¨´Ÿ
åéîìö-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë̈©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ
íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzî úàå áèéä eøaL¦§´¥¥½§¥À©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkäèéúàå íéöøä-úàå éøkä-úàå úBànä éøN-úà çwiå ©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´
Cìnä úéa íéöøä ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk |¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©¨«¨¦−¥´©¤®¤

:íéëìnä àqk-ìr áLiåëeúéîä eäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²¥¦¬

`xenl iy
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

,íòä ïéáe Cìnä ïéáeeéäiL ¥©¤¤¥¨¨¤¦§

.Cìnì íéãáò(çéìò úc÷t £¨¦©¤¤§ªŸ©
,'ä úéaúéa úãBáò ìò íépîî ¥§ª¦©£©¥

.ãåc ïwzL éôk ,Lc÷nä©¦§¨§¦¤¦¥¨¦

mixn zxhr
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íòä ïéáe Cìnä ïéa éðMä úéøaäçwiå ©§¦©¥¦¥©¤¤¥¨¨©¦©´
éøkä-úàå úBànä éøN-úàúà ¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸¤

íéøécàäíéöøä-úàåíéìLBnä úàå ¨©¦¦§¤¨«¨¦¹§¤©§¦

eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³
eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²

íéöøä ørL-Cøcìàúéa ¤«¤©¬©¨«¨¦−¤¥´
:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«

ëøéräå õøàä-ír-ìk çîNiå©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´
äè÷Läîçìî ãBò øøBòúð àìå ,äçð ¨®̈¨¨¨§Ÿ¦§¥¦§¨¨

ék ,äæ øeáòaeúéîä eäéìúr-úàå ©£¤¦§¤£©§¨²¥¦¬

:Cìnä úéa áøçááéàíéðL òáL-ïa ©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−
:Bëìîa LàBäéáàeäéì òáL-úðLa §¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ

Cìî äðL íéraøàå LàBäé Cìî̈©´§½̈§©§¨¦´¨½̈¨©−
øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§¨−¦§¥¬

:òáLâýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå ¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−
:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk̈¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«

ãírä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²
:úBîaa íéøh÷îe íéçaæîäøîàiå §©§¦¬§©§¦−©¨«©¸Ÿ¤

íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹
Bkør úBLôð óñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤©§−¤§®

:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìkåeç÷é ¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³
úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàî Léà íéðäkä íäì̈¤Æ©´Ÿ£¦½¦−¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦

:÷ãa íL àöné-øLà ìëìær úðLa éäéåìLå íéøNäðL L §²Ÿ£¤¦¨¥¬¨−¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ¨−̈
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnìçàø÷iå ©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á

recî íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½©²©
úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkîèézìáì íéðäkä eúàiå ©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³
:úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷éçwiå §©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦©¦©º

ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤
íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî çaænä©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîLàééäéå «Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiåáéóñkä-úà eðúðå ©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤

`xenl iy
(â,ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé ìk,òãéBäé úBî éøçà ìáà ¨¨¨£¤¨§¨¨©Ÿ¥£¨©£¥§¨¨

."íéîiä éøáã"a áeúkL Bîk ,Bkøc úéçLä(ã,úBîaäãéçé úBîa ¦§¦©§§¤¨§¦§¥©¨¦©¨¨¨¦

úéa äðápMî íúBNòì øeñàå .'äì áéø÷äì.Lc÷nä(ä,øáBò óñk §©§¦©§¨©£¨¦¤¦§¨¥©¦§¨¤¤¥
L ìëa eðúð ílkL íéì÷Mä úBiöçî ìL óñkä àeä.äðúBLôð óñk Léà ©¤¤¤©£¦©§¨¦¤ª¨¨§§¨¨¨¦¤¤©§

,Bkøò,"éìò éLôð Cøò" øîBàä ïBâk ¤§§¨¥¥¤©§¦¨©

áeö÷ àeäL ,"éìò éðBìt Cøò" Bà¥¤§¦¨©¤¨

.Cøòpä ìL íéðMä éôì äøBza(å ©¨§¦©¨¦¤©¤¡¨

,÷ãa.øéwa ÷ãñå äòé÷a(çék ¤¤§¦¨§¤¤©¦¦
,eäðzz úéaä ÷ãáìàBáa ãiî §¤¤©©¦¦§ª¦¨§

ãò ,'ä úéa øöBàa BúBà eðz íëãéì§¤§¤§§©¥©

.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL(è ¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦

íòä úàî óñk úç÷ ézìáì§¦§¦§©¤¤¥¥¨¨
,'åâåeëøèöéå íîöòì óñkä eçwé àlL¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨§¦§¨§

LàBäé íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì§©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤§¨

.íãwî(é,Léà àBáa ïéîiîãvî ¦Ÿ¤¦¨¦§¦¦©

.úéaä ìà àaä ìL ïéîé(àé,eøöiå ¨¦¤©¨¤©©¦©¨ª
.òaèî úøeö íäa eNò(áéóñkä ¨¨¤©©§¥©©¤¤

,ïkúîä.éeðnä óñkä,íéðaìå ©§ª¨©¤¤©¨§©Ÿ¦
.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä̈©§¦¨¦¨¥¨ª¨

mixn zxhr
Cìnä úéa áøçá:äîçìî øøBòì éî ãBò äéä àìåàíéðL òáL-ïa ©¤−¤¥¬©¤«¤§Ÿ¨¨¦§¥¦§¨¨¤¤¬©¨¦−

:Bëìîa LàBäéáàeäéì òáL-úðLaìàøNé CìîLàBäé Cìîïa §¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¤¤¦§¨¥¨©´§½̈¤

äãeäé Cìî eäéæçàäéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàå £©§¨¤¤§¨§©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨®̈¦§¥´¦½¦§−̈
:òáL øàaîâøLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå ¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨®̈£¤´

eäøBäBãnì øLàïäkä òãéBäé ½̈£¤¦§§«¨−̈©Ÿ¥«
Bkøc úéçLä òãéBäé úBî éøçàå§©£¥§¨¨¦§¦©§

(æé ãë á¯ä"ã):ãúBîaä ÷øãéçé ©¬©¨−¨¦

íéîMìírä ãBò eøñ-àì ©¨©¦Ÿ®̈¬¨¨²
úBîaa íéøh÷îe íéçaæîíLðòå §©§¦¬§©§¦−©¨«§¨§¨

úéaä äðápMî úøk:äøîàiå ¨¥¦¤¦§¨©©¦©¸Ÿ¤
óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤
ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ

øáBò óñkïëå ì÷Mä úéöçîLéà ¤´¤¥½©£¦©¤¤§¥¦¾
Bkør úBLôð óñkCøò ácðúiL ¤¬¤©§−¤§®¤¦§©¥¥¤

íb ,BLôðìr äìré øLà óñk-ìk ©§©¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´
àéáäì Léà-áìúéaä ÷ãáì äáãða ¤¦½§¨¦−¦§¨¨§¤¤©©¦

:ýåýé úéaåelàä íéôñkä ìk ¥¬§Ÿ̈«¨©§¨¦¨¥

íéðäkä íäì eç÷éíîöòìLéà ¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½§©§¨¦−
e÷fçé íäå Bøkî úàî,äæ úøeîz ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ§©¤

íälMîúéaä ÷ãa-úàíB÷î ¦¤¨¤¤¤´¤©©½¦§

òBøfäå øáMäàöné-øLà ìëì ©¤¤§©§©§²Ÿ£¤¦¨¥¬
:÷ãa íLær úðLa éäéåíéøN −̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯

ìLåLàBäé Cìnì äðL Læà §¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§®̈¨

ék äàø-úà íéðäkä e÷fç-àì ¨¨¦«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤
:úéaä ÷ãaçCìnä àø÷iå ¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤

íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½
íëðéà recî íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤½©²©¥«§¤¬
äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈

eç÷z-ìàãBòúàî óñë ©¦§¤̧¤Æ¥¥´
íëéøkîíëlMî úéaä e÷fçz ìàå ©¨¥¤½§©§©§©©¦¦¤¨¤

eäðzz úéaä ÷ãáì-ékìL óñkä ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¤¤¤

íB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå úBîeøzä©§§©§¨§¨¦§¨

,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba ïëeî¨§¤¤©©¦¦¦§¦§

øéúBé øéúBé íàå:èeúàiåevøúð §¦¦¦©¥−Ÿ¦§©

óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ
-úà ÷fç ézìáìe írä úàî¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤

úéaä ÷ãaíälL óñkî:éçwiå ¤¬¤©¨«¦¦¤¤¤¨¤©¦©º
ïBøà ïäkä òãéBäéæbøàãçà §«¨¨³©Ÿ¥Æ£´©§¨¤½̈

øç áwiåøöBzìãaïBøàä úìca ©¦¬Ÿ−Ÿ©§©§®©¤¤¨¨

ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§

óqä éøîL íéðäkä änLúBæeæî ¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½§

íãéì BàBáa ãiî ,íéøòMä-ìk-úà ©§¨¦¦©§§¨¨¤¨
:ýåýé-úéá àáenä óñkäàéíúBàøk éäéåíBé íBéa óñkä áø-ékìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøà÷åñô íù ä"ã) ,BîB÷nî àa Bãé÷t ©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½§¦¨¦§

.(àéeøöiåòaèî úøeö íäa eNòúà eðîiåúBòaèî:ýåýé-úéá àöîpä óñkäáéïkúîä óñkä-úà eðúðåéeðnääëàìnä éNò éãé-ìríä ©¨ª̧Æ¨¨¤©©§¥©©¦§½¤©§§©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈¥



רד

äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈
éLøçì eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õräâéïáàä éáöçìe íéøãbìå ¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤
ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà £¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
(âé,íéøãbìå.úBøéwä éðBa(ãé,úBønæî óñk úBtñ.øîæ éìk éðéî §©Ÿ§¦¥©¦¦¤¤§©§¦¥§¥¤¤

,úB÷øæî.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ(æè,íéNBò íä äðîàá ék ¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©¦¤¡ª¨¥¦
lçzî ék.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä(æé,úBàhç óñëå íLà óñk ¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨§¤¤©¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônäàáeé àì ©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ¨
,'ä úéa.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

mixn zxhr
íéìBãbä íéðneàäeäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônäøëNa óñkä úà ¨¨¦©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹¤©¤¤¦§©

íéìòBtä íéðneàäéLøçìéðneàìíéðaìå õräúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä ¨¨¦©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ§©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìåíéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤
øää ïîáöçî éðáàå íéör úBð÷ìåúBáeöç íéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½¦§§¦§£¨¦£

ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ
íéëøöpä íéøácä øàLàöé-øLà §¨©§¨¦©¦§¨¦£¤¥¥¬
:ä÷æçì úéaä-ìrãéàì Cà ©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ

äNré(:å÷ úåáåúë) ïéðaä úléçúa ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨

CøBöì äfä óñkäîýåýé úéaéìk ¥©¤¤©¤§¤¥´§Ÿ̈À§¥

Bîk úøLóñk úBtñìa÷ì íéìk ¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥

'åëå íéëñpä ïéé Bà ícäúBønæîíä ©¨¥©§¨¦§©§³¥

øéL éìkúB÷øæîíäî ÷Bøæì íéìôñ §¥¦¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤

,úBðaøwä ícúBøööçìò òB÷úì ©©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©

úBçaænäóñë-éìëe áäæ éìk-ìk ©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤
ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥

úøL:åèäëàìnä éNòì-ék ¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«

æèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúà §¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤
íò-úà eðzé øLà íéLðàä ¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤

éNòì úúì íãé-ìr óñkä©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´
äëàìnäòeãé 'åëå íéøãBbäå íéðBaä ©§¨®̈©¦§©§¦¨©

äéäíéNò íä äðîàá ékCëìe ¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«§¨

äléçzî elà eøçáð:æéäéäL éî ¦§£¥¦§¦¨¦¤¨¨

LéøôîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåäfä øúBnä ,ïBînä ïî øéúBäå ,Búàhçì óñk Bàýåýé úéa àáeé àìíà ékeéäé íéðäkì,úBìBò íäî úç÷ì ©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤§©¨§¦¦©¨©¨©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤

(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå: §¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

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¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨

:ãåc ïâî ,éé§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 15Îe zFTC 31 ,dlilA 9 drW ,'c mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,ipW xc` Wcg ÎW`xŸŸ¤£¨¥¦©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨



רה

äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈
éLøçì eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õräâéïáàä éáöçìe íéøãbìå ¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤
ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®§²Ÿ

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLàãéúBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà £¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
(âé,íéøãbìå.úBøéwä éðBa(ãé,úBønæî óñk úBtñ.øîæ éìk éðéî §©Ÿ§¦¥©¦¦¤¤§©§¦¥§¥¤¤

,úB÷øæî.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ(æè,íéNBò íä äðîàá ék ¦§¨§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©¦¤¡ª¨¥¦
lçzî ék.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä(æé,úBàhç óñëå íLà óñk ¦¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨¤¤¨¨§¤¤©¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úà äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônäàáeé àì ©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ¨
,'ä úéa.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

mixn zxhr
íéìBãbä íéðneàäeäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônäøëNa óñkä úà ¨¨¦©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹¤©¤¤¦§©

íéìòBtä íéðneàäéLøçìéðneàìíéðaìå õräúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä ¨¨¦©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ§©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìåíéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤
øää ïîáöçî éðáàå íéör úBð÷ìåúBáeöç íéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½¦§§¦§£¨¦£
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:ä÷æçì úéaä-ìrãéàì Cà ©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ

äNré(:å÷ úåáåúë) ïéðaä úléçúa ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨

CøBöì äfä óñkäîýåýé úéaéìk ¥©¤¤©¤§¤¥´§Ÿ̈À§¥

Bîk úøLóñk úBtñìa÷ì íéìk ¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥

'åëå íéëñpä ïéé Bà ícäúBønæîíä ©¨¥©§¨¦§©§³¥

øéL éìkúB÷øæîíäî ÷Bøæì íéìôñ §¥¦¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤

,úBðaøwä ícúBøööçìò òB÷úì ©©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©

úBçaænäóñë-éìëe áäæ éìk-ìk ©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤
ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥

úøL:åèäëàìnä éNòì-ék ¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzé¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«

æèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúà §¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤
íò-úà eðzé øLà íéLðàä ¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤

éNòì úúì íãé-ìr óñkä©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´
äëàìnäòeãé 'åëå íéøãBbäå íéðBaä ©§¨®̈©¦§©§¦¨©
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äléçzî elà eøçáð:æéäéäL éî ¦§£¥¦§¦¨¦¤¨¨
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(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå: §¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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:ãåc ïâî ,éé§¨¨¥¨¦
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¥£©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אדר דמרבין בשמחה )והקודמיו( בו כותב אודות עניני הישיבה.

ובטוחני שכמו שראה נפלאות השי"ת בעבר ע"י התעוררות ר"ר של רבותינו נשיאינו, שבודאי 

ואדרבה, ואם בהתחלה דקשה היא הי' כנ"ל אעכו"כ לאחר שבעזה"י מעלין  יהי' בעתיד  כן  ובודאי 

בקדש משנה לשנה.

ויהי רצון שכאו"א יעשה בזה מתוך שמחה אמיתית אשר השמחה שהתורה מצווה עלי' היא 

כלשון רבנו הזקן )שו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף יב( לא למשוך ביין וכו' ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה 

במצות שמחה וכו' ולא נצטוינו וכו' אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל כו' עיי"ש.

ואף שמחולקת שמחת פורים שהיא עד דלא ידע משא"כ בשמחת יום טוב בה מדובר בשו"ע 

שם, הצד השוה שביניהם שגם שמחה זו צ"ל עבודת יוצר הכל אך שאינה בהגבלה וכמבואר בדא"ח 

בדרושי פורים.

תקותי שינצל אפשריותו ככל האפשרי להמשיך ביינה של תורה וכמבואר בדא"ח בכ"מ שרומז 

לרזין דאורייתא פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובאופן דהפצה בלי הגבלה כנ"ל 

ויהי רצון שיעשה בזה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם רו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1006:0308:2608:2209:0008:5609:5909:5617:3817:4218:0418:0817:2118:18באר שבע )ח(

06:1006:0308:2508:2108:5908:5509:5909:5517:3917:4318:0218:0717:1318:17חיפה )ח(

06:0806:0108:2408:2008:5808:5409:5709:5417:4017:4518:0218:0617:0418:16ירושלים )ח(

06:1006:0308:2608:2209:0008:5609:5909:5617:3817:4318:0318:0817:2218:18תל אביב )ח(

06:3906:2708:3708:3109:2109:1510:1810:1317:3617:4518:0918:1817:2618:31אוסטריה, וינה )ח(

07:0307:0909:3709:4010:1610:1811:2311:2420:0419:5520:3120:2219:3820:34אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4006:2908:4008:3409:2309:1710:2010:1517:4117:4918:1318:2117:3018:34אוקראינה, אודסה )ח(

06:1306:0208:1208:0508:5608:4909:5209:4817:1017:2017:4417:5317:0018:06אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2506:1308:2308:1609:0709:0010:0309:5917:2117:3017:5518:0417:1118:17אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5306:4008:4808:4109:3309:2710:3010:2517:4417:5418:1918:2917:3518:42אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4506:3308:4008:3309:2609:1910:2210:1717:3717:4718:1218:2117:2718:35אוקראינה, קייב )ח(

07:0506:5409:0709:0109:4809:4210:4610:4118:1018:1818:4018:4817:5919:00איטליה, מילאנו )ח(

06:2306:2208:5408:5309:2309:2210:2510:2418:3018:2918:5218:5118:1119:00אקוואדור, קיטו )ח(

06:4006:4509:1509:1709:5109:5310:5710:5819:3319:2620:0019:5219:0920:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2507:3209:5910:0210:3910:4211:4711:4820:3020:2121:0020:5020:0421:02ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4106:3208:5108:4609:2809:2310:2710:2317:5718:0418:2618:3217:4518:43ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3206:2308:4008:3509:1809:1310:1610:1217:4517:5218:1518:2117:3318:33ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3206:2308:4008:3509:1909:1410:1710:1317:4617:5318:1518:2217:3318:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1007:0009:1609:1109:5509:5010:5310:4918:2018:2818:5018:5718:0819:09ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4906:4209:0609:0209:3909:3610:3910:3618:2018:2518:4518:4918:0618:59ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2206:1508:3708:3209:1209:0710:1110:0717:4717:5218:1418:1917:3318:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4506:4009:0609:0209:3809:3410:3810:3518:2218:2518:4618:5018:0718:59ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2806:1908:3608:3109:1509:0910:1310:0917:4117:4818:1018:1717:2818:29ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5606:4709:0408:5909:4209:3710:4110:3718:1018:1618:3918:4617:5718:57ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2806:1808:3508:2909:1409:0810:1210:0717:3917:4618:0918:1617:2718:27ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3206:3409:0609:0709:3709:3710:4110:4018:5818:5419:2119:1718:3719:26בוליביה, לה-פס )ח(

07:3107:1809:2409:1710:1110:0411:0711:0218:2018:3118:5619:0618:1119:20בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3007:1809:2409:1810:1110:0411:0711:0218:2118:3118:5619:0618:1119:20בלגיה, בריסל )ח(

06:0106:0408:3608:3709:0809:0910:1310:1318:4118:3619:0118:5618:1919:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5005:5308:2508:2608:5708:5710:0110:0118:2418:1918:4918:4318:0218:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4906:3608:4208:3509:2909:2210:2510:2017:3917:5018:1418:2417:3318:38בריטניה, לונדון )ח(

07:0006:4708:5008:4209:3909:3210:3510:2917:4417:5518:2118:3217:3818:47בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5706:4308:4808:4109:3609:2910:3210:2717:4417:5518:1918:3017:3518:44גרמניה, ברלין )ח(

07:1207:0009:0809:0109:5309:4710:5010:4518:0518:1518:3918:4917:5519:03גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0006:0308:3508:3609:0809:0910:1310:1318:4618:4019:0518:5818:2319:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5906:5509:2309:2009:5309:5010:5410:5218:4318:4519:0719:0918:2719:18הודו, מומבאי )ח(

06:5506:5109:1909:1609:4909:4610:5010:4818:4018:4219:0319:0518:2319:14הודו, פונה )ח(

06:2706:1608:2708:2009:1009:0410:0710:0217:2617:3517:5918:0817:1518:21הונגריה, בודפשט )ח(

06:3706:2808:4508:4009:2309:1810:2110:1717:4917:5618:1918:2517:3718:37טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5906:5109:1009:0509:4709:4210:4510:4118:1718:2318:4518:5118:0419:02יוון, אתונה )ח(

06:4806:3708:4808:4209:3109:2510:2810:2317:4717:5618:2018:2917:3718:41מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:5606:5209:2009:1709:5009:4810:5110:4918:4118:4319:0419:0618:2419:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:0306:1108:3608:4009:2009:2410:2910:3119:2019:1019:5319:4218:5319:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3006:2408:4908:4509:2109:1810:2110:1818:0318:0718:2818:3217:4818:41נפאל, קטמנדו )ח(

07:1507:1309:4509:4410:1410:1311:1611:1519:2019:1919:4219:4119:0119:50סינגפור, סינגפור )ח(

06:2606:1308:1708:1009:0508:5810:0109:5617:1217:2317:4917:5917:0318:13פולין, ורשא )ח(

06:1006:1108:4408:4409:1409:1310:1710:1718:3118:2818:5418:5018:1018:59פרו, לימה )ח(

07:2207:1209:2409:1810:0610:0011:0310:5918:2518:3318:5719:0518:1419:17צרפת, ליאון )ח(

07:3607:2409:3309:2710:1810:1111:1411:1018:3318:4219:0519:1518:2319:28צרפת, פריז )ח(

06:0806:0608:3808:3609:0709:0510:0910:0718:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5706:4609:0108:5609:4109:3610:3910:3518:0718:1518:3518:4317:5518:54קנדה, טורונטו )ח(

06:3506:2408:3808:3209:1909:1310:1710:1217:4017:4818:1118:1917:2918:31קנדה, מונטריאול )ח(

06:1706:0908:3008:2609:0609:0110:0510:0117:4017:4518:0718:1217:2618:22קפריסין, לרנקה )ח(

07:5007:3509:3609:2910:2810:2011:2311:1718:2918:4119:0719:1918:2119:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:2507:1009:0909:0110:0209:5410:5710:5118:0418:1618:4018:5217:5619:08רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0506:5309:0408:5809:4709:4110:4410:4018:0418:1318:3618:4517:5318:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0906:5809:0909:0309:5209:4610:4910:4418:1318:2218:4118:5018:0219:03שוויץ, ציריך )ח(

06:3606:3209:0209:0009:3109:2910:3210:3118:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רז לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1006:0308:2608:2209:0008:5609:5909:5617:3817:4218:0418:0817:2118:18באר שבע )ח(

06:1006:0308:2508:2108:5908:5509:5909:5517:3917:4318:0218:0717:1318:17חיפה )ח(

06:0806:0108:2408:2008:5808:5409:5709:5417:4017:4518:0218:0617:0418:16ירושלים )ח(

06:1006:0308:2608:2209:0008:5609:5909:5617:3817:4318:0318:0817:2218:18תל אביב )ח(

06:3906:2708:3708:3109:2109:1510:1810:1317:3617:4518:0918:1817:2618:31אוסטריה, וינה )ח(

07:0307:0909:3709:4010:1610:1811:2311:2420:0419:5520:3120:2219:3820:34אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4006:2908:4008:3409:2309:1710:2010:1517:4117:4918:1318:2117:3018:34אוקראינה, אודסה )ח(

06:1306:0208:1208:0508:5608:4909:5209:4817:1017:2017:4417:5317:0018:06אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2506:1308:2308:1609:0709:0010:0309:5917:2117:3017:5518:0417:1118:17אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5306:4008:4808:4109:3309:2710:3010:2517:4417:5418:1918:2917:3518:42אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4506:3308:4008:3309:2609:1910:2210:1717:3717:4718:1218:2117:2718:35אוקראינה, קייב )ח(

07:0506:5409:0709:0109:4809:4210:4610:4118:1018:1818:4018:4817:5919:00איטליה, מילאנו )ח(

06:2306:2208:5408:5309:2309:2210:2510:2418:3018:2918:5218:5118:1119:00אקוואדור, קיטו )ח(

06:4006:4509:1509:1709:5109:5310:5710:5819:3319:2620:0019:5219:0920:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2507:3209:5910:0210:3910:4211:4711:4820:3020:2121:0020:5020:0421:02ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4106:3208:5108:4609:2809:2310:2710:2317:5718:0418:2618:3217:4518:43ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3206:2308:4008:3509:1809:1310:1610:1217:4517:5218:1518:2117:3318:33ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3206:2308:4008:3509:1909:1410:1710:1317:4617:5318:1518:2217:3318:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1007:0009:1609:1109:5509:5010:5310:4918:2018:2818:5018:5718:0819:09ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4906:4209:0609:0209:3909:3610:3910:3618:2018:2518:4518:4918:0618:59ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2206:1508:3708:3209:1209:0710:1110:0717:4717:5218:1418:1917:3318:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4506:4009:0609:0209:3809:3410:3810:3518:2218:2518:4618:5018:0718:59ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2806:1908:3608:3109:1509:0910:1310:0917:4117:4818:1018:1717:2818:29ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5606:4709:0408:5909:4209:3710:4110:3718:1018:1618:3918:4617:5718:57ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2806:1808:3508:2909:1409:0810:1210:0717:3917:4618:0918:1617:2718:27ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3206:3409:0609:0709:3709:3710:4110:4018:5818:5419:2119:1718:3719:26בוליביה, לה-פס )ח(

07:3107:1809:2409:1710:1110:0411:0711:0218:2018:3118:5619:0618:1119:20בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3007:1809:2409:1810:1110:0411:0711:0218:2118:3118:5619:0618:1119:20בלגיה, בריסל )ח(

06:0106:0408:3608:3709:0809:0910:1310:1318:4118:3619:0118:5618:1919:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5005:5308:2508:2608:5708:5710:0110:0118:2418:1918:4918:4318:0218:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4906:3608:4208:3509:2909:2210:2510:2017:3917:5018:1418:2417:3318:38בריטניה, לונדון )ח(

07:0006:4708:5008:4209:3909:3210:3510:2917:4417:5518:2118:3217:3818:47בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5706:4308:4808:4109:3609:2910:3210:2717:4417:5518:1918:3017:3518:44גרמניה, ברלין )ח(

07:1207:0009:0809:0109:5309:4710:5010:4518:0518:1518:3918:4917:5519:03גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0006:0308:3508:3609:0809:0910:1310:1318:4618:4019:0518:5818:2319:08דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5906:5509:2309:2009:5309:5010:5410:5218:4318:4519:0719:0918:2719:18הודו, מומבאי )ח(

06:5506:5109:1909:1609:4909:4610:5010:4818:4018:4219:0319:0518:2319:14הודו, פונה )ח(

06:2706:1608:2708:2009:1009:0410:0710:0217:2617:3517:5918:0817:1518:21הונגריה, בודפשט )ח(

06:3706:2808:4508:4009:2309:1810:2110:1717:4917:5618:1918:2517:3718:37טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5906:5109:1009:0509:4709:4210:4510:4118:1718:2318:4518:5118:0419:02יוון, אתונה )ח(

06:4806:3708:4808:4209:3109:2510:2810:2317:4717:5618:2018:2917:3718:41מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:5606:5209:2009:1709:5009:4810:5110:4918:4118:4319:0419:0618:2419:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:0306:1108:3608:4009:2009:2410:2910:3119:2019:1019:5319:4218:5319:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3006:2408:4908:4509:2109:1810:2110:1818:0318:0718:2818:3217:4818:41נפאל, קטמנדו )ח(

07:1507:1309:4509:4410:1410:1311:1611:1519:2019:1919:4219:4119:0119:50סינגפור, סינגפור )ח(

06:2606:1308:1708:1009:0508:5810:0109:5617:1217:2317:4917:5917:0318:13פולין, ורשא )ח(

06:1006:1108:4408:4409:1409:1310:1710:1718:3118:2818:5418:5018:1018:59פרו, לימה )ח(

07:2207:1209:2409:1810:0610:0011:0310:5918:2518:3318:5719:0518:1419:17צרפת, ליאון )ח(

07:3607:2409:3309:2710:1810:1111:1411:1018:3318:4219:0519:1518:2319:28צרפת, פריז )ח(

06:0806:0608:3808:3609:0709:0510:0910:0718:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5706:4609:0108:5609:4109:3610:3910:3518:0718:1518:3518:4317:5518:54קנדה, טורונטו )ח(

06:3506:2408:3808:3209:1909:1310:1710:1217:4017:4818:1118:1917:2918:31קנדה, מונטריאול )ח(

06:1706:0908:3008:2609:0609:0110:0510:0117:4017:4518:0718:1217:2618:22קפריסין, לרנקה )ח(

07:5007:3509:3609:2910:2810:2011:2311:1718:2918:4119:0719:1918:2119:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:2507:1009:0909:0110:0209:5410:5710:5118:0418:1618:4018:5217:5619:08רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0506:5309:0408:5809:4709:4110:4410:4018:0418:1318:3618:4517:5318:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0906:5809:0909:0309:5209:4610:4910:4418:1318:2218:4118:5018:0219:03שוויץ, ציריך )ח(

06:3606:3209:0209:0009:3109:2910:3210:3118:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנוייםומנוייםומנוייםומנויים:::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה
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