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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡ ּפקד אׁשר העדת מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ≈∆ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ

ּבן  איתמר ּביד הּלוּים עבדת מׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹעלּֿפי

הּכהן  ּתֹורה'1אהרן ּב'לּקּוטי ּומבאר ׁש"ּמׁשּכן 2. , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

י"ה  יחּוד יחּודאֿעיּלאה, ענין הּוא ְִִִִֵַָָָָהעדּות"

הּוא 3ׁשּבּפסּוק  הּמׁשּכן" ּו"פקּודי יׂשראל, ׁשמע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבּפסּוק  ו"ה יחּוד יחּודאּֿתּתאה, ואהבּת,4ענין ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

והּטעם. מהּׂשכל ׁשּנמׁשכת האהבה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו קריאתֿׁשמע קֹודם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַא

הּלוּים  עבֹודת ענין ׁשּזהּו ּדזמרה, ּפסּוקי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּגדֹולה

ההכנה  ׁשּזֹוהי כּו', וׁשֹוב' ּב'רצֹוא וזמרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָּבׁשירה

ּדקריאתֿ הּיחּוד ליחד ׁשּתּוכל עד הּנפׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלרֹומם

להמׁשי היא הּכּונה ּתכלית אמנם, כּו'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָׁשמע

עלֿידי  והינּו ּכלי, ּבבחינת הּנ"ל וׁשֹוב' ְְְְְִִִֵַַַַַָָ'רצֹוא

"ּביד  וזהּו ּביטּול, ּבבחינת הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָלימּוד

ּתמיד, ּבּגמרא הּנזּכר "איּתמר" מּלׁשֹון ְְְְִִִִִַַַָָָָָָאיתמר",

הינּו כּו', ונדּבר איּתמר ׁשממילא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּפירּוׁשֹו

עד  הּביטּול ּבתכלית הּוא האדם ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּדיּבּור

ּדבר  ּבֹו נדּבר אּלא ּכלל, עצמֹו מּצד ּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

הלכה  זֹו ודּברּת5הוי' ענין וזהּו ּומאליו. מּמילא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

"ּביד 6ּבם  נאמר זה ועל גֹו'. ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

אהרן  ׁשל  ׁשענינֹו ּכּידּוע הּכהן", אהרן ּבן ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאיתמר

הּממׁשי והּוא רּבה, אהבה ּבחינת הּוא ְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהּכהן
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הקודש"] "חיות הנקראים [המלאכים

בהם  יש אחד שמצד היא הדברים של הפנימית והמשמעות ושוב". רצוא

הכוונה  בהם נרגשת שני ומצד ("רצוא") למעלה להתעלות ורצון תשוקה

אחד  כל של ה' בעבודת גם וכך ("שוב"), למטה ולהאיר לרדת האלוקית

("רצוא") הנפש כלות עד באלוקות לדבוק תשוקה של שילוב יש מישראל,

ובעולם  גשמי בגוף למטה שהיא כפי הנשמה על המוטלת השליחות ומילוי

דזמרה  בפסוקי ביטוי לידי באות ו'שוב' 'רצוא' של הנפשיות והתנועות גשמי,

È‰BfL לדבוק תשוקה מתוך הקדושֿברוךֿהוא, של  בשבחו והזמרה השירה ∆ƒ
היא דזמרה, בפסוקי Ú„הראוייה ‰‰Î‰באלוקות, LÙp‰ ÌÓB¯Ï «¬»»¿≈«∆∆«

'eÎ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c „eÁi‰ „ÁÈÏ ÏÎezL והרגשה להכרה להגיע ∆«¿«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
עילאה". "יחודא של העליונה בדרגה לאלוקות העולמות וביטול ה' ביחוד

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡ המטרה »¿»«¿ƒ««»»
למלא  האדם על שאותה האלוקית

ה' '¯ˆB‡בעבודת CÈLÓ‰Ï ‡È‰ƒ¿«¿ƒ»
Ï"p‰ '·BLÂ התנועות את 'להוריד' »««

לדבוק  תשוקה – 'רצוא' של הנפשיות

– ו'שוב' הנפש, כלות עד באלוקות

והעולם, הגוף מגבלות בתוך ה' עבודת

ÈÏk ˙ÈÁ·a את וקולט שמכיל ƒ¿ƒ«¿ƒ
ביטוי, להן ונותן הנפשיות התחושות

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈ƒ«»
ÏeËÈa ˙ÈÁ·a המציאות של ƒ¿ƒ«ƒ

נותן  הקדושֿברוךֿהוא אל האישית

המשכן'e‰ÊÂהתורה, שב'פקודי ¿∆
שנעשו ‡Ó˙È¯",נאמר „Èa"¿«ƒ»»

"¯ÓzÈ‡" ÔBLlÓנאמר¯kÊp‰ ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
,„ÈÓz ‡¯Óba ושגור מצוי ביטוי «¿»»»ƒ

ÏÈÓÓL‡בגמרא, BLe¯ÈtL∆≈∆¿≈»
,'eÎ ¯a„Â ¯ÓzÈ‡ הביטוי ƒ¿«¿ƒ¿«

מי  לציין מבלי נאמר, היינו "איתמר",

נאמרו ה  שהדברים משמעו אומר,

שנאמר  דיבור כמו ממילא, ודוברו

כזה ‰eÈמאליו באופן תורה לימוד «¿
Ì„‡‰ ÏL ¯eaÈc‰L הלומד ∆«ƒ∆»»»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ כל מבלי ¿«¿ƒ«ƒ

עצמית מציאות של »Ú„תחושה
ÏÏk BÓˆÚ „vÓ ‡a BÈ‡L∆≈»ƒ««¿¿»
האישית  למציאות ביטוי כל בו ואין

‰ÈÂ'שלו, ¯·c Ba ¯a„ ‡l‡∆»ƒ¿«¿«¬»»
‰ÎÏ‰ BÊ5 לומד שהוא התורה דברי ¬»»

ÂÈÏ‡Óe ‡ÏÈnÓ הדברים כאילו ƒ≈»≈≈»
מעצמם. z¯a„Âנאמרים ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿»

Ìa6התורה È¯Á‡lLלימוד »∆¿«¬≈
'B‚ z·‰‡Â שמע בקריאת שנאמר ¿»«¿»

ה' לאהבת הנפש רגש את כי אלוקיך..", ה' את "ואהבת הפסוק אחרי

ביטוי  לידי ולהביא 'להוריד' צריך ואהבת' ישראל... 'שמע באמירת המתעורר

לאלוקות. מוחלט ביטול מתוך התורה "Èa„בלימוד ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«
Úe„ik ,"Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯Ó˙È‡וחסידות ÏLבקבלה BÈÚL ƒ»»∆«¬…«…≈«»«∆ƒ¿»∆

‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô‰k‰ Ô¯‰‡,גבוהה בדרגה ה' אהבת «¬…«…≈¿ƒ««¬»«»
‡e‰Âהכהן ואחד ‰CÈLÓnאהרן אחד Ïkלכל ˙BÈ‰Ï ‰f‰ Ák‰ ¿««¿ƒ«…««∆ƒ¿»
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

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

    די המשכןה אלה פקו"מאמר ד  ) ג

 ה  .................. ה"כה'תש , ישר דא  'ב, פקודיפרשת בת ש

  ,  פקודישיחת ש"פ   )ד

 יא  ...................................  ה"כשתה'  דר שי' אב

 יג   .........................  תשכ"ה 'ת חג הפורים, השיח  )ה
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  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ח

 ז  ...................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 
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 עט  ...................................  פקודי פרשת וע לשב 
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 סחק  ..........  פקודיפרשת לשבוע  ,ותצומספר ה –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 עבק .................................  יג פרק  חמיה  ,יז פרק  יחזקאל

  דמאי מסכת  –משיות   )יט

 עדק  .................................................  אור קהתי יב

 פאק  .........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאורים עם  גהחגי תמסכ  )כא

 פבק  .............................................  כד ףד עד ח י ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 רי  ....................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  רי  .................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  י יצא מלפי המלךכומרד אור הרתו  )כד

 ריג   ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

  אלה פקודי המשכן  הרתולקוטי   )כה

 רטז  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 לאר  .............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

 לאר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 לג ר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )כט

 לג ר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) ל

 לה ר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לא

 לח ר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 לטר  ..........................................  ח צפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 מגר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 מור  .................................  ומש לקריאה בציבורח  )לד

 ג ר  ..................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 דר  ......................  פקודיפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 הר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  ) לז



d"kyz'dו ,ipyÎxc` 'a ,icewt zyxt zay

העבֹוד  סדר ּכל להיֹות הּזה הּזאת.הּכח ה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ענין 7ּומסים  ׁשהּוא אהרן, ּבחינת ׁשעלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

כּו'. לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש רּבה, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹאהבה

ׁשּבהתחלת LÈÂב) הּדרּוׁש עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשמֹות  ספר על ּתֹורה' ,8ה'לּקּוטי ְִֵֵֶַַָ

"ראּו הּׁשּבת".9ּדּבּורֿהּמתחיל לכם נתן הוי' ּכי ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּמדרגֹות  ׁשּתי ׁשּבין החילּוק ּבענין ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּדהּנה

רּבה' ו'אהבה עֹולם' 'אהבת ,10ּבאהבה, ְְֲֲֲַַַַַָָָָ

ׁשּנלקחת  האהבה היא עֹולם', ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָׁש'אהבת

האלקית  ּבחּיּות מההתּבֹוננּות הינּו ְְְֱִִֵֵַַַַָָָֹמהעֹולמֹות,

הּוא  ׁשהעֹולם וכיון כּו', העֹולמֹות את ְְֵֶֶֶַָָָָָָׁשמחּיה

מההתּבֹוננּות  ׁשּבאה האהבה ּגם הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָמּוגּבל,

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּוגּבלת, אהבה היא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ּכיון  מּוגּבלת, ּבלּתי אהבה היא רּבה' ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ'אהבה

האלקית  ּבחּיּות ההתּבֹוננּות עלֿידי ּבאה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאינּה

אהבה  היא אּלא כּו', העֹולמֹות את ְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשמחּיה

כּו'. הּנפׁש עצם מּצד מּטעםֿודעת, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

הּׁשּבת  ליֹום החֹול ימֹות ׁשּבין החלּוק ּגם .11וזהּו ְְְִֵֶֶַַַַַָ

העֹולם, ּבעניני היא העבֹודה החֹול ּבימי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדהּנה,

והחֹורׁש ּדֿהּזֹורע הּמלאכֹות וּתׁשע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָּבׁשלֹוׁשים

הּמׁשּכן,12כּו' עׂשּית ּבׁשביל ותכליתם ׁשעיקרם ,ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָ

ּדחֹול, ּבעּובדין אּלּו מלאכֹות נׁשּתלׁשלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַָּומהם

מהן  ׁשּנׁשּתלׁשלּו לאחר אינן 13א עּתה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון  העֹולם, עניני אּלא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

והסּתר  לפעֹול 14העלם האדם צרי ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה הע ֹולם ּבעניני ׁשהתעּסק ּותֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבעצמֹו

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּדרכיך 15ׁש"ּכל ּו"ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מלאכֹות 16ּדעהּו" ותכלית ׁשעקר לכ (ּבהתאם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
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ד.7) בבחי'8)ח, הוא בלקו"ת שמות ספר שסיום ,(316 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלפני בשיחה ראה

להשלמה". התחלה "מתכיפין ולכן תורה", של כט.9)"גמרה טז, ובכ"מ.10)בשלח ואילך. א מז, ויחי תו"א ראה 11)ראה

ד. פז, ויקהל א.12)תו"א עג, רפ"ג.13)שבת - התניא ובכ"מ.14)לשון ד. לז, שלח לקו"ת מי"ב.15)ראה פ"ב אבות

ו.16) ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò בפסוקי ושוב' ב'רצוא שתחילתה לעיל האמורה ≈∆»¬»«…

והביטוי  שמע, בקריאת עילאה' ו'יחודא תתאה' ב'יחודא והמשכה דזימרא,

לעיל. כמבואר ביטול, מתוך התורה בלימוד הוא בפועל רבנו ÌÈÒÓe7שלה ¿«≈
במאמר  פקודי,הזקן פרשת תורה' ב'לקוטי ÈÁa˙הנזכר È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ô¯‰‡«¬…∆ƒ¿««¬»
Ák‰ CLÓ ,‰a¯ לאדם «»ƒ¿»«…«

'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

לאלוקות. להתקרב

‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ של ·) ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
לידי  שיבוא כדי לאדם כוח נתינת

דלתתא' ‰Le¯c'אתערותא ÌÚƒ«¿
חסידות »«¿»¿∆ÏÁ˙‰aL˙מאמר

¯ÙÒ ÏÚ '‰¯Bz ÈËewÏ'‰«ƒ≈»«≈∆
˙BÓL8ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac מאמר , ¿ƒ««¿ƒ

בשלח בפרשת בפסוק e‡¯"9הפותח ¿
."˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èkƒ¬»»»«»∆««»

Úe„È ‰p‰c החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˜eÏÈÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈaL ¿ƒ¿««ƒ∆≈

,‰·‰‡a ˙B‚¯„n‰ ÈzL שתי ¿≈««¿≈¿«¬»
הנקראות ה' באהבת »¬»'‡‰·˙הדרגות

'‰a¯ ‰·‰‡'Â 'ÌÏBÚ10, »¿«¬»«»
‰·‰‡‰ ‡È‰ ,'ÌÏBÚ ˙·‰‡'L∆«¬«»ƒ»«¬»

נובעת Á˜ÏpL˙לאלוקות  ∆ƒ¿««
eÈ‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»«¿
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL∆¿«»∆»»
כל  שחיות היטב מתבונן האדם וכאשר

כל  של האמיתית והמציאות העולמות

הוא  הרי האלוקות, היא העולמות

ורצון  אהבה של ברגש מתעורר

לאלוקות, ÌÏBÚ‰Lלהתקרב ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»
È¯‰ ,Ïa‚eÓ ‡e‰ שהאדם למרות ¿»¬≈

אינו מתבונן  שבעצם ה' בגדולת

שההתבוננות  כיוון באור מוגבל, היא

להתלבש  מצומצם שהוא כפי האלוקי

מתוך  מובנת ה' שגדלות וכפי בעולמות

‰‡‰·‰העולמות Ìb לאלוקות «»«¬»
ÌÏBÚa ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL∆»»≈«ƒ¿¿»»

˙Ïa‚eÓ ‰·‰‡ ‡È‰ שהיא האהבה, את שגרמה להתבוננות בהתאם ƒ«¬»¿∆∆
המוגבל, העולם של האלוקית בחיות התבוננות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכאמור,

a¯ ‰·‰‡'‰·‰‡ ‡È‰ ברמה‰' ÔÂÈkלאלוקות ,˙Ïa‚eÓ ÈzÏa «¬»«»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿∆∆≈»
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a dÈ‡L המצומצמת ∆≈»»»«¿≈«ƒ¿¿««»¡…ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL המוגבלים‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,'eÎ ∆¿«»∆»»∆»ƒ«¬»
'eÎ LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,מהשכל שלמעלה ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ«∆∆«∆∆

הרגש, וכן שהשכל, בחסידות כמבואר

הנפש  אבל הנפש של גלויים כוחות הם

שלכל  מהכוחות למעלה היא עצמה

ולכן  ומוגבל, מדוד 'ציור' מהם אחד

לא  הנפש מעצם שנובעת ה' אהבת

בלי  היא אלא לשכל בהתאם מוגבלת

גבול.

˜eÏÁ‰ Ìb e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆««ƒ∆≈
˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ˙BÓÈ11 כפי ¿«¿««»

האדם, בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

ומבאר. שממשיך ÈÓÈaכפי ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ÏBÁ‰ האדם ‰È‡של «»¬»ƒ

ÌÈLBÏLa ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿ƒ
Ú¯Bf‰Œc ˙BÎ‡Ïn‰ ÚLzÂ¿≈««¿»¿«≈«

'eÎ L¯BÁ‰Â12 במלאכת שהיו ¿«≈
האסורות  המלאכות ל"ט והם המשכן

Ì˙ÈÏÎ˙Âבשבת, Ì¯˜ÈÚL∆ƒ»»¿«¿ƒ»
אלו  מלאכות של העיקרית המטרה

היא iNÚ˙בעולם ÏÈ·Laƒ¿ƒ¬ƒ«
Ì‰Óe ,ÔkLn‰ הללו מהמלאכות «ƒ¿»≈∆

במשכן שהיו ¿¿»¿eÏLÏzLƒכפי
,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa el‡ ˙BÎ‡ÏÓ¿»≈¿¿ƒ¿

בעולם  הרגילים חולין »‡Cבמעשי
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ¯Á‡Ï13 ¿««∆ƒ¿«¿¿≈∆

כבר  הללו המלאכות של והמציאות

בעולם, zÚ‰קיימת È¯‰ ל"ט ¬≈«»
אלו  BÎ‡ÏÓ˙מלאכות ÔÈ‡≈»¿»

ÔkLn‰,שבקדושה דברים שהם «ƒ¿»
‡l‡ של חולין ÈÈÚדברי ∆»ƒ¿¿≈

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â14,האלוקות ÔÎÏÂעל ¿∆¿≈¿»≈

BÓˆÚa ÏBÚÙÏ Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»ƒ¿¿«¿
כזה  למצב להגיע עצמו על לעבוד

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa B˙e˜qÚ˙‰L∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»»
החולין  ÔÙB‡aעסקי ‰È‰zƒ¿∆¿∆

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ Ïk"L15"e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎa"e16 ∆»«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈
"מעשיך" חול, דברי הם עצמם המעשים כי שאם והכרה תחושה מתוך כלומר,
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ז zecrd okyn okynd icewt dl`

ׁשעלֿידי  ועד הּמׁשּכן), עׂשּית ּבׁשביל היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאּלּו

העֹולם  את ׁשמחּיה האלקית ּבחּיּות ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹההתּבֹוננּות

עֹולם', 'אהבת ּבחינת ׁשּזהּו ה', לאהבת יבא ְְֲֲִֶֶַַַַַָָֹכּו'

אסּור  ׁשּבֹו הּׁשּבת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶֶַַַַַָָּכּנ"ל.

הענינים  ׁשּגם (ועד העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלהתעּסק

לׁשם  רק לא הם כּו', ּוׁשתּיה אכילה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּגׁשמּיים,

מצוה, ׁשל ענין נעׂשים עצמם הם אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשמים,

ּושתּיה  אכילה ּבעֹונג לעּנגֹו ּגם 17ׁשּמצוה הּנה ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

מּמציאּות  לגמרי ׁשּלמעלה ּבאֹופן היא ה' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאהבת

והגּבלה, מּמדידה למעלה היא ולכן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהעֹולם,

רּבה'. 'אהבה ּבחינת ְֲִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ÏÚÂ,"הּׁשּבת לכם נתן הוי' ּכי "ראּו נאמר זה ¿«ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנראה  ענין ׁשּזהּו הינּו ּדיקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָ"ראּו"

לּמן, ּבנֹוגע ּבמּוחׁש רֹואים ׁשהיּו ּוכפי ְְְְִִֵֶַַָָָָּבגלּוי,

הּכתּוב  ּבּיֹום 9ּכהמׁש לכם נֹותן הּוא ּכן על ְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּכפּול  עֹומר יֹומים, לחם רֹואים 18הּׁשּׁשי וכן , ְִִִִֵֶֶֶַָָ

הֹוספה  ׁשל ּבאֹופן הם הּׁשּבת עניני ׁשּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמּוחׁש

ויין  ׁשמן  ּבׂשר  ּוׁשתּיה, ּבאכילה ּכמֹו כּו', ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָועילּוי

ה'אהבה 19מבּוׂשם  לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ׁש"הוי' ּדכיון זאת, ועֹוד הּׁשּבת. ׁשּביֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹרּבה'

ׁשּנּתן  ענין ׁשּזהּו הינּו, הּׁשּבת", לכם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנתן

לזה  ׁשּי ׁשאינֹו לטעֹון איֿאפׁשר אזי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמּלמעלה,

ׁשּנּתן  ּבענין ּכי דערּביי), ניט האלט (ער ְְְִִִִֶֶֶַַָָכּו'

הּתחּתֹון, ׁשל ּומּצב הּמעמד נֹוגע לא ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹמּלמעלה

ותחּתֹון,20וכּידּוע  עליֹון לחּבּור ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

אל  יֹורד ׁשהעליֹון  ּבאֹופן הּוא החּבּור ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכאׁשר

לא אזי ׁשל הּתחּתֹון, ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע ְֲֲֵֶַַַַַַָָֹ

הרי  העליֹון, מּצד ּבא ׁשהחּבּור ּדכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון,
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רסרמ"ב.17) או"ח אדה"ז שו"ע בשלח).18)ראה (ר"פ שם בלקו"ת ונתבאר הובא - צב תהלים רמב"ם 19)מדרש ראה

ה"ז. פ"ל שבת ת 20)הל' קלג. ע' תרמ"ג סה"מ ועוד.ראה רכה. ע' אעת"ר רנ. ע' תרס"ג רב. ע' רנ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  שלהם והכוונה המטרה אבל הגשמי, הזה בעולם האדם של ו"דרכיך"

באלוקות  ומכיר יודע האדם עצמם בהם וגם שמים" לעיסוק ("לשם זו וגישה

היא  החולין ‡elבענייני ˙BÎ‡ÏÓ ˙ÈÏÎ˙Â ¯˜ÚL CÎÏ Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿»∆ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÈ·La ‡È‰ נועדו הללו המלאכות כל שבעצם כך ƒƒ¿ƒ¬ƒ««ƒ¿»
קדושה  ענייני בשביל ),מלכתחילה

„ÚÂ בענייני העיסוק יהיה כך כדי ¿«
שמים  לשם בכוונה וחדור מלא העולם

באלוקות  והכרה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובידיעה
˙È˜Ï‡‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿««»¡…ƒ

'eÎ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰iÁÓL שהרי ∆¿«»∆»»
נובע  כזו בצורה חולין בענייני העיסוק

שכל מכך  לעובדה מודע שהאדם

מהחיות  הוא העולם של קיומו

בדבר, ומעמיק ומתבונן שבו האלוקית

˙ÈÁa e‰fL ,'‰ ˙·‰‡Ï ‡·È»…¿«¬«∆∆¿ƒ«
,'ÌÏBÚ שבאה '‡‰·˙ ה' אהבת «¬«»

העולם  בענייני התבוננות »»Ï"pkמתוך
'אהבת  בין ההבדל לגבי לעיל כמבואר

רבה'.עולם' ו'אהבה

˙aM‰ ÌBÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««»
ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡ BaL∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈

ÌÏBÚ‰ האמורות המלאכות ול"ט »»
‰ÌÈÈÚאסורות  ÌbL „ÚÂ)¿«∆«»ƒ¿»ƒ

Î‡ ,ÌÈiÓLb‰‰i˙Le ‰ÏÈ ««¿ƒƒ¬ƒ»¿ƒ»
,'eÎ גשמיים עניינים היותם עם

הגוף  של Ï‡הגשמי ומעשים Ì‰≈…
הנעשים ¯˜ חול ÌÈÓLדברי ÌLÏ «¿≈»«ƒ

שמים, לשם היא שלהם הכוונה שרק

Ì‰ ‡l‡ הגשמית והשתייה האכילה ∆»≈
ÏL ÔÈÚ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒƒ¿»∆

B‚pÚÏ ‰ÂˆnL ,‰ÂˆÓ יום את ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¿
‡ÏÈÎ‰השבת  ‚BÚa¿∆¬ƒ»

‰i˙˘e17'‰ ˙·‰‡ Ìb ‰p‰ ,( ¿ƒ»ƒ≈««¬«
מתוך  נובעת לא השבת, ביום שקשורה

על  המעלים בעולם שקשורה התבוננות

אלא  האלוקי ה'‰È‡האור אהבת ƒ
È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»¿«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆnÓ מציאות שהיא ƒ¿ƒ»»
ÏÚÓÏ‰מוגבלת, ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ,גבול ¯a‰'בלי ‰·‰‡' ˙ÈÁa e‰fL כמבואר ƒ¿ƒ»¿«¿»»∆∆¿ƒ««¬»«»
לעיל.

‰Ê ÏÚÂ האדם את המביאה השבת, יום של הנעלית הרוחנית העבודה על ¿«∆
מוגבלת  בלתי ה' ‰aM˙",לאהבת ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk e‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿ƒ¬»»»«»∆««»

,‡˜Èc "e‡¯" ראיה של לשון ואומר מדייק ÔÈÚהכתוב e‰fL eÈ‰ ¿»¿»«¿∆∆ƒ¿»
ÈeÏ‚a ‰‡¯pL מציאות ¯ÌÈ‡Bהעולם,בתוך eÈ‰L ÈÙÎe גילוי ∆ƒ¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ

ÔnÏאלוקות  Ú‚Ba LÁeÓa,במדבר השמים מן שירד CLÓ‰kהמזון ¿»¿≈««»¿∆¿≈
·e˙k‰9,"השבת את לכם נתן ה' כי ב"ראו המתחיל ‰e‡הזה Ôk ÏÚ «»«≈

ÌÁÏ ÈMM‰ ÌBia ÌÎÏ Ô˙B≈»∆««ƒƒ∆∆
ÏeÙk ¯ÓBÚ ,ÌÈÓBÈ18, מידה »ƒ∆»

של  בכמות (שירד מן של כפולה

אחד  יום), בכל לנפש יום 'עומר' למזון

השבת  יום למזון ואחד ≈¿ÔÎÂהשישי
LÁeÓa ÌÈ‡B¯ כעת ÏkLאפילו ƒ¿»∆»

ÏL ÔÙB‡a Ì‰ ˙aM‰ ÈÈÚƒ¿¿≈««»≈¿∆∆
'eÎ ÈeÏÈÚÂ ‰ÙÒB‰ לימות יחסית »»¿ƒ

i˙Le‰,החול, ‰ÏÈÎ‡a BÓk¿«¬ƒ»¿ƒ»
ושותים  אוכלים השבת ««Na¯שביום

ÌNe·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL19, שלא דבר »≈¿«ƒ¿»
החול, בימות מכך fÓe‰רגיל ƒ∆

בשבת  הגשמיים העניינים שאפילו

מאלה  יותר ומשובחים ימות נעלים של

ÔÈÚÏהחול  Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿«
˙aM‰ ÌBÈaL '‰a¯ ‰·‰‡'‰««¬»«»∆¿««»
שיעור  לאין ונעלית גבול בלי שהיא

אהבה  שהיא החול בימות ה' מאהבת

מוגבלת.

Ô˙ 'ÈÂ‰"L ÔÂÈÎc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿≈»∆¬»»»«
e‰fL ,eÈ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ»∆««»«¿∆∆
המיוחדים  והתוספת היתרון העילוי,

השבת  ביום ה' בעבודת «¿ÔÈÚƒשיש
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL בכוחו מותנה ולא ∆ƒ»ƒ¿«¿»

של  הרוחני ומצבו ובמעמדו ויכולתו

עצמו, ‡LÙ‡ŒÈ¯האדם ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»
ÔBÚËÏ את לפטור יכול לא האדם ƒ¿

בנימוק עצמו  CiLמכך BÈ‡L∆≈«»
'eÎ ‰ÊÏ שלמעלה בעניין ומדובר ¿∆

שלו  ËÈמהדרגה  ËÏ‡‰ ¯Ú)∆«ƒ
ÈÈa¯Ú„ כלומר בזה, 'אוחז' לא הוא ∆¿«

הזו  לדרגה הגיע ÔÈÚaלא Èk ,(ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ÔzpL באדם תלוי ואינו ∆ƒ»ƒ¿«¿»

Ú‚Bלמטה  ‡Ï קובע ולא חשוב לא …≈«
ÔBzÁz‰ ÏL ·vÓe „ÓÚn‰««¬»«»∆««¿

ירוד, רוחני ומצב במעמד שנמצא למי גם ונמשך יורד Úe„iÎÂ20והדבר ¿«»«
החסידות n‰¯L‡kLבתורת ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ ¯eaÁÏ Ú‚Ba ÏL «»»¿≈«¿ƒ∆¿¿«¿∆«¬∆

¯eaÁ‰ביניהםÈÊ‡ ,ÔBzÁz‰ Ï‡ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ÔÙB‡a ‡e‰ «ƒ¿∆∆»∆¿≈∆««¿¬«
ÔBzÁz‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ‡Ï של הירידה ובאמצעות …≈««¬»«»∆««¿
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ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבידֹו, מעּכב מה 21מי ל יאמר מי ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

גֹו'. ֲֶַּתעׂשה

סֹוף p‰Â‰ג) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶָָ

רּבה', ל'אהבה ּבנֹוגע ּפקּודי ְְְֲֵֵַַַַָָָָּפרׁשת

ּכן  כּו', לאתערּותאּֿדלתּתא הּכח נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה

מעלתֹו ׁשּגדלה ׁשאף הּׁשּבת, ּבענין ּגם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָהּוא

היא  ּדׁשּבת האהבה ׁשּמדרגת וכּנ"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּביֹותר,

ה'ּנתינת  הּוא והּתכלית העקר הּנה רּבה', ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ'אהבה

ימֹות  ׁשל  ּבעב ֹודה לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹּכח'

ּדלכאֹורה, ּבזה, והענין הּׁשּבת. ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהחֹול

לחׁשֹוב  צריכים החֹול ּבימי ּבׁשלמא ְְְְִִִִִֵֵַַָָהּנה

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשּבת, ליֹום 22ּולהתּכֹונן ְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

ּכאׁשר  אבל ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמי

זה  הרי הּׁשּבת, ּדיֹום להעיל ּוי ּכבר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּגיעים

לימי  מּׁשּיכּות לגמרי ׁשּלמעלה ּומּצב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמעמד

נתן  הוי' "ּכי ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּובפרט ְֲִִִֶַַַַָָָָָהחֹול.

מּׁשם  למעלה ׁשהּוא ּדיקא, הוי' הּׁשּבת", ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלכם

ׁשּמצינּו ּכפי העֹולם, לבריאת ׁשּׁשּי ְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹאלקים

"אלקים" נאמר ּפעמים ּוׁשּתים ְְְֱֱִִִִֶֶַַָֹֹׁשׁשלׁשים

ּבראׁשית  מעׁשה 23ּבמעׂשה ּבגמר ואפילּו , ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַ

נאמר  ארץ 24ּבראׁשית אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

לכם  נתן הוי' "ּכי נאמר ּכאן ואילּו ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָוׁשמים,

לׁשֹון  ּבדּיּוק להֹוסיף ויׁש ּבלבד. הוי' ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּׁשּבת",

ּדיקא, "נתן" הּׁשּבת", לכם נתן הוי' "ּכי ְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

אחר  ּבמקֹום המבאר עלּֿפי מּתנה, ׁשּיׁש25לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ראׁשֹונה, מדרגה הּׁשּבת. ּבענין מדרגֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

רּבֹותינּו ּכמאמר ויגיעה, עבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאה

וע 22ז"ל  ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ל מי ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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ד.21) ח, קהלת א.22)ע"פ ג, ג.23)ע"ז קיב, ב. צו, ד. צד, חדש ד.24)זוהר ב, ואילך.25)בראשית תז ע' עטר"ת סה"מ

ואילך. 81 ע' ה'ש"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התחתון כעת אם גם העליון אל להתחבר התחתון יכול אליו, העליון

וירוד, נחות ‰ÔBÈÏÚבמצב „vÓ ‡a ¯eaÁ‰L ÔÂÈÎc נדרשת ולא ¿≈»∆«ƒ»ƒ«»∆¿
התחתון, של מצידו B„Èaפעולה ·kÚÓ ÈÓ È¯‰ מה לעשות העליון ביד ¬≈ƒ¿«≈¿»

בבחינה  ..." נ"ע: הרש"ב לאדמו"ר תרמ"ג המאמרים בספר (וכמבואר שירצה

שום  אין למטה מלמעלה הנמשכת

נזדכך  לא כי הגם כלל ועיכוב מניעה

עומד  אחד אדם בני שני וכמו עדיין.

ב' שיש ההר בשיפולי והשני בהר

יעלה  שהתחתון או בייחודם אופנים

והנה  למטה. ירד שהעליון או למעלה

כמה  יש למעלה התחתון בעליית

אמנם  ההר, בראש שיעלה עד עיכובים

שום  יש לא למטה העליון בירידת

כלל..."), e˙kL·עיכוב BÓÎe21 ¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא Ó‡È¯לגבי ÈÓƒ…«

.'B‚ ‰NÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆
¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈
˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«
,'‰a¯ ‰·‰‡'Ï Ú‚Ba È„e˜t¿≈¿≈«¿«¬»«»
לעיל, כמבואר הכהן, אהרן של בחינתו

Ák‰ CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»«…«
'eÎ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם, מצד מלמטה, ≈Ôkהתעוררות
Û‡L ,˙aM‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«««»∆«

B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL השבת של ∆»¿»«¬»
˙‚¯„nL Ï"pÎÂ ,¯˙BÈa¿≈¿««∆«¿≈«
‰·‰‡' ‡È‰ ˙aLc ‰·‰‡‰»«¬»¿«»ƒ«¬»

,'‰a¯ בלי ה' אהבת הוא שעניינה «»
ÈÏÎz‰Â˙גבול, ¯˜Ú‰ ‰p‰ של ƒ≈»ƒ»¿««¿ƒ

מלמעלה הבאה ‰e‡ההשפעה
'Ák ˙È˙p'‰ מקבל שהאדם «¿ƒ«…«
הזו «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒמההשפעה

˙BÓÈ ÏL ‰„B·Úa ‡z˙Ïcƒ¿«»«¬»∆¿
˙aM‰ È¯Á‡lL ÏBÁ‰ כאשר «∆¿«¬≈««»

מלמעלה  כוח' וה'נתינת הגילוי אין

השבת. ביום שקיימים

‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»
לחשוב, ÓÏLa‡מקום ‰p‰ הדבר ƒ≈ƒ¿»»

ומתקבל, מובן ‰ÏBÁב Mהיה ÈÓÈ ƒ¿≈«
,˙aM‰ ÌBÈÏ ÔBk˙‰Ïe ·BLÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ יוכלו השבת שבבוא כדי ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿≈¿««»

בשבת המאירים המיוחדים הקדושה ואת הגילוי את »¬»¿Ó‡ÓÎe¯ולקלוט
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22 כפשוטם השבת צרכי לגבי Úa¯·אפילו Á¯hL ÈÓ «≈«ƒ∆»«¿∆∆

ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰Ï ¯·k ÌÈÚÈbÓ ¯L‡k Ï·‡ ,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL«»…«¿«»¬»«¬∆«ƒƒ¿»¿»ƒ¿

,˙aM‰ השבת יום של הנעלה הרוחני למצב התעלו Ê‰וכבר È¯‰ ««»¬≈∆
ÏBÁ‰ ÈÓÈÏ ˙eÎiMÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ·vÓe „ÓÚÓ עניין ומה «¬»«»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ«»ƒ¿≈«

לאדם  אין בשבת לכאורה והרי החול, לימי מהשבת הכוח ונתינת ההשפעה

החול. ימות עם קשר גדלה Ë¯Ù·eכל והחול השבת בין הקשר על התמיהה ƒ¿»
יותר  e˙kM·עוד ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»

המן  ירידת אי על המדבר זה בפסוק

ÌÎÏבשבת Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk"ƒ¬»»»«»∆
,‡˜Èc 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰'הוי ושם ««»¬»»»¿»

מארבעת  המורכב הקדוש (השם

ה"א) וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï CiML∆«»ƒ¿ƒ«»»
ששם  וחסידות בקבלה וכמבואר

וההעלם  הצמצום מידת הוא אלוקים

והעלים  צמצם הקדושֿברוךֿהוא ובו

עולם  לברוא הבליֿגבול אורו את

ÌÈLÏLLמוגבל, eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ∆¿…ƒ
¯Ó‡ ÌÈÓÚt ÌÈzLe¿«ƒ¿»ƒ∆¡«
‰NÚÓa "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ¿«¬≈

˙ÈL‡¯a23¯Ó‚a eÏÈÙ‡Â , ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«
˙ÈL‡¯a ‰LÚÓ מלאכת כאשר «¬≈¿≈ƒ

גם  מזכיר והכתוב נשלמה את הבריאה

זאת  בכל והגילוי, האור מידת הוי', שם

¯Ó‡24'ÈÂ‰ ˙BNÚ ÌBÈa ∆¡«¿¬¬»»
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ נזכר ושוב ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

לבריאה, בקשר אלוקים eÏÈ‡Â¿ƒשם
השבת  ‰ÈÂ'לגבי Èk" ¯Ó‡ Ô‡k»∆¡«ƒ¬»»

„·Ïa 'ÈÂ‰ ,"˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙»«»∆««»¬»»ƒ¿«
על  נוספת הדגשה כאן יש כן ואם

וגוברת  החול לימי ביחס השבת מעלת

יש  כך, כל נעלה בזמן מדוע התמיהה

החול. בימי ה' לעבודת כוח נתינת

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿
ÌÎÏ Ô˙ 'ÈÂ‰ Èk" ·e˙k‰«»ƒ¬»»»«»∆

,‡˜Èc "Ô˙" ,"˙aM‰ הכתוב ««»»«»¿»
שהוא  "נתן" ואומר ¿ÔBLÏמדייק

ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,‰zÓ«»»«ƒ«¿…»¿»
¯Á‡25 החסידות LiLבתורת «≈∆≈

,˙aM‰ ÔÈÚa ˙B‚¯„Ó LÏL»…«¿≈¿ƒ¿«««»
ישראל. לבני השבת ניתנה שבה aL‡‰באופן ,‰BL‡¯ ‰‚¯„Ó«¿≈»ƒ»∆»»

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ראוי כלי אותו שעושה החול בימות האדם מצד «¿≈¬»ƒƒ»
השבת, אור Ï"Êלקליטת eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók22·¯Úa Á¯hL ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ∆»«¿∆∆

,˙aLa ÏÎ‡È ˙aL הכנה ימי הם החול שימי Ê‰לשבת,היינו ÏÚÂ «»…«¿«»¿«∆
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נאמר  לעׂשֹות 26זה הּׁשּבת את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדׁשּבת  ענין הּוא ּׁשנּיה, מדרגה הּׁשּבת. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָאת

וקּימא  ענין 27מקּדׁשא הּוא ּׁשליׁשית ּומדרגה . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּבׁשּבת, מּתנה 28הּמּתנה ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָ

ּובכללּות  ׁשמּה. וׁשּבת ּגנזי, ּבבית לי יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָאחת

הּזמּנים, ׁשלׁשה הם אּלּו מדרגֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹהּנה

ּדרעוין  ורעוא הּׁשּבת, יֹום ׁשּבת, ּומּצד 29ּדליל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּבזמן  לסּיּומֹו, קרֹוב ּובפרט הּׁשּבת, מעלת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּגֹודל

תרס"ו  ּבהמׁש וכּמבאר ּדרעוין, ּגֹודל 30רעוא ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

מעין  ׁשהּוא ּדרעוין, ּדרעוא הּזמן ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָמעלת

ׁשעליה  ּדלעתידֿלבא, נעלית הּיֹותר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמדרגה

ז"ל  רּבֹותינּו לא 31אמרּו ּבֹו אין הּבא ׁשהעֹולם ְֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבאיןֿ ׁשּזהּו מּובן הרי כּו', ׁשתּיה ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָֹאכילה

ואףֿעלּֿפיֿכן, החֹול. ימֹות לגּבי לגמרי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַערֹו

ה'נתינת  הּוא הּׁשּבת ּדיֹום והּתכלית העקר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּנה

החֹול  ימֹות ּבעבֹודת לאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִַַַַַָָֹּכח'
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אל 32ׁשּבת  ּדרעוין) ּדרעוא העילּוי לאחרי (מּיד ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָ

יעקב  עבּדי ּכי 33ּתירא ּבבחינת 34, אנּו ּבׁשּבת ְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
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כּו'. ועֹוז ּכח נֹותנים ּובזה ׁשם, מּלירד כּו' ְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיעקב
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טז.26) לא, א.27)תשא יז, ב.28)ביצה י, א.29)שבת קכט, (אד"ר) ח"ג סע"ב. פח, ח"ב תקמה.30)זהר ברכות 31)ע'

א. הערה 32)יז, רלט) ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"ח בראשית פ' ש"ק דמוצאי ברא בראשית ד"ה גם ראה

ועוד.33)24. י. ל, ירמי' ב. מד, ב.34)ישעי' עב, בלק לקו"ת מי"ד.35)ראה פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡26˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ ˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ ∆¡«¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»«¬∆««»

ישראל. של עבודתם ידי על ונפעל 'נעשה' השבת שיום כלומר

‡Ói˜Â ‡Lc˜Ó ˙aLc ÔÈÚ ‡e‰ ,‰iM ‰‚¯„Ó27 כדברי «¿≈»¿ƒ»ƒ¿«¿«»ƒ«¿»¿«¿»
בית  שהרי ישראל בני ידי על נקבעים והמועדים שהחגים שבעוד ז"ל חכמינו

ראשֿ יחול מתי קובע מטה של הדין

והמועדים, החגים חלים זה ולפי חודש

עצמו  מצד ועומד קדוש השבת יום הרי

והמשמ  בראשית, ימי ששת עות מאז

שהדרגה  היא הדברים של הפנימית

שלא  דרגה היא השבת בעניין השנייה

האדם. בעבודת תלויה

ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM ‰‚¯„Óe«¿≈»¿ƒƒƒ¿«
¯Ó‡Ók ,˙aLaL ‰zn‰««»»∆¿«»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯28ֿשהקדושֿברוך «≈«
אומר ÈÏהוא LÈ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««≈ƒ

,dÓL ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a היינו ¿≈¿»«¿«»¿»
מתנה  בתור באה שהיא כפי השבת

מלמעלה.

˙B‚¯„Ó LÏL ‰p‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ≈»…«¿≈
ÌÈpÓf‰ ‰LÏL Ì‰ el‡ של ≈≈¿…»«¿«ƒ
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e‰fL ,˙aM‰ על הפנימי הטעם ««»∆∆

È‡ˆBÓa ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ¿»≈
˙aL32ÈeÏÈÚ‰ È¯Á‡Ï „iÓ) «»ƒ«¿«¬≈»ƒ

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯c בשעת שהוא ¿«¬»¿«¬ƒ
השבת  לצאת קרוב לפי )המנחה,

הפיוט  את רבות, Èz¯‡נוסחאות Ï‡«ƒ»
·˜ÚÈ Èc·Ú33Èk ,34˙aLa «¿ƒ«¬…ƒ¿«»

Ï‡¯NÈ ˙ÈÁ·a e‡ של השם »ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
וחשיבות, גדולה על המורה ישראל עם

נעלה, רוחני במצב הוא שהיהודי כפי

‰„B·Ú ˙ÈÁ·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒ¿ƒ«¬»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰ÚÈ‚ÈÂ לבוא ƒƒ»¿»≈≈ƒ

הגשמי  העולם ענייני עם קרוב במגע

והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת ולעסוק

ÈÁ·a˙בשבת e‡Âלקדושה, Ê‡ ¿»»ƒ¿ƒ«
ÌB˜nÏ ÌÈa35, אל קרובים »ƒ«»

לאביהם, כבנים הקדושֿברוךֿהוא

,˙aL È‡ˆBÓa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«»
˙BÈ‰Ï „¯ÈÏÂ ¯BÊÁÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬¿≈≈ƒ¿

"Èc·Ú ·˜ÚÈ" ˙ÈÁ·a יעקב ƒ¿ƒ««¬…«¿ƒ
ישראל  בבני נמוכה דרגה על מורה

בחינת  והיא 'ישראל' לדרגת ביחס

'בן', מבחינת שלמטה «¿ÏÎa'עבד'
¯¯·Ï ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿»≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ÌÈ¯e¯a≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

'eÎ ‰iNÚ העולמות שלושת ¬ƒ»
האצילות  מעולם שלמטה הרוחניים

'נבראים' של מציאות גדרי בהם ויש

ומ'בן' ל'יעקב' מ'ישראל' הזה והמעבר

יעלה  איך ופחדים חששות לאדם לגרום שעלולה גדולה ירידה הוא לעבד'

הזו, הירידה עם להתמודד ÚÈ˜·בידו Èc·Ú ‡¯Èz Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÏ¿»¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«¬…
ÌL „¯ÈlÓ 'eÎ,השבת במוצאי שהוא כפי הירוד ÌÈ˙Bלמצב ‰Ê·e ƒ≈≈»»∆¿ƒ

eÎ'לאדם  ÊBÚÂ Ák.החול בימות כראוי ה' עבודת את לעבוד …«»
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גֹו'fÓe‰ד) מׁשה אל לֿוּיקרא ,36ּבאים ƒ∆ְְִִֶֶַָָֹ

חּבה  לׁשֹון ּובאל"ף 37"וּיקרא" , ְְְִִֶַָָָ

ּבדבריֿהּימים  ׁשּכתּוב ּכמֹו (ולא "אדם"38זעירא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

רּבתי) הּסּפּור 39ּבאל"ף וכּידּוע ׁשה'צמח 40, ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

נאמר  מּדּוע הּזקן, רּבנּו זקנֹו אצל ׁשאל ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָצדק'

הּזקן  רּבנּו לֹו והׁשיב זעירא, ּבאל"ף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וּיקרא"

כּו' מׁשה ׁשל ענותנּותֹו ּבגלל .41ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
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ויקרא.36) עה"פ.37)ר"פ ויקרא.39)בתחלתו.38)פירש"י ר"פ לקו"ת לקו"ש 40)ראה וראה .68 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

בתחלתו. הדברי 41)חי"ז וקישור המשך (המו"ל).חסר המאמר וסיום ם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓe הפנימי „) תוכנה עם שמות, חומש את החותמת פקודי מפרשת ƒ∆

לעיל, ‚B'המבואר ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂÏ ÌÈ‡a36, את הפותח הפסוק »ƒ¿«ƒ¿»∆…∆
ויקרא,פרשת  «¿iÂ"«ƒ˜¯‡"וחומש

‰aÁ ÔBLÏ37 חיבה על המורה ¿ƒ»
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מצד וקירוב

שהוא  השבת עניין בדוגמת ישראל

לבני  מהקדושֿברוךֿהוא מתנה

לעיל, כמבואר ∆«¿Û"Ï‡·eישראל,
‡¯ÈÚÊ"ויקרא" שבמילה האל"ף ¿ƒ»

כאות  בתורה …¿(ÏÂ‡קטנה כתובה

ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ·e˙kL BÓk38 בתחילתוÈ˙a¯ Û"Ï‡a "Ì„‡" ¿∆»¿ƒ¿≈«»ƒ»»¿»∆«»ƒ
המציאות  הדגשת את המבטאת גדולה אל"ף ‰etq¯39)אות Úe„iÎÂ ,40 ¿«»««ƒ

Ïˆ‡ Ï‡L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L∆«∆«∆∆»«≈∆
B˜Ê אמו אבי ‰Ô˜f,סבו, ea¯ ¿≈«≈«»≈

"‡¯˜iÂ" ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡««ƒ¿»
BÏ ·ÈL‰Â ,‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a¿»∆¿ƒ»¿≈ƒ
ÏÏ‚a e‰fL Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈∆∆ƒ¿«

'eÎ ‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ41 ענין «¿¿»∆…∆
מגדרי  ויציאה לאלוקות הביטול

האישית. המציאות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dbibg(iying meil)

:ycewa jeze miixeg` oipra `ziixadén÷ éáéa áø éðz[eiptl-] ¨¥©¥¨©¥
íéìkä ìk ,ïîçð áøcycew lyíäì ïéàoic,CBúå íéøBçàxnelk §©©§¨¨©¥¦¥¨¤£©¦§

epiide ,mkez mb `nhp mdixeg` e`nhp m`yLc÷nä éLã÷ ãçà¤¨¨§¥©¦§¨
,ycwna milk`py miycw -ìeábä éLã÷ ãçàåmilk`pd miycw - §¤¨¨§¥©§

.milyexile ycwnl uegn s` l`xyi ux` leab lkadéì øîàax ¨©¥
,ongpìeábä éLã÷zipyyeäðéð éàîjzpeek `ny ,md dn - ¨§¥©§©¦§

läîeøz,dyw ok m` ,l`xyi ux` lka zlk`pdïðúäåixde - §¨§¨§©
,epzpyna epipy,äîeøzì äèéávä úéáe CBúå íéøBçàxnelk £©¦§¥©§¦¨©§¨

`l` .mkez `nhp `l mdixeg` e`nhp m` dnexz iablyàîìc- ¦§¨
jzpeek `nyLãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçìleab lka milk`pd §¦¤©£©¨¢©©¤
l`xyi ux`,zøîà÷.mkez `nhp mdixeg` e`nhp m` s` mday ¨¨§©§

jkaeàúléî ïzøkãàxac ipzxkfd -úçà ,deáà øa äaø øîàc ©§©§©¦§¨§¨©©¨©£©©©
úBìòî äøNòdnexzd lr xzi ycewlïàk eðL,epzpynaLL ¤§¥©£¨¨¥

zelrn,úBðBLàøexn`púøäè ìò eNòpL ïéleçì ïéa LãBwì ïéa ¦¥©¤¥§¦¤©£©¨¢©
,LãBwäyngeúBðBøçàwx exn`peNòpL ïéleçì àì ìáà ,LãBwì ©¤©£©¤£¨Ÿ§¦¤©£

.LãBwä úøäè ìòyy oia zipyp jeze miixeg` ly dlrnde ©¨¢©©¤
oilega mb zbdepy rnyn eixacn mbe ,zepey`xd zelrnd

.ycewd zxdh lr eyrpy
:dpyna epipyúà àì ìáà äîeøzä úà àNBð ,ñøãnä úà àNBpä©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨Ÿ¤

.LãBwä©¤
d z` :`xnbd zl`eyàì àîòè éàî LãB÷`yep epi` recn - ¤©©£¨Ÿ

.e`nhn epi`y ote`a eze` `yil leki ixd ,qxcnd z` `yepyk
jk minkg exfb :`xnbd daiynáø øîàc .äéäL äNòî íeMî¦©£¤¤¨¨§¨©©

LãB÷ ïéé ìL úéáç øéáòî äéäL ãçàa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥©£¤§¤¨¤¨¨©£¦¨¦¤©¦¤
mikqp oii oebk,íB÷îì íB÷nî¦¨§¨
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dbibg(iying meil)

epnn lawl `ly exingd `l mb df mrhne ,ezai`l yygy
.zecr epnn milawn oi`y exaqe eilr ewlg minkg mle` ,zecr

mb ilk jeza ilk liahdl xeq`l yi xg` mrhny dywn `xnbd
:dnexzlì LeçéðåäìàL,ux`d mrn ilk l`yi xagy yeygp - §¥¦§¥¨

xdfi `le ok dyri ux`d mr s` ilk jeza ilk ep` liahp m`e
meyne ,oick lahp `ly ilka ynzyn xagy `vnpe ,oick leahl

dnexzl mb ilk jeza ilk liahdl xeq`l yi jk.
,ux`d inrn mil`ey mixagy di`xdeïðúcdpyna`"t zeicr) ¦§©

(c"in,ñøç éìkeit lr cenv eieqiky epiidc ,lizt cinv swend - §¦¤¤
,znd lde`a `vnpd ,dtiìkä ìò ìévîzexdhd lk z` - ©¦©©Ÿ

,znd ld`a e`nhi `ly ekeza mi`vnpdúéa .ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¥
,íéøîBà éànLdf qxg ilk opaxcnìévî Bðéàd`neh lawlnàlà ©©§¦¥©¦¤¨

ñøç éìk ìòå íé÷Lnä ìòå íéìëBà ìòel` lky ,ekeza mi`vnpd ©¨¦§©©©§¦§©§¥¤¤

dxdh mdl yiy milk x`y lr `le ,dewna dxdh mdl oi`
.dewna

oipra lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian dpynd
:mzwelgnäî éðtî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàmz` mixne` ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦§¥¨

livn dxezd on ixde ,milkd x`y lr mb livn epi` qxg ilky
.lkd lreøîàmdlàîè àeäL éðtî ,éànL úéamcew ezligzn ¨§¥©©¦§¥¤¨¥

daex`d ita egipdyõøàä íò éab ìò,ux`d mr ea rbpy iptn - ©©¥©¨¨¤
,ezribpa milk `nhne afk epic ux`d mry.õöBç àîè éìk ïéàå§¥§¦¨¥¥

BëBúaL ïé÷Lîe ïéìëBà ízøäéè àìäå ,ìlä úéa íäì eøîàjeza - ¨§¨¤¥¦¥©£Ÿ¦©§¤¨¦©§¦¤§
,ux`d mr rbna `nh `edy s` ,lizt cinv swend qxg ilk

.mzxdih `l dewna dxdh mdl yiy milkd z` recneíäì eøîà̈§¨¤
,BëBúaL ïé÷Lîe ïéìëBà eðøäéhLk ,éànL úéa¥©©§¤¦©§¨¦©§¦¤§
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום חמישי עמ' א



יי

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'a ,icewt zyxt zay

גֹו'fÓe‰ד) מׁשה אל לֿוּיקרא ,36ּבאים ƒ∆ְְִִֶֶַָָֹ

חּבה  לׁשֹון ּובאל"ף 37"וּיקרא" , ְְְִִֶַָָָ

ּבדבריֿהּימים  ׁשּכתּוב ּכמֹו (ולא "אדם"38זעירא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

רּבתי) הּסּפּור 39ּבאל"ף וכּידּוע ׁשה'צמח 40, ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

נאמר  מּדּוע הּזקן, רּבנּו זקנֹו אצל ׁשאל ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָצדק'

הּזקן  רּבנּו לֹו והׁשיב זעירא, ּבאל"ף ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וּיקרא"

כּו' מׁשה ׁשל ענותנּותֹו ּבגלל .41ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַָֹ

•

1

2

3

4

5

6

7

ויקרא.36) עה"פ.37)ר"פ ויקרא.39)בתחלתו.38)פירש"י ר"פ לקו"ת לקו"ש 40)ראה וראה .68 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

בתחלתו. הדברי 41)חי"ז וקישור המשך (המו"ל).חסר המאמר וסיום ם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓe הפנימי „) תוכנה עם שמות, חומש את החותמת פקודי מפרשת ƒ∆

לעיל, ‚B'המבואר ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂÏ ÌÈ‡a36, את הפותח הפסוק »ƒ¿«ƒ¿»∆…∆
ויקרא,פרשת  «¿iÂ"«ƒ˜¯‡"וחומש

‰aÁ ÔBLÏ37 חיבה על המורה ¿ƒ»
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מצד וקירוב

שהוא  השבת עניין בדוגמת ישראל

לבני  מהקדושֿברוךֿהוא מתנה

לעיל, כמבואר ∆«¿Û"Ï‡·eישראל,
‡¯ÈÚÊ"ויקרא" שבמילה האל"ף ¿ƒ»

כאות  בתורה …¿(ÏÂ‡קטנה כתובה

ÌÈÓi‰ŒÈ¯·„a ·e˙kL BÓk38 בתחילתוÈ˙a¯ Û"Ï‡a "Ì„‡" ¿∆»¿ƒ¿≈«»ƒ»»¿»∆«»ƒ
המציאות  הדגשת את המבטאת גדולה אל"ף ‰etq¯39)אות Úe„iÎÂ ,40 ¿«»««ƒ

Ïˆ‡ Ï‡L '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L∆«∆«∆∆»«≈∆
B˜Ê אמו אבי ‰Ô˜f,סבו, ea¯ ¿≈«≈«»≈

"‡¯˜iÂ" ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡««ƒ¿»
BÏ ·ÈL‰Â ,‡¯ÈÚÊ Û"Ï‡a¿»∆¿ƒ»¿≈ƒ
ÏÏ‚a e‰fL Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈∆∆ƒ¿«

'eÎ ‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ41 ענין «¿¿»∆…∆
מגדרי  ויציאה לאלוקות הביטול

האישית. המציאות
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מוגה  בלתי

 נאמר למה  רש "י מתרץ  שבזה  - כו'" נימנו זו "בפרשה  פרשתנו, בריש  רש "י בפירוש  הביאור 
" ולא  הראשונים ), את  (שפסל  המשכן""אלה " "נדבת  מנין על  הן קאי המשכן" ש "פקודי מאחר  כי אלה ",

עם  הקשור  מנין חדש : ענין מתחיל  זו" ש "בפרשה  מובן, עבודתו", לכל  כליו "כל  מנין על  והן
 רק לא  פוקד  רבינו שמשה  תורה , של  וביינה  הפרטים . כל  לחשב  ותפקיד ) מינוי מלשון ("פקודי"

") המשקל  את  גם  אלא  המצוה , כוונת  השווי, ֿ ידי את  על  הוגה  - העשיה  עצם  המשכן"), נדבת 
ואילך . 272 ע ' חכ "ו בלקוטי-שיחות  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד 

***

." תורה שב "לקוטי שמות  ספר  דרושי של  הסיום  גם  היא  שמות , ספר  סיום  שהיא  פקודי פרשת 

כבוד  במכתב  כמבואר  מזה , ויתירה  אחד , ספר  הם  תורה ' שב 'לקוטי הדרושים  שכל  שאף  - ובהקדמה 
אדמו"ר  מו"ח  ישנו 1קדושת  הרי אחד ", ספר  של  חלקים  שני הם  תורה ' ו'לקוטי אור ' 'תורה  ש "הספרים 

נחלק  מהם  אחד  שכל  ובאופן תורה ', ו'לקוטי אור ' ד 'תורה  החלקים  משני החל  התחלקות , של  ענין גם 
כפי  שבכתב , בתורה  וכמו עצמו. בפני לספר  גם  נחשבים  שמות  דספר  שהדרושים  כך , ספרים , לכמה 

לספר  ספר  בין שיטין ד ' הפסק  שיש  תורה  בספר  בגלוי לעיכובא 2שרואים  הוא  זה  שהפסק  ,3.

פרשה  בין והפסק  התחלקות  יש  גופא  ספר  בכל  הנה  יותר , גופא ובפרטיות  פרשה  בכל  וכן לפרשה ,
המאמר  בין וכן לדרוש , דרוש  בין הפסק  לסעיף ,יש  סעיף  בין הפסק  יש  גופא  מאמר  בכל  וגם  להביאור ,

גופא  סעיף  הענין"ובכל  הפסיק  "אף  בבחינת  - לענין ענין בין נקודה  של  הפסק  .4יש 

ֿ דרך  ועל  כולו, הספר  של  לאחדותו סתירה  אינה  זו שהתחלקות  נח ומובן, פרשת  חיים ' ב 'תורת  5המבואר 

ודוקא  הפשוטה , אחדות  מצד  הוא  ההתחלקות  בסדר שריבוי  הנבראים  התחלקות  בריבוי ההתבוננות  ֿ ידי על 
הפשוטה . לאחדות  ועד  האחדות , לפשיטות  ועד  עקודים , דבחינת  להתכללות  עד  מגיעים  ההשתלשלות 

הפתגם  וכידוע  אחת , תורה  היא  הרי שבה , ההתחלקות  ריבוי שלמרות  התורה , בכללות  הוא  שאות 6[וכן
"לב "]. - אחת  תיבה  הם  התורה , שבסיום  ישראל " כל  ד "לעיני ל ' ואות  התורה , שבהתחלת  ד "בראשית " ב '

תורה " של  ד "גמרה  ענין  הוא  תורה ' ב 'לקוטי  שמות  ספר  שסיום  מובן , .7ומזה 

ש "מתכ  - תורה " של  ב "גמרה  ישראל  להשלמה "ומנהג התחלה  "מרשות "יפין בנוסח  שכתוב  (כמו
לאחריו), שבא  הספר  התחלת  על  (נוסף  התחלתו עם  הספר  סיום  את  לקשר  ֿ תורה ), בשמחת  שאומרים 

התורה . מהתחלת  ומתחילים  חוזרים  "ברכה ", פרשת  שמסיימים  שלאחרי ֿ תורה , בשמחת  כמו

התחלת  עם  שמות , ספר  סיום  פקודי, פרשת  ֿ תורה  בלקוטי הדרוש  סיום  את  לקשר  יש  ֿ דידן, ובנדון
נתן  ה ' כי ראו ֿ המתחיל  דבור  - ֿ תורה  בלקוטי שמות  ספר  התחלת  בשלח , פרשת  ֿ תורה  בלקוטי הדרוש 

השבת . לכם 

השבת " לכם  נתן ה ' כי ראו ֿ המתחיל  מדיבור  שה "קיצור  הטעם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי מופיע ועל 
ֿ פי  על  פעמים  כמה  ונדפס  חזר  ֿ תורה  שהלקוטי כיון ולכאורה , פקודי. פרשת  דרושי לאחרי ֿ תורה  בלקוטי 

הקיצור  להדפיס  יכולים  היו נשיאינו, רבותינו סיום הוראות  שבין הקשר  מודגש  ובזה  במקומו.
התחלתו. עם  שמות  דספר  ֿ תורה  הלקוטי

.פקודי אלה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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וש"נ.1) ואילך . תקס ס"ע ח "ד  שלו אג "ק
סע"ב.2) יג , ב"ב
וש"נ.3) רסרע"ג . יו"ד  תשובה פתחי  ראה
ובכ "מ .4) ד . כג , נשא לקו"ת

ואילך .5) ב ע,
וש"נ.6) תג . ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
רמו.7) סו"ס יו"ד  סתרס"ט . או"ח  רמ "א ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dbibg(iying meil)

epnn lawl `ly exingd `l mb df mrhne ,ezai`l yygy
.zecr epnn milawn oi`y exaqe eilr ewlg minkg mle` ,zecr

mb ilk jeza ilk liahdl xeq`l yi xg` mrhny dywn `xnbd
:dnexzlì LeçéðåäìàL,ux`d mrn ilk l`yi xagy yeygp - §¥¦§¥¨

xdfi `le ok dyri ux`d mr s` ilk jeza ilk ep` liahp m`e
meyne ,oick lahp `ly ilka ynzyn xagy `vnpe ,oick leahl

dnexzl mb ilk jeza ilk liahdl xeq`l yi jk.
,ux`d inrn mil`ey mixagy di`xdeïðúcdpyna`"t zeicr) ¦§©

(c"in,ñøç éìkeit lr cenv eieqiky epiidc ,lizt cinv swend - §¦¤¤
,znd lde`a `vnpd ,dtiìkä ìò ìévîzexdhd lk z` - ©¦©©Ÿ

,znd ld`a e`nhi `ly ekeza mi`vnpdúéa .ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¥
,íéøîBà éànLdf qxg ilk opaxcnìévî Bðéàd`neh lawlnàlà ©©§¦¥©¦¤¨

ñøç éìk ìòå íé÷Lnä ìòå íéìëBà ìòel` lky ,ekeza mi`vnpd ©¨¦§©©©§¦§©§¥¤¤

dxdh mdl yiy milk x`y lr `le ,dewna dxdh mdl oi`
.dewna

oipra lld zial i`ny zia oia mixace oic d`ian dpynd
:mzwelgnäî éðtî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàmz` mixne` ¨§¨¤¥¦¥§¥©©¦§¥¨

livn dxezd on ixde ,milkd x`y lr mb livn epi` qxg ilky
.lkd lreøîàmdlàîè àeäL éðtî ,éànL úéamcew ezligzn ¨§¥©©¦§¥¤¨¥

daex`d ita egipdyõøàä íò éab ìò,ux`d mr ea rbpy iptn - ©©¥©¨¨¤
,ezribpa milk `nhne afk epic ux`d mry.õöBç àîè éìk ïéàå§¥§¦¨¥¥

BëBúaL ïé÷Lîe ïéìëBà ízøäéè àìäå ,ìlä úéa íäì eøîàjeza - ¨§¨¤¥¦¥©£Ÿ¦©§¤¨¦©§¦¤§
,ux`d mr rbna `nh `edy s` ,lizt cinv swend qxg ilk

.mzxdih `l dewna dxdh mdl yiy milkd z` recneíäì eøîà̈§¨¤
,BëBúaL ïé÷Lîe ïéìëBà eðøäéhLk ,éànL úéa¥©©§¤¦©§¨¦©§¦¤§
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יב     

על  ֿ תורה  הלקוטי לימוד  את  שסיימו אלו שכל  שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד  הורה  המאמר , לאחרי
עבור  מממונם  שהתנדבו אלו "לחיים " יאמרו לראש  שלכל  והוסיף , "לחיים ". יאמרו השבוע , פרשת 
מי  נדבתם , (ולולי יותר  זול  במחיר  ֿ תורה  הלקוטי  את  לרכוש  יוכלו ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ תורה , הלקוטי הדפסת 
שיתנו  ובירכם  המנדבים , של  ֿ נפש  המסירות  מעלת  את  וציין ֿ תורה ...), הלקוטי של  מחירו היה  מה  יודע 
בכל  יתברך  ה ' להם  שירחיב  לברכם , והוסיף  ומצוות , תורה  בעניני גם  אחרים  על  וישפיעו הטוב , מרצונם 

ורוחני. גשמי בטוב  ֿ תורה  הלקוטי ומסיימי לומדי את  בירך  וכן ורוחני, גשמי בטוב  להם , המצטרך 

שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד  וגם  ניגון, ולנגן "לחיים " לומר  התחיל  ולפתע [הקהל  "לחיים ", אמר 
רב  זמן משך  מקומו על  ורקד  קומתו, מלוא  כולל עמד  הקהל , כל  את  בעודדו גדולה , והתלהבות  בשמחה 

אנ"ש , זקני את  ֿ תורה ].גם  הלקוטי סיום  עם  בקשר  וריקוד  בשמחה  להשתתף 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

השתתף  לא  ובמילא  הפירושים,  בשני  נתקרר  אשר  כותב  בו  פורים,  משושן  מכתבו  קבלתי 
בהתועדות )חסידים המשפיעה בהמתועדים אור וחום חסידותי(. ובטח מבין גם מעצמו אשר למרות 
בנפש  היינו  מבפנים  החום  להגדיל  צריך  הבהמית  בנפש  היינו  בחוץ  הקור  שיגדל  ככל  הנה  מכתבו, 

האלקית, וכשבורחים מהתועדות הרי אין זה עצה אפילו לא בתור דזשאק.

הצטערתי לשמוע אשר ילידי' שי' אינם בטוב הבריאות כדבעי, ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה 
כבר הוטב מצב בריאותם ויודיע טובות בזה. והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד 
זחו"ק כשורה ובנקל ויחוגו כולם יחד את חג הפסח הבע"ל בכשרות ובשמחה. ולמותר להאריך אשר 
החששא  ומגדיל  דאמר  כמאן  המקפידים  העולמות'שע  מנהג  וכידוע  אופנים,  שני  ישנם  בשמחה  גם 
לרקוד ולטפח בשבת ויו"ט, ובמילא את זה עושים בשינוי, היינו אחורי כפות היד זה על גב זה ולא 
פנימיות ושותים כוסות חלב שמפיל תרדמה )שופטים ה, כה(, ומובן אשר כ"ז פועל התקררות וד"ל 
והשי"ת יזכהו אשר ימשיך בגילוי הגמור מה שזרע ונטע בו במשך היותו תלמיד ישיבת תומכי תמימים 
ואשר כבר נראו פירות ג"כ אלא שאהבת הצחות מסתרת לפעמים, וכאשר יש לו נפילת הרוח מזה, הנה 
תחת שיתעורר עי"ז לתוספת אומץ בהמלחמה נגד הגוף ונה"ב, הנה גיט ער א מאך מיט דער האנט 
ומסביר זה לעצמו שאין לו חיות וכו' וכו' וכיון שסו"ס הרי בטח יצא מן המיצר אל החירות שיהי' ענין 
חירות באמת, הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז חסידים זיינען קלוגע און לייגען ניט אפ אויף 

מארגען, דאס וואס מען קען טאן היינט.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולנחת חסידותי מעצמו ומכב"ב שיחיו.

נ"ב: מוסג"פ קונטרס לב' ניסן הבע"ל שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.



יג

.d"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לפורים ‡. המתאימה המסכת הנה - פרטי מצב מצד להתחיל צריך הנני שבה - מסכת לסיום בנוגע
שבאים  הענינים וגם סופה, גם - לקמן שיתבאר וכפי תחילתה, הן שכן, מגילה. מסכת כמובן, היא,

לפורים. ובשייכות פורים אודות בעיקרם הם בינתיים,

מגילה ·. מסכת המשנה 1בסיום דברי את הגמרא מביאה "וידבר 2, בני 3: אל ה' מועדי את משה
בזמנו".*ישראל  ואחד אחד כל אותן קורין שיהיו מצוותן ,

וכו'- מועדות בפרשת קורין "בפסח הימיםֿטובים: בכל שקורין הפרשיות כל נימנו הנ"ל במשנה
. .בחנוכה בפורים קורין . במנחה בשבת ובחמישי "בשני מסיימת: והמשנה כו'", חדשים בראשי .

ובשני  במנחה בשבת שקראו מה יחזרו שבת יום (כשיגיע החשבון" מן להם עולים ואין כסדרן,
. משה וידבר "שנאמר - ראיה מביאים זה ועל מתניתין ובחמישי), "אכולה רש"י: ומפרש כו'", מצוותן .

המועדות". מעניני המועד ביום לקרות שמצוה מכאן ללמוד קאי,

לומר: יש - שבת ומנחת וחמישי שני אודות ולא ה'", "מועדי אודות מדובר שבפסוק [ואף

הפ  הפירוש (א) פירושים: ב' יש "מועד" לאותות בתיבת "והיו מלשון (ב) טוב', 'יום על שקאי שוט
ושנים" ולימים המועד"6ולמועדים "העביר הם 7, שבת ומנחת וחמישי שני גם והרי קבוע, זמן דהיינו ,

השבוע. ימות משאר שחלוקים קבועים זמנים

לקרות  שמצוה הימיםֿטובים, שהם המועדים ענין עיקר על קאי ה'" "מועדי שהכתוב אף דידן: ובנדון
ומנחת  וחמישי שני בימים להקריאה בנוגע הלימוד גם בזה נכלל מכלֿמקום המועד, מעניני המועד ביום

מצד אם - lthdשבת yexitdמצד או "מועד", שמזה mrhבתיבת המועד, ביום המועד מעניני הקריאה
שבת]. ומנחת וחמישי בשני להקריאה בנוגע גם אגב, בדרך למדים

ב" התורה קריאת אודות המשנה שבדברי iyingeולהעיר, ipy המסכת סיום בין קישור גם יש ,"
מקדימין ש"הכפרים נאמר המסכת בתחלת שהרי - dqipkdלתחילתה meil. שני "יום דהיינו, חמישי ", או .

כו'". ובחמישי בשני בעיירות יושבין דינין שבתי לפי למשפט, לעיירות מתכנסין שהכפרים .8.

היא  שבהם המשנה דברי את להביא הש"ס כדרך - המשנה דברי את מביאה שהגמרא ולאחרי
ודורשין  שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא: מסיימת - בגמרא השקלאֿוטריא
הוצרך  "למה רש"י: (וכפירוש בחג" חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות יום, של בענינו
ה' מועדי את משה וידבר מהו לישראל, משה אמרן לא כולן המצוות כל וכי משה, וידבר כאן לכתוב

כו'"). ומועד מועד כל הלכות עמהן מדבר שהי' מלמד ישראל, בני אל

פסוקים לקרוא צריכים יוםֿטוב שבכל לכך נוסף azkayכלומר: dxeza גם צריכים המועד, מעניני
המועד בעניני dtÎlrayלדרוש dxeza."בחג חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח "הלכות ,

אל4להערתו )* כו'"כל שאמרתי רשאי אתה אי שבכתב ד"דברים בהענין גלאטיקער א) ישראל: ובפרט 5בני . ַ
ב) שלם. פסוק כשמצטטים
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שבזה 1) החילוקים כידוע - בבלי בש"ס הפרקים חלוקת לפי
המשנה  לימוד על סיום זה שהרי - רפ"ג) מגילה תויו"ט (ראה

בבלי. דש"ס הגמרא עם
(ובפרש"י).2) רע"א לא,
מד.3) כג, אמור
(4zlgzd שהוסיף הטעם - שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה

) ההתוועדות בעת זה פסוק באמירת "כל" ).l"endתיבת
וש"נ.5) סמ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יד.6) א, בראשית
ובמצו"צ.7) יז מו, ירמי'
מגילה.8) ריש פרש"י
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סיום ‚. עם גם פורים דעניני השייכות מודגשת שבזה - הפורים בימי גם הוא זה שדין ולהעיר,
המסכת:

בגלל  זה הרי - פורים אודות נזכר לא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין הנ"ל שבברייתא אףֿעלֿפי
שתיקן התקנה אודות שסיומה dynשמדובר בפרשה שנזכרו המועדים רק היו משה של ובזמנו לישראל,

בנוגע  גם הוא זה דין אבל (וחנוכה); דפורים היוםֿטוב היה לא ועדיין גו'", ה' מועדי את משה "וידבר
לפורים.

בגמרא  להדיא "מאי 9וכמפורש ופריך, יום", של בענינו ודורשין שואלין בשבת להיות שחל "פורים :
יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה דתניא נמי, יוםֿטוב אפילו פורים, אריא
דתימא  מהו ליה, איצטריכא "פורים ומשני, בחג", חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות

לקמן  (דגזר דרבה משום גזרו 10נגזור כאן אף הרבים, ברשות אמות ארבע יעבירנה שמא מגילה בקריאת
לן". משמע קא קרייה) אטו דרשה

הלכות „. בפסח, פסח "הלכות רק נזכר יום", של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו שבתקנה לדייק, ויש
הכיפורים  ויום השנה ראש הלכות אודות נזכר ולא בחג", חג הלכות בעצרת, שבפרשה 11עצרת אף -

פרשיות  במשנה שנימנו וכפי הכיפורים, ויום השנה ראש גם נימנו גו'" ה' מועדי את משה  "וידבר  שסיומה
מפרשים  ועוד המהרש"א, שמדייק (כפי בהם שקורין ).12התורה

ושלמי  חגיגה שלמי ראיה, עולת מיוחדים: קרבנות להביא חיוב יש וחג ועצרת שבפסח מתרצים, יש
כו' ודורשין שואלין ולכן קרבנות 13שמחה, להביא חיוב שאין הכיפורים ויום השנה בראש מהֿשאיןֿכן ,

אלו.

כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל,

בהם. ולדרוש לשאול שצריך יוםֿטוב בכל דינים וכמה כמה עוד ישנם הקרבנות, מלבד

שהקרבנות לאחרי זה הרי בעצרת, ודורשין שואלין שכאשר גם xakומה mipken על יוםֿטוב, מערב
לבית  שמאי בית בין פלוגתא יש לעצרת בנוגע שהרי התשלומין), (בימי היוםֿטוב לאחרי להקריבן מנת

עצמו  ביוםֿטוב להקריבן אפשר אם .14הלל

הם הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע הדינים חידושי הרי - היוםֿטוב לדיני xzeiובנוגע ieaixa מאשר
כו'. ומצה חמץ הלכות בתוספת בפסח, גם ישנם עצרת דיני שכל כיון פסח, לגבי בעצרת הדינים חידושי

הכיפורים? ויום השנה לראש בנוגע יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין החיוב נזכר לא למה כן, ואם

ד"שואלין ‰. הדין שבין החילוק בביאור פסח, הלכות בריש הזקן רבינו דברי עלֿפי זה לבאר ויש
. פסחודורשין הלכות .gqtaהפסח בהלכות ד"שואלין להדין ,"mei miyely gqtl mcew"15:

יוסף' ה'בית שכתב מה .16ובהקדים פסח כדי ש"דיני יום שלושים לפסח קודם לעם להודיעם צריך .
בפסח  דאילו חמץ, וביעור כלים והגעלת מצה ואפיית החטים בטחינת להתעסק רב שהות להם שיהיה

דע"ז  דבפ"ק לומר יש ("ועוד הכי" מקמי כהלכתייהו להו עבדו לא אי תקנתא להו דטעמא 17לית אמרינן
פסח  בהלכות ששואלין דתניא "והא כו'"), ממומין לבודקו כדי הקרבן מפני יום ל' לפסח קודם דבעינן
בדברים  לדרוש כן וגם ההיא, במועד נצטווינו שבעבורם בטעמים לדרוש היינו בחג, חג והלכות בפסח

. ביוםֿטוב לעשות ומותר כו'".שאסור בהם ודורשין שואלין לכן קודם הלכות, שאר אבל .
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מגילה 9) הל' לרמב"ם לח"מ וראה (ובפרש"י). א ד, מגילה
הי"ג. פ"א

סע"ב.10)
(11- ופורים חנוכה אודות נזכר לא למה להקשות אין אבל

כנ"ל. משה, בימי עדיין היו שלא כיון
כאן.12) למגילה חכמים שפתי

וש"נ.13) תכט. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סתצ"ד 14) או"ח אדה"ז שו"ע וראה (במשנה). א יז, חגיגה

וש"נ. ואילך. 24 ע' חכ"ח בלקו"ש בארוכה נתבאר סי"ט.
וש"נ.15) ב. כט, מגילה
ט "ז 16) גם וראה בתחלתו. סתכ "ט שם.טואו "ח  ומג"א
ב.17) ה,
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ויום  השנה בראש גם ודורשין דשואלין החיוב מצינו לא מדוע השאלה: נשאלת עדיין עלֿפיֿזה אך
הכיפורים?

הזקן  רבינו אברהם'18אמנם, ה'מגן דברי ומבאר בענינו 19מפרש לדרוש מחוייבים עצמו ש"ביוםֿטוב
. "שיהיה - מצרים" ביציאת פסח כגון יום, .של דורש יום. של בענינו רגל בכל .meia ea dyrpd qp,

כבוד". ענני בהיקף ובחג תורה, במתן ובעצרת מצרים, ביציאת בפסח כגון

אין  לכן נס, של ענין בהם שאין דכיון - הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע השאלה סרה ועלֿפיֿזה
בהם. ודורשין שואלין

.Â:מובן אינו עדיין אך

של בענין לדרוש מה אין הכיפורים ויום השנה שבראש צורך qpאף יש עדיין - ביום בו הנעשה
הזקן zekldaלדרוש רבינו שכתב וכמו שיודיע 18היום. ביום, לבו הצריכות הלכות רגל בכל לעם ש"ידרוש

אףֿעלֿפי  בחג, חג והלכות בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלכות ביום, בו והמותר האסור להם
בהם  שאין אף הכיפורים, ויום השנה בראש גם כן, ואם לפניו". יום שלושים הרגל הלכות להם שדרש

ביום"? לבו הצריכות "הלכות בהם ידרשו לא מדוע מכלֿמקום נס, של ענין

הזקן  רבינו בשולחןֿערוך הסדר שגם (כידוע בשולחןֿערוך הזקן רבינו דברי בסדר הדיוק עלֿפי ויובן
. "שיהיה - בדיוק) .הוא דורש .. ביום בו הנעשה נס יום, של בענינו רגל בכל .. ידרוש כן וגם ..

. ביום בו והמותר האסור להם שיודיע ביום, לבו הצריכות הרגל הלכות הלכות להם שדרש אףֿעלֿפי .
לפניו": יום שלושים

ב"הלכות  להדרשה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה שמקדים הזקן רבינו דברי סדר
מצד גם) אלא אחד, בדיבור ענינים שני לומר אפשר שאי בגלל רק (לא הוא ביום", לבו dnicwdהצריכות

oipra לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר רק היא ביום" לבו הצריכות ב"הלכות שהדרשה היינו, ,
ביום". בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה

אלו, הלכות לשמוע להתאסף הציבור את להטריח אין ביום", לבו הצריכות ה"הלכות מצד כלומר:
הצריכות  ההלכות לימוד רק לא נכלל (שבזה לפניו" יום שלושים הרגל "הלכות להם דרשו שכבר כיון
הסדר, בליל להתנהג כיצד ידעו לא כן, לא דאם עצמו, בפסח הצריכות ההלכות גם אלא פסח, ערב עד
הדרשה  לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר אבל הדרשה); לזמן עד הצריכות ההלכות פרטי וכל
ה"הלכות  על גם הפעם עוד לחזור כדי ההזדמנות את מנצלים אזי ביום", בו הנעשה נס יום, של "בענינו

מקומות  בכמה שמצינו עלֿדרך ביום", לבו ומזרזין 20הצריכות וחוזרין מעשה קודם האדם את "שמזרזין
לא בלבד אלו הלכות שבשביל אף מעשה", בשעת למדום אותו שכבר כיון הציבור, את מטריחים היו

החג. לפני יום שלושים

לבו  הצריכות בהלכות הכיפורים ויום השנה בראש ודורשין שואלין שאין הטעם מובן ועלֿפיֿזה
הציבור, את לאסוף יש שבשבילו נס) של (ענין חדש ענין אין הכיפורים ויום השנה בראש שהרי - ביום
אלו  הלכות למדו שכבר כיון הציבור, את לאסוף אין בלבד ביום לבו הצריכות ההלכות בשביל ואילו

זה. לפני

.Ê צריכה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה הטעם מהו - נוסף בביאור צורך יש ועדיין
envrלהיות aeh meia:

דציבורא  בטירחא שמתחשבים הלכות בכמה של 21מצינו "בענינו לדרוש יכולים היו הרי שכן, וכיון .
החג, לפני יום שלושים - החג הלכות ללמוד כדי מתאספים שבו זמן באותו ביום" בו הנעשה נס יום,
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ס"ד.18) שם
שם.19)
הרשב"א 20) בחידושי הובא כד. יט, יתרו ופרש"י מכילתא

א. ד, למגילה והריטב"א
ע'21) כ (כרך דצבורא טרחא ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרסב
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להטריחו  ולא היוםֿטוב, את לחגוג הציבור את שיניחו לכאורה מוטב היה עצמו ביוםֿטוב ואילו
שיוכלו  כדי הדרשה... של לסיומה כבר ממתין שהציבור בשעה בה ארוכות, דרשות ולשמוע להתאסף

לעיסוקיהם? לחזור

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי במגילה 22ויובן שכתוב מה נזכרים 23בפירוש האלה "והימים
ונעשים":

האלה "הימים שכתוב מה המגילה mixkfpבשלמא קריאת עלֿידי זה הרי - אחשורוש 24" בימי "ויהי :
ניסא" "פירסומי של באופן הנס, סיפור פרטי וכל וגו'", ההוא "בלילה "הימים 25וגו'", שעלֿידיֿזה ,
. האלה "הימים הפירוש מהו אבל  הזה"; בזמן ההם "בימים נזכרים", נעשים miyrp.האלה כיצד - "

ומתנות" מנות לתת ויוםֿטוב ושמחה "משתה עלֿידי הרי עצמם? האלה" רק24"הימים נעשים ,zeevn
עצמם? האלה" "הימים ולא היום,

למטה זכרם "שבהזכר האריז"ל, lretaומבאר miyrp"נזכרים האלה "הימים כאשר כלומר: למעלה".
אמיתי, זכרון מתוך בזמנו, וחג חג כל ועלֿדרךֿזה בפורים, הפורים ימי את שמזכירים התורה, הוראת כפי
. האלה "הימים שיהיו לפעול ישראל בני של בכחם אזי - גידים ושס"ה אברים רמ"ח ובכל הלב, .בכל 

miyrp יהיו הראשונה, בפעם הפורים בימי שהיו כפי הנס, ענין והגילויים, ההשפעות שכל היינו, ,"
כדבעי. האלה הימים נזכרים שבו זמן  באותו הפעם עוד "נעשים"

ובעצרת  מצרים, ביציאת בפסח כגון ביום, בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה מובן ועלֿפיֿזה
להיות צריכה כבוד", ענני בהיקף ובסוכות תורה, envrבמתן aehÎmeia:החג לפני יום שלושים ולא ,

הפורים, לפני או הפסח, לפני יום שלושים תהיה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה אם
שבכתב, בתורה הפרשיות קריאת עלֿידי שבכתב התורה (לימוד תורה תלמוד מצות קיום אמנם בזה יהיה
האלה  ד"הימים הענין בזה להיות יוכל לא  אבל החג), בהלכות ודורשין ששואלין  שבעלֿפה תורה ולימוד

ב miyrpeנזכרים פורים שכן, ,"b"i,עתה גם להעשות יכול אינו ובמילא הראשונה, בפעם גם היה לא אדר,
הנס) (זכרון "נזכרים" להיות צריכים נעשים", האלה "הימים שיהיו meiaוכדי ea,באדר בי"ד - דוקא

וה  בעצרת, תורה מתן בפסח, מצרים דיציאת להנס בנוגע צריכה ועלֿדרךֿזה שלכן בחג, הכבוד ענני יקף
שבכתב. בתורה הפרשיות קריאת כמו דוקא, ביום בו יום, של בענינו הדרשה להיות

גו'" הוא "ונהפוך - הראשונה בפעם שהיתה עלֿדרך פורים שמחת נעשית כזה באופן "ונוח 26ודוקא ,
בשונאיהם" והרוג ויקר"27מאויביהם וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים  לנו"28, תהיה "כן -29.

***

.Á המסכת סיום לקשר "סיום" בכל כרגיל - תחילתה עם גם הקשור המסכת, בסיום נוסף דיוק ישנו
תחילתה: עם

מתחילת  להעתיק הגמרא מדייקת בה, לדון כדי מהמשנה בבא איזה מעתיקה כשהגמרא כלל, בדרך
מאמצעיתו. ולא הענין,

. משה "וידבר התיבות רק מהמשנה מעתיקה שהגמרא דידן, להבין:ובנדון צריך - כו'" מצוותן .

"שנאמר  לדבריה: ראיה בתור המשנה שמביאה בתורה פסוק הוא - ישראל" בני אל גו' משה "וידבר
"שנאמר". מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל הגמרא צריכה זה, פסוק מביאה הגמרא כאשר כן ואם כו'".
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דוד 22) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז
פכ"ט. (להחיד"א)

כח 23) ט, .אסתר
עה"פ.24) פרש"י
א.25) יח, ב. ג, מגילה

א.26) ט, אסתר
טז.27) שם,
טז.28) ח, שם
ההבדלה.29) נוסח
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היא- כו'" מ"שנאמר ההתחלה גם הנה דבר, של רקrvn`aלאמיתו זוהי שהרי לדברי di`xהענין,
הגמרא  היתה שכן, וכיון המשנה. דברי תוכן שהוא הענין עיקר בערך הטפל דבר כמו שזהו כך, המשנה,

. ה' מועדי את משה וידבר שנאמר כו', קורין "בפסח הענין: מתחילת להעתיק שיהיו צריכה מצוותן .
כו'". קורין

לבאר  היא הגמרא שכוונת כיון מהפסוק, רק אלא הענין, מהתחלת מעתיקים לא אם גם ועלֿכלֿפנים,
דלא מידי ("ליכא בתורה המקור באורייתא"את בענינו 30רמיזא ודורשין שואלין "שיהיו משה לתקנת (

שעלֿכלֿפנים כך, "שנאמר", מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל יש - יום" שלם.di`xdשל ענין היא

עצמו, מהפסוק החל מהמשנה הגמרא מעתיקה מדוע מובן: "שנאמר"?zhnydaואינו תיבת

.Ë:"יום של בענינו ודורשין ש"שואלין בדין ספק לפתור יש זה, דיוק שעלֿפי לומר, ויש

בשני  לומר יש - וכו'" בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו התקנה בביאור
בעניני  שבכתב בתורה הקריאה שזוהי ישראל", בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר כיון (א) אופנים:

שבכתב בתורה הקריאה הנה - dnrהמועד zxxeb כשם (ב) החג. בהלכות שבעלֿפה בתורה הלימוד גם
הנה - עמלק" ויבוא בפורים כו' מועדות בפרשת קורין mrhש"בפסח eze`n החג הלכות ללמוד צריכים

שונים, ענינים שני הם שבעלֿפה בתורה והלימוד שבכתב בתורה הקריאה אבל היום, מצוות עם הקשורים
בזה. זה תלויים ואינם

הש"ס: ובלשון לפועל, מינה' 'נפקא להיות צריך בתורה ענין שבכל כידוע - ביניהם מינה' וה'נפקא
שבכתב בתורה יום של בענינו שהקריאה באופן היא הקביעות כאשר - בינייהו" ביום `dpi"מאי בו

היום: מצוות שמקיימים

ואילו  (בשבת), ביום בו היא עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה הקריאה הנה - בשבת להיות שחל בפורים
נשואות  עניים של שעיניהן "מפני המגילה, לקריאת ששייך לאביונים מתנות (ועלֿדרךֿזה מגילה מקרא

מגילה" ראשון 10במקרא ביום - פורים וסעודת ששי , ליום מקדימים ,(31.

הנ"ל: אופנים בשני תלוי זה הרי - יום" של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו להתקנה בנוגע ואילו
שבכתב, בתורה הקריאה אחר ונגררת נמשכת שבעלֿפה בתורה החג בהלכות ודרישה שהשאלה נאמר אם
זאת  לדחות ואין השבת, ביום עצמו, בפורים - שבכתב בתורה קורין שבו יום באותו להיות צריך זה הרי
בתורה  הקריאה עם (ולא היום מצוות עם קשורה החג בהלכות ודרישה השאלה ואם ראשון; ליום

היום. מצוות מקיימים שבו יום באותו להיות צריך זה הרי שבכתב),

שואלין  שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא שדברי בכך נפתר זה שספק לומר, ויש
בהמשך באים יום", של בענינו גו'":weqtdlודורשין משה "וידבר

בהמשך באה היתה יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הברייתא dpyndאילו ixacl קורין "בפסח
ראיה  בתור המשנה, מדברי חלק הוא שהפסוק היינו, גו'", משה וידבר שנאמר וכו' מועדות בפרשת

לכאן; או לכאן לומר דיש הנ"ל, ספק נשאר היה אזי - לדבריה

בהמשך באה הברייתא כאשר בהשמטת weqtdlאבל המשנה דברי בציטוט כמודגש גו'", משה "וידבר
הפרשיות  (קריאת ישראל" בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר זמן שבאותו מובן, אזי - "שנאמר" תיבת

הנה שבכתב), dfבתורה onfa ויבוא" קורין בשבת שחל שבפורים וכיון יום"; של בענינו ודורשין "שואלין
השבת  ביום היא שבעלֿפה) (בתורה יום של בענינו הדרשה גם אזי השבת, ביום שבכתב) (תורה עמלק"
שואלין  בשבת להיות שחל "פורים הגמרא: מדברי ג) (סעיף לעיל וכנזכר ראשון), ליום לדחותה (ואין

ביום). בו אינה המגילה שקריאת (אף יום" של בענינו ודורשין
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זח"ג 30) ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה
א. קה, זו"ח א. רכא,

ס"ו.31) סתרפ"ח או"ח טושו"ע
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.È עם המסכת סיום לקשר שנהוג לעיל כנזכר - המסכת בהתחלת נוסף ענין מתברר ועלֿפיֿזה
:32תחילתה 

. בט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה שנינו: המסכת מימות בהתחלת חומה המוקפין כרכין .
הכניסה, ליום מקדימין שהכפרים אלא בי"ד, קורין גדולות ועיירות כפרים בט"ו, קורין נון בן יהושע
שיספקו  כדי הכניסה, ליום מקדימין להיות הכפרים על הקילו ש"חכמים בגמרא, וכמבואר וכו'", כיצד

שבכרכים". לאחיהם ומזון מים

ודורשין  ד"שואלין לענין בנוגע השאלה נשאלת בשבת) להיות שחל לפורים בנוגע (כמו כאן וגם
יום": של בענינו

בי"א  הכניסה, בימי בכפרים המגילה את שקורין זמן באותו יום" של בענינו ודורשין "שואלין האם
היא  המגילה קריאת שרק  כיון או עמלק"; "ויבוא גם קורין שבהם נתפרש שלא אףֿעלֿפי ובי"ג, בי"ב
ימים, כמה לאחרי אחר באופן זכרון עלֿידי יהיה ונעשים" ד"נזכרים הענין כללות ואילו הכניסה, בימי
בפורים  אלא) הכניסה, בימי (לא להיות צריך יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הענין גם הנה אדר, בי"ד 

עצמו.

משה  "וידבר לפסוק בהמשך בא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין האמור עלֿפי - בזה והבירור
"שואלין  אזי ה'") מועדי את משה ("וידבר שבכתב בתורה המועדות פרשת קורין כאשר רק שלכן, גו'",
הכניסה, בימי בכפרים המגילה לקריאת בנוגע גם מובן ומזה שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין 

יום. של בענינו ודורשין שואלין אין עמלק", "ויבוא בתורה קורין שאין זמן שכל

.‡È:נוסף לענין באים ומזה

בגמרא  מודעא 33איתא ו"מכאן כו'", כגיגית ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא "כפה תורה שבמתן ,
שקבלוה  תשובה להם יש עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא למה לדין יזמינם (שאם לאורייתא" רבה

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה הדור ו"אףֿעלֿפיֿכן, שקבלו 34באונס), מה קיימו היהודים, וקבלו קיימו
כבר".

בראשונים  שקלאֿוטריא .35ומצינו ד"כפה הענין אם ,. כגיגית ההר את רבה . מודעא מכאן .
שבכתב. לתורה בנוגע גם או שבעלֿפה, לתורה בנוגע רק הוא לאורייתא",

- פורים  של שבעלֿפה' וה'תורה פורים, של שבכתב' שה'תורה לומר, נראה לעיל, האמור ועלֿפי
במילואו. תורה) (במתן כבר שקבלו מה על (בפורים) הקיום נעשה שאז ביחד, באים

הקריאה  עם אלא) המגילה, קריאת עם (לא קשור יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין מה גם יובן ובזה
תורה  עם שבעלֿפה תורה מקשר וקבלו" ד"קיימו שהענין מודגש שבזה - עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה

המצוות. ענין אפילו כולל לתורה, מחוץ שהם ענינים עם ולא שבכתב,

***

.·È אמר" המסכת, בסיום הקודמת הבבא עם הקישור - רמז ובדרך אפשר בדרך - ולבאר להוסיף ויש
. ינאי צריך רבי תורה שהספר היינו, המטפחת), (בתוך תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל מוטב .

המטפחת: את וכורכים גוללים ועליו קביעות, של באופן עומד להיות

עצמו  תורה שהספר הוא, תורה, הספר את גוללים שבה למטפחת תורה ספר שבין החילוק כללות
תורה. ספר כיבוד מצות - מצוה של ענין הוא במטפחת כריכתו ואילו התורה, לימוד הוא ענינו
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שנאמר 32) נקראת מגילה ד"ה ראה - החסידות ע"ד ההדרן
ואילך). לה ע' (לעיל ההתוועדות בהמשך

יתרו 33) פרש"י ב. ב, ע"ז גם וראה (ובפרש"י). א פח, שבת
יז. יט,
כז.34) ט, אסתר

וראה 35) שם. יתרו עה"פ וריב"א מבעה"ת זקנים דעת ראה
שיחת  שם. יתרו לפרש"י שפ"ח שם. וע"ז לשבת הע"י מפרשי גם
.(208 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת ס"ח תשכ"ג פורים

וש"נ.
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"מעשה  או גדול" "תלמוד אם - פלוגתא יש שבזה (מצוות), למעשה תלמוד שבין החילוק כללות וזהו
.36גדול"

משמע, - תורה הספר הוא שהעיקר היינו, תורה", ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל "מוטב שנאמר וממה
התלמוד. הוא שהעיקר

בתורה; לעסוק שיושבים באופן אינו דפורים הענין שהרי המצוות, ענין יותר מודגש בפורים ולכאורה:
דרוש, של ענין בשמיעת הקהל את מעייפים כאן רק בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כבודֿקדושת

ענין מודגש שבפורים הוא הסדר כלל בדרך אבל לרקוד... לרעהו zeevndבמקום איש מנות "משלוח :
לאביונים" לברוך 37ומתנות המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב - כולנה על והעולה ,

(מעשה),38מרדכי" המטפחת בתוך נגלל להיות צריך (תלמוד) שהספרֿתורה מזה להסיק יש שכן, וכיון .
להיפך. ולא

. ישראל בני אל ה' מועדי את משה "וידבר - הדברים המשך בא זה להם ועל תיקן משה רבנן, תנו .
יום": של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל

הענין  תחילה להיות צריך - יוםֿטוב בכל ועל ֿדרךֿזה בפורים, ד"נעשים" הענין להיות שיוכל כדי
מועדי  את משה "וידבר שבכתב, בתורה המועד פרשת קריאת עלֿידי הן התורה, לימוד עלֿידי ד"נזכרים"

שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין עלֿידיֿזה והן ישראל", בני אל ה'

אמרתך" לשוני ד"תען באופן הוא התורה דלימוד הענין שכללות לפי הקורא 39והיינו, אחר כעונה ,40,
ב'לקוטיֿתורה' אלא 41וכמבואר זה שאין והיינו, כו'", ונדבר איתמר "שממילא "איתמר", הלשון בפירוש

מסיני  למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל הקדושֿברוךֿהוא, דברי על שחוזרים ולכן,42מה ,
שמביא  תלמוד "גדול בבחינת המצוות, קיום עלֿידי "ונעשים" אזי התורה, לימוד עלֿידי "נזכרים" כאשר

מעשה" .36לידי

בזה  שיש המטפחת גלילת ענין כללות כי, - תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל ש"מוטב גם וזהו
את  לכבד מצוה יש מזה וכתוצאה הלימוד, הוא שעניינו הספרֿתורה, של החשיבות בגלל זה הרי מצוה,

המטפחת. גלילת עלֿידי הספרֿתורה,

תלמוד, ולא מצוות, הם היום עניני של ככולם שרובם אףֿעלֿפי לפורים: בנוגע ועלֿדרךֿזה
- זה ולפני יום", של בענינו ודורשין "שואלין - הלימוד מענין היא שההתחלה לידע צריך מכלֿמקום

מגילה  במסכת בספר 43כדאיתא זכרון זאת כתוב בתורה, כתוב מקרא לו מה 44"שמצאו זאת" "כתוב ,
רק  (לא במגילה" שכתוב מה "בספר" בנביאים, שכתוב מה "זכרון" תורה, ובמשנה כאן שכתוב

ד"נעשים". הענין אחרֿכך בא ומזה "רביעים"); גם אלא "שלישים",

במתןֿתורה, - כבר" שקבלו מה "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו הוא פורים של שענינו גם וזהו

אורה" היתה "ליהודים - היא תורה"28וההתחלה זו "אורה "ושמחה 45, גם אחרֿכך נמשך ומהתורה ,
ויקר" תפילין"28וששון אלו "יקר לתפילין"45, - התורה מצוות - כולה התורה כל "הוקשה ,46,

פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין גם יודעים וששון 47ומהתורה ושמחה אורה היתה ש"ליהודים -
לנו" תהיה "כן כפשוטו, .29ויקר"

***
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וש"נ.36) ב. מ, קידושין
כב.37) ט, אסתר
ב.38) ז, מגילה
קעב.39) קיט, תהלים
שה"ש 40) לקו"ת א. קט, ב. סז, יתרו תו"א ב. לח, סוכה ראה

ובכ"מ. ב. מד,
ואילך.41) ב כב, נשא א. ו, פקודי

(42.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
א.43) ז,
יד.44) יז, בשלח
ב.45) טז, מגילה
וש"נ.46) א. לה, קידושין
וש"נ.47) א. סג, שבת
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.‚È נשיאנו רבינו סיפר תש"ה תק"ה 48בפורים שנת פורים אודות אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד ,
וביאר: תורה, הבעלֿשםֿטוב אמר שאז הבעלֿשםֿטוב, אצל

"יהוד  במגילה נזכר פעמים ושש "יהודים", בשם ישראל בני נקראים -במגילה יודי"ן) (בשני יים"
("שכל  "יהודים" שהשם - "ישראל" או ישראל" "בני שנקראים בנביאים וגם שבכתב בתורה כרגיל שלא

כולה" התורה בכל "כמודה שחשיב - בעבודהֿזרה יהודי"49הכופר נקרא - להיפך) על 50(ועלֿדרךֿזה ,
"יהודיים" שבתיבת היודי"ן וב' ישראל, בני אצל שיש המסירותֿנפש ענין עם קשור ההודאה) ענין שם

הבהמית; נפש של הכחות ועשר האלקית  נפש של הכחות עשר על קאי

עמוקות' ב'מגלה כדאיתא התורה, ענין עם קשור "ישראל" השם ראשיֿתיבות 51ואילו ש"ישראל"
"iשyשיםxותיות`יבואl."תורה

.„È:יותר ובפרטיות

של השם הוא - בפשטות - .awri"ישראל"

ידוע  ויצחק, אברהם יעקב, בין העבודה חילוק ביתו 52ובענין ואת בניו את (ש"יצוה אברהם שעבודת
"אברהם 53אחריו" נקרא שלכן אהבה, החסד, ענין שזהו חסדים, וגמילות אורחים הכנסת בענין היתה (
;54אוהבי"

שכתוב  כמו פחד, של באופן היתה יצחק אלקות 55עבודת "לקח" שיצחק היינו, לי", היה יצחק "ופחד
להיות  שצריכה התפילה, ענין כללות זה הרי האדם ובעבודת הגבורה, קו פחד, של באופן עבודה עלֿידי

עומד" אתה מי לפני ד"דע ולהיות 56באופן ביותר, גדול וביטול בפחד לעמוד האדם אצל מעורר שזה ,
הגמרא  ובלשון לתכליתו, עד מריה";57מצומצם קמיה "כעבדא :

אהלים" יושב תם "איש - הוא יעקב של ענינו של 58ואילו ואהלו שם של "אהלו רש"י: כפירוש ,
שעסק - dxezdעבר" cenila.

כל  של ה"אבות" הם ויעקב יצחק אברהם שהרי - מישראל אחד כל אצל בפועל בעבודה נמשך ומזה
מישראל  השני,59אחד עמוד יצחק, של ענינו חסדים; גמילות אברהם, של ענינו אצלו להיות שצריך -

תיקנום" קרבנות ש"במקום התפילה ענין העבודה, התורה 60עמוד עמוד השלישי, עמוד יעקב, של וענינו ;
עומד" "העולם שעליהם דברים שלשה האדם"61- זה קטן "עולם והן בכללותו, העולם הן והיינו,62, ,

חיות  מקבל ידם ועל ומתנהג, חי הוא פיהם שעל העמודים ג' על עומד יהודי כל של והעצם שהמציאות
המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה - המצוות קיום התורה, לימוד החיים": בשם 63מ"חיי "נקראת ולכן ,

בתניא  הזקן רבינו שכתוב (כמו סתם" והן 64מצוה התורה הן זקוקים שלזה - (תפלה) העבודה וענין ,(
ארצה" מוצב ה"סולם עלֿידי להתעלות שצריכים ועלֿידי 65המצוות, להתפלל, בעמדו יהודי שמעמיד

השמימה" מגיע "ראשו ומתפלל.65תפילתו עומד שכנגדו "מריה" עם שמתדבק ,

"ישראל", - מהתורה ובאה נמשכת שמציאותו כפי - הוא ליהודי קוראת שהתורה השם ולכן,
נאמר  זה ועל לתורה, אותיות ריבוא ששים יש התורה)66ראשיֿתיבות על שקאי סתם, ("ספר" ספר "זה
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גם 48) וראה .(71 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה פורים שיחת
חל"ו  התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג פורים שיחת

וש"נ. ואילך). 202 ע'
א.49) מ, קידושין
רע"א.50) יג, מגילה
קפו.51) אופן
(בסופו),52) רנ אופן מג"ע (בס"ת). ויצא ר"פ זח"א ראה

ועוד. לך. לך ר"פ ועה"ת
יט.53) יח, וירא
ח.54) מא, ישעי'
מב.55) לא, ויצא
ב.56) כח, ברכות ראה

יו"ד 57) רע"א.שבת ,
כז.58) כה, תולדות
וארא.59) ר"פ תו"א וראה ב. טז, ברכות
ב.60) כ, זח"ב אֿב. כו, שם ראה
מ"ב.61) פ"א אבות
ועוד.62) ג. פקודי תנחומא
א.63) ט, ב"ב
ב).64) (מח, פל"ז
שו,65) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
א.66) ה, בראשית



כי d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אדם" קרויין "אתם - אדם" "תולדות נעשה התורה שעלֿידי והיינו, אדם", מהתורה;67תולדות שנולדים ,
של  החיות חידוש נעשה ידו שעל האופן גם הנה ולכן ישראל, איש של נשמה נעשית בתורה אות מכל
שהיא  שבתורה, האות - מקורה עם התקשרותה עלֿידי הוא אּפלעבן") זיך זי קען ("וואּו ישראל ָנשמת

פעמים  כמה כאמור שבתורה, האותיות ריבוא ששים מכל כדבעי,68פרט אינה בתורה אחת אות שכאשר
כדבעי. אינם שבתורה האותיות ריבוא ששים כל גם אזי

ּביזנעס"; אן יּור "מיינד אומרים: יהדות, עניני אודות עמהם מדברים שכאשר לאלו המענה גם ָ[וזהו
זו  שאין - דעות? לי לומר שלי בבעלות מתערב אתה מה אבל לבריאות, - ("פרום") דתי להיות רצונך

בנוגע דעה שנוגע`jilהבעת ענין אלא ,ily miiga לאות כראוי מאירה תהיה שלי שהאות כדי ;
הוא  תורה הספר שאז כשרות, להיות צריכות שבתורה אותיות ריבוא הששים כל הנה כשרה, בספרֿתורה
ריבוא  הששים לכל נוגע זה הרי חסֿושלום, כדבעי שלא להיות רוצה אחת אות וכאשר ובשלימות, כשר

בנוגע דיבור זה אין ויהדות, תורה של ענין אודות יהודי עם מדברים כאשר ולכן, שבתורה, ,zleflאותיות
בנוגע .envrlאלא

היהדות  הפצת בענין נשיאינו רבותינו של ההשתדלות לגודל הטעם איניש 69וזהו ידע דלכאורה: -
ולנסוע  לילך דוקא  נפשו למסור  כלֿכך  הצורך מהו כן, ואם לעצמו, בנוגע לפעול עדיין שצריך בנפשיה
מתעסק  הוא הרי הזולת, עם מתעסק כאשר דבר, של לאמיתתו כי, - הזולת? עם לפעול כדי למרחקים

כדבעי. יהיה שהזולת ההשתדלות גם נכללת עצמו עם בהתעסקות עצמו; עם

הלב, מן היוצאים בדברים שמדבר עלֿידיֿזה דוקא זה הרי - הזולת אצל הדברים שיתקבלו כדי אלא,
וכסיל" זקן ה"מלך של הידועה ה"חכמה'לע" [כמו ידיֿחובתו לצאת כדי רק החיוב 70ולא דין שעלֿפי ,

תוכיח" ערכין 71ד"הוכח במסכת הגמרא (כדברי נזיפה" "עד שיפגוש 72הוא בכך חובה ידי לצאת ויכול ,(
הכוונה  שהרי - לדלת... מעבר אותו יזרוק והלה ווארט"), שארפן ("א חריפים דברים לו ויאמר הזולת ַַָאת

פלוני]. על שיפעל אלא) לדלת, מעבר אותו יזרוק שפלוני (לא היא

ענין זה שאין אוipeltyוכאמור, האישי, ענינו שזהו לומר לדחות edy`יכול שביכלתו לומר יכול
שיש  בשעה בעבודתו שלם להיות יכול שאינו כיון - הוא בעבודתו שלם שיהיה לאחרי זמן, לאחר זאת

שלו]. הספרֿתורה זהו פעל; ולא הזולת  על לפעול ביכלתו

.ÂË"לו אין תורה אפילו כו', תורה אלא לו אין האומר "כל המביא 73אמנם, לימוד להיות צריך אלא ,
מעשה  .36לידי

שמונהֿעשרה, ומתפלל בביתֿהכנסת כשנמצא רק לא זה הרי - המעשה ענין להיות וצריך יכול והיכן
המעשה. ימי לששת השייכים העולם בעניני גם לפעול צריך אלא תורה, ולומד בישיבה כשנמצא רק ולא

נפש, במסירת צורך יהיה שאם "הנחה" מתוך לעולם כשיוצא דוקא זה הרי - העולם בעניני לפעול וכדי
נעשה  לאו, ואם אליו, ויציית ישמע שהעולם בתנאי בעולם לפעול יוצא אם מהֿשאיןֿכן נפשו; ימסור

בעולם. לפעול יוכל לא אזי - ולישיבה לביתֿהכנסת בחזרה ובורח "ברוגז",

ימים "ששת הדיוק גם המשפטים cearz"74וזהו ואלה פרשת אור' ב'תורה הזקן רבינו שמפרש כפי ,75,
עור  עיבוד על פרך עבודת של באופן להתייגע  שצריכים שכשם והיינו, עבודין", "עורות מלשון שזהו
קלף  לעשותו כדי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אדם, למלבוש ראוי לעשותו כדי ("מ'הובלעוועט") בהמה
אלפי  שית ימים, בששת ה"עבודה" להיות צריכה כזה באופן הנה ומזוזות, תפילין תורה, ספר לכתיבת

עלמא  דהוה .76שנין
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וש"נ.67) רע"א. סא, יבמות
וש"נ.68) .52 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(69.213 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יג.70) ד, קהלת
יז.71) יט, קדושים

ב.72) טז,
ב.73) קט, יבמות
ועוד.74) ט. כ, יתרו
ג.75) שם, א. עו,
וש"נ.76) א. לא, ר"ה
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כו' נסיונות ללא חייו, ימי כל ובישיבה בביתֿכנסת לישב לו מוטב זה?! "סדר" איזה צועק: וכאשר
אלא  עצמה, את לתקן בשביל למטה ירדה לא הנשמה הקדושֿברוךֿהוא! של רצונו זהו לו: אומרים -

הבהמית  ונפש הגוף את לתקן שהעולם 64בשביל העולם, את לתקן כדי זה הרי - כאן נמצא שאתה מה כל ;
יתברך. לו משכן יהיה

רז"ל  אמרו זה על - מאי jgxk"77אלא lr"יהודי" בתור זאת לעשות עליך חי"; מסירת אתה מתוך -
נפש!

מספר  במגילה (שמופיע יודי"ן בשתי "יהודיים" השם בפירוש הנ"ל הבעלֿשםֿטוב תורת תוכן וזהו
לעולם  יוצא שכאשר - הבהמית נפש של הכחות ועשר האלקית נפש של הכחות עשר על שקאי פעמים),
הכחות  עשר גם אלא ה', רצון את מקיימת האלקית נפשו רק לא אזי התורה, עלֿפי נפש מסירות מתוך

מתייהדים" הארץ מעמי ש"רבים שפועל ועד כ"יהודי", מתנהגים הבהמית נפש שממלא 78של והיינו, ,
העולם. ובעניני הארץ" ב"עמי גם לפעול השליחות את

.ÊË הנ"ל בשיחה אדמו"ר כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי העיבור,48וממשיך שנת היתה תק"ה ששנת ,
בעיבור. הוא העולם עכשיו אז: אמר  והבעלֿשםֿטוב

כך,- תק"ה, שנת אלול בח"י נולד הזקן רבינו שהרי בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה באותה
שמפרש  כפי - הבעלֿשםֿטוב כוונת היתה וזו בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה אותה של שבפורים
שכיון  - כפשוטם הדברים את למדו נסתרים, ענינים הבינו שלא שהשומעים אף נשיאנו, רבינו ומבאר

בעיבור. הוא העולם אזי העיבור, שנת שזוהי

אלינו? נוגע זה ומה הענינים, שני קישור מהו ולכאורה:

.ÊÈ:העיבור ענין כללות בהקדם ויובן

הכבוד  כסא מתחת חצובה היא שהנשמה -79כיון בשרֿודם בגוף ולהתלבש לירד צריכה ואחרֿכך ,
הקצה? אל הקצה מן דילוג כזה להיות יכול כיצד השאלה: נשאלת

בספרים  באופן80ומבואר זה שאין והיינו, העיבור, ענין ישנו זה שבגלל יורדת , הנשמה שכאשר
הנה ישנו cinמלמעלה אז וגם הכלל, מן היוצא באופן רק הוא זה ענין נשמה; עם יחד גוף למטה נולד

ועד  חדשים, תשעה או חדשים שבעה במשך עיבור של ענין ישנו כלל בדרך אבל למעלה, העיבור ענין
תוספאה  (כרבא חדשים י"ב של הגוף 81לעיבור ציור מתפתח הזמן שבמשך - היא העיבור ופעולת ,(

העיבור  שבימי לנשמה, בנוגע כן וכמו גידים, ושס"ה אברים לרמ"ח שבאם, ואודם שבאב לובן מ"טיפה",
היא" טהורה בי שנתת ש"נשמה כפי הרוחנית ממעלתה הנשמה סדר 82יורדת כל את ועוברת ,

הלידה. בעת בשרֿודם בגוף שבאה עד בי", ו"נפחתה "יצרתה" ד"בראתה" ההשתלשלות

צריך  כן כמו גשמי, גוף להחיות שתוכל עד כו' למטה מלמעלה לירד צריכה שהנשמה שכשם ומובן,
העיבור  ימי לאחרי היא שהנשמה כפי אפילו שהרי מהנשמה, רוחנית חיות לקבל שיוכל להתכונן הגוף

הגוף. גשמיות לגבי בתכלית רוחנית עדיין היא הרי

ברמ"א  ששומר 83וכדאיתא במה לעשות "שמפליא - לעשות" "מפליא השחר: בברכות הלשון בפירוש
חיים  שנות כמה ולאחרי העיבור, לאחרי שגם והיינו, גשמי", בדבר רוחני דבר וקושר בקרבו האדם רוח
הגוף, עם הנשמה את לקשר לעשות" ד"מפליא בכח צורך יש ויום יום בכל הנה הזה, בעולם

פנימי. באופן הנשמה את לקבל הגוף הכשר שישנו קודם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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ספ"ד.77) אבות
יז.78) ח, אסתר
א.79) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
(80211 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ואילך.

ובפתחי 81) סי"ד ס"ד אה"ע רמ"א וראה ב. פ, יבמות
פ"ב. כח שער ע"ח תשובה.

ב).82) ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת
סוס"א.83) ס"ו או"ח
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לעולם לירד צריכה היתה שכאשר מובן, dycgומזה dnyp הזקן רבינו של נשמתו לה 84- שהיתה -
(כפי  בחכמהֿבינהֿודעת והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות של הגילוי את בעולם להחדיר שליחות

מקומות  בכמה נשיאנו רבינו של85שמבאר ענין להיות הוצרך אזי ,(xeair של העיבור (א) ובשתים: ,
dnypd עלֿידי בפנימיות, שיתקבל באופן התורה, פנימיות עלֿידי העולם את ולהחיות להאיר שצריכה ,

של העיבור (ב) והשגה, עכשיוmlerdהבנה הבעלֿשםֿטוב: אז שאמר שצריך mlerd(כפי בעיבור), הוא
אנושי. בשכל והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות את לקבל ראוי להיות להתכונן

.ÁÈ:אלינו בנוגע גם מובן ומזה

בפורים  יושב יהודי שכאשר ונעשים", נזכרים האלה "והימים בפירוש ז) (סעיף לעיל האמור ובהקדם
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל לבו, בכל הפורים עניני ומזכיר שלו לפעול 86בפינה בכחו אזי ,

הראשון. בפורים שנמשכו הענינים כל את להמשיך שביכלתו האריז"ל שמעיד כפי ד"נעשים", הענין

לבבך  "בכל אצלו יהיה ד"נזכרים" הענין אם אפילו הרי ומצבו, מעמדו בידעו מובן: אינו ולכאורה
בני  כל עם יחד המלכה, ואסתר היהודי למרדכי להשתוות ביכלתו יש האם - מאדך" ובכל נפשך ובכל

ויום" לילה ימים "שלשת שצמו ולמדו 87ישראל, התפללו וצעקו, שצמו תינוקות אלף כ"ב ואספו ,88,
הפורים?!... עניני כל את פעלו ואז וועלט"), א געקערט ("מ'האט העולם את ַָוהפכו

אותו  לשאול מבלי - יהודי לכל כחות נותנים בברוקלין, תשכ"ה, בשנת שגם אומרים, ואףֿעלֿפיֿכן
שאסתר  מה כל ימשיך התורה, כרצון הפורים ימי את  שיזכיר שעלֿידיֿזה - הקודמת בשעה עמו נעשה מה

המשיכ  וכו') וכו' ימים ג' במשך התענית (עלֿידי ישראל בני וכל  אז!ומרדכי ו

ומצב  מעמד לבין הראשונה בפעם דרך לפתוח שצריך ומצב מעמד בין החילוק שזהו - בזה והביאור
סלולה: דרך כבר שיש

וכו') תעניות ג' (עלֿידי פעלו תינוקות, אלף וכ"ב מישראל ריבוא ששים ואסתר, שמרדכי לאחרי
בעולם  ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים הנה מסירותֿנפש, מתוך וקבלו" "קיימו שעלֿידי

מאמרים  בכמה בארוכה כמבואר אליהו", "פתח (עלֿדרך הדרך את פתחו אזי - דרך 89למטה שתהיה (
להתייצב  רק צריכים כו'; יגיעה באותה צורך אין - סלולה דרך על נוסעים וכאשר ישראל, בני לכל סלולה

חסֿושלום). הפכי בכיוון (לא הנכון בכיוון ולנסוע הנכונה הדרך על

בעולם: התורה פנימיות לגלות חדשה, נשמה הזקן, רבינו של לשליחות בנוגע ועלֿדרךֿזה

של  ומאמרים וזכרונות ברשימות (כמבואר וכו' ומאסר ומלחמות גזירות קטרוגים זה על היו בתחילה
המסירות  בגלל הנה נפשו, מסירת עלֿידי הדרך את וסלל פתח הזקן שרבינו לאחרי אבל נשיאנו); רבינו
בו  (שיעסקו ומצוות תורה של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין פסקו החסידות, תורת על הלזו ֿנפש

הידועה  הקודש באגרת נשיאנו רבינו שכתב (כמו העליונה" על החסידים "יד תהיה ).90כדבעי)

החול, בימות אפילו הזקן רבינו של נפש למסירות להשתוות בימינו חסיד יכול כיצד ולכאורה:
אלא  - בפועל?! נפשות סכנת של במצב בביתֿהאסורים בשבתו נפש למסירות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הבעלֿשםֿטוב  וכתורת הדרך, פתיחת לאחרי זה הרי שעכשיו הוא רז"ל 91שהחילוק מאמר 92בפירוש

ניזון העולם "כל liaya"כל גם הנה ואז כו'", השפע ושביל צנור שפתח צנור, הוא "שביל בני", חנינא
"ניזון". להיות יכול העולם"
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וש"נ.84) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
ועוד.85) .88 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש ראה
ה.86) ו, ואתחנן
טז.87) ד, אסתר
ספ"ט.88) אסת"ר
ע'89) תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ"ב ראה

ועוד. קב. ע' תרפ"ח רפג.
ע'90) לתניא והערות בקיצורים באג"ק נדפסה ולאח"ז קכג.

ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו
ס"ה.91) כש"ט
וש"נ.92) ב. יז, ברכות
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.ËÈ:אלינו ובנוגע

בה פלוני, עם חסידות וללמוד לילך ממנו תובעים מה הטוענים: עבודתו ישנם השלים שלא בשעה
בשלימות  מוכן אינו מעלותיו, כל עם הוא, שאפילו גם ומה פארטיג"), ניט זיך מיט נאך איז ("ער ַָבעצמו
בודאי  הרי למעלתו, מגיע ואינו ממנו הערך בריחוק שהוא פלוני, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חסידות, ללמוד

החסידות! ללימוד שייכות לו שאין

קלאּפן") ("דורך לפתוח שצריך הראשון היית אתה אילו נכונה היתה הנ"ל טענה לו: אומרים זה ַועל
של  מלכו המלך, דרך וטובה, ישרה סלולה, דרך וישנה בשבילך, זאת עשו שכבר לאחרי אבל הדרך; את
והשגה, בהבנה התורה פנימיות לקבל שיוכל כדי בעיבור היה העולם שכללות מאז שהתחיל כפי - עולם
אמנם  צריך מאז, הנה - לעולם זאת וליתן לירד שתוכל כדי בעיבור היתה מלמעלה חדשה' ה'נשמה וגם

"ניט  הידוע: ובלשון קלה, שעה במשך "עיבור" של ענין אצלך גם אין 93להיות לאּפטשעס מיט ָשּפרינגען
"שּפארן  צריך ואינך ידים, ליטול לך מותר להתכונן; אלא תורת 94סוכה", אין גראבקייט דיין מיט זיך ַָ

איינקערן") ("זיך להתמודד ותצליח "צדיק" שתהיה עד להמתין צריך אינו פלוני לאידך, אבל ַהחסידות"...
תורה  או שבכתב תורה שולחןֿערוך , חסידות, מספר דברֿמה לו תמסור לא אז ועד שלך, הרע היצר עם

שלך!... והגסות מהחומריות לסבול מחוייב אינו פלוני שבעלֿפה;

הנך  הרי אויס"); ניט ("מאכט משנה זה אין - בשכל זאת מבין אינך אם גם לו: לומר ַומוסיפים
"יהודי",

יהודי"- "מיהו בענין ישראל בארץ שפסקו כפי בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר ,95(כבודֿקדושת
דוקא  "יהודי" אלא "ישראלי", לא יהודי; הוא יהודיה לאם שנולד -שמי 

הגמרא  פוסקת ל"יהודי" הכי 50ובנוגע זרה" ה"עבודה והרי יהודי", נקרא בעבודהֿזרה הכופר ש"כל
הגוים" ככל ש"נהיה - היא "איוואן ",,96גדולה שהוא יחשבו אלא יהודי, שהוא יכירו  שלא שרצונו  ַהיינו,

אם "מייקל" והן בכך רצונו אם הן הנה יהודיה, לאם שנולד שכיון היא, האמת אבל רחמנא ֿליצלן, גוי -
כולה" התורה בכל ו"מודה בעבודהֿזרה", "כופר בעצם הוא הרי ובמילא, יהודי, הוא הרי אלא,49לאו, ,

אנסו" "יצרו קלה שלשעה להיות וכסיל",97שיכול זקן ל"מלך לציית שלא הברירה בידו אבל ,

ושמחה  ב"אורה ומצוות תורה של ויקר" וששון ושמחה ה"אורה את להמשיך דרכו, לבטח ילך - ואז
ושמח. מואר עולם שיהיה והחומרי, הגשמי הזה שבעולם ויקר" וששון

***

.Î למה והמן  דאחשורוש  "משל הם: אומרים - והמן דאחשורוש הענין את לבאר רוצים חז"ל כאשר
חריץ  בעל שדהו. בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר
זה, אצל זה נזדווגו לימים בדמים. זה חריץ לי יתן מי אמר, התל בעל בדמים, זה תל לי יתן מי אמר,

והלואי" בחנם אותה טול לו, אמר תילך, לי מכור התל, לבעל חריץ בעל לו .98אמר

כסף" ככר אלפים "עשרת לאחשורוש הציע המן כאשר בנמשל: המלך 99ודוגמתו גנזי על "לשקול ,
לאבדם" "הכסף 100ביהודים אחשורוש לו אמר - ה"תל" עבור כסף ליתן שרוצה החריץ בעל בדוגמת ,

בעיניך" כטוב בו לעשות והעם לך להיפטר 101נתון שרצונו באמרו הכסף, על שמוותר התל בעל בדוגמת ,
מה"תל".

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

נעליֿה =93) עם הסוכה לתוך לקפוץ הגסות...לא בית
בתורת =94) שלך  והגסות  החומריות עם עצמך  את לדחוק

החסידות.
(95- מנחם (תורת סכ"ג תשי"ט פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(123 ע' ריש חכ"ה התוועדויות
ח.96) כה, יחזקאל ע"פ

ספ"ב.97) גירושין הל' רמב"ם ראה
רע"א.98) יד, מגילה
ט.99) ג, אסתר

ז.100) ד, שם
יא.101) ג, שם
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להבין: צריך ולכאורה

קושיא) יש כאשר - הוא במשל ועמוק הצורך פנימי מבט מקבלים המשל ועלֿידי הדבר, בהבנת
הדברים  בהבנת את 102יותר ומצא ישראל, לבני להרע שרצה המן אודות כשמדובר דידן, בנדון אבל .

ישראל  צוררי בזמנינו שראינו כפי מאליו, המובן דבר זה הרי - לכך שהסכים שלו, מהסוג אחשורוש,
שאומרים  וכפי התנ"ך, ובזמן המשנה בזמן הגמרא, בזמן היה וכן לאבדם", "ביהודים לשלם מוכנים שהיו
- לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא לכלותינו, עלינו עמד בלבד אחד "לא ההגדה: בנוסח
היה  -"לכלותינו", היא חיותם וכל מזה, מרוצים הם אדרבה: אלא זה, עבור להם שמשלמים בגלל ולא

הצורך מהו כן, ואם תהיה, .x`alלא תל לו היה לאחד אדם, בני מ"שני משל עלֿפי היה זאת ולאחד .
דור  בכל ישראל צוררי וכל ובלעם, פרעה הארמי, לבן ביקש מה יודעים שהכל בשעה בה כו'", חריץ לו

ודור?!

מחצה ב) שרק לומר שייך לא וב"אמת" אמת", "תורת היא שהתורה כיון הרי - בתורה שמופיע משל
אמת  שייך 103הוא לא ואפילו שקר, של דברים או בטלים דברים טפלים, דברים אלא אינו השני והמחצה ,

כשרוצים  [ולכן, ושקר אמת תערובות כיֿאם לאמיתתו, אמת זה אין שאז שקר, ומיעוטו אמת שרובו לומר
בטלים" דברים בלא לחלום אפשר ש"אי מסבירים, אמת, נבואת שאינו חלום על אפשר 104לומר אי ולכן ,

שאחד  דידן, ובנדון הענין, בכללות רק לא ומכוון מתאים להיות המשל צריך - "אמת"] בשם לקרותו
גם  אלא ממנו, להיפטר שרצונו כיון בחנם שיטלהו לו אומר וחבירו מסויים, דבר עבור לשלם רוצה

שבו. בפרטים

לו  שהיו לפי זה הרי - שדהו" בתוך תל לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא אחשורוש בשלמא ולכאורה:
מתבטא  היכן אבל, ל"תל"; אותם מחשיב שהיה ירבו, כן ישראל, מבני וכמה כמה היו ובהם מדינות קכ"ז
החריץ  יתמלא היהודים איבוד ועלֿידי שדהו", בתוך חריץ לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא שהמן בנמשל
מציאות, בו שיש בדבר החריץ את למלא צורך יש שדה, ליישר שבשביל גם ומה ישרה?! השדה ותהיה

חריץ?! למלא אפשר אי מציאות"), ("אויס ישראל בני של מציאותם איבוד עלֿידי ואילו

.‡Î:תורה עלֿפי לאינםֿיהודים ישראל בני של היחס בכללות הביאור בהקדם ויובן

אסורה  - הגוי גניבת או הגוי שגזילת מזהירה תתן 105התורה לא עור ד"לפני האיסור ישנו כן וכמו ,
לאינוֿיהודי 106מכשול" בנוגע גם אלא ישראל, לאיש בנוגע רק לא 107(לא הוא החיוב מזה: ויתירה .(

ולסייע  לעזור בו התלוי כל לעשות ישראל איש על חיוב גם יש אלא תעשה", ואל ד"שב בענינים רק
הכרע  "מפני רק ולא בהם, שנצטוו המצוות את שישמרו הנכונה הדרך על אותם להעמיד לאינםֿיהודים,

בתורה" הקדושֿברוךֿהוא בהן שצוה "מפני אלא עצמותו 108הדעת", עם אותם מקשרים (שעלֿידיֿזה
בנוגע  שבתורה הענינים פרטי לכל בנוגע שלם ערוך" "שולחן לכתוב שיכולים כך, כדי ועד יתברך),
בחיים  הדרך את להם להראות כיצד - תקיפה ישראל יד כאשר הארץ, לעמי ישראל בני של היחס לאופן

אינוֿיהודי. של חיים אפילו חיים, לשם הראוי באופן

חטאת" לאומים ש"חסד לדעת שצריכים התורה אומרת זה עם מה 109וביחד כל לעשות מחוייב אתה :
לאומים  ש"חסד לך דע "חסד", ממנו שתקבל חושב אתה אם אבל לאינוֿיהודי, לעזור כדי שביכלתך

בבאֿבתרא  במסכת בזה שנתבארו הענינים פרטי ככל .110חטאת",

הכתוב  סוס 111ובלשון על ממצרים) ולא מאשור לא אדם, עזרת עוד נבקש (לא יושיענו לא "אשור :
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(102- מנחם (תורת ס"י דאשתקד פורים שיחת גם ראה
.(143 ע' חל"ט התוועדויות

(103- מנחם (תורת סכ"ב תש"כ פורים שיחת גם ראה
.(438 ע' חכ"ז התוועדויות

יו"ד.104) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא סע"א. נה, ברכות
וגנב 105) גזלה הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה ה.

יד.106) יט, קדושים
ואילך.107) סע"א ו, ע"ז ראה
ספ"ח.108) מלכים הל' רמב"ם
לד.109) יד, משלי
ב.110) יו"ד,
(ובפרש"י).111) ד יד, הושע
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לישעיהו  שאמרו כמו סוסים, להם שולחים שהיו מצרים עזרת היא (זו נרכב" ננוס 112לא סוס על כי לא
"משענת  שלהיותם למצרים, בנוגע שכתוב כמו - אדרבה אלא ישועה, מהם תבוא שלא בלבד זו ולא גו'),

רצוץ"113קנה" עליו 114("קנה הנשען את סומך ואינו רך שהוא זה כקנה "בהשענם 115), אזי עליך 116,
עליהם). ולעמוד מתניהם את לחזק יצטרכו שתשבר (מאחר מתנים" כל להם והעמדת תשבר

והתפללו גו' העיר שלום את "ודרשו אמר שירמיה מצינו - לכם ולאידך יהיה בשלמה כי ֹבעדה
צוה 117שלום" וכן המסים 118, לו וליתן בבל, מלך נבוכדנצר - גוי עם שלום לעשות שלוחים לשלוח

הכלל  נאמר עליו וגם אשור, ממלך פחותה היתה לא שרשעותו שאףֿעלֿפי והיינו, וכו', וכו' שדורש,
בבל, מלך נבוכדנצר ואילו (רצוץ), קנה" "משענת יהיה מצרים מלך פרעה הנה - חטאת" לאומים "חסד

וכו'. וכו' צדקיהו של ומלכותו המקדש בית של קיומו את שיבטיח שלום שלום, עמו לעשות צריכים

במשך  גם היה וכך השני, המקדש בית בזמן גם היה כך הראשון, המקדש בית בזמן שמצינו ועלֿדרך
הרבים, של והן היחיד של הן היהודי, שהקיום האמיתיים, ישראל גדולי של היחס באופן הדורות, כל
תקוות  שזוהי  כיון חטאת", לאומים "חסד על לסמוך שלא שהזהירו מצינו גיסא שמחד - להם יקר היה
שעסקו  מצינו זה עם וביחד תזיק; שלא והלואי תועלת, ממנה תצמח שלא האפענונג") פאלשע ("א ַַָכזב
בני  על מסים הטילו זה שבשביל ועד ממון, תשלום עלֿידי גם אינםֿיהודים על לפעול בהשתדלות
אינוֿיהודי  על לפעול כסף שיהיה כדי חכמים, ותלמידי עניים על גם אלא עשירים, על רק לא ישראל,

למר  לבניֿישראל, רצוץ".שיעזור קנה "משענת אלא ואינם חטאת", לאומים ש"חסד ות

.·Î:הוא הענין אך

הגירסאות  (כשתי אריות שבעים או זאבים שבעים בין נמצאים שבניֿישראל אומרת 119כיון והתורה ,(
הנס" על סומכין אריות,120ש"אין או זאבים השבעים בין ולמצוא לחפש שצריכים ברורה הוראה זו הרי ,

לבניֿישראל. לעזור עליהם לפעול שיכולים כאלו

בתהלים  שכתוב כמו - הוא בזה הכלל שומר":121אבל, שקד שוא עיר, ישמר לא ה' "אם

ש" להבטיח צריכים לראש צריכה d'לכל הנס, על סומכין שאין כיון הנה כן, ולאחרי עיר", ישמר
הפסוק  על ב'ספרי' וכדאיתא שומר. לשכור - הטבע בדרך "אחיזה" בכל 122להיות אלקיך ה' "וברכך

צריכים  לראש שלכל והיינו, תעשה", אשר בכל תלמודֿלומר ובטל, יושב יהא "יכול תעשה", אשר
צורך  יש הטבע, בלבושי להיות צריך זה שענין כיון כן, ולאחרי המוכן, מן ה' ברכת שתהיה להבטיח

ומעין' ב'קונטרס בארוכה (כמבואר עשיה של );123בענין

כזה  שומר ששוכרים או עיר", ישמר ל"ה' קשר ללא בלבד, שומר" "שקד כאשר מהֿשאיןֿכן
מצד  התערבות (ללא הטבע דרך מצד גם אזי - עיר" ישמר ש"ה' שמונעת הפכית בדרך היא שפעולתו
מצרים  מלך פרעה אודות כשמדובר הן רצוץ", קנה "משענת חטאת", לאומים "חסד הנה מהטבע) למעלה
הקדושֿברוךֿהוא  של שרצונו הנבואה את ששומעים קודם - בבל מלך נבוכדנצר אודות כשמדובר והן

שלום. עמו שיעשו

"כגרזן  אלא שאינו נבוכדנצר, של בעלותו מתבטלת אזי - עיר" ישמר ד"ה' ההקדמה ישנה כאשר
בו" החוצב כאשר 124ביד מהֿשאיןֿכן הנס"; על סומכין ש"אין כיון הגרזן, של במציאותו צורך יש והרי ,

בבל, מלך מנבוכדנצר יותר צבא אנשי להם יש ומצרים שאשור טבע, שעלֿפי החשבון על סומכים
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טז.112) ל, ישעי'
ו.113) כט, יחזקאל
ג.114) מב, ישעי'
שם.115) יחזקאל פרש"י
(ובפרש"י).116) ז שם, יחזקאל
ז.117) כט, ירמי'
ואילך.118) יב כז, שם ראה

וש"נ.119) .72 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.120) סד, פסחים ראה
א.121) קכז,
יח.122) טו, ראה פ'
פ"א.123) כה מאמר ואילך. יז מאמר
טו.124) יו"ד, ישעי' ע"פ
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למעמד  דבר של בסופו באים זו הנהגה עלֿידי הנה - הנביא של הנבואה בדברי מתחשבים לא ובמילא
הבור  אל הנביא את שמשליכים !...125ומצב

.‚Î?הנבואה ופסקה המקדש בית משחרב זאת לבחון אפשר כיצד לכאורה, אך

ניתוסף  אם היום, בסוף נעשה מה כשרואים - בזה כיוצא בענינים שמצינו כפי - היא בזה הבחינה הנה
להיפך. או ומצוות, תורה בעניני אצלו

בה', בבטחון התחזקות עם קשורה אצלו וההשתדלות האינוֿיהודי עם הקשר האם - לעניננו ובנוגע
ש"כחי  הרעיון והחלשת פרטית, בהשגחה כולו העולם כל את מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא הידיעה חיזוק

הזה" החיל את לי עשה ידי .126ועוצם

הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרעיון שמתחזק באופן הם וההשתדלות הקשרים כאשר
וכפי  וכו', המזוזה את להסיר ובמילא הדלת, של השני מעבר הקדושֿברוךֿהוא את להוציא יכולים שלכן
הניח  אלא אותנו, תשחית ולא תעזרנו (לא תכסוף " ולא תסעוד לא דעלמא "ריבוניה ברֿכוכבא: שאמר

הטבע) אל עיר";127הכל ישמר ש"ה' שמונעת דרך שזוהי יודעים אזי -

מתפלל  הוא הרי עמו לדבר שהולך שלפני באופן היא הגוי אצל הההשתדלות כאשר מהֿשאיןֿכן
ורוצה  להקדושֿברוךֿהוא תודה רגשי חש אזי אצלו, בהשתדלות מצליח וכאשר תהלים, קאּפיטל ַואומר
הצלחת  על - לתודה" "מזמור אלא תפלה, של מזמור לא - נוסף תהלים קאּפיטל באמירת זאת ַלהביע

ההשתדלות.

הגמרא  דברי בית 128[ועלֿדרך משחרב (גם קטנה" נבואה זו הרי פיו לתוך פסוק לו ונפל "השכים :
זה  שביום לקוות לו יש  תורה, של ענין לו נופל היום בתחילת שכאשר והיינו, נבואה), ופסקה המקדש

הנכונה]. בדרך הקדושֿברוךֿהוא יוליכנו

.„Î:בזה וההסברה

אופני  בפרטיות (כמסופר חיילותיו של גבורתם את ובחן שבדק לאחרי טענה: לברֿכוכבא יש לכאורה
שגם127הבדיקה  למסקנא, הגיע ,(rahd jxca עם להתמודד יוכל מהקדושֿברוךֿהוא, וסיוע עזר ללא ,

הרשעה. רומי מלכות

לטבע; שייכות לו שיש עם אודות כשמדובר רק שייכים חשבונות של ענינים שכל - זה על המענה אך
ממש" ממעל אלקה "חלק בהיותם לטבע, להם יש שייכות איזו - בניֿישראל לה'129אבל אתם "בנים ,

לטבע.130אלקיכם" שייכים אינם הבנים גם כך  לטבע, שייך אינו הקדושֿברוךֿהוא, שהאב, כשם ;

מהטבע  חלשים אינם בודאי הרי לטבע, שייכים אינם ישראל שבני אף שכנגד: הצד טוען עדיין אבל
בסיוע  בבל, עם להתמודד יכולים הטבע דרך עלֿפי אם כן, ואם מהטבע); יותר חזקים הם (אדרבה:

ומצרים  אתם 131אשור ד"בנים המעלה גם ישנה הטבע ענין על נוסף כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי -
אלקיכם"?! לה'

לצאת  ביכלתו ויש הגדיל, שכבר טוען אתם") ("בנים הילד כאשר מתחילה שהצרה - הוא הענין אך
לצדו... יעמוד שאביו צורך ללא לבדו, למלחמה

רבינו  ומשה צבא, יוצאי אלף מאות שש שיצאו למרות מצרים: ביציאת שאירע מה שרואים וכפי
מצרים" מארץ ישראל בני עלו ו"חמושים בירושלמי 132בראשם, וכדאיתא מזוינים "מל 133, שהיו מד

בני  כאשר הנה - "עמלק" מאיזה ולהתיירא להתפעל מה להם היה שלא כך, זיין", מיני (עשר) בחמשה
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ואילך.125) ו לח, ירמי' ראה
יז.126) ח, עקב
(ובקה"ע).127) ה"ה פ"ד תענית ירושלמי
ע"ב.128) ריש נז, סע"ב. נה, ברכות
רפ"ב.129) תניא

א.130) יד, ראה פ'
ז.131) לז, ירמי' ראה
יח.132) יג, בשלח
ה"ד.133) פ"ו שבת
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אין" אם בקרבנו ה' "היש אמרו עמלק"134ישראל "ויבוא מיד אזי גרם 135, וקטנטן יחיד עמלק ואותו ,
ישראל! בני ריבוא לששים צרות

מנצח  אזי בשכל, והשגה הבנה עלֿפי היא המלחמה שכאשר - צדדים שני בין במלחמה שרואים וכפי
לכל  שנוגע דבר זה הרי שאצלו היינו, כללים, ללא לוחם הצדדים אחד כאשר אבל החלש; את החזק
הנה  חזק, היותו שעם החזק, את לנצח החלש יוכל אזי בלבד, שכל עלֿפי זה הרי השני ואצל מציאותו,
חייו. מטרת כל את זה בנצחון בראותו במלחמה, לנצח נפשו עצם בכל נלחם החלש ואילו ינהג, בעצלות

.‰Î יכול אינו שלכן יהודי, לסבול יכול אינו - מהכלל יוצא בלי - גוי שכל לכך, הסיבה אמנם מהי
חטאת"?! לאומים ש"חסד כאמור, ליהודי, חסד לעשות

סוגיםֿמצבים: שני יש הגוים שאצל בגלל - היא הדבר סיבת ובכן,

לוא) היה שדהו":lz"לאחד בתוך

אותו  מעניין לא - שדהו". בתוך "תל כמו אצלו היא בעולם יהודי של מציאותו שישנה העובדה עצם
שישנה  כיֿאם עפר, אלא שאינו או כסף, או זהב מיוחדת, תכונה לו יש אם ה"תל", של מציאותו מהי
מה  - "שדהו" שזוהי וכיון "שדהו", - שלו שהוא שחושב בעולם - והיכן מקום, שתופס דבר מציאות

המדרש  ובלשון יהודי?!... של מציאותו שם אתה 136עושה מה ליעקב: טוען שעשו ועשו, ליעקב בנוגע
נחשבת  היהודי של מציאותו עצם בזה; וכיוצא יצחק מברכות לו איכפת לא - הזה?!... בעולם עושה
"שדהו", שזוהי בגלל ורק אך אלא שלו, לנוחיות מפריע שה"תל" בגלל ולא בשדהו, "תל" כמו אצלו

זר. דבר שהוא "תל" נמצא ובה

לו  להיות ויהפך רכושו, כל את לו ויתן עניניו כל על יוותר היהודי אם גם עצה: שום אין זה ועל
היהודי  של מציאותו עצם הנה לאבדם", "ביהודים ממציאותו, יתבטל שלא זמן כל הנה - כנעני" "עבד

הגוי!... של אויגן") די אין קריכט ("עס עיניו את מנקרת

ראשון, ביום ויסגרנה בשבת חנותו את יפתח רחמנאֿליצלן, התפילין את יסיר שאם חושב יהודי אם גם
הגוי יהיה אזי רשע, אותו של מסעודתו ויהנה כמותו, ויתנהג יתלבש  הגוי, של בלשונו -ciciידבר שלו

רגוע! להיות הגוי יכול לא היהודי, של מציאותו שקיימת זמן כל כן; האמת אין

לוב) היה שדהו":uixg"ולאחד בתוך

חז"ל  ובלשון ריק. חלל - "חריץ" אצלו שיש מרגיש שנאה 137הגוי "שירדה סיני", ל"הר בנוגע
מרגיש  חיים", "תורת התורה, את קיבלו ישראל שבני מאז תורה"; בו קבלו "שלא עליו", העולם לאומות

ריק. חלל - "חריץ" יש שאצלו הגוי

רז"ל  כמאמר בכך, רצו שלא אלא התורה, את לקבל אפשרות להם היתה "החזירה 138אמנם
בנוגע  זה הרי - רוצים שאינם מה אףֿעלֿפיֿכן, אבל קבלוה", ולא ולשון אומה כל על הקדושֿברוךֿהוא

עכשיו. רוצים היו - שבזה הטוב ואילו שבזה, להגבלות

הוא" ש"ישראל כיון יעשה, רק שיהודי מה מינה' 'נפקא ללא הנה שכן, (סעיף 139וכיון לעיל [וכאמור
שבתורה, אותיות ריבוא הששים לכל שייכות לו יש ידה ועל בתורה, אות יש מישראל אחד שלכל י"ד)
מרגיש  הוא הרי בו, שפוגש גוי כל הנה כולו], הספרֿתורה של הכשרות תלויה שלו האות של ובכשרות

"חריץ". - ריק חלל אצלו שיש

שהוא  מכמו יותר נעלה ומצב למעמד שיתעלה עלֿידיֿזה - הריקנות רגש את למנוע דרך אמנם לו יש
"לא הציווי את לקיים רצונו אין בכך; רצונו שאין כיון זו, דרך מלכתחילה שולל הוא אבל תרצח".עתה,
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ז.134) יז, בשלח
ח.135) שם,
תולדות136) ופרש"י קיא) (רמז יל"ש  סדר ראה כב. כה,

ז). שם באבער (ותנחומא ט תרומה תנחומא פי"ט. זוטא אליהו

ובפרש"י.137) סע"א פט, שבת
סע"ב.138) ב, ע"ז
רע"א.139) מד, סנהדרין
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חרבך  "על לו אמר יצחק שהרי - אב כיבוד - אביו בקול לשמוע רצונו שכל: עלֿפי טעם גם לו ויש
כמסופר 140תחיה" תורה, מתן בשעת לעולמים היה וכבר - תרצח". "לא הציווי את לקבל יכול אינו ולכן ,

חז"ל  מה 141במדרשי שאלו, התורה, את לקבל אפשרות להם ונתנו ישמעאל ובני עשו לבני פנו שכאשר
לא  - תגנוב" ו"לא לקבל, השני רוצה לא - תנאף" "לא לקבל, זה רוצה לא - תרצח" "לא הנה בה, כתוב

לקבל. השלישי רוצה

"גם  הריקנות: רגש את למנוע אחרת דרך לו יש "חריץ",142ובכן, של המושג כל יהיה"! לא לך גם לי
יאבדו  כאשר אבל הדבר; חסר אצלו ואילו חיובי, דבר לו שיש מישהו ישנו כאשר רק שייך ריק, חלל
תחזור  שהתורה כיון בעולם, התורה ענין של המציאות תתבטל ובמילא לאבדם", "ביהודים היהודים,
שנשארו  שאף לתורה), ראויים היו לא ישראל בני (כאשר הלוחות בשבירת שאירע [עלֿדרך למקומה

למעלה  ועלו פרחו האותיות הנה יחסר 143הלוחות, לא אזי - רחמנאֿליצלן תורה ללא ישאר והעולם ,[
מיוחד! דבר לו אין אחד שאף כיון מאומה, לו

לו היה ("לאחד הנ"ל עניניםֿסוגים לוlzושני היה ולאחד שדהו שייכים uixgבתוך שדהו") בתוך
שמרגיש  בגלל היא שדהו", בתוך כ"תל הגוי בעיני נחשבת יהודי של שמציאותו לכך הסיבה כי - לזה זה

שדהו". בתוך "חריץ - ריק חלל יש שאצלו

מצד אחד: ענין זה הרי הגו sebdובאמת מציאות לסבול יכול שאינו הגוי צועק כיון - היהודי, של ף
" ומצדlzשזהו שדהו"; .dnypdבתוך סיני הר על ה' "וירד ולכן, ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא ,.

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "144וידבר ריק, חלל אצלו נעשה - הדורות כל סוף עד ,uixg."

.ÂÎ היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל - הגמרא דברי תוכן וזהו
וכו'": שדהו בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו

בגלל  אירע זה שכל לחשוב, יכולים והמן, דאחשורוש הדברים פרשת ולהבין להתבונן רוצים כאשר
ככר  אלפים ב"עשרת אחשורוש את ("אונטערקויפן") לשחד רצה ולכן במרדכי, נתקנא הרשע שהמן

היה" טיפש "מלך שאחשורוש וכיון הסבירה 145כסף", שאסתר (מה מעצמו הבין שלא מפני לכך, הסכים ,
המלך" בנזק שוה הצר ש"אין אחרֿכך) ;146לו

עשרת  לא יותר, גדול סכום לאחשורוש מציע היה אחר מישהו אם או חכם, היה אחשורוש אילו אבל
משכר  היה מישהו אם או כלֿכך, רשע היה לא אילו - להמן בנוגע וכן אלף; עשר אחד אלא אלפים

ישתחוה" ולא יכרע לא ש"מרדכי ללב יקח שלא כדי זה, לפני אחד יום למרדכי,147אותו בנוגע וכן ;
בגמרא  (כהדעה המן את מרגיז היה לא ואיש 148אילו יהודי (איש גיסא לאידך אמרה ישראל "כנסת :

. יהודי לי עשה מה ראו הזה), הצער לי גרמו מרדכי ימיני מיניה דאתיליד לשמעי דוד קטליה דלא .
הגזירה. כל באה היתה לא אזי - המן") ביה דמיקני

ש  ואומרת זו, סברא שוללת הגמרא אבל ובכן: בטבע, הלבושים הם הנ"ל המאורעות טעות; זוהי
לאחד  אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל הנה - הענין אמיתית לדעת כשרוצים

שדהו": בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה

מלכותו, שתחת במדינות שהיו ישראל בני של המציאות שזוהי שדהו", בתוך תל לו "היה - אחשורוש
מנוח. לו נתנה לא מציאותם שעצם

העמים  בין ומפורד מפוזר אחד "עם הם ישראל שבני ידע המן שדהו"; בתוך חריץ לו "היה - והמן
עם". מכל שונות (ש)דתיהם אצלו 149. ואילו נצחי, שהוא אחד מה' נצחית תורה סיני בהר שקיבלו כיון ,
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מ.140) כז, תולדות
ב.141) קצב, זח"ג ב. לג, ברכה ספרי ראה
כו.142) ג, מלכיםֿא - הכתוב לשון
בסופו.143) ג פ"ב, דר"נ אבות
א.144) כ, כ. יט, יתרו

א.145) יב, מגילה
ובפרש"י.146) ד ז, אסתר
ב.147) ג, שם
(ובפרש"י).148) ואילך סע"ב שם,
ח.149) שם,
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"חריץ". ריק, חלל יש שאצלו כך יפקד, ולא יזכר לא - שנים אלף שיעברו ולאחרי אלו, ענינים כל אין

להניחם" שוה אין "למלך אמר, אותך 149ולכן תטריד שתמיד כזו מציאות שתהיה צריך אתה מה :
ומצב  במעמד שהוא מישהו שיש בגלל ריקנות ארגיש תמיד ואני באדערן"), אלעמאל דיר וועט ַַָ("עס

לגמרי. ממני שונה

מהם  אחד שכל דייקא, "בעל" החריץ", ו"בעל התל" "בעל עם - הגמרא אומרת - "עסק" כאן לנו יש
כדרכו  בעולם ישראל בני של מציאותם עובדת את מקבל אינו התל" "בעל לבעלֿהבית: עצמו את מרגיש

שהוא חושב אלא עולם, ומפריע ziadÎlraשל שמבלבל ומי בעלֿהבית"), גאנצער דער איז ַ("ער
עּפעס  אין איז ("ער שלו אשמה איזו כאן שיש חושב אינו החריץ" "בעל כן וכמו ה"תל"; הוא לבעלותו
שאין  וכיון לדבר; עצה למצוא ועליו "חריץ", אצלו יש ואףֿעלֿפיֿכן, הבית", "בעל הוא שולדיק");

לאבדם". "ביהודים יותר: קלה עצה לו יש - תגנוב" ו"לא תרצח" "לא הציווי עצמו על לקבל רצונו

.ÊÎ העצה איפוא היא מה - החריץ" ו"בעל התל" "בעל כמו הם והמן שאחשורוש כיון אמנם,
?150לזה 

ד"בעל  המשל נתבאר עתה זה הרי - הגזירה את שיבטל עליו לפעול ולהשתדל אחשורוש אל ללכת
אצל  ההשתדלות תועיל מה כן, ואם ישראל, לבני  להיפטר רוצה בעצמו שהוא לאחשרוש, בנוגע התל"

אחשורוש?!

ובכן:

שלמדו  רבן בית של תינוקות אלף כ"ב וקיבץ תענית, גזר שמרדכי עלֿידיֿזה היה הגזירה ביטול
. בכייתם קול הקדושֿברוךֿהוא ושמע למרום שועתם שעלתה "עד והתפללו, .תורה גדול קול כגדיים . .

. טיט וטלאים של בחותם חתומות שהיו עליהם שגזר אגרות אותן הקדושֿברוךֿהוא נטל שעה באותה .
במדרש  (כמסופר כו'" );88וקרעם

מלכות  ללבוש אסתר הוצרכה - תעשה" אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך שיש כיון לזה, ונוסף
בשרים" קנאתו במלך "קנאתו שעלֿידיֿזה משתה, ולערוך התל"), ("בעל אחשורוש עם לדבר ,151ולילך

הטבע. בדרך גם הגזירה שבטלה ועד

.ÁÎ אסתר של ההנהגה באופן מודגש זה :152וענין

לבוא  נקראתי לא ש"אני שלמרות כך אחשורוש, בעיני וחסד חן לשאת צריכה אסתר כאשר לכאורה:
יום" שלושים זה המלך ללכת 153אל צריכה היתה לכלֿלראש הנה - הזהב שרביט את המלך לה יושיט ,

וחסד, חן לשאת כדי שצריך מה כל ולעשות ולהתייפות, להתלבש ּפארלער"), ("ביוטי יופי" ַל"מכון
הנס". על סומכין "אין שהרי

לו: ואמרה זקן... לרב לקרוא שלחה - אסתר? עשתה ומה

. עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך הנה - הטבע" "בדרך פעולה לעשות שצריך שלשת כיון .
הילדים,87ימים" גם סופם, ועד מראשם היהודים, כל אלא "קונץ"... לא זה - לבדך תצום שאתה די לא ;

המלך,ו"ג  אל לכניסתי סמוך אדאג לזה הנה - אחשורוש לפני וחסד חן לשאת אני שצריכה - אני" ם
כן" אצום ונערותי אני "גם - היא בזה הפעולה התחלת ,87אבל

כדת" לא אשר המלך אל אבוא שאצליח;87"ובכן אני יודעת ולכן נפש, מסירות מתוך אני הולכת כך -
בברכת  תלויה וההצלחה תורה, עלֿפי עליו שמוטל מה לעשות צריך יהודי כי נוגע, זה אין - לאו אם וגם

ה'.
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הגוי150) את לשכר בבתֿשחוק: אמר שליט "א אדמו "ר כ "ק
גם  ומה במקומו ; אחר גוי ימצא סוכ "ס הנה - אנטרינקען") ָ("אים 
וכפי דבר, אותו  לעשות יוכל  ("שיכור'ערֿהייט") שיכור שבהיותו
שאינם  גוים רק לא חלק נטלו שבהם רח"ל , ב "פוגרומים" שאירע

שיכורים... גוים גם אלא ("ניכטערע"), שיכורים

ב.151) טו, מגילה
(152- מנחם (תורת ס"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(138 ע' חל"ט התוועדויות
יא.153) ד, אסתר
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ועוצם  "כחי על שסומכת בגלל זאת עושה היא אם - המלך אל אסתר להליכת בנוגע ה"בחינה" וזוהי
עושה" אסתר מרדכי מאמר ש"את בגלל או ש"גם 154ידי", באופן היא המלך אל להליכה ההכנה כאשר :

הכלי  את לעשות מצליחה ואז עושה", אסתר מרדכי מאמר ש"את יודעים אזי - כן" אצום ונערותי אני
אלקיך". ה' "וברכך ה', ברכת תשרה  שבו - תעשה" אשר "בכל -

.ËÎ הגמרא אומרת זה את 43ועל קנאה לה, שלחו לדורות, קבעוני לחכמים, אסתר להם "שלחה ,
והוסיפה  ופרס", מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה כבר להם, שלחה האומות, לבין עלינו מעוררת

לדורות": "כתבוני לבקש,

שנוגע  ענין זהו אלא אחשורוש"), בימי ("ויהי אחת פעם שקרה מאורע זה שאין - היא אסתר טענת
מידם", מצילנו ש"הקדושֿברוךֿהוא לידע וצריכים לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור "בכל כי לדורות,
לשלוח  צריך שלכן תעשה", אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך יש זה, עם וביחד אלקיך", ה' "וברכך

וכו'. וכו' המן את ולהזמין משתה ולערוך אחשורוש, עם לדבר אסתר את

ש"ח  אמת הן האומות": לבין עלינו מעוררת את "קנאה - לה ושולחים מתייראים ישראל חכמי סד אבל
אףֿעלֿפיֿכן, אבל החריץ", "בעל או התל" "בעל הוא הרי אינוֿיהודי פוגשים וכאשר חטאת", לאומים

ישראל?!... שונא הנך לו: ולומר הגוי את להרגיז צריך למה

שאם  בנפשכם תדמו אל ופרס": מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה "כבר אסתר, משיבה זה ועל
שהדברים  כיון זאת, יודעים הם אצלם, חידוש זה אין יהודים; ישנאו לא אזי אלו, דברים להם תאמרו לא

הזכרונות  בספר נקראים ויהיו המדינות, כל מלכי ימי בדברי לא 155כתובים העולם אומות שאצל כך ,
שלכלֿהפחות  כדי לדורות", "כתבוני ולכן עצמם, את לרמות שרוצים יהודים יש מאי, אלא דבר; ישתנה
להבטיח  צריכים לראש שלכל - להתנהג עליהם דרך באיזה ידעו ואז חטאת", לאומים ש"חסד הם גם ידעו

העיר. בשמירת ויצליח שומר" "שקד ואז שומר, שוכרים כן ולאחרי עיר", ישמר ש"ה'

כדברי  הפרטים, כל את גם אלא הענין, כללות רק לא - לדורות" "כתבוני אסתר שמבקשת וזהו
.156המשנה  חובתו ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא ":dlek."מהיכן

חידוש, דבר אינה - גו'" עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך ממרדכי: ביקשה שאסתר העובדה
הרמב"ם  על 157כפסקֿדין תענית גוזרים רחמנאֿליצלן צרה שבעת ובתנ"ך) בחומש שכתוב מה יסוד (על

עמה" על מלפניו ולבקש לו להתחנן המלך אל "לבוא לאסתר צוה שמרדכי - הוא החידוש !158הציבור;

ראש בהיותך למרדכי: לטעון יכולה אסתר היתה ישראל 152הסנהדרין לכאורה בני כל את לכנס עליך ,
תהלים, לומר הגזירה, רוע על אבל ולזעוק טאג"; גוטן א "און הגזירה, תתבטל ואז ימים, ג' ַָלהתענות
הטבע?! בדרך לעשות יש מה בשביל

הכרוכה  פעולה היותה עם הטבע, בדרך פעולה לעשות שצריכים אמר שמרדכי כיון ואףֿעלֿפיֿכן,
קושיות  שואלים לא - סנהדרין של פסקֿדין ישנו כאשר קושיות; אסתר שואלת לא - נפשות סכנת עם

שכל! עלֿפי לפעול שצריכים הוא דין' שה'פסק אףֿעלֿפי תורה, של פסקֿדין על

כיון  בחוץ, האמת את לספר להתיירא שאין ההקדמה (לאחרי לדורות" "כתבוני אסתר בקשת וזוהי
האמיתי  המצב את להכיר ("איינקנעלן") אותם לשכנע צריכים שעדיין והיחידים כו'", אני כתובה ש"כבר

היהודים): - הם

דאחשורוש  "משל חז"ל דברי את הפעם עוד ותלמדו המגילה, את הפעם עוד תקראו ושנה שנה בכל
כו'", דומה הדבר למה והמן,
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כ.154) ב, שם
א.155) שם,
א.156) יט, שם

תעניות.157) הל' ריש
ח.158) ד, שם
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שאין - כך הקצה, אל הקצה מן לגמרי שונה באופן והמן דאחשורוש הענין כללות את שמבאר משל
שירה  מתוך יעקב", "שושנת באמירת מסיימים קריאתו שלאחרי מעשה"), שיינע ("א יפה סיפור סתם ַזה

כולם  הדורות כל על כללית הוראה זוהי אלא וכו', -וריקוד

על  לסמוך שאיֿאפשר כך החריץ", ו"בעל התל" "בעל ישנו ודור דור בכל יהודים! שמעו שתוכנו:
שבשמים" אבינו על אלא להשען לנו אין "אנו ה'159גויים; ש"ברכך שלאחרי אומר, שבשמים ואבינו ,

הנה  הטבע, בדרך לפעול שצריכים אלו וגם מרדכי, סנהדרין, הרב, לדברי מצייתים כאשר - אלקיך"
הטבע, בדרך העשיה על עליכם מצוה הנני - כן" אצום ונערותי אני ש"גם באופן היא פעולתם התחלת

הוא" ש"ונהפוך בטוחים להיות יכולים הנכם ואז וכו', אחשורוש עם אורה 26לדבר היתה ו"ליהודים ,
ויקר" וששון .28ושמחה

***

.Ï השקפת בכללות קושיא מתורצת שעלֿידו לדורות"), ("כתבוני אסתר ממגילת לימוד עוד יש
העולם: על ויהדות, יהודים התורה,

העמים" מכל "המעט הם ישראל שבני כיון הרי - חטאת" לאומים ד"חסד הענין ללא ,160גם
המכריע, רוב אינם ואסתר מרדכי כרצון שמתנהגים אלו לעתֿעתה, הרי גופא, בניֿישראל בין ועלֿדרךֿזה
של  הייפעלע") קליינע ("א קטנה קבוצה בשביל כזה גדול עולם שמסתובב יתכן איך הקושיא: ַנשאלת

ואסתר?! מרדכי כרצון שמתנהגים יהודים

ריבוי בו שיש עצום, ביתֿחרושת לניהול - דומה הדבר למה בשביל משל כו', רבות והוצאות מכונות,
דינרי  אלפים אלף שישקיע מקום אין לטעות, שיכול לבשרֿודם בנוגע שאפילו קטן, דבר ממנו להפיק
שלם  שהוא להקדושֿברוךֿהוא בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זהב, דינר ששוה חפץ לקבל בשביל זהב,
המעט  "אתם בשביל כזה גדול עולם בניהול והסברה הבנה להיות שמוכרחת בודאי הרי מעשיו, בכל

ומצוות. תורה עלֿפי שחיים העמים" מכל

.‡Ï:אסתר למגילת בנוגע שמצינו תמוהים ענינים לשני בנוגע הביאור בהקדים ויובן

דעות  כמה יש - חובתו" ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא "מהיכן - המגילה לקריאת :156בנוגע
מבלילה  אומר יוחאי בן שמעון ביטול 155"רבי התחלת - נס" של "תוקפו מתחיל ששם כיון ההוא",

מאחר  אומר יוסי "רבי יהודה 161הגזירה; "רבי הצרות; התחלת - המן" של "תוקפו האלה", הדברים
מאיש  מאיר 162אומר ו"רבי הגאולה; את הקדושֿברוךֿהוא הכין כיצד - מרדכי" של "תוקפו יהודי",

ההלכה  היא וכן אחשורוש"), בימי (מ"ויהי כולה" .163אומר

מובן: אינו ולכאורה

מחשבתו" את וקלקלת עצתו את "הפרת ואחרֿכך גדולה, צרה שהיתה לידע להתחיל 164כדי די -
רוצים  ואם גו'", המן את אחשורוש המלך גידל האלה הדברים מ"אחר - היותר ולכל ההוא", מ"בלילה
כל  נוגע מה אבל גו'"; הבירה בשושן היה יהודי מ"איש להתחיל יכולים - מרדכי של היחוס גם לידע
שהיתה  הדברים, מסקנת רק שנוגעת בשעה בה - פרטיו בכל אחשורוש" בימי ד"ויהי הסיפור אריכות

הוא", "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים קריאת גזירה מצות לקיים שכדי נקבע ואףֿעלֿפיֿכן
"כולה"?! לקרותה יש המגילה

הש"ס  כללי היפך הוא מאיר, רבי כדעת כולה, לקרותה שצריך שהדין גם יהודה 165ומה רבי שהרי -
ובכל  האלה", הדברים מ"אחר או יהודי " מ"איש להתחיל שדי וסוברים מאיר, רבי על חולקים יוסי ורבי
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(159- חז"ל לשון הע"י).ע"פ (וגירסת בסופה סוטה
(תורת 160) ס"ז דאשתקד פורים שיחת גם וראה ז. ז, ואתחנן

וש"נ. .(141 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
א.161) ג, אסתר

ה.162) ב, שם
טושו "ע163) ה"ג. פ "א  מגילה הל ' ס"ג.רמב"ם  סתר"צ או"ח
דפורים.164) הניסים" "ועל נוסח
שם.165) למגילה אלקים מתת ספר גם ראה



לג d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

יוסי  כרבי הלכה יוסי ורבי מאיר רבי יהודה, כרבי הלכה יהודה ורבי מאיר שרבי הכלל ישנו ;166מקום
מאיר! כרבי הלכה - כאן ואילו

.·Ï בשעה בה אחשורוש", בימי מ"ויהי כולה, המגילה את לקרוא שצריכים הגדול בפלא די לא ואם
רבותינו  מוסיפים - הוא" "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים גזירה שהיתה המסקנא רק שנוגעת

אסתר 167זכרונםֿלברכה  ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין הנביאים ספרי "כל - דבר עוד
והלכות":

גו'" יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים שאז המשיח, רוחי 168בביאת את ו"אשפוך ,
ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל בניכם 169על גם שהרי יקר, דבר יהיה לא הנבואה שענין כיון הנה -

והיינו  הנביאים, כל ייבטלו אזי מלמעלה, נבואה יקבלו מקום 170ובנותיכם ותפיסת חשיבות תהיה שלא ,
ייבטלו. לא והלכות אסתר מגילת אבל נביא; יהיה יהודי ילד שכל כיון הנבואה, לענין

שמכל  הסיבה מהי אבל להתנהג; כיצד לידע שיצטרכו כיון - ייבטלו לא הלכות בשלמא ולכאורה:
מג  דוקא הנה הקודש כתבי וכל במלוא הנבואות תישאר - האמור ועלֿפי תיבטל, לא אסתר ילת

חשיבותה?!

להם  תהיה לא שלעתידֿלבוא הנביאים, ספרי מכל יותר אסתר מגילת של חשיבותה גדולה במה
של  ששמו - אסתר מגילת ודוקא ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל על רוחי ש"אשפוך כיון חשיבות,

וסופיֿתיבות  בראשיֿתיבות כיֿאם אחת, פעם אפילו בה נזכר לא זאת,171הקדושֿברוךֿהוא ולעומת ,
לא  - גופא ובזה המשיח, בימות אפילו חשיבותה תיבטל לא - הפרטים בכל מופיע גוים אודות הסיפור

אחשורוש"?! בימי מ"ויהי גם אלא ההוא", מ"בלילה רק

חלקי  שאר ומכל הנביאים, ספרי מכל יותר נעלה שהוא אסתר במגילת ענין שיש לומר, צריך ועלֿכן
גדול. חידוש זה יהיה המשיח בימות גם הנה שלכן, התורה,

.‚Ï בימי מ"ויהי "כולה", לקרותה שצריכים המשנה בדברי מודגש אסתר במגילת החידוש ובכן,
אחשורוש":

. אחשורוש בימי ד"ויהי שלש הסיפור "בשנת מדינה", ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו המולך .
מעשה  בשעת אשר עצמו, בפני סיפור זה הרי - כו' ושתי עם הסיפור והמשך וגו'", משתה עשה למלכו
שנגזרה  - עצמו בפני סיפור אירע ישראל לבני בנוגע ישראל; לבני שייכות לו שיש אחד אף הבין לא

הגזירה. וביטלו הטבע, בדרך פעולות גם ועשו כו', התענו והם עליהם, גזירה

- מגלה אסתר מגילת ואילו אסתר; במגילת הדברים שנכתבו לפני רק זהו teb`אבל, df llbay הנהיג
על  אחשורוש ימלוך לכן מקודם שנים שכמה באופן הדברים את וסיבב העולם את הקדושֿברוךֿהוא
לא  שושתי באופן הדברים את ומסבבים משתה, לערוך עליו מצווים שנים שלש ולאחרי מדינות, קכ"ז

וכו'. לבוא תרצה

אשר  הוא "ונהפוך להיות שיוכל שכדי - לאו אם ובין זאת מבינים אם בין - לנו מגלים כלומר:
. אחשורוש בימי ד"ויהי ההתחלה להיות הוצרכה בשונאיהם", המה היהודים ועד ישלטו מהודו המולך .

הוא". "ונהפוך להיות יכול היה לא כוש", ועד מהודו "המולך היה לא אחשורוש ואילו כוש",

הקדושֿברוךֿהוא  צריך - העמים" בין ומפורד מפוזר אחד "עם אודות מדובר כאשר ולכאורה:
א  "מושל להטריח אחשורוש את לעשות הטבע, סדרי וכל ההשתלשלות סדר כל את השרת, מלאכי ת
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וש"נ.166) ב. מו, עירובין
ספ"ב.167) שם רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי
ה.168) מ, ישעי'
א.169) ג, יואל
הרשב"א 170) שו"ת (ראה הרשב"א דברי נזכרו זה בענין

גם  וראה סתרס"ו. ח"ב הרדב"ז בשו"ת ונת' הובא - סצ"ג) ח"א
22 ע' חכ"ו בלקו"ש (הובא כח ט, למג"א משה) (משאת אלשיך

.(33 הערה
פ"ו.171) הפורים שער פע"ח ראה
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לפני 172בכיפה" - מלחמות עם גם שכרוך שנים, וכמה כמה במשך שלם גלגל לסובב צריך זה שבשביל ,
יותר?! פשוטה בדרך זאת לסדר אפשר היה לכאורה וכו'; וכו' כורש עם כן ולאחרי בבל, עם כן

המגילה  את אדם קורא "מהיכן הוא: הדין הרי - גדול פלא והוא המובן, דבר זה שאין אף ובכן,
. חובתו ידי בה .dlek.ויוצא אחשורוש בימי ב"ויהי מתחיל פורים של שהענין והיינו, מהודו ", המולך .

הבירה. בשושן זה, לאחרי שנים וכמה כמה אירע עצמו שהמאורע אף כוש", ועד

לבוא  אפשר אי הוא"; ב"ונהפוך מתחילה אינה המגילה שקריאת - אסתר מגילת של החידוש וזהו
כאשר  כולה; המגילה את קורין אלאֿאםֿכן בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא ל"ונהפוך
חושב  אולי אתה - הוא". ל"ונהפוך סוף כל סוף באים אזי כוש", ועד מהודו "המולך הוא אחשורוש
- ומעיד ומודיע יצירתו, את יודע הקדושֿברוךֿהוא אבל שלך, בענינים טוב יותר לעשות יכול שהנך
"כולה", המגילה את כשקורין זה הרי נס", של ל"תקפו לבוא שכדי - אסתר במגילת שכותב כפי

מתחילתה.

.„Ï:"לדורות "כתבוני אסתר אומרת זה ועל

זו: שאלה יהודי שואל דור שבכל לדורות, גם אלא הפורים, לימי בנוגע רק לא הוא הנ"ל לימוד

נגד ללכת שעליו ליהודי לו אומרים גדול, עולם שישנו שלך למרות המציאות לו: ואומרים  העולם ,
המציאות  אדרבה: להכעיס... כדי "בראשית",אינה - העולם מתקיים ועליך העיקרית, המציאות היא שלך

ראשית" שנקראת התורה "בשביל - גופא וישראל ראשית", שנקראו ישראל .173"בשביל

המשניות  לפירוש בהקדמתו רז"ל 174הרמב"ם מאמר בביאור אמנם לא 175מאריך כולו העולם "כל
ויצטרך  מאד, חסר שהאדם "מפני יחידותו", ושממון עצבונו "להסיר שפירושו, לזה", לצוות אלא נברא

ולאפות ולטחון ולדוש והקצירה, החרישה ללמוד נצרך והיה רבים, ללמוד .לדברים צריך יהיה וכך .
לתקן  אדם, בני שאר נמצאו כן על חכמה, ולקנות ללמוד פנאי מוצא יהיה ומתי וכו', והאריגה הטויה

רק זוהי אבל, כו'"; מזומן צרכו החכם שימצא כדי במדינה, אליהם הצריכים המעשים, שמצינו nbec`אלו
זה אין עדיין אך בעולם, lkyaכן xe`ia כדי שלם עולם שיסובבו בשכל, מקום לזה אין דלכאורה, -

בתורה! שיעסוק בכמות כו') מאלף (אחד קטן חלק שימצא

לעצמו: בנוגע שואל כן וכמו

לשינה, מיועדות שעות וכמה כמה - היום סדר את ומחשב שביום, השעות מספר את מחשב הוא
העולם, בעניני להעסק בנוגע וכן בריאות, ועניני ושתיה לאכילה שעות וכמה כמה

עסקינן - ברשיעי שכתוב 176ולא למה בהתאם שולחןֿערוך, עלֿפי שמתנהג יהודי אודות מדובר ,122

ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' רז"ל 177"וברכך וכמאמר עשו 178, "הרבה
בידן" עלתה ולא יוחאי בר שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל -כרבי

בלבד  זמן שמיעוט נמצא - במצוות שנתחייב קודם הילדות, ימי את גם ומחשב מוסיף כאשר ובפרט
טפלים. ענינים עבור מנוצל הזמן רוב ואילו ומצוות, תורה לעניני מוקדש 

מוטב  הוא"; מ"ונהפוך שיתחיל מוטב - מתחילתה המגילה את לקרוא צריך הוא למה שואל: זה ועל
ויתן  במסחר, ועסק ושינה ושתיה מאכילה אותו יפטור ברֿמצוה, בתור אותו יברא שהקדושֿברוךֿהוא

אפש  תורה?!לו עלֿפי אחרת בהתעסקות צורך ללא מצוות, ולקיים תורה ללמוד - בכך ירצה רק אם - רות

ירידת  קודם - דוקא! בגוף נשמה של באופן יהודי שברא הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי - זה על והמענה
שכתוב  כמו הבורא, בעבודת אלא אינו שהעסק באופן הסדר אמנם היה למטה .179הנשמה ה' אשר "חי  .
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א.172) יא, מגילה
ובכ "מ.173) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
אח 174) להסתפק.ד"ה ראה "כ
וש"נ.175) ב. ו, ברכות

וש"נ.176) א. ו, יומא ראה
יד.177) יא, עקב
ב.178) לה, ברכות
ועוד.179) א. יז, מלכיםֿא
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תפלה" אלא עמידה "ואין לפניו", תורה 175עמדתי ניתנה "לא אבל מלאכים, אצל עתה הסדר הוא וכן ,
השרת" שהנשמה 180למלאכי באופן ישראל", "בשביל אלא השרת, מלאכי בשביל נברא לא והעולם ,

דוקא. למטה תהיה

היתה  "ליהודים עם היא שלו השייכות אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכותו מהי שואל: יהודי וכאשר
ויקר" וששון ושמחה תפילין"28אורה אלו ויקר מילה, זו ששון יוםֿטוב, זה שמחה תורה, זו "אורה ,45,

את ולמה אדם קורא "מהיכן לו: אומרים - אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכות לו שתהיה אותו גוררים
. חובתו ידי בה ויוצא הוא".dlek.המגילה ל"ונהפוך להגיע יכולים אז ורק  ,"

.‰Ï:המשיח לימות גם נוגע זה וענין

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל "אהפוך כאשר המשיח, בימות יהיה 181אפילו לא -
ישראל  בני יהיו אז גם אלא והקדושֿברוךֿהוא, תורה ישראל, בני של המציאות רק שתישאר ומצב מעמד

צאנכם" ורעו זרים ו"עמדו העמים", מכל .182"המעט

גם  להיות תצטרך ובמילא בעליֿחיים, להיות שיצטרכו כך הקרבנות, ענין יהיה המשיח בימות
תבן" יאכל כבקר ש"אריה כדי - צומח של -183המציאות וזריעה חרישה של המציאות גם אז ותהיה ,

אלומותיו" נושא ברנה יבוא הדומם.184"בוא סוג עם הקשורות המלאכות, שאר  וכל ,

מובן: אינו ולכאורה

המשיח  לביאת וזכינו הגלות, מחבלי שנפטרנו דערווארט") קאם זיך ("מ'האט הזמן הגיע ַַָסוףֿכלֿסוף
הרמב"ם  שכתב כמו הבריאה, תכלית באופן 185- מפריע, בלי וחכמתה", בתורה פנויין "יהיו שאז

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ ה"עמים 186ש"מלאה כל של המציאות שתהיה הצורך מהו כן, ואם .
שנצטרך  "זרים" של המציאות שתהיה הצורך מהו לאו, ואם ישראל, בני להיות שיהפכו - ברורה" שפה
ללא  בלבולים, ללא וללמוד לשבת שנוכל רּוה"), צו אונז ("לאזט לנפשנו אותנו הניחו - עמהם ָלהתעסק

וכו'! וכו' ושתיה אכילה אלומותיו", "נושא וזריעה, בחרישה צורך

מין  כל של המציאות גם אלא המדבר, מין כל של המציאות רק לא לעתידֿלבוא תהיה - ולפועל
מכל  "המעט ישראל, בני עבור - לזה" לצוות אלא נברא לא העולם ש"כל ובאופן והדומם, הצומח החי,

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ ד"מלאה באופן בתורה שיהגו העמים",

במדרש  וכדאיתא דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד יקויים 187אמנם

- לדומם בנוגע אפילו וכן היום", שבת ואומרת צווחת היא בשבת תאנה ללקוט הולך אדם כו' "לעתיד
שנאמר  כו' זועקת "ועמדו 188"האבן וכמו בלבד, וטפל משמש רק יהיה הדומם אבל תזעק", מקיר אבן כי

המציא  תהיה התכלית עיקר ואילו צאנכם", ורעו וחכמתה.זרים בתורה שיעסקו ישראל בני של ות

בני  של בכמות קטן שמספר כדי שלם עולם שיסתובב - בשכל מקום לזה אין שלכאורה וכאמור,
תורה. וללמוד במנוחה לישב יוכלו ישראל 

אסתר: מגילת תיבטל לא המשיח בימות שגם אומרים, זה ועל

שכתב  וכמו בשר", כל על רוחי ש"אשפוך בגלל הנבואות, לכל חשיבות תהיה לא כאשר גם
בזהר 189הרמב"ם  וכדאיתא והחכמה", הדעה בתורה 190ש"תרבה  ידיעה ריבוי תהיה דמשיחא שבעקבתא

בני  עם תורה ילמדו אז שגם ה'", כבוד ש"נגלה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דעלמא", "רביי אצל גם
המעשה  סיפור כל עלֿידי היא הוא" ל"ונהפוך לבוא שהדרך אסתר, ממגילת בלימוד צורך יהיה - ישראל

אחשורוש". בימי מ"ויהי החל
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וש"נ.180) ב. כה, ברכות
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.ÂÏ:בהוה לעבודתינו בנוגע הלימוד - הוא והעיקר

מיעוטא  קטן, מיעוט הוא ישראל עם שכללות ורואה חשבון כשעושה להתיירא מה ליהודי אין
הם  בשיטתו, שהולכים אלו שלו, ה"מפלגה" הנה גופא ישראל בני ואצל האומות, שאר לגבי דמיעוטא
עליהם  ומצוותיה חיים תורת האמת, בשביל לוחם שהוא לטעון יכול איך כן, ואם דמיעוטא, מיעוטא גם

כזה 191נאמר  גדול עולם ברא שהקדושֿברוךֿהוא לומר בשכל מקום ואין יתכן לא דלכאורה, בהם", "וחי
כשר  ואוכלים שבת שומרים ציצית, לובשים תפילין, שמניחים יהודים של קטנה קבוצה -בשביל

ש"ליהודים  שכדי - לדורות" ד"כתבוני באופן - אחשורוש של מזמנו שלמדים ההוראה שישנה מפני
כל  מדינות, קכ"ז על אחשורוש של מלכותו כל היתה זה בשביל הנה גו'", ושמחה אורה היתה

וכו'. וכו' ה"פוליטיקא"

כאשר  הנה ככה, פעמים כמה היא הכמות כאשר גם כי הכמות, מפני להתיירא אין ודור: דור בכל גם וכך
החיים, דחיי המקור עם שקשור האיכות לו והחיים.יש האמת לכף כולו העולם כל ומכריע שוקל זה הרי

.ÊÏ באופן קצהו אפס לגלות - הגדול בחסדו - הקדושֿברוךֿהוא רצה פעמים, כמה כמדובר אמנם,
בשכל. והשגה הבנה של

ולדוגמא:

הוא המצוות שענין אףֿעלֿפי הנה - התורה ענין lkydnבכללות dlrnlגם ישנם מכלֿמקום ,inrh
שכתב  וכמו המצוות, של פרטים ופרטי לפרטים בנוגע לא אם גם המצוות, כללות על לכלֿהפחות מצוות,

נבוכים' ב'מורה שבה.192הרמב"ם הפרטים על לא אבל המצוה, כללות על רק טעם ששייך

אבל  דאורייתא, רזין התורה, סודות נתגלו אלה שבדורותינו - התורה לפנימיות בנוגע ועלֿדרךֿזה
קצהו. אפס רק

במדרש  שכתוב מה משיח",193ובהקדים של תורתו לפני הוא הבל הזה בעולם למד שאדם ש"התורה
של  תורתו לגבי כ"הבל" היותה עם דעכשיו, התורה ללמוד צריך משיח, של לתורתו להגיע כדי אבל
מקצתן, את ללמוד צריך - לעתיד שיתגלו כפי תורה טעמי להבין שייכים להיות  כדי  ועלֿדרך ֿזה משיח.

עתה. שנתגלה קצהו, אפס

רז"ל  מאמר הזקן 194ועלֿדרך רבינו שמבאר כפי בידו", ותלמודו לכאן שבא מי שכדי 195"אשרי ,
בעולם  שלמד מה בידו שיש בידו", "תלמודו כאשר דוקא זה הרי אותה, ולהבין בגןֿעדן תורה ללמוד
דקודשאֿבריךֿהוא  מתיבתא דרקיע, במתיבתא בגןֿעדן, התורה לימוד שבין הערך ריחוק למרות כי הזה,
להביא  צריך "לכאן", לבוא כדי הנה הזה, בעולם שלמדים התורה לגבי וכו', מהימנא דרעיא מתיבתא או

בידו". "תלמודו עמו

לא  אם (גם יראו אזי הוי'", כבוד "ונגלה כאשר לבוא, לעתיד שגם לעיל, להאמור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ומקי  תורה לומדי של מיעוט רק שיש זאת) זרים יבינו "ועמדו בבחינת הם השאר כל ואילו מצוות, ימי

צאנכם": ורעו

קטנה  בכמות שגם בעולם גילו - הוי'" כבוד ד"ונגלה לזמן שמתקרבים ככל - האחרונות בשנים דוקא
ומלואו, עולם רחמנאֿליצלן להרוס יכולים ידם שעל איכות, של עצומים כחות גנוזים להיות יכולים
משתמש  שבה מהפצצה ככה פעמים (בליון) מיליארד או מליון בכמות גדול ומלואו שהעולם אףֿעלֿפי

ולהרוס  לפוצץ .196כדי
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טובה  מדה מרובה - טובה למדה בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה פורענות, במדת אמורים הדברים 197ואם

שלם  עולם לבנות יוכלו ידם שעל ונפלאים, עצומים כחות איכות, ריבוי להכניס יכולים קטנה שבכמות -
סופו. ועד מתחילתו

אמנם- בו אין הנ"ל ilkyגילוי xe`iaבו יש אבל ,`nbec אם קטנה, כמות עלֿידי שגם להאמור,
מדה  שמרובה באופן וכאמור, שלם, עולם לבנות יכולים במילואם, בה שנמצאים הכחות את מנצלים

ככה  פעמים מאות חמש גבול.198טובה, בלי של לאופן עד מזה, יותר ועוד ,

שנים  כמה שלאחרי כדי בכיפה" "מושל שממנים לדורות", "כתבוני בענין להאמור בנוגע כן וכמו
ובכמה  ודור דור בכל דוגמתו למצוא יכול המתבונן כל הנה - ישראל בני על גזירה יבטלו הבירה בשושן
לפני  שאירע מסויים שמאורע שנים, וכמה כמה לאחרי תופסים שלפעמים הפרטיים, בחיים פרטים, וכמה

גדולה. הצלה או פורתא הצלה אצלו תהיה שנים וכמה כמה שלאחרי לכך גרם שנים, עשרות

הרמב"ם  שכתב כמו - ישראל לכלל בנוגע מוסיף 199ועלֿדרךֿזה יהודי שכאשר בפועל מציאות שזוהי
הנה אחת, .מצוה זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע עלֿידי על ֿידיֿזה והצלה", תשועה .

את  ולהביא ולהפוך לשנות בכחה יש אחד, ברגע אחד יהודי של אחת שפעולה והיינו, משיח, ביאת
וששון  ושמחה "אורה והנגלה, הנראה וחסד טוב שמחה, של באופן טפחים, מעשרה למטה המשיח

ויקר".

***

.ÁÏ כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה המלך שנת נדדה ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן, צוה
שליט"א). אדמו"ר

***

.ËÏ וידבר "שנאמר מגילה: מסכת בסיום המשנה לדברי בנוגע ב) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
התורה  קריאת אודות גם נזכר זה [ולפני כו'" קורין שיהיו מצוותן ישראל, בני אל ה' מועדי את משה
- קבוע] זמן מלשון מועד ה'", ב"מועדי טפל בדרך נכללים הם שגם במנחה", בשבת ובחמישי "בשני
בענין  התחלתה הנ"ל, גו'" משה "וידבר בפסוק שסיומה שהפרשה זה), על מתעכבים שלא (אף להעיר יש

גם 200השבת  במנחה") בשבת ובחמישי "בשני הקריאה על (נוסף נכללת שבזה מובן, ומזה ,
השבת. דיום הקריאה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה)

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ש"מי כשם הנה - השבת ביום לקריאה בנוגע 201ובנוגע גם כך ,
נשיאנו  רבינו תקנת עלֿפי החול, ימי דששת השיעורים ששת שבת", ב"ערב שלומד שמי בתורה, לקריאה
שבכל  דמשה אתפשטותא של לתקנות בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'", לישראל להם תיקן ש"משה הענין [שזהו

הרמב"ם 202דרא  וכפסקֿדין נעשית 203, ממילא בדרך אזי דאורייתא], חיוב של גדר מקבלות אלו שתקנות
זו. תקנה חסֿושלום שומר שאינו מי  אצל מכמו יותר נעלה באופן - בשבת" "יאכל - בשבת הקריאה

יו  - הפורים דימי החומש שיעור על להתעכב יש לכך, צו.ובהתאם דפרשת ששי ויום חמישי ם

.Ó המילואים ימי בשבעת משה שהקריב ובניו אהרן של הקרבנות אודות מסופר אלו בשיעורים
ומשח  כהונה בבגדי אותם שהלביש שלפניֿזה) דיום בשיעור (המסופר לאחרי לכהונה), נתחנכו (שבהם

המשחה. בשמן אותם

למנה" היה למשה גו' תנופה ויניפהו החזה את משה "ויקח הוא: ששי דיום השיעור .204וסיום
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"ושם  השביעי: דיום בשיעור רק מדובר - ובניו אהרן עלֿידי הקרבנות בשר לאכילת בנוגע ואילו
גו'" .205תאכלו

ששי, ויום חמישי ביום שבת, בערב טירחתם עלֿידי באה מקרבנותיהם ובניו אהרן אכילת כלומר:
וניקף, למקיף בנוגע שמצינו ממה (במכלֿשכן כהונה בבגדי אותם להלביש שיוכל למשה וסייעו שהניחו

חייב  הניקף בנוגע 206שגם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי, ההקפה שתהיה למקיף שיסייע שבהכרח כיון ,
של  ענין רק מצדם היה בינתיים אבל המלובש), של הסיוע עלֿידי רק להיות שיכולה בגדים, ללבישת

אכילה; של ענין לידי באו לא ועדיין עבודה,

ההמשכה, ענין ואילו למעלה, מלמטה עליה של ענין שזהו ההקרבה, רק היתה - הקרבנות בענין וגם
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ובניו 207"נחת אהרן הם דידן שבנדון הבעלים, לאכילת שיומשך ועד ,

השביעי. דיום בשיעור רק זה הרי -

למנה"? היה "למשה הששי ביום כבר הנה רבינו, משה שאצל הטעם מהו להבין: צריך עלֿפיֿזה אך

בזה: והביאור

דמלכא" "שושבינא בתור אז שימש רבינו ו 208משה הקדושֿברוךֿ, של שבשליחותו זה שהוא היינו,
משה" את ה' צוה ("כאשר הבגדים 209הוא הלבשת ובניו אהרן אצל למטה מלמעלה לפעול הוצרך (

הבעלים  לאכילת קרוב הששי, ביום ולכן, האכילה. לענין השביעי ביום שיבואו עד הקרבנות, והקרבת
הענינים. כל את שפעל זה שהוא רבינו, משה אכילת תחילה להיות הוצרכה - ובניו) (אהרן

דרוש  רמז דפשט הענינים כל לקישור ועד כו', רמזים כמה יש שבתורה וענין ענין שבכל רואים וכאן
יחד. גם וסוד

.‡Ó בעולם שאפילו פעמים כמה האמור עלֿפי למגילה, והשייכות הקשר גם ולבאר להוסיף ויש
פרטית  בהשגחה הוא ענין כל אלא במקרה, שהם ענינים אין ענינים 210בכלל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ותורה: ישראל בני עם הקשורים

המגילה: מהתחלת מתחיל הוא" ד"ונהפוך שהענין - הוא אסתר במגילת החידוש שעיקר לעיל נתבאר
אחשורוש". בימי "ויהי

חז"ל  במדרשי מסופר לאחשורוש בנוגע המקדש,145והרי בכלי והשתמש גדולה, כהונה בגדי שלבש
הקרבנות  ואכילת כהונה בגדי לבישת אודות בפרשתנו המסופר עלֿדרך שזהו - לסעודה בא כזה ובאופן

כו'.

.·Ó"רשע אותו של "סעודתו אחשורוש, סעודת אודות מדובר שבמגילה שאף כתב 145ולהעיר, הרי -
אור 211ה'צמחֿצדק' "במאורי :212.. בהגדה יש וראשית . שאחרית הקדושֿברוךֿהוא זה אחשורוש .

כפשוטו. אחשורוש לובשם שלמטה אףֿעלֿפי כהונה, בגדי שלובש זה שהוא כך שלו",

במאמר  לעיל שנתבאר מה ההוא"213ועלֿדרך "בלילה הפכיים 214בענין שהם פירושים שני בזה שיש ,
הקצה: אל הקצה מן מזה זה

זמן  הוא כשלעצמו לילה שהרי ביותר, גדול והסתר העלם על ההוא" "לילה מורה - גיסא מחד
ד"לילה ההעלם עוד בזה ניתוסף חשוך, הוא שהלילה וככל שכתוב edd`החושך, מה ועלֿדרך ."215

כפול. הסתר שזהו אסתיר", "הסתר
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על  מורה הלילה שחושך והיינו, מעלה, למעלה הטוב  בצד ההוא" ד"לילה הענין ישנו - גיסא ולאידך
סתרו" חושך "ישת על 216בחינת מורה ההוא" ו"לילה זאת; להכיל יכול אינו שהנברא לפי חושך שנקרא ,

זאת. להכיל יכולה אינה סתרו" חושך "ישת בחינת שאפילו יותר נעלית בחינה

היעוד  שיקויים שאףֿעלֿפי משיח, דביאת לזמן בנוגע גם מתורץ הוי'",168ועלֿפיֿזה כבוד "ונגלה
שכתוב  כמו בכיסוי, שישארו ענינים יהיו אז גם לים186הנה כמים הוי' את דעה הארץ ",miqkn"מלאה

שכתוב  אורה'215וכמו ב'שערי האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ,217"ואנכי
ענינים  אז שיהיו המשיח), בביאת הוא האמיתי והעתיד עתיד, בלשון נאמר (שהרי לעתידֿלבוא על שקאי
עלֿידי  דוקא זה הרי - לזה לבוא וכדי אסתיר"; "הסתר של באופן רק אליהם להגיע שיוכלו נעלים

כפשוטו. אסתיר" ד"הסתר בזמן העבודה

של באופן זה היה למטה אחשורוש: של לסעודתו בנוגע ידעו ועלֿדרךֿזה שלא אסתיר", "הסתר
ואיש" איש "כרצון היתה שהסעודה דכיון "הסתר", שזה שולחןֿערוך,218אפילו עלֿפי כשרה סעודה ,

עם  קשור זה הרי - גיסא ולאידך רשע"; אותו של "סעודתו היותה עם ממנה, ליהנות שמותר חשבו
שלו'. וראשית ש'אחרית מי של סעודתו

לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא העבודה עלֿידי נעשה זה לו 219וענין נעשו "זדונות בענין וכמו ,
הרגיל 220כזכיות" דרך על "זכיות" עלֿידי מאשר יותר ובעומק למעלה מגיעים שעלֿידיֿזה באופן 221, ,

בארוכה  המבואר ועלֿדרך ישר". כבבלי 222ד"אור שהלכה ירושלמי, תלמוד על בבלי תלמוד ,223במעלת
הושיבני" ד"במחשכים באופן הוא בבלי דתלמוד שהלימוד בגלל השקלאֿוטריא 224דוקא ריבוי מצד ,

האמת. לאמיתית באים דוקא שעלֿידיֿזה כו', ופירכות בקושיות

.‚Ó טוט "וואס ומצבו, מעמדו ורואה מסתכל כאשר - עליו האדם לב יפול שלא והסבר ביאור גם ָוזהו
זכות): לימוד למצוא עדיין יכול מסביבו, נעשה מה ורואה שמסתכל שבשעה (אף אליין" אים מיט ַזיך

ידע" דלא ד"עד ומצב במעמד להיות ציווי יש שבפורים בשעה ציווי 38ולדוגמא: את לקיים כדי הנה ,
שינה  עלֿידי זאת לקיים שאפשר בדיעה בוחר הוא הרי איד"), שולחןֿערוך "א (להיותו ,225השולחןֿערוך ַ

לישון  זמן לו יש היום, במשך ולישון לחטוף הספיק שלא עכשיו...וכיון

מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין להיות צריך לפורים שבנוגע גם במשך 226ומה ישן היה שאילו כך, ,
עתה, ואילו ניסא", "פירסומי ללא אבל ידע", דלא ד"עד הציווי את מקיים אמנם היה בחדרו, היום
ד"עד  הענין מקיים הוא הרי - הרע עין בלי גדול, קהל מלך", הדרת עם ד"ברוב ומצב במעמד ָכשישן

ניסא"!... "פירסומי של באופן ידע" דלא

ביותר  שינתו לו תערב אזי ווארט"), א זיך ("ס'רעדט אימרה איזו שאומרים בשעה שלו; החיות ַָזוהי
איז  ("ער מרומם רוח במצב ונמצא "לחיים", שאמר לאחרי שלאף"), געשמאק'סטער דער איז ַָ("איצטער

("אויפגעלייגטערֿהייט"). שלו השינה גם היא כזה ובאופן אויפגעלייגט"),

הנה  שולחןֿערוך, עלֿפי ("אויסגעהאלטן") יסוד לה שיש הנהגה אמנם שזוהי שאף מובן, ַוהרי
הוא  שהרי ידע", דלא ב"עד לא אפילו אלא והשגה, בהבנה מבעי לא מאומה, אצלו יתוסף לא עלֿידה

אסתיר". "הסתר בענין לעיל כאמור ישן, שהוא יודע לא אפילו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

יב.216) יח, תהלים
מלכות217) לבוש יביאו  ד "ה הפורים  ב).שער (נז, פ"י
סע"א.218) יב, מגילה וראה ח. א, אסתר
ספ"י.219) תניא א. ד, זח"א ראה
ב.220) פו, יומא
מנחםראה221) וש"נ.תורת רכ . ס"ע תשרי סה"מ
פ"ו)222) (תרפ"א תש"ח דפורים איניש חייב א"ר ד"ה ראה

וש"נ. ואילך)). קצד ע' (תרפ"א ואילך 121 ע' תש"ח (סה"מ פי"א
רנ).223) ע' ט (כרך ס"ד הלכה ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
א.224) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ס"ב.225) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סק"בֿג.)226 סתרפ"ז שם מג"א גם וראה כח. יד, משלי

סקכ"גֿה. סתר"צ
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שלא  ענין שזהו הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך - פורים של ענינו זהו הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
טובים': 'ימים בשאר דוגמתו מצינו

אור' ב'תורה אמנם .227מבואר שהרי ש"בחנוכה מנוחה", ביום הנס ואחרֿכך מלחמה תחלה היה .
שהיוםֿטוב  הפסח, בחג מהֿשאיןֿכן כ"ה, ביום הוא דחנוכה והיוםֿטוב כ"ד, ביום הסתיימה המלחמה

אחת  בבת ורפוא נגוף הנס, שנעשה ביום בארוכה 228הוא הזקן רבינו שמבאר אףֿעלֿפיֿכן,229(כפי אבל ,(
ש"נגוף באופן זה היה הפסח ;l`xyil"228ורפואmixvnlבחג

היהודים  ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלוט היהודים אויבי שברו אשר "ביום הנה - בפורים ואילו
בשונאיהם" באויביהם.26המה שלטו עצמם הם הנה בהם, לשלוט רצו שאויביהם יהודים שאותם והיינו, ,

מעמד  היה שלפניֿזה שברגע למרות ישראל: של בעבודתם היה שכך לפי - בעולם כך היה מה ומפני
להשיב" ש"אין המלך בטבעת ונחתם שנכתב הנה 230ומצב - בעבודתו תקוה לו שאין רחמנאֿליצלן,

השני. בקצה ידע" דלא ד"עד באופן  הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך

שיש  באופן הוא הכיפורים דיום הגורל דפורים: לגורל הכיפורים דיום הגורל בין החילוק גם וזהו
השעיר  על לעזאזל", אחד ו"גורל המקדש, בבית שמקריבים השעיר על לה'" אחד "גורל שעירים, שני

גזירה  לארץ הנה231המשתלח - בפורים מהֿשאיןֿכן ;mei eze`"הגורל הוא ה"פור נפל של 232שעליו
. ש"שמח כו'"המן, בירח פור לי נפל (ו )אמר .233" נאמר עליו ,meia."הוא ונהפוך גו' שברו אשר

למעליותא, ההוא" "בלילה עושים לגריעותא ההוא" "בלילה שתמורת - האדם בעבודת גם הוא וכן
לפנים" אלא עשו לא ש"הם כיון הרי תקוותם, שאבדה שלמרות הרמב"ם 145והיינו, שכתב וכמו ש"יצרו 97,

אתו" באמנה "היתה תמיד נפשו פנימיות הרי באמת אבל שתקפו", אד 234הוא באותו יום, באותו לכן, ם ,
הגמרא  (כדברי ענין נעשה 220ובאותו מקום") באותו פרק באותו אשה "באותה אמיתית: לתשובה בנוגע

הקצה. אל הקצה מן הוא", ד"ונהפוך הענין

ומצב  במעמד להיות הצורך אצלו נעשה שאז לעיל), (כנזכר שלו הפרטי לחשבון בנוגע גם מובן ומזה
רישו" וישכח של 235ש"ישתה מציאות שאין באופן השמחה, תכלית אצלו שנעשה הוא", "ונהפוך הנה -
בעולם. ועניות רישות

לאביונים" ומתנות לרעהו איש מנות ד"משלוח המצוות תוכן גם זהו לא 37והרי הפורים שבימי -
עניני  הן לו נותנים לו, אין ומה לו יש מה ומצבו, מעמדו על הבט ומבלי חסרון, של ומצב מעמד יהיה

ושתיה. אכילה עניני והן ממונות

על  גם לכוין צריכים (שבה וקיימנו" "שהחיינו בברכת כמודגש - שמחה מתוך דוקא נעשה זה וכל
לאביונים  ומתנות מנות שמחה 236משלוח של ענין על שחיובה ,(237.

ושנת  ששון שנת שמחה, שנת אורה, שנת שתהיה - כולה השנה כל על ממשיכים פורים ומשמחת
יקר.

***

.„Ó"רבינו "קופת עבור מגבית בפורים עורכים - שנים מכמה .238כנהוג

על  להזכירו האם, שם בצירוף שמו מציין הרוצה שכל - כאן שעורכים המגביות כבכל - בזה והסדר
לבו. כנדבת ונותן הציון,
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ד).227) (ל, וישב ס"פ
א.228) לו, זח"ב ב. יג, מגילה כב. יט, ישעי' ראה
ואילך.229) א טז, צו לקו"ת
ח.230) ח, אסתר
ובפרש"י.231) ח טז, אחרי
כד.232) ט, ז. ג, אסתר
שם.233) מגילה

ספכ"ד.234) תניא וראה כ. ב, שם
ז.235) לא, משלי
רסתרצ"ב.236) או"ח מג"א ראה
לקו"ש 237) גם וראה רפי"ב. לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

וש"נ. .12 הערה 372 ע' חי"ט
סל"ח238) דאשתקד פורים שיחת גם -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך). 166 ס"ע חל"ט התוועדויות
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הוא  הרי ידע", דלא ד"עד באופן להיות צריך שאז שכיון - בפורים יתירה בנוגע ומעלה בעלֿהבית
כנגדו" שה"עזר עד כלֿכך בריבוי ליתן שלו ה"ידע" את להכריח המזומן, או ("טשעק") 239להמחאה

נעשה  שהדבר ביותר הטובה ההוכחה תהיה זו ידע"... דלא ד"עד ומצב במעמד אז היה שמסתמא תאמר
כדבעי.

וששון  ושמחה "אורה של באופן להיות שצריכים פורים עניני כל כמו הנתינה שתהיה - והעיקר
התורה  של וההארה ההוראה לפי זאת לעשות תורה", זו ד"אורה הענין ישנו לראש שלכל והיינו, ויקר",
תפילין", ("אלו "יקר" של באופן אלא עליו, שהטילו עול או חוב לפרוע שצריך מישהו כמו לא -

לתפילין" כולה התורה כל אותו 46ש"הוקשה שזיכו כך על שמח והוא אצלו, יקר דבר שזהו היינו, ,(
לצדקה, בנוגע ובפרט שלו, מהכחות למעלה היה דעתו שלפי בתורה ענין ללמוד או מצוה לעשות

המצוות" כל כנגד (ובודאי 63ש"שקולה ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן ליתן -
אמיתית...), לנתינה הבנק זאת יחשיב שלאחריֿזה

בארוכה  כמבואר - יקר" מכל ל"יקר יגיעו שעלֿידיֿזה אוהבי 240ובאופן ד"להנחיל הענין שישנו
עולמות"241יש" "ש"י מ"יש"242, למעלה (ועד מ"יש" שלמעלה ענין גם יש אבל "יקר", בגימטריא ,

שכתוב  מה גם שזהו "כתר", בגימטריא שזהו יקר, פעמים שני יש, פעמים שני - ביחד) "ומרדכי 243ו"אין"
הכתר. ענין גם כולל גו'", מלכות בלבוש המלך מלפני יצא

ומבורכת  גשמי טוב בכל מבורכת יקר, מכל ויקר יקר, שנת שתהיה כולה, השנה כל על זאת וימשיכו
רוחני. טוב בכל

***

.‰Óפעם דובר אסתר:244בקיצור כבר שם על המגילה קריאת אודות

היא  ההתחלה ואדרבה: היהודי, מרדכי גם היה המלכה אסתר מלבד שהרי - ברירות שתי היו לכאורה
מרדכי" ושמו הבירה בשושן היה יהודי  "איש את 162- לחנך) (שהוצרך אומן "ויהי מסופר ואחרֿכך ,

דודו" בת שהיתה) - שלה (והיחוס אסתר היא אסתר 245הדסה מרדכי מאמר "את - כולה המגילה ובכל ,
.154עושה" אסתר "ותאמר ויחידה: אחת פעם .(מלבד היהודים כל את כנוס לך מרדכי אל ויעבור . .

אסתר" עליו צותה אשר ככל ויעש אסתר".246מרדכי "מגילת המגילה נקראת ואףֿעלֿפיֿכן ;(

אמיתית  הוא שכן מפני אלא הסכמי, ענין שאינם תורה, עלֿפי לשמות בנוגע פעמים כמה וכאמור
שנקראת  אסתר, למגילת בנוגע גם מובן ומזה זה, בשם הנקרא הדבר תוכן על מורה שהשם לפי הענין,

ענינה. תוכן על מורה זה ששם לפי אסתר, שם על

.ÂÓ:ובהקדמה

לתורה  בנוגע רז"ל מאמר עלֿדרך שזהו אסתר, שם על המגילה קריאת טעם לבאר אפשר לכאורה
שכתוב  כמו רבינו, משה שם על של 247שנקראת תורתו שהיא אף - עבדי" משה תורת "זכרו

שמו" על ש)נקראת (זכה עליה נפשו שמסר "לפי - .248הקדושֿברוךֿהוא

משתדלת  לדורות", "כתבוני מהסנהדרין מבקשת היתה לא אסתר אם למגילה: בנוגע ועלֿדרךֿזה
עמ  ומתווכחת הרי אצלם - הסנהדרין) חבר בתור אלא מרדכי, בתור לא אבל מרדכי, עם גם (כולל הם

לדורות  זאת לכתוב שאין סבורים היו עצמם מצד אינה 43הסנהדרין שהמגילה הטעם מובן ועלֿפיֿזה .
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יח.239) ב, בראשית
וקבל240) סד"ה הפורים שער אורה ב).שערי (ק, היהודים
כא.241) ח, משלי
בסופה.242) עוקצין
טו.243) ח, אסתר
(244) סנ"ז תשכ "ב פורים  שיחת -ראה מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(225 ע' חל"ג
ז.245) ב, שם
טוֿיז.246) ד, שם
כב.247) ג, מלאכי
וש"נ.248) ד. פ"ל, שמו"ר וראה א. טו, בשלח מכילתא
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כיון  אסתר, שם על דוקא אלא לדורות, לכתבה שאין הסנהדרין כמו סבור שהיה - מרדכי שם על נקראת
לדורות. הכתיבה את ופעלה שהשתדלה זו שהיא

האמת  אבל מקיף, של ענין שזהו כבוד, של ענין רק היה השם ענין אילו מספיק היה זה ביאור אבל,
הענין. תוכן על מורה שהשם לעיל כאמור הפנימיות, על (גם) מורה שהשם היא,

התורה: ענין תוכן על מורה זה ששם משה", ל"תורת בנוגע וכמו

"מכיך  להיותו - הוא בזה, וכיוצא הכרמל הר תבור, הר על ולא סיני, הר על ניתנה שהתורה הטעם
טוריא" ,249מכל

חז"ל - במדרשי כמבואר תורה, עלֿפי טענות אמנם להם היו הכרמל והר תבור פעם 250הר (כמדובר
בפה"251בארוכה  ד"תובעת ההנהגה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דבר 252), אינה תורה, עלֿפי בענין אפילו ,
-הרצוי.

ההנהגה  הוא לזה הכלי הרי הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו שלהיותה התורה, של ענינה גם וזהו
אשכון" וקדוש "מרום ששם רוח", ושפל ד"דכא לוקחים 253באופן ובמה תורה לוקח (מי לתורה הכלי ;

בארוכה  וכמבואר הביטול. ענין זה הרי שלימוד 254תורה) התורה, לחכמת חיצוניות חכמות שבין החילוק
ביטול. תוספת פועל התורה חכמת לימוד ואילו ישות, תוספת פועל חיצוניות חכמות

ש" הטעם גם מסיני"dynוזהו תורה התורה 255קיבל נמשכה ידו ועל אחר), מישהו ולא דוקא, (משה
גו'" האדם מכל מאד "עניו היה שמשה כיון - כולם הדורות "ונחנו 256לכל - הביטול ענין אצלו והיה ,

.257מה"

זכות  זו אין אבל שמו, על נקראת ולכן התורה על נפשו מסר משה אמת: הם הענינים ששני ונמצא
מציאותו  כל שלכן, מה", ד"ונחנו הביטול בגלל היא התורה על נפשו מסר שמשה לכך הסיבה צדדית;
מקבל  שהוא העובדה התורה, על נפשו מסירת - הנ"ל הענינים פרטי שכל כך התורה, קבלת ענין הוא
הענין  מתבטא שכאן אלא אחד, כולם - התורה לקבל שביכלתו הביטול ענין הוא ומהותו התורה,

כו'). כבוד (כמו מקיפים של לענין בנוגע - וכאן בפנימיות,

שהיא  לפי אסתר של שמה על להקרא צריכה שהמגילה אמת הן אסתר: למגילת בנוגע גם מובן ומזה
שהיא  גופא זה אבל לדורות", ד"כתבוני הענין אצלם ולפעול הסנהדרין עם להתווכח נפשה" את "מסרה
"אסתר". של הענין תוכן הוא המגילה של שתוכנה בגלל זה הרי המגילה לכתיבת בנוגע שהשתדלה זו

.ÊÓ:בזה והענין

רז"ל  כמאמר - הוא אסתר של הענין ואנכי 258תוכן מניין, התורה מן וכן 215"אסתר אסתיר". הסתר
אור' ב'תורה כמבואר - וחסידות קבלה עלֿפי "אסתר":259הוא בשם או "רחל" בשם נקראים ישראל שבני

פני". אסתיר ד"הסתר ומצב במעמד בגלות, כשנמצאים - ו"אסתר" גילוי, של ומצב במעמד - "רחל"

אסתר": "מגילת נקראת שלכן - המגילה של תוכנה גם וזהו

הצלת נס אודות מסופר היתה במגילה הגזירה שהרי ישראל, מבני ואחת אחד כל - ישראל עם כל
אחשורוש" מלכות בכל אשר היהודים "כל אחד"260על ביום ונשים טף זקן ועד "מנער היתה 261, אילו - .
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תהלים249) ה. ה, שופטים ס' תיב"ע יז.ראה סח,
שם.250) בובר) (הוצאת תהלים מדרש ראה
התוועדויות ראה251) - מנחם ואילך .תורת 116 ע' חי"ד 

וש"נ.
הי"ב.252) פכ"ד אישות הל' רמב"ם וראה א. סה, כתובות

ס"ד. סקט"ו אה"ע טושו"ע
טו.253) נז, ישעי'
תרפ"ה 254) דפורים יהושע אל משה ויאמר ד"ה ראה

52 ס"ע תש"ט ואילך. קצד ע' תרפ"ה (סה"מ ואילך פ"ב ותש"ט

ועוד. ואילך).
רפ"א.255) אבות
ג.256) יב, בהעלותך
זֿח.257) טז, בשלח
ב.258) קלט, חולין
ד.259) צד, מג"א
ו.260) ג, אסתר
יג.261) שם,
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לאחרי  ולחזור שניה למדינה לברוח יכולים זו, במדינה היא הגזירה כאשר הנה שונים, בזמנים הגזירה
מפלט  אין אזי עולם, של מלכו המלך", מדינות "בכל אחד", "ביום היתה הגזירה כאשר מהֿשאיןֿכן כן,
הכי  נס היא שההצלה כך להיות, שיכול גדול הכי הסתר הוא זה ומצב שמעמד ומובן, חסֿושלום.

.262גדול 

היה  שלא ולומר חסֿושלום לטעות שיכולים באופן במגילה הדברים סיפור מופיע ואףֿעלֿפיֿכן,
להזמנת  עד ואסתר, ושתי עם המאורעות מהשתלשלות כתוצאה - בלבד טבעי ענין אלא נס, של ענין כאן

וכו'. המלך למשתה המן

נס  על ולומר לטעות שיכולים - גדול הכי והסתר העלם של ענין הוא המגילה של שתוכנה ונמצא,
אסתיר". "הסתר שם על אסתר", "מגילת נקראת ולכן לגמרי, טבעי ענין שזהו גדול, הכי

לדורות": "כתבוני - המגילה שתכתב נפשה מסרה אסתר שדוקא הטעם וזהו

ומחפשים, שמסתכלים לאחרי שגם ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם - הוא מהמגילה הלימוד
שהכל  לדעת צריכים בלבד, טבע רק אלא מהטבע, שלמעלה ענינים רואים לא כו', ומתבוננים שומעים

שלו". וראשית ש"אחרית המלכים, מלכי מלך עלֿידי מתנהל

לאסתר: במיוחד ושייך נוגע זה וענין

הסנהדרין  ראש אז שהיה הגזירה, בשעת (הן הסנהדרין בתוך שישב הגזירה,152מרדכי, לאחרי והן ,
אחיו" לרוב "רצוי העלם 263שנשאר של ענין ישנו סנהדרין אצל שגם אמת הן טוב. ומצב במעמד היה - (

הלכתא" ליבון דא ובלבנים, קלֿוחומר דא "בחומר, בבלי, שבתלמוד הקושיות מצד בתורה, ,264והסתר
בחומר  הגלות, והסתר מהעלם למרירות כלל מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו', מר דבר זה שגם
אז  שהיה אחשורוש, אצל - גויים בין בהיותה אסתר, אצל שהיה כפי כפשוטם, פרך ועבודת ובלבנים
- ברצון לילך צריכה שהיא  הפסקֿדין שנשאר ועד מה"תל", להיפטר כיצד עצות וחיפש התל", "בעל

ברצון" ועכשיו באונס עכשיו אבדתי 265"עד "כאשר ולכן אנסה), הרע שיצרה לטעון יכולה (ואינה
.266אבדתי"

עזבתני" למה אֿלי "אֿלי שאמרה ועד הגלות, את ביותר אסתר הרגישה הגויים בין 267בהיותה

במדרש  מצד 268(כדאיתא שאפילו מוכח, הרי מהתורה, חלק שנעשה וכיון - אסתר) אמרה זה שמזמור
במאמר  לעיל שנתבאר וכמו נס", של "תקפו היה שאףֿעלֿפיֿכן אלא כזה, ומצב מעמד אז היה 213קדושה

ההוא" ד"בלילה ומצב מעמד שהיה שלמרות נשיאנו) רבינו מאמר על "נדדה 269(מיוסד אףֿעלֿפיֿכן, ,
עולם. של מלכו המלך", שנת

.ÁÓ:אלו לימינו בנוגע - מזה והלימוד

שהקדושֿברוךֿהוא  רואים שבו זמן עבור עצה מהווה אסתר שם על שנקראת המגילה של הסיפור
דבר; חסר ולא המלכות, בחצר שנמצאים ועד וכו', וכו' טוב כל רב, שפע נותן

בדרך  בהתעסקותו הטבע מדרך למעלה הצלחה הקדושֿברוךֿהוא לו נותן - העולם לעניני בנוגע
כך  יהדות, בעניני כרצונו להתנהג לו שנותנים במדינה נמצא הוא הרי - יהדות לעניני ובנוגע הטבע,
או  בציבור, מתפלל הוא - בתפלה ולבכות להאריך או נוסף, תהלים קאּפיטל לאמירת זקוק ַשאינו

ו  מהציבור... יותר גדולה במהירות ביחידות הנשיא,שמתפלל הרבי צוה שכך בגלל תהלים שיעור אומר
מידי. לא ותו
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בתחלתה262) תשי"ז פורים שיחת גם  -ראה מנחם (תורת
ואילך). 163 ע' חי"ט התוועדויות

ואילך.263) סנ"ד לקמן גם וראה בסופה. אסתר
ב.264) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
א.265) טו, מגילה

שם.266) מגילה טז. ד, אסתר
ב.267) שם, מגילה וראה ב. כב, תהלים
עה"פ.268) ושוח"ט תהלים מדרש
בתחלתו).269) ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה
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ההוא": ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב מעמד להיות יכול כאן דוקא אך

ההעלם  כל מוסתר להיות יכול שכאן לידע צריך אבל ו"ביום", "פני" של ומצב מעמד אמנם זהו
החיל  את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב - חסֿושלום אויסגליטשן") ("זיך למעוד ויכולים וההסתר,

עד 126הזה" כלֿכך מוסתר זה הרי הטבע, מדרך למעלה הצלחה נותן שהקדושֿברוךֿהוא אףֿעלֿפי כי ,
הנסים", "ברכת זה על לברך שאסור - שולחןֿערוך עלֿפי הוא שכן באמרו, בלבד, טבע וממשש שרואה

טבע. זהו נס; זה שאין כיון

ההוא"; "בלילה של ומצב במעמד חסֿושלום בנסיון לעמוד שיצטרכו רוצה לא הקדושֿברוךֿהוא
הפרטים, בכל ("ליכטיק") מואר שיהיה דוקא, "יום" של ומצב מעמד שיהיה רוצה הקדושֿברוךֿהוא
תורה"; זו "אורה - היא כפשוטו ה"אורה" שסיבת ידע שיהודי אבל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה
בגלל  - היא כפשוטו ה"ששון" סיבת ה'; מועדי טוב", "יום שזהו כיון - היא כפשוטו ה"שמחה" סיבת

עולם" "ברית לו מגויי 270שיש ל"יקר" שזוכה לכך והסיבה מילה"); זו ("ששון הקדושֿברוךֿהוא עם
ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו בגלל - היא "יקר 271הארץ - בתפילין (שנאמר

וגדולה. יקר לו נותנים ולכן תפילין"), אלו

.ËÓ ההיא מהמדינה שיצאו לאלו בפרט נוגע זה פאנאנדער 272וענין מען ("קאן ידיהם פורשים ועתה, ,ַַָ
לו  אין - בתפלה ולבכות בתפלה שעה עוד להאריך עתה ממנו דורשים מה ואומרים: הענט"), די פירן

לבכות!... מה על

הוציאו  עתה וזה ודוחק, במיצר היה מכבר לא טובה: כפוי יהיה אזי יבכה, אם - ואדרבה
רוצה, היה אילו אבל רוצה, לא הוא - שרוצה כמה להתפלל שיכול כך ודוחק, ממיצר הקדושֿברוךֿהוא
היה  אילו אבל רוצה, לא הוא - להתחבא מבלי קדושה עניני עבור צדקה ליתן ויכול להתפלל; יכול היה

להקדושֿברוךֿהוא!... טענות לו אין - יבכה?! למה כן, ואם ליתן. יכול היה רוצה,

זה:והמענ  על ה

כולו, העולם בכל בכיפה שמושלת מלכות אלא מלכות, סתם ולא המלכות, בית בחצר נמצאים כאשר
לך" וינתן המלכות חצי "עד אזי בכך רצונה שאם ומצב ובמעמד במלכות", ה"שניה (אסתר) -273והיא

ברצון. זאת לוקח הוא אם אבדתי", אבדתי ד"כאשר ומצב מעמד להיות שיכול לידע צריך

ניט - זיך ("מ'ווארפט לקחת צריך נותן, הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי זאת, לקחת צריך אמנם ַהוא
מרדכי  מאמר ש"את באופן זאת לוקח שהוא לדעת עליו אבל גיט"), אויבערשטער דער וואס ענינים ָמיט
לה  ומה המלכות, בית בחצר עושה היא ומה לאחשורוש, היא מגיעה כיצד - זאת ולולי עושה", אסתר

הנסיונות?! ולכל

צריך  היה הוא - ולאמריקא?! לו מה אליו: שייכים אינם אלו שנסיונות - דידן בנדון ועלֿדרךֿזה
בברוקלין?!... עושה הוא מה חסידות; וללמוד ברוסיא כפר באיזה לשבת

כוסות  ג' פעמים ג' או טאיי"), ("דעם העניבה את ("דזשוס"), מיץֿהתפוזים את צריך אמנם הוא ַהאם
("זיין  סבו ולסב זה, כל היה לא זיידע") עלטער ("זיין סבו לאבי זה, כל היה לא שלו לסבא - חלב?!
ותמימים!... ישרים וחסידים צדיקים כשרים אנשים והיו חיו והם זה, כל היה לא זיידע") עלטער עלטער

השליחות  היא מה אבל שליחותו, את כאן וימלא לברוקלין שיבוא רוצה הקדושֿברוךֿהוא מאי, אלא
אלא  מסירותֿנפש, של שליחות שזוהי לדעת עליו עושר; מתוך שהיא אלא מסירותֿנפש, של שליחות -
ויקר  וששון ושמחה אורה ומתוך עושר, מתוך יהיה השליחות שמילוי הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו

כפשוטו.
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יג.270) יז, לך לך
וש"נ.271) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא

וש"נ.272) .338 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ג.273) ה, אסתר
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.:המגילה נקראת שמה שעל אסתר, של העבודה קושי מתבטא זה ובענין

המלך", שנת נדדה ההוא "בלילה נס, של בתקפו צורך שהיה ומצב המעמד מצד (לא הוא הקושי
המלך" ביתן גינת "בחצר נמצאים כאשר אחשורוש", בימי ד"ויהי ומצב המעמד מצד "חור 274אלא) ,

וסוחרת" דר גו' ואיש"275כרפס איש כרצון ד"לעשות ומצב ובמעמד כבר 218, שייכים אלו פסוקים -
אסתר". "(מגילת) בשם שנקראת למגילה

כמו  בעלֿדעה היה שמרדכי כיון ואיש", איש כרצון "לעשות טוב; הכל הרי מובן: אינו ולכאורה
וההסתר? ההעלם איפוא הוא היכן הענינים; וכל שבת שמירת הכשרות, ענין את להבטיח יכול והיה המן,

אי  אזי דקדושה, ידי" ועוצם "כחי של באופן כיֿאם מסירותֿנפש, עלֿידי שלא בא זה שכל כיון אלא,
אותו! ("פארפירן") לדרדר יכול זה לאן לדעת ַאפשר

זכרונםֿלברכה  רבותינו שאמרו מה גם הפסוק 276וזהו שנאמר 277על מקום "כל אחשורוש", בימי "ויהי
הסכנה  טמונה גופא שבטוב אלא, - טובים? ענינים גם אז היו הרי ולכאורה, צרה", אלא אינו בימי, ויהי

שכתוב  מה ועלֿדרך הפכי, ומצב נותן 278ממעמד הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי לי", תתן אל "עושר
שכחה  לידי לבוא יכולים סוףֿכלֿסוף הנה ישורון"279בהרחבה, "וישמן ומצב 280, למעמד שבאים ועד ,

רחמנאֿליצלן. הפכי

להיות  יכול זה מצד שדוקא כדבעי, הכל הטבע שמצד לזמן בנוגע - מהמגילה בלימוד הצורך זה ועל
והסתר. העלם

שרוצים  - החריץ" ו"בעל התל" ל"בעל בנוגע ואילך) כ (סעיף לעיל להאמור בנוגע - ולדוגמא
ה"חריץ": עם ה"תל" את להשוות

אלקיו" בשם איש ילכו העמים ש"כל הוא היחידי החילוק - ביניהם?! חילוק יהיה לא;281למה ותו ,
עם" מכל שונות ש"דתיהם ישראל?!...149ומה בני שונים במה אבל שלו, הדת את לו יש עם כל הנה -

אחד" עם ש"ישנו - הוא השינוי זה: על יתחשב"149והמענה לא ש"בגוים שיודע חשיבות 282, לו שאין ,
התל"; כ"בעל הגוי עליו מסתכל עצמו ומצד בעיניהם,

בגלל  רק זה הרי - וכו' וכו' לבב וטוב שמחה מתוך שבעולם הענינים כל את לו נותנים מאי, אלא
זו, מדינה של המלך הוא שלו", וראשית שאחרית "מי לאמיתתו, ש"אחשורוש"

הקדושֿברוךֿ של ממשלתו תחת שאתה לדעת עליך - מהקדושֿברוךֿהוא הכל מקבל שאתה וכיון
של  רצונו את למלא עליך לכלֿלראש הנה הקדושֿברוךֿהוא, של ממשלתו תחת ובהיותך הוא,

"דזשוס"... תשתה אחרֿכך ורק הקדושֿברוךֿהוא,

.‡:בנסיון לעמוד יותר נקל למי - לאסתר מרדכי בין חילוק יש  זה ובענין

אזי  כסף, לו מראים פתאום כאשר הנה - כספים בעניני התעסק ולא בסנהדרין, ישב ימיו שכל מי
בנוגע  תחילה - פרוטה" "שוה זה מה ללמדו התחילו כן ולאחרי מטבע, צורת ראה לא מימיו מתבלבל;
ועוד  זהב, של מנה אלא פרוטה, רק לא לו נתנו ואחרֿכך ממש... בפועל גם ואחרֿכך קידושין, להלכות

כו'. שיכשל הסכנה גדולה - כזה במצב גדולה. הרחבה - זהב של מנה

לעמוד  יותר לו נקל - ("איבערֿראשונג") הפתעה זו אין ואצלו בזה, מנוסה שכבר מי ַמהֿשאיןֿכן
ובסכנה. בנסיון
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ה.274) א, שם
ו.275) שם,
יא.276) דאסת"ר פתיחתא
א.277) שם,
ח.278) ל, משלי

יד.279) ח, עקב ראה
טו.280) לב, האזינו
ה.281) ד, מיכה
ט.282) כג, בלק
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לבארו. המקום כאן ואין בארוכה, מקומות בכמה הענין כמבואר לעניננו, בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה

.·:הדברים מסקנת - לפועל ובנוגע

ש"את באופן הם עושה שאסתר שהענינים ikcxnאףֿעלֿפי xn`n נקראים מכלֿמקום עושה", אסתר
שאין  כיון אסתר, שם על הגומרה"הם שם על "אלא נקראת ש"הוא 283המצוה בפועל, במעשה ,

.284העיקר"

שהכשר  אמת הן - העליונה. הכוונה נשלמת בפועל במעשה הענין בגמר שדוקא כיון - הדבר וטעם
מצוה  חשיב ותחלת285מצוה שלימות , אבל, יותר; עוד - המצוה ואמצע למצוה, בודאי חשובה המצוה

המשכן  לעשיית בנוגע שמצינו כפי בפטיש", ה"מכה ישנו כאשר דוקא היא ההכאה 286הכוונה שעלֿידי ,
עושים  שעלֿידיֿזה בעולם, בפטיש" ל"מכה בנוגע גם מובן ומזה עמדו, על ועמד המשכן נשלם בפטיש

יתברך. לו ודירה משכן ממנו

פני", אסתיר "הסתר רק רואים ראשונה בהשקפה מסתכלים שכאשר שאףֿעלֿפי הוא, בזה והסדר
ספרי  כל כאשר אפילו ואדרבה: קודש, ספרי מכ"ד היא אסתר" ש"מגילת לידע צריך - "אסתר" של ענין

בטיהרא" "כשרגא יהיו תיבטל,287הנביאים לא אסתר מגילת הנה בשר", כל על רוחי ש"אשפוך כיון ,
. האלו הפורים מזרעם"ו"ימי יסוף לא זכרם ("שטורעם").23. והתוקף החשיבות בכל ,

מאמר  ש"את באופן אמנם שהיא הדור, שבאותו הצדקניות הנשים פעולת עלֿידי - בזה וההתחלה
המעשה  אבל רוחניים, ומוריֿדרך רבנים עלֿידי שנמסרת השולחןֿערוך כהוראת עושה", אסתר מרדכי

דוקא, ידן על נשלם בפועל

כדברי  רבן, בית של תינוקות על רחמנאֿליצלן גזירה לבוא יכולה המלך בית שמחצר זה שתמורת ועד
פסוקיך" לי פסוק מהם לאחד "שאל שמרדכי התינוקות" באלו אלא תחלה ידי שולח אני "אין 288המן:

גו'" תירא "אל שאמרו כפי הגזירות, כל מבטלים אלו רבן בית של שתינוקות הוא", "ונהפוך הנה -289

ואמלט" אסבול "ואני יבורך"290עד ישרים "דור ומעמידים ,291,

האמיתית  הגאולה את ומביאים דמשיחא, דעקבתא שבדרא הקשים בנסיונות עומדים כזה ובאופן
ממש. בימינו בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

ויקרא  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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סוטה 283) וראה ועוד. ו. שם (מתנחומא א ח, עקב פרש"י
ב). יג,

מי"ז.284) פ"א אבות
א.285) קלא, שבת - ר"א לדעת
וש"נ.286) ס"ה. סש"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.287) ב. ס, חולין - חז"ל להבין לשון רד"ה  וראה

בטלים המועדים כל (מארז"ל תשט"ז דפורים -כו' מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .(118 ע' סל"ב.חט"ז לעיל גם וראה

לסופו).288) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
כה.289) ג, משלי
ד.290) מו, ישעי'
ב.291) קיב, תהלים
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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העדות..." משכן המשכן פקודי "אלה הנאמר על
חז"ל  פעמים"1אומרים שני משכן "משכן שהכפילות ,

חורבנין" בשני שנתמשכן ל"מקדש בית 2רומזת –
שני. ובית ראשון

המפרשים  ששואלים כפי מובן, אחת 3ואינו רק :
פעם  שהרי מיותרת, היא משכן" "משכן הפעמים משתי
לדרוש  אפוא, ניתן, וכיצד הענין. לצורך נחוצה אחת

של ל"חורבנין" רומז פעמים" שני משכן ipyש"משכן
המקדשות?

אינו משכן" מ"משכן זה שלימוד מובן, yxcמכך
`xezin מיותרות ממילים הנלמדת דרשה =) דקרא

רש"י, כלשון זהו, אלא מכפל fnxבפסוק), הלמד
" – "משכן" של okynzpyהמילה הפשט לפי כלומר, ."

המשכן  על זה בפסוק מדובר משכן" "המשכן
זאת עם אך של fnex(שבמדבר), לענין "משכן" הביטוי

על  מצביע פעמים" שני משכן "משכן – "משכון"
המקדשים  שני של .4ה"משכון"

.·

ÂÈÏÎÂ ÔÎ˘Ó‰ È˜ÏÁ ˙Â·È˘Á

פקודי 5ה"ספורנו" "אלה שהפסוק מסביר,
חלקי  של הגדולה החשיבות את מבטא המשכן..."
חז"ל  כדברי נפסדו", "לא בזכותה אשר וכליו, 6המשכן

לומר  תלמוד אבד... תאמר עומדים 7"שמא שטים עצי
– מכך יותר ואף עולמים", ולעולמי לעד שעומדים

האוייבים...". ביד להם דבר נפל "לא

ראוי  היה "שבשבילם המעלות מפורטות ובפסוק
"משכן  – אוייבים" ביד ליפול ושלא נצחי להיות
ביד  הלוים עבודת משה פי על ּפוקד אשר העדות

הללו  המעלות כל ובזכות ובצלאל...", איתמר...
אוייבים". ביד נפל ולא ידיהם במעשה שכינה "שרתה

כל  בו היו שלא ראשון, במקדש זאת, לעומת
שכינה  בו ששרתה פי על "אף הרי הללו, המעלות
וכך  אוייבים". ביד הכל בסוף ונפל חלקיו... נפסדו

בו היה "לא – השני במקדש מכך), יותר `mbcg(ואף
ביד  ונפל שכינה בו שרתה לא התנאים אלה מכל

אוייבים".

הוא  כללי באופן זה לפירוש שהמקור לומר, ויש
בגמרא  חז"ל במעשי 8מאמר שונאיהם שלטו ש"לא ,

משה" ראשון9ידי מקדש "משנבנה ולכן ,fpbp אהל
נפלו  ולא ואדניו", ועמודיו בריחיו קרסיו קרשיו מועד,
ּפוקד  ש"אשר הפירוש מבוסס כך ועל האוייבים. ביד

dyn it lr המשכן חלקי של לנצחיות הטעם הוא "
וכליו.

.‚

ÌÈÈÁˆ ÌÈ˘„˜Ó‰ Y ÊÓ¯‰ ÈÙÏ

לפי  היא המקדשים פני על המשכן של זו מעלה
hytוכנראה הפשט לפי כלומר, דוקא ielbaהמקרא. ,

פי  על ּפוקד "אשר – משה ידי מעשי שהוא המשכן,
"ביד  נפלו אשר המקדשים לעומת נצחי, הוא – משה"

וחרבו. אוייבים"

לפי כלומר,fnxdאבל – הענינים zeiniptשבפסוק
נצחיים. הם המקדשים גם –

התמיהה  מתורצת רומז בכך שהפסוק על הגדולה
oaxegl– "משכן" המילה באמצעות המקדש בית

ואינו  לבעליו, אבוד אינו ממושכן חפץ "שנתמשכן":
זמנית ixnblעובר נמצא הוא אלא המלוה, לרשות

יוחזר דבר של ובסופו המלוה –`ezeברשות חפץ
oekynd.ללווה –
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עה"פ.1) פרש"י ג. פנ"א, שמו"ר ב. פרשתנו תנחומא
רש"י.2) לשון
כאן.3) לפרש"י ושפ"ח לדוד משכיל
(4.5 הערה 176 ע' חי"א לקו"ש גם ראה
פרשתנו.5) ריש
שם.6) בספורנו הובא ב. מה, סוכה סע"א. עב, יומא
עה"פ.7) בחיי וראה טו. כו, תרומה
תרומה.8) ר"פ עה"ת (להרגוצובי) צפע"נ וראה סע"א. ט, סוטה

סה. ע' ואתחנן אוה"ת בתחלתו. חינוך ח"ב (לאדמהאמ"צ) שע"ת וראה
ואילך. צג צב.

ד"משה9) שם ט)ceceבסוטה ב, (איכה דכתיב דוד כו' שלטו שלא
א) כי: – בפנים להמבואר סתירה מזה אין אבל שערי'". בארץ טבעו
על  שקאי להפירוש גם ועיקר: ב) ציון. שערי על קאי שם סוטה לפרש"י
שרק  המקדש) וכלי חלקי שאר (ולא השערים רק ה"ז – ביהמ"ק שערי
עיון  היו"). דוד ידי ("מעשי שם איכה פרש"י ראה – לדוד שייכים הם
בתנחומא  והוא – אגדה" ["ממדרש שם ובחדא"ג שם. סוטה לע"י יעקב
שם. איכה בפרש"י הובא עה"פ. איכ"ר יג. פט"ו, במדב"ר ט. בהעלותך
השייכות  ואילך ס"י בפנים לקמן (וראה לארון" כבוד "שחלקו ועוד]
וראה  כו'). מרז"ל (ע"פ לדוד השייכות ועיי"ש ה"נצחיות"), לענין דארון

סוס"ט. ס"ז. בפנים לקמן
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אומר  אינו חורבנם המקדשים: לגבי גם וכך
של  באופן זהו אלא ח"ו, לחלוטין, בטלה שמציאותם

עצמו, המקדש יוחזר דבר של ובסופו בלבד, "משכון"
לישראל  השני, וכן .10הראשון

.„

ÌÂ˜ÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÈÁˆ ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó· ‰˘Â„˜‰
ÔÎ˘Ó‰

לעומת  במשכן הקיימת הנ"ל, הנצחיות מעלת

לגבי רק היא לגבי eilkeהמשכןiwlgהמקדשים, אך ,

המשכן  במקום השכינה השראת המקום, קדושת
במקדש, דוקא הנצחיות מעלת את מוצאים והמקדש,

ביתֿהבחירה  בהלכות הרמב"ם "וכבר 11כדברי :
והיה רבינו משה שעשה משכן בתורה dryנתפרש itl

המקומות  כל נאסרו בירושלים המקדש שנבנה כיון כו'
קרבן  בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות ואין 12כולן .

הדורות  לדורי בית ובהר 13שם בלבד בירושלים אלא

זאת 14המוריה  המוכיח פסוק מביא (והוא זאת 15וכו' (
crמנוחתי icr המשכן במקום הקדושה כלומר, ."

זמנית, מתהלך16כנאמר היתה ואילו ld`a"ואהיה ,"...
"ziaהשכינה הדורות"zeriawa(להשראת לדורי (

השלילה: בכיוון גם וכך – בירושלים במקדש רק קיים
לבנות...". כולן המקומות כל "נאסרו

בלבד  זו לא הרי הראשון, המקדש בבנין מכך: יותר
שגם  אלא השכינה, להשראת קבוע מקום שנוצר

באופן נעשתה בפועל השכינה כפי igvpהשראת ,
הרמב"ם  וירושלים 17שפוסק המקדש שקדושת

שקדושת  לפי לבוא.. לעתיד קדשה ראשונה "קדושה
בטלה". אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים המקדש

לפי  שבפנימיות, כן, לפני שהמוסבר מובן, מכך
שבמקרא, כמשכן,mbה"רמז" נצחיים הם המקדשים

ש"אינה  המקדש מקום קדושת לגבי רק אמור אינו
בטלה",

הוא המקדש בכך אדרבה, לו xwirdשהרי, ויש
המשכן, פני על יתרון

"הדומה"mbyאלא, דבר לפחות יש במקדשים,
וכליו  המשכן שבחלקי .18לנצחיות
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ואילך.10) 177 ע' שם חי"א לקו"ש בכ"ז ראה
(ה"אֿג').11) בתחילתו
שכוונתו 12) משמע, לה'" בית בהן "לבנות הרמב"ם לשון מפשטות

אלא  לה'" "בית לבנות שאסור כ"א) בבמות, הקרבה לאיסור (לא
ענין מוסיף שאח"כ אלא "ולהקריבipyבירושלים*. [דכתבו – קרבן" בהן

–oda"להקריב שני ענין שזהו מורה (בהבית) "בו" ולא (בהמקומות) "
בבמות]. (במק"א) הקרבה איסור

הביא  למה שם) לרמב"ם המורי' הר (וראה התמי' סרה ועפ"ז
הוא  זה דוד "ויאמר יד) קלב, תהלים א. כב, (דה"א הכתובים הרמב"ם
עד", עדי מנוחתי זאת ואומר לישראל לעולה מזבח וזה האלקים ה' בית
הנחלה" ואל המנוחה אל גו' באתם לא "כי  ט) יב, (ראה הכתוב ולא

בבמות?q"yaשהובא הקרבה איסור לענין א) קיט, (זבחים
גו' תעשון "לא להקודם: בהמשך בא גו'" באתם לא "כי הפסוק כי

") כי החילוק) (וטעם בעיניו הישר כל "dtאיש "meid"'גו באתם לא ("
ו"נחלה", ל"מנוחה" חוץ קרבן דהקרבת האיסור היינו –

ע"ד בו שנאמר פסוק הרמב"ם איסור a'והביא א) הנ"ל: ענינים
" – לירושלים חוץ לה' בית איסור dfדבנין ב) האלקים". ה' בית הוא

" – שם).dfeהבמות דה"י פרש"י (ראה לישראל"** לעולה מזבח
xiaqdl siqene(ועוד) בסופן ומכות ברכות ראה – "ואומר" [כדיוקו

דמכיון  – עד" עדי מנוחתי "זאת בזה: האיסור טעם ואומר"] "מאי

פ"ו  ביהב"ח (הל' וכמ"ש עד", ד"עדי באופן היא המקדש שקדושת
" לכן בטלה", אינה המקדש.. "קדושת במק"א,z`fהט"ז) ולא מנוחתי"

"בית לבנות חי"ט dl'שאא"פ לקו"ש גם (וראה לבד***. בירושלים רק "
.(47 הערה 145 ע'

וק"ו  במכש"כ – ומהם אופנים, בכמה י"ל דהרמב"ם**** ומקורו
א' (שצ"ל oipadcמפרט דהבית פרט ג"כ ה"ז – בהבית (הקרבה דאסור

שבא ביהב"ח) הל' ריש רמב"ם – כו'" מקריבין להיות ).lreta"מוכן
ד'. תהלים ממדרש ולהעיר

כי13) הקודמים, בדפוסים אף צ"ע דורים", "דור הוא בכ"מ הלשון
הדורות". "קורא – בנפרד אבל – שנמצא

טז,14) תענית  ביהב"ח). דהל' רפ"ב לקמן (הובא א ג, דה"ב ראה
ארץ  יד) שם, ב. כב, (וירא עה"פ י) פנ"ו, ז. (פנ"ה, וירא ס"פ ובב"ר א.

יראה. הוי' בהר גו', המורי'
יד.15) קלב, תהלים
ו.16) ז, ש"ב
שבועות 17) ועד"ז א. (ט, מו"ק וראה הי"דֿט"ז. פ"ו ביהב"ח הל'

קדושת  שקדושתו מקדש עולם.. קדושת קדושתו שאין משכן ב): טז,
עולם.

מג)18) אות מ' (מע ' קדמות מדבר וראה .7 הערה דלעיל בחיי ראה
עיי"ש. נגנז, בארץ, נבלע המקדש האמת שלפי

ziak epi` myl zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyre xary in" (f"d c"it zepaxwd dyrn 'lda f"cre) c"id h"t ycwn z`ia 'ld m"anxd oeyl k"biir (*
"y y"na ezpeek zehytac ± "'ek f"rxarxeqi`d (`"k ,ycwnl ueg daxwdc xeqi`dl `l) epiid "'ek zia dyrezia ziiyrcn"ditn xirdl la` .ycwnl ueg

ziiyrc xeqi`d k"b xikfd `l ± la` .ycwnl ueg zia ziiyr xeqi` lr xarc xikfd `le "'eke dlrz ot p"yn lr xary ..eipeg zia"c (i"n b"it) zegpn m"anxdl
" 'id eipeg ziay s` ,'ek lkid zipaz ziaycwnd zia zxeva.(my n"dit) "

,"'ilr aixwne envrl dna el dpea `"e`k jkitl ueg ihegy lr oieevn m"ekrd oi`"c (a ,fhw) migaf q"y i"tr l"i ± "l`xyil" zaiz mb `iany mrhd (**
`ed xeqi`dy m"anxd yibcn okle .(w"drn 'ld seq m"anxd wqtke) dna zepal ji` mdl mixeny ax dyrn ± `ax mr 'ek finxed `xti`c rxe`nd mb y"iire

(dlerl gafn df)" wxl`xyil."
.seba yaeln) edil` `a `pepnd ax zlvdly oeiknc (62 'r z"y'd n"dq .e"pt a"xrz jynd .grw 'r e"qxz jynd .a ,cnw b"gfl `"evp) n"ka x`eand c"r (***

mr (`linaezeinvrd.(ely uevip wx `ay ± n"ixal k"`yn) `"aa zenewn 'aa zeidl t"`` mvrdy ,`"wna f` zeidl t"`` ely
"c oeikn :eppipra f"creizgepn z`fz`xyd ± "'ebmvr.'ixend xda milyexia `id dpikyd

.cere ."ocxid xar zyecw" (`anrf n"xbdl) ixtqd xve`a h"ewy mb d`x (****
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דברי  את להקדים יש יותר, טוב זאת להבין כדי
הפסוק 19חז"ל  אל 20על עתה עד באתה לא "כי

זו  נחלה שילה זו "מנוחה הנחלה": ואל המנוחה
.21ירושלים"

נקראת  ירושלים שדוקא לכך הסיבה בפשטות,
מפני  היא "מנוחה", רק נקראת שילה ואילו "נחלה"
"מנוחה", מאשר יותר קביעות על מצביעה ש"נחלה"
ירושלים, נקראת ולפיכך זמני. באופן גם האפשרית

ביתאש  שם "אין zexecdר ixecl"בירושלים אלא
"נחלה" .22בכינוי

הדיעות  אחת לפי כי בכך, די אין זו 23אך "מנוחה
למרות, שילה", זו נחלה mlekירושלים zrcly חשובה

משילה. יותר ירושלים

פני  על יתרון יש ב"מנוחה" שגם לומר, הכרחי
מעלות  שתי הן ו"נחלה" "מנוחה" כלומר, "נחלה".

בזו  שאין מה בזו ויש .24שונות,

היא  המשכן מעלת כאמור, הוא: לכך ההסבר
eilke eiwlgyאך נצחיים, השכינה mewnkהם להשראת

זאת  לעומת "אוהל". בלבד, שעה" "לפי המשכן היה
להיפך: –mewnaבמקדש, נצחית קדושה יש המקדש

ונפלו  "נפסדו" וחלקיו הבנין עצם אך בטלה", "אינה
האוייבים. בידי

הכינויים  בשני נרמזות אלו שונות מעלות שתי
ביניהם שההבדל ו"נחלה", הוא:zehyta"מנוחה"

– האדם נפש של מצב מתארת "מנוחה" המילה
למקום. ממקום טלטול של במצב אינו הוא – "גברא"
המיטלטלים  וחפציו האדם כלי של מצבם גם נכלל בכך

האדם  של שכליו במוחש, שרואים כפי עמו, יחד
דעתו! על מאשר 25משפיעים יותר אליו וקרובים

את 26דירתו  "נחלה" המילה מתארת זאת לעומת .
של xacdתכונתו mvr.וכדומה הקרקע – "חפצא" –

שנבנה  – שילה משכן של מעלתו מדוע מובן בכך
הרמב"ם  כדברי משה", שעשה מ"משכן 27בחלקו

יריעות ופרשו בית... שם היא okynd"ובנו – עליו"
היתה שבו הנצחיות –eiwlgaeilkaeה"מנוחה":

לידי  הגיעו כאשר ולכן, האדם, עם המיטלטלים חפצים
בשילה  מצב 28"קביעות" את המתארת "מנוחה", הוא

.mc`dנפש

אינה  שבו הנצחיות שמעלת המקדש, זאת לעומת
אלא ובכליו –mewnaבחלקיו "נחלה" מכונה המקדש,

תכונת את כדלעיל.mewndהמתאר ,

.Â
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למקדש: המשכן בין הללו להבדלים ההסבר

בני  מעשה ידי על להתהוות יכולה אינה הנצחיות
ידי  על רק ייתכן זה דבר מוגבלים. נבראים שהם אדם

הקדושֿברוךֿהוא. של ידיו מעשה

הם, כי נצחיים, אינם עצמם המקדש חלקי ולכן
הזוהר  "בנייינא29כלשון ,yp xac.(אדם בני בנין =) "

של הנצחית קדושתו עקב mewnואילו אינה המקדש
אשר "מקום זהו אלא אדם, ידי `jiwlמעשי 'd xgai

ea"שם שמו הרמב"ם 30לשכן וכלשון "קדושת 31. :
מפני בטלה".dpikydהמקדש... אינה ושכינה

לא המקדש בנין השראת xviכלומר, נצחיות את
שהמקום  לכך הכנה רק היווה אלא במקדש, השכינה
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א.19) קיט, זבחים א. י, מגילה
ט.20) יב, ראה
וכדלקמן 21) בדבר, פלוגתא שם) ראה עה"פ בספרי (וכן שם בזבחים

(קיב, זבחים משנה סתם שם. מגילה הש"ס סתימת כ"ה אבל – בפנים
היתה  והיא לירושלים.. באו מנוחה.. היתה והיא לשילה.. "באו ב):

מקרא. של פשוטו – עה"פ עה"ת פרש"י נחלה".
(22.15 הערה 177 ע' חי"א לקו"ש ראה
שם.23) ספרי שם. זבחים
שם)24) (זבחים להדיעה – בירושלים.mdipycובפרט או בשילה

ועוד. א. קפו, ויצא אוה"ת וראה
ב.25) נז, ברכות
בארמון 26) משא"כ – מלך של ב)כליו (שימוש בין מהחילוק להעיר

בהלכה. דוגמאות עוד ויש המלך.

– ובית ולתפארת) (לכבוד דלבוש מענין להעיר החסידות ובתורת
הרחוק. ומקיף הקרוב מקיף

ה"ב.27) פ"א ביהב"ח הל'
כו'.28) במדבר לפנ"ז משא"כ
א.29) כח, ח"א שם ועד"ז א. רכא, זח"ג
יגֿיד)30) שם, (תהלים וכמש"נ שם*. ופרש"י ספרי יא. יב, ראה

ב  קיב, זבחים להרמב"ם פיה"מ וראה גו'". אשב פה גו' בציון ה' "בחר
ואילך  140 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה ועוד. כו'"). לירושלים ("באו

.(145 ע' (ושם
(31.17 הערה לעיל נסמן
ח.32) כה, תרומה
ביתי33) "בכל ז) יב, (בהעלותך בארוכה on`pכמש"נ ראה הוא".

ואילך. שיז ע' תרס"ו המשך

."my eny z` meyl 'eb `"d xgai xy` mewnd" (dxrdd miptay i"yxe ixtq .my i"yx .d ,my d`x) p"ynke dliy okyn lr mb df oeyl mi`zn zellkay `l` (*

.jli`e 79 r"q c"kg y"ewl .dtÎct r"n b"qx v"ndql `lxrt t"ixd xe`ia dkex`a d`xe ."minler ziae dliy df ea `"d xgai xy` mewnd" :(a ,ek) `eaz ixtqae
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ושה  זו, להשראה מוכן אך יהא גלוי. באופן תהיה יא
הקדושֿברוךֿהוא  בחירת עקב באה עצמה ההשראה

נצחית. היא ולכן זה, במקום

השכינה  השראת ההיפך: היה במשכן זאת, לעומת

המשכן  במקום הקדושֿברוךֿהוא בחירת עקב באה לא

לכך  הגורם היתה המשכן בניית אלא שם", שמו "לשכן
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו בטל 32– וכאשר ,

מקדש" לי "ועשו – המוקם המשכן הגורם, זה במקום

זה. במקום – "ושכנתי" – התוצאה גם מתבטלת –

ידי  מעשי וכליו המשכן חלקי היו זאת לעומת

הוא ומשה נאמן carמשה, עבד כל 33ה', אשר ,
האדון  מציאות היא לפי 34מציאותו ובמיוחד ,

רבו"35הפירוש  קנה עבד שקנה "מה שאין 36על ,

קונה שהעבד לכך נקנה envrlהכוונה זאת ובאמצעות
אלא לרבו, –dligzklnyהדבר רבו" "קונה

הם  הקדושֿברוךֿהוא של ידיו שמעשי וכשם
ה'. עבד משה, ידי מעשי גם כך נצחיים,

.Ê
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השכינה  שהשראת לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
בזכות היתה חז"ל cecבמקדש כדברי שרק 37המלך, ,

פני  תשב אל אלקים "ה' לה' התפלל ששלמה לאחר

עבדך" דויד לחסדי זכרה יכול 38משיחך היה הוא
"ושרתה  הקדשים קדשי לבית הארון את להכניס

בבית" –39השכינה

צריכה  היתה השכינה שהשראת כיון שהרי

באופן ההכנה igvpלהיעשות גם להיות צריכה היתה ,

רבינו  למשה בדומה למישהו קשורה אדם" "בני מצד
לעולם. קיימים ידיו שמעשי

שהוא דוד, בזכות ההשראה באה ,40ה'carולכן

"דויד הנ"ל בתפילתו שלמה הדגיש ",jcarולכן

בהם  שלטו ולא נצחיים הם ידיו מעשי ולפיכך
בגמרא  כמבואר משה, כאצל .41אוייבים,

.Á
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ניתן  "מנוחה", בתואר המעלה על לעיל ההסבר לפי

לגבי  גם "מנוחה" הביטוי נאמר מדוע להסביר
כנאמר  ה'42ירושלים, זאתoeiva"בהר ...izgepn עדי

ירושלים" זו "ונחלה אם לכאורה: והרי, עד".
"זאת להיאמר היה צריך שילה") זו izlgp(ו"מנוחה

עד"? עדי

המקדש בבית –iyilydאלא, המעלות שתי יהיו
רק אינה נצחיותו "מנוחה". והן "נחלה" mewnaהן

גם אלא והשני, הראשון כבמקדש envrהמקדש , oipad
קיום  בעל יהיה – לעיל כמוסבר ה"מנוחה", ענין –

כנאמר  יבנהו, עצמו הקדושֿברוךֿהוא כי 43נצחי,

בזהר  ככתוב ידיך". כוננו אדנֿי שהמקדש 44"מקדש

יהא  (ולכן) דקודשאֿבריךֿהוא ידא "על יבנה השלישי
דרין". לדרי קיימא

.Ë
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מדובר  אין בפשטות כך: על לשאול ניתן לכאורה,

בית  תקופת על רק עד" עדי מנוחתי "זאת בפסוק
הראשון  המקדש על אלא השלישי, ויותר 45המקדש .

"כיון  להלכה כטעם זה פסוק מביא הרמב"ם מכך:
milyexiaשנבנה ycwnd– המקומות..." כל נאסרו

המקדש נקרא אפוא, ..."?izgepn"זאת`fוכיצד,

עירובין  במסכת בגמרא הוא: לכך נאמר 46ההסבר
דכתיב  "כיון במדבר: ישראל בני חניות על 47לגבי בהו

=) דמי להו דקביע כמאן יסעו ה' פי ועל יחנו ה' פי
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ע'34) ח"ט ואילך. 233 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
וראה ועוד. שכוֿז. ע' הנ"ל המשך ועייג"כ .323ֿ4eppipra פרש"י

מלך. מלך ועבד ח): (שם, בהעלותך
ב.35) כג, קדושין רשב"א
שם.36) קדושין ב. פח, פסחים
במדב"ר 37) כד. מזמור תהלים מדרש ב. קז, סנהדרין א. ל, שבת

ועוד. ג. פי"ד,
מב.38) ו, דה"ב
שם.39) במדב"ר – המדרש ל'
שיג.40) ע' הנ"ל המשך עייג"כ
פ 41) וראה .8 הערה לעיל מזמור נסמן תהלים מדרש ו. פ"ב, ס"ר

צב. סה. ע' ואתחנן באוה"ת הובא קמה. רמז ש"ב יל"ש בסופו. סב

(42(23 הערה דלעיל וספרי (זבחים ר"ש וכראיית שם. תהלים
.24 הערה לעיל שצויין אוה"ת וראה ירושלים". זו ד"מנוחה

פרשתנו.43) סוף תנחומא וראה שם. ופרש"י מכילתא יז. טו, בשלח
ועוד. סע"א. מא, סוכה ותוס' רש"י

– המקדש בונה דמשיח ובסופו) רפי"א מלכים (הל' שברמב"ם ואף
.61 הערה 98 ע' חי"א לקו"ש (ראה בזה  התיווך פעמים כמה נת' כבר
תשל"ו) מנ"א (דער"ח (ובההתועדות 36 הערה 84 ע' חי"ג לקו"ש וש"נ.

ואילך). 418 ע' חי"ח לקו"ש בהנ"ל). פרטים כמה עוד בארוכה נת'
שם.44) זח"ג וראה .29 הערה דלעיל זח"א
א.45) רמא, זח"ב ג"כ ראה
ב.46) לא, שבת ג"כ וראה ב. נה,
כ.47) ט, בהעלותך
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במדבר  ש"ישראל למרות כלומר, כקבועין). נחשבים
קבועין"`mildeיושבי שאינן כיון 48היו זאת, בכל ,

דקביע  "כמאן לכן ה'", פי "על היתה באוהל שחנייתם
edl,עצמה החניה החניה ld`dדמי": בזמן נעשה ,

"קבע". של ענין

ש"על כיון בעניננו: גם לכך d'וכדומה it נקרא
" "ואהיה zia"49המקדש נאמר המקדש עד שהרי ,

lde`a jldzn"...50,"דמי להו דקביע "כמאן לכן –
ענין  בו יש אלא שעה", "לפי אינו עצמו המקדש שגם

"נידונת – נצחיות" – "מנוחה" .raw"51של

הראשון  למקדש גם "מנוחה" הכינוי מתאים ולכן
למרות כי לחלקי zenlyyוהשני, בדומה המנוחה,

משהו  אך השלישי, במקדש רק תהיה וכליו, המשכן
כיון  והשני, הראשון במקדש גם ישנו לכך בדומה

" אם כי "אהל", נקראים הם אין ה'" פי ".ziaש"על

לכך הסיבה שזוהי לומר, בית zepkddyויש לבנין
בתנ"ך  כמסופר דוד, ידי על נעשו כי 52המקדש –

המקדש  בבית גם היה ולכן נצחיים, הם ידיו מעשי
הנצחיות. ענין מעין עצמו

כי  אוייבים", ביד הכל בסוף "נפל זאת למרות אך
ההכנה  ורק שלמה, ידי על נעשתה עצמה הבניה

דוד  ידי על .53נעשתה

.È
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שאחת  ה"ספורנו", דברי הובאו ב' בסעיף לעיל
נצחי..." להיות ראוי היה "שבשבילם המשכן ממעלות
העדות". לוחות בו שהיו – העדות "משכן היותו היא

המקדש  לבין המשכן בין שויון שיש וכשם
של  – גלוי באופן – הנצחיות מעלת לגבי השלישי
הגורם  לגבי ביניהם שויון יש כך – וכליהם חלקים
שהן  נצחי...", להיות ראוי היה "שבשבילם לנצחיות

הארון  נמצא השלישי במקדש והן במדבר במשכן
במשך השני lkבמקומו במקדש ואילו קיומם, תקופת

מלכתחילה  קיים הארון היה תקופת 54לא בסוף וגם ,
" הראשון .55יאשיהו"efpbהמקדש

.‡È
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גם  הנצחיות מעלת היתה בהרחבה, לעיל כמוסבר
לא  היא שלגביהם אלא והשני, הראשון במקדש

ה  בחלקי בגלוי בענין התבטאה בעיקר אלא מקדש,
זו  אין כלומר, המקדש. במקום השכינה השראת

וכליו המשכן שחלקי כבמשכן, הם miinybdנצחיות
השכינה, השראת של נצחיות שזוהי אלא נצחיים,

בטלה". אינה "שכינה – ברוחניות

את  ופועל מוסיף שהארון שמה לומר, יש זה לפי
של  הרוחנית הנצחיות לגבי אינה הנצחיות, מעלת
חלקי  של הגשמית בנצחיות דוקא אלא השכינה, השראת

וכליו. המשכן

.·È

·Ï‰ ˙ÂÈÓÈÙ„ ˙ÂÈÓÈÙ Y ÔÂ¯‡‰

משמעות  את ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי
ה': בעבודת הארון

כדברי  יתברך, לה' ומקדש "משכן" הוא יהודי כל
הפסוק 56חז"ל  על ושכנתי 31הידועים מקדש לי "ועשו

mkeza– דיורין" "שלשה יש שבמקדש וכשם ."
הקדשים" ו"קודש "קודש" הארון 57"עזרה" היה שבו ,

הפרטי  במקדש אלו "דיורין" שלשה גם ישנם כך –
יהודי: כל אצל

משמעותה  החיצון, המזבח עמד שבה ה"עזרה"
הלב  חיצוניות היא הרוחנית שבו 58בעבודה "קודש", .

ו"קודש  הלב. פנימיות הוא הפנימי המזבח היה
הארון  היה שבו דפנימיות 59הקדשים", פנימיות הוא

יחידה 60הלב  דרגת (על 61– נאמר אליה שביחס –
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לאחוריהן.48) אלא ד"ה שם עירובין רש"י
ואילך.49) ה ז, ש"ב ראה
רמב"ם 50) ב. קיב, זבחים (משנה "בית" נק' ששילה וזה ו. שם, ש"ב

נק' המקדש בערך אבל המשכן, בערך רק הוא ה"ב) פ"א ביהב"ח הל'
באהל  מתהלך "ואהי' בהכתוב הפירושים [לפי "משכן" (עכ"פ) או "אהל"
– [42 הערה 323 ע' לעיל .22 בהערה שנסמן לקו"ש ראה – ובמשכן"

.30 להערה בשוה"ג שנסמן פערלא הרי"פ ביאור ראה
דכתיב.51) כיון ד"ה שם עירובין רש"י
כחֿכט.52) דה"א
(53.41 הערה דלעיל ויל"ש תהלים מדרש פס"ר ראה
ב.54) כא, יומא
רפ"ד.55) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. ב. נב, יומא ג. לה, דה"ב

ל'56) אות האותיות שער של"ה ושני. ד"ה פ"ו האהבה שער ר"ח
(ועוד).

כי 57) ד"ה פ"ב. תרס"ג עומד והוא ד"ה ב'קצה. ע' ויקהל אוה"ת
ה"ה. פ"א ביהב"ח הל' מרמב"ם ולהעיר בתחילתו. ה'ש"ת יברך הוא

תרומה 58) תו"ח – הלב ופנימית חיצונית הם ומזה"פ דמזה"ח כידוע
ועוד. ואילך. ב פו, דרמ"צ ב'ריג. ע' שם אוה"ת ואילך. א תמג,

(59.61 הערה לקמן וראה עיי"ש. רביעית, דרגא שהוא 211 ע' לעיל ראה
דפנימית.60) פנימית יש הלב בפנימית דגם א) (לו, תצא לקו"ת ראה
(ע'61) שם אוה"ת א). (תמח, שם (תו"ח בכ"מ מהמבואר להעיר

בחי' שביריעות) בד (נגד הוא דארון שם) דרמ"צ ואילך). zeiniptב'רט
הו"ע  הארון שנשיאת רע"ג) (כג, נשא לקו"ת ג"כ וראה יחידה. הכתר,

כו'. עתיק התגלות לפרעה, והחמישית
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להו" לית דבבואה "בבואה להם,62הקליפות) אין =)
שהיא  נוספת דבבואה בבואתם השתקפות לקליפות
הרבה  ממנה הנמוכות דרגות על ואפילו יחידה). בחינת
אתו  באמנה היתה החטא בשעת "וגם נאמר יותר

ייתכן 63יתברך" ולא נצחית, שלימה, תמיד שהיא ,
בה  ויפגע ישלוט – "אוייבים" – .64שמשהו

אחד  שבכל ה"משה" היא זו שדרגה לומר, ויש
שבו 65ואחד  התורה – שהארון כשם ענינו 66, הוא –

עבדי" משה תורת "זכרו משה, .67של

המשכן  תקופת אלו, תקופות בשתי מדוע מובן בכך
פנימיות  – הארון נמצא לבוא, לעתיד של והתקופה
דור  ובגלוי: במקומו – משה דרגת הלב, דפנימיות

דעה" "דור היה של 68המדבר בדרגה היה כולו הדור ,
בכתבי  כמוסבר עליון, דעת של דרגה שהיא רבינו משה

"ומל 69האריז"ל  יקויים כאשר – המשיח בימות וגם .
jiwl` 'd"לבבך הדקה 70את הקליפה את גם ,71–
" הלב"zcewpתתגלה משה.69פנימיות דרגת ,

אשר  והשני, הראשון המקדש בתקופת כן לא אך
ח"ו, האוייבים ביד נפל ולא שלם הארון אז גם אמנם

" – ובהסתר בהעלם זאת יאשיהו".efpbאך

.‚È
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הענינים, בפנימיות להסביר, ניתן לעיל האמור לפי
הרמב"ם  דיוק "מקדש72את המשכן ",xacndבכינוי

ענינים  למספר בספרו הרמב"ם רומז כידוע, שהרי,
הקבלה  בעניננו:73בתורת גם וכך ,

של  זו מעלה נרמזת המדבר" "מקדש בכינוי
פנימיות  כי ובגלוי, במקומו הארון הימצאות המשכן,

שבנשמה, ה"מדבר" בבחינת היא הלב dlrpdדפנימיות

שם" אדם ישב "לא – שבנשמה "אדם" 74מבחינת

ודעת  מטעם שלמעלה נפש מסירות חיובית, .75מבחינה

"מאד" הדרגה את המשיח אצל גם מוצאים ולפיכך
ונשא  ירום עבדי ישכיל "הנה "אדם": דרגת שמעל

אדם"c`n"76וגבה אותיות הוא ש"מאד ולמרות .77,
כלל" גבול בלי "בחינת על המצביע צירוף –78זהו

אלא – אדם לדרגת דרגת xacnמעל זוהי כי דקדושה,
ובגלוי. למקומו יוחזר הוא משיח ידי שעל הארון,

.„È
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הבחינות 79ידוע  לשלוש רומזת "אדם" שהמילה ,
דיבור, – ד' מחשבה, – (א' ומעשה דיבור מחשבה של
שמעל  "מאד", שבמילה יוצא, זה ולפי מעשה). – מ'

– מ' האות היא ההתחלה אדם, .dyrnלדרגת

דוקא  מתבטאת הנפש מסירות הוא: לכך ההסבר
למבואר  בדומה דוקא. בסופן תחילתן נעוץ 80במעשה,

בעולם  שדוקא הזה", בעולם לך ערוך "אין של בענין
גם  כך – שלמעלה ערוך" ה"אין מתבטא הגשמי הזה
של  הנפש מסירות כח היהודי, של ערוך" ה"אין לגבי
מתבטא  שבנשמה, ערוך" "אין הלב, דפנימיות פנימיות

שלו  המעשה בכח .81דוקא

ובמקדש  במשכן הענינים שני שבין הקשר וזהו
(א) – חלקי oex`dהשלישי (ב) ובגלוי. במקומו הוא

וכליו –miinybdהמשכן נצחיים הם

– הלב דפנימיות פנימיות – הארון משמעות כי
בנצחיות במעשה: דוקא חלקי zinybdמתבטאת של

וכליהם. והמקדש המשכן

(e"lyz ,`"pn e"he ,`"pn g"xr zegiyn)
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ובכ"מ.62) ג. לז, תצא לקו"ת וש"נ. א. קכב, יבמות
הו"ע 63) שהארון 61 בהערה שנסמנו מקומות וראה ספכ"ד. תניא

מסותרת. אהבה
דיוקנא 64) והכא הכא דאזיל אע"ג א) קיד, (זח"ב נאמר דעלי'

פ"ה. תש"א תעשר עשר עת"ר. תקעו סד"ה – לעולם בך אשתאר
("בזהר 65) פ"א של"ב ע"ח כא. יא, בהעלותך וראה רפמ"ב. תניא

סע"ד) (ה, פקודי לקו"ת וראה ובכ"מ. פ"ו. של"ח שם וצ"ע). בהעלותך"
מסנ"פ  הו"ע שבכאו"א משה ממש.דניצוץ בביטול דאחד

י.66) ה, דה"ב ט. ח, מ"א – גו' (ה)לוחות שני רק בארון דאין
א.67) פט, שבת כב. ג, מלאכי
ועוד.68) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
שמות.69) ר"פ הפסוקים שער שם. של"ב פי"א. הכללים שער ע"ח
ובכ"מ.
ו.70) ל, נצבים
בארוכה.71) עיי"ש – ס"ד אגה"ק
הי"ב.72) פ"א ביהב"ח הל'

(73– החכמות" ועמוד היסודות "יסוד החזקה יד ספרו וכבהתחלת
של  נכדו הנגיד, דוד ר' בשם – רמב"ם מע' להחיד"א (שה"ג הוי' ר"ת
[המתורגם] לקו"ש שם. ובהערה 41 ע' ה'ש"ת סה"ש וראה הרמב"ם).

.18 הערה 20 ע' ח"ג
ו.74) ב, ירמי'
ואילך.75) סע"ב כג, א. כב, שה"ש ואילך. ג ד, במדבר לקו"ת ראה

"העלאת  הו"ע הארון דנשיאת רע"ג) (כג, נשא מלקו"ת ולהעיר ועוד.
כו'". הוא אדם לא כי בחי' אוא"ס לעצמות אדם.. שנק' התורה בחי'

יג.76) נב, ישעי'
שם).77) לב"ר (ורש"י ה פ"ח, ב"ר ע"פ ד. מו, תו"א
פ"כ.78) תרל"ז וככה המשך
ג.79) לא, בהעלותך לקו"ת
(80113 ס"ע תשי"א סה"מ א'קנה. א'קנא. ע' ח"ב תער"ב המשך

ועוד. ואילך. 117 ס"ע ואילך.
לענין 81) ואילך) סי"ח החסידות תורת של ענינה (קונ' משנ"ת ע"ד

יחידה. בחי' גילוי
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙Ó˜‰ ÔÈ·Ï "˙ÂÚÒÓ‰ ¯ÂÙÈÒ" ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó
?ÔÎ˘Ó‰

הקמת  על במפורט מספרת שהתורה לאחר
את 1המשכן  הענן "ויכס – בו השכינה השראת ועל ,

המשכן" את מלא ה' וכבוד מועד ועלֿכך 2אהל ,
יכול  "ולא אשר עד כלֿכך עצומה היתה שההשראה
ה' וכבוד הענן עליו שכן כי מועד אהל אל לבוא משה

המשכן" את התורה 3מלא מספרת הענן 4, "ובהעלות :
לא  ואם מסעיהם. בכל ישראל בני יסעו המשכן מעל

העלותו". יום עד יסעו ולא הענן יעלה

למקום  אלו פסוקים שני שייכים לכאורה, להבין: יש
אכן, שם – במדבר ישראל מסעות סדר על בו שמדובר

שוב, הדברים בהעלותך dagxdaeנאמרים בפרשת –5.
הענן... "בהעלות (שרק המסעות סדר בין הקשר מהו
תוכן  לבין יסעו...") ולא יעלה... לא ואם יסעו...

במשכן? השכינה השראת על מדובר שבה פרשתנו,

המשכן 6ה"ספורנו" מעל הענן ש"ובהעלות מסביר,
השכינה  השראת היתה כמה עד הוכחה היא יסעו..."
כלל  מסתלק היה "שלא כך כדי עד במשכן, קבועה

לנסוע". צריכים ישראל שהיו עד משם

מלשון  כי לכאורה, "חלק", אינו זה הסבר אך
המסעות, סדר על לספר היא שהכוונה בולט הפסוק

המדרש  מובן,7כלשון ואינו המסעות". סיפור "זה :
– המסעות" "סיפור שבין הקשר מהו כדלעיל:

סיפ  לבין – בהעלותך בפרשת הקמת שמקומו ור
בו? השכינה והשראת המשכן

חז"ל  דברי לפי יותר מתחזקת זו שתחילת 8קושיא ,
– לנאמר המשך היא משה", אל "ויקרא ויקרא, ספר
משה  יכול "ולא – הענן..." "ובהעלות הפסוק לפני
להיכנס  יכול היה לא שהוא מועד...", אהל אל לבוא
הקריאה  – משה" אל "ויקרא אשר עד מועד לאהל

מועד. לאהל לכניסתו הביאה

שהתורה בין dwiqtnיוצא, להיות שצריך הרצף את
בענין  משה", אל "ויקרא משה...", יכול "ולא הפסוקים
לכאורה, כלל, קשור שאינו – המסעות סיפור – צדדי

המשכן. לענין

.·

ÏÏ‚· ‰ÈÎ˘‰ ˜ÂÏÈÒÏ ¯Â˘˜ ˙Â·¯˜‰ ÔÈÚ
˙ÂÚÒÓ‰

במדרש  נאמר ואם מדוייקים, בתורה הענינים כל
המשך  הוא ויקרא) חומש (תחילת משה" אל ש"ויקרא
קשר  שיש מובן, פרשתנו), (סוף משה..." יכול ל"ולא

בין שתיopkezגם הם zeiyxtdשל הללו שהפסוקים ,
מהן. חלק

הקרבנות  ספר – ויקרא ספר המשך 9כלומר, הוא ,
שבו  המקום המשכן, והקמת בנין לסיפור רק לא

לפרטי גם אלא הקרבנות. את השראת `oteמביאים
בסופה, ובמיוחד בפרשה, המסופרים במשכן, השכינה

יכול  "ולא שלאחר לכך הסיבה שזוהי לומר, ויש
"מסעות" אודות ומספרת התורה, מפסיקה משה...",

ל" קשורים שהם כפי מעל zelrdaeישראל, הענן
– ענין zewlzqdהמשכן..." כי – מהמשכן השכינה

("בכל  ישראל מסעות שבגלל לכך קשור הקרבנות
של ענין המסעות) (בין נדרש weliqמסעיהם")

השכינה  להשראת קשור הוא מאשר יותר השכינה,
ח'). בסעיף להלן שיוסבר (כפי במשכן

.‚

ÂÎÂÙÈ‰Â ¯·„

להבי  הקשר כדי את ולהסביר להקדים יש זאת ן
(ככלל  לתחילתו שמות חומש סוף סופן 10שבין נעוץ :

ששמות  בכך, גם המתבטא בסופן), ותחלתן בתחלתן
על  מצביעות שבחומש והאחרונה הראשונה הפרשה

"מנין":

רש"י  שמפרש כפי – "אףֿעלֿפי 11"שמות" :
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ואילך.1) יז מ, פרשתנו
לד.2) שם,
לה.3) שם,
לוֿלז.4) שם,
ואילך.5) טו ט,
פרשתנו.6) סוף

עה"פ.7) טוב לקח
שם.8) טוב לקח ב). (ג, שם זהר וח'). (א' ויקרא ר"פ תנחומא

ו. בהעלותך .cereתנחומא
ויקרא.9) לספר בפתיחה רמב"ן ראה

מ"ז.10) פ"א יצירה ספר
שמות.11) ר"פ
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שנמשלו  חיבתן להודיע ומנאן... חזר שמנאן...
המשכן... נדבות "משקלי מנין – "פקודי" לכוכבים...".

עבודתו" לכל כליו .12כל

ישראל  גאולת הוא שמות ספר של 13תוכנו

קשור  ה"גאולה" שענין להיות, צריך זה לפי ממצרים.
התחלת  את המחבר ה"מנין", עם 14לענין הספר

לכאורה,15סופו  הם, ו"גאולה" "מנין" מובן: ואינו ,
הוכחה  זאת הרי משהו סופרים כאשר סותרים: ענינים

וה"מנין" המנויה, בכמות מוגבל הוא זה yibcnשדבר
של מצב על מראה ה"גאולה" זאת לעומת d`iviזאת.

והגבלות  גלות ?16ממצרים,

החומש  בתחילת גם נמצאים אלו והיפוכו דבר
הפרשה לתוכן הרומז הפרשה, שם הוא dlekעצמו: ,

ישראל  "בני של המצומצם למנין המכוון "שמות",
מצרימה" בתורה 17הבאים מסופר אחרֿכך ומיד ,18

ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל c`n"ובני c`na,"...
חלק  זה שגם וכיון הרגיל. מגדר לגמרי היוצא ריבוי

מאד"zenyמספר במאד וישרצו... "פרו שגם יוצא, ,
ה"מנין". ענין ממשמעות חלק הוא

" החומש: בסוף גם מוצאים לכך icewtובדומה
כפי  כדלעיל, והגבלה, מספר על מראה – (המשכן)"
פרשת  בסוף ואילו ובהגבלה, במספר הם המשכן שכלי

icewt שהשראת שכן...", כי יכול... ש"ולא נאמר
לבוא  משה יכול ("ולא מוגבלת בלתי היתה השכינה
נעלית  היתה במשכן ההשראה – מועד..." אהל אל

האדם" מין מכל ה"נבחר משה, מיכולת ).19אפילו

.„

"ÏÂ·‚ŒÈÏ·" ÔÈ·Ï "ÏÂ·‚" ÔÈ· „ÂÁÈ‡

היא  המטרה אמנם, הוא: זה בענין הכללי ההסבר
ממידות  הנעלית – גאולה – גבול" ל"בלי להגיע

שעלֿידיֿזה  הכוונה אין אך העולם, של וההגבלות
גבול") שיהאlhazi("בלי אלא בין xeaigהגבול,

"גבול" לבין גבול" .20"בלי

כנאמר  ישראל, בני מנין לגבי שמוצאים 21כפי

אשרxtqn"והיה הים כחול ישראל le`ימדl`בני
יספר". ולא ימד ש"לא כזה יהיה ה"מספר" – יספר"

ממדידה  שלמעלה ההשראה – המשכן לגבי גם וכך
ובמדידה, במנין שהם המשכן בכלי היתה והגבלה

כדלעיל.

הקדושֿ "נתאווה היא העליונה שהכוונה כיון כי
בתחתונים" דירה לו להיות צריכים 22ברוךֿהוא ,

להיעשות צריכה (א) הענינים: שני elלהתקיים dxic
jxazi יתברך לעצמותו מן 23– לחלוטין הנעלית ,

– ב"תחתונים" להיות צריכה ה"דירה" (ב) העולם.
ממנו" למטה תחתון שאין הגשמי... הזה 24ב"עולם

ובהגבלות). במידות (דוקא

.‰

¯˘‡Î Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘· '‰Ï "‰¯È„"
'‰Ï "‰¯È„"Ï ÌÈÎÙÂ‰ ÌÓˆÚ "ÌÈÂ˙Á˙"‰

ה"דירה", (א) – הללו הענינים ezenvrlשני
– "בתחתונים" תהיה יתברך לו שהדירה (ב) יתברך,

באופן ישראל illkמתבטאים נשמות שבין בהבדל
ל"עולם":

לדור  "דוקא היא יתברך לו דירה של הענין פנימיות

l`xyiולשכון zenypa מכון כנסתֿישראל שיהיו ...
יתברך..." וקודשא25ֿלשבתו ש"ישראל כיון שהרי –

חד" כולא הרי26בריךֿהוא ,l`xyi"ה"דירה הם
עם  אחד דבר כביכול הם – יתברך לעצמותו האמיתית

,27עצמותו 
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ועוד.12) רמב"ן רשב"ם, וראה פרשתנו. ריש רש"י לשון
ה)13) (פ"ג, ובב"ר הגאולה". "ספר פרשתנו) (סוף הרמב"ן בלשון

שנכללים  השבטים דשמות ולהעיר, לאורה". מאפילה ישראל יצאו "שבו
"ע"שmyב  – "שמות" – ה).zle`bהספר פ"א, (שמו"ר כאן" נזכרו ישראל

כולו.14) את כולל דבר כל של ו"ראש" ההתחלה שהרי
א).15) יב, (ברכות החיתום אחר הולך דהכל
היציאה 16) ענינה מצרים דיציאת ואילך) ג (עא, מתו"א להעיר

של וגבולים ההשתלשלות.lkמהמצרים סדר
ה'.17) בפסוק שם שממשיך כמו נפש, משבעים יותר לא ועכ"פ
ז'.18) פסוק שם
הז'.19) היסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
כח20) גילוי לידי בא בזה דוקא הנמנעות,zenvrdכי נמנע ,

158 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בכ"ז (ראה וגבול בל"ג לחבר שביכלתו
ואילך).

כי  – ו"פקודי") ("שמות" דוקא המנין ע"ש הוא הסדרה שם ולכן

leaba,159דוקא ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה ית' עצמותו "לוקחים"
קשורה צ"ל התפלה עבודת עיי"ש).wec`שלכן כו', המקדש מקום עם

ג 21) ז, ואילך. א (ו, וביאורו זה ד"ה במדבר לקו"ת א. ב, הושע
ואילך). 26 ;24 (ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה ועוד. ואילך).

ועוד.22) טז. נשא תנחומא ע"פ רפל"ו. תניא
ג').23) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת
ובכ"מ.
שם.24) תניא
שם 25) אוה"ת ד. עו, משפטים תו"א וראה תסח. ס"ע תרס"ו המשך

ואילך. קצט ע' ריש עת"ר סה"מ סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז. ע'
עה"פ 26) דחז"ל גם וראה ע"ב. ריש צג, שם וראה א. עג, זח"ג ראה

א). לט, ד. (לד, שה"ש ובלקו"ת תאומתי. תמתי, ב) ה, (שה"ש
בארו 27) זה ראה שמטעם – (246 (ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש כה

ה"נח"ר גם לקבל יכולים מנבראים.xeadc`נש"י ערוך באין שלמעלה "
עיי"ש.
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העולם  לגבי בתחתונים" ה"דירה היא 28[ואילו ,
מצד  היא מציאותו שכל בעולם מורגש שיהא (רק),

וכלל" כלל מציאות שום אין ו"מבלעדו ית' ],29עצמותו

בעבודת  "בתחתונים", דוקא נעשית ה"דירה" אך
הזה בעולם ישראל גשמיים oezgzdבני דברים הפיכת ,

מתבטא  זאת באמצעות דוקא כי – לאלקות לכלי
ישראל  נשמות של השורש שהן 30בגילוי (כפי

יתברך). עצמותו עם מאוחדות

לו  דירה הם שישראל בגלוי ניכר אחרות: במילים
בלי  לגמרי, יתברך עצמותו עם מאוחדים ושהם יתברך,
של  המגבלות גם כאשר רק ועיכוב, הגבלה שום
להיפך, אלא מכשול, מהוות אינן ה"תחתונים"
למקום  ישראל עלֿידי נהפכים עצמם ה"תחתונים"

יתברך  לו דירה להיות .31העשוי

.Â

‰‡È¯·‰ ˙ÈÏÎ˙ Ï˘ "ÛÂÒ"‰Â "‰ÏÈÁ˙"‰

היא  שמות חומש "תחלת" מדוע גם יובן בכך
כלי  מנין אודות – ו"סופו" ישראל, בני מנין אודות

המשכן:

עצמה  הבריאה על מדובר בראשית לפני 32בספר ,
dzlbzdy ובשביל 33מטרתה התורה "בשביל –

,34ישראל"

(על  ישראל אודות מדובר כבר שמות בספר אך
שעלֿידם 35"הולדתם" התורה, ואודות ישראל) כעם

ו"סוף": "תחלה" יש ובכך הבריאה. כוונת מתממשת

(העיקר היא,zeiniptdeה"תחילה" הכוונה של (
שזוהי  יתברך, עצמותו עם מאוחדים ישראל שבני
שמות: בפרשת ישראל בני מנין של משמעותו

מניןozaig"להודיע נעשה ולכן ,"...df עלֿידי

סופרם  הקדושֿברוךֿהוא – בעצמו הקדושֿברוךֿהוא
dxeza.

עלֿ הוא בפועל, המטרה ביצוע כלומר וה"סוף",
גשמיים  מדברים יתברך לה' משכן עשיית .36ידי

.Ê
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מאוחדות  שהן (כפי ישראל נשמות ששורש כיון
בעבודה  דוקא מתגלה יתברך), עצמותו עם

שזה "בתחתונ  מובן, – והסתר העלם של במקום – ים"
ה"תחתון", עם עבודה עלֿידי בעיקר נעשה

– יותר כללי ובאופן לאלקות, "כלי" אינו שכשלעצמו

מאיר  האלקות אין שבה הגלות, בתקופת בעבודה
עבודת  עלֿידי נעשה זה מאשר יותר בעולם, בגלוי

של מקום – המשכן אלקות.ielibבניית

מלאכת  אודות הסיפור שבסיום לכך ההסבר וזהו

"סיפור  על בתורה מסופר בו, השכינה והשראת המשכן

ל" הקשור הענן...":zelrdaeהמסעות"

בתחתונים  יתברך לו דירה עשיית – המשכן תכלית

שכך  כח, נותן שהמשכן עלֿידיֿזה בעיקר מתבצעת –
מסעיהם" "בכל גם יהא

הזקן  אדמו"ר שמבאר כפי במדבר 37– שהמסעות ,
העמים" "מדבר וזיכוך לבירור תקופת 38רומזים במשך

– הגלות

בגלותא", "שכינתא ielibשאז oi`e שכינה
"]zelrdae– וישראל zewlzqdהענן..." השכינה],

שם  שגם כך העולם, העלם את והופכים "מבררים"
אלקות. מאיר
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(28.(13 (ובהערה 249 ע' [המתורגם] ח"ו ועד"ז (שם. לקו"ש וראה
אבל  הבריאה, כוונת נשלמת שע"י אמצעי רק הוא העולם שלכן ועוד)

עיי"ש. גופא, בו היא שהכוונה לא
שוה"ג 29) 75 ע' חי"ב לקו"ש בכ"ז וראה תרס"א. ולקחתם ד"ה

.30 להערה
לקו"ש 30) וראה ובכ"מ. ואילך. תצב ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה

ואילך, 74 ע' .p"yeשם
שהדירה31) זה עניןmipezgzaשלכן אינו שהרי sqepדוקא – בה

שהיא  לומר שייך אין ית' בעצמותו היא בתחתונים דדירה שהכוונה מכיון
הערה  245 ע' ח"ה [המותרגם] לקו"ש גם (ראה ענינים מב' ח"ו מורכבת

גופא. ה"דירה" לענין נוגע שזה כ"א – (36
את 32) וברא הקב"ה נתעסק "שבו ה) פ"ג, (ב"ר המדרש בלשון
עולמו".

חלק33) זה גם שמ"מ דדירה dxeznאלא הכוונה שתושלם כדי כי –
היא הבריאה כוונת שבתחלה גופא זה ע"י הוא בה,mlrdaבתחתונים

ע"י ית'.mzcearונש"י לו דירה העולם עושים
ועוד.34) בראשית. ר"פ פרש"י ב'. דרע"ק אותיות
שם.35) ובמפרשים טז יחזקאל ראה
הדירה 36) "פנימיות" ענינים: ב' – בתחתונים בדירה אחר: בסגנון

"חיצוניות" העצמות: כביכול היא גופא שמציאותם דוקא, בנש"י  שהיא –
[אלא  העצמות לגילוי מוכשר מקום נעשה שהעולם מה העולם, – הדירה

אי"ז ואכ"מ].dakxdשמ"מ .31 הערה כנ"ל ענינים, מב' ח"ו
הבאה.37) בהערה הנסמן וראה מסעי. אלה דרושי לקו"ת
ר"פ 38) לקו"ת מסעי. ר"פ ועוד אוה"ח בחיי, וראה לה. כ, יחזקאל

.n"kaeנשא.
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שנמשלו  חיבתן להודיע ומנאן... חזר שמנאן...
המשכן... נדבות "משקלי מנין – "פקודי" לכוכבים...".

עבודתו" לכל כליו .12כל

ישראל  גאולת הוא שמות ספר של 13תוכנו

קשור  ה"גאולה" שענין להיות, צריך זה לפי ממצרים.
התחלת  את המחבר ה"מנין", עם 14לענין הספר

לכאורה,15סופו  הם, ו"גאולה" "מנין" מובן: ואינו ,
הוכחה  זאת הרי משהו סופרים כאשר סותרים: ענינים

וה"מנין" המנויה, בכמות מוגבל הוא זה yibcnשדבר
של מצב על מראה ה"גאולה" זאת לעומת d`iviזאת.

והגבלות  גלות ?16ממצרים,

החומש  בתחילת גם נמצאים אלו והיפוכו דבר
הפרשה לתוכן הרומז הפרשה, שם הוא dlekעצמו: ,

ישראל  "בני של המצומצם למנין המכוון "שמות",
מצרימה" בתורה 17הבאים מסופר אחרֿכך ומיד ,18

ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל c`n"ובני c`na,"...
חלק  זה שגם וכיון הרגיל. מגדר לגמרי היוצא ריבוי

מאד"zenyמספר במאד וישרצו... "פרו שגם יוצא, ,
ה"מנין". ענין ממשמעות חלק הוא

" החומש: בסוף גם מוצאים לכך icewtובדומה
כפי  כדלעיל, והגבלה, מספר על מראה – (המשכן)"
פרשת  בסוף ואילו ובהגבלה, במספר הם המשכן שכלי

icewt שהשראת שכן...", כי יכול... ש"ולא נאמר
לבוא  משה יכול ("ולא מוגבלת בלתי היתה השכינה
נעלית  היתה במשכן ההשראה – מועד..." אהל אל

האדם" מין מכל ה"נבחר משה, מיכולת ).19אפילו

.„
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היא  המטרה אמנם, הוא: זה בענין הכללי ההסבר
ממידות  הנעלית – גאולה – גבול" ל"בלי להגיע

שעלֿידיֿזה  הכוונה אין אך העולם, של וההגבלות
גבול") שיהאlhazi("בלי אלא בין xeaigהגבול,

"גבול" לבין גבול" .20"בלי

כנאמר  ישראל, בני מנין לגבי שמוצאים 21כפי

אשרxtqn"והיה הים כחול ישראל le`ימדl`בני
יספר". ולא ימד ש"לא כזה יהיה ה"מספר" – יספר"

ממדידה  שלמעלה ההשראה – המשכן לגבי גם וכך
ובמדידה, במנין שהם המשכן בכלי היתה והגבלה

כדלעיל.

הקדושֿ "נתאווה היא העליונה שהכוונה כיון כי
בתחתונים" דירה לו להיות צריכים 22ברוךֿהוא ,

להיעשות צריכה (א) הענינים: שני elלהתקיים dxic
jxazi יתברך לעצמותו מן 23– לחלוטין הנעלית ,

– ב"תחתונים" להיות צריכה ה"דירה" (ב) העולם.
ממנו" למטה תחתון שאין הגשמי... הזה 24ב"עולם

ובהגבלות). במידות (דוקא

.‰
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ה"דירה", (א) – הללו הענינים ezenvrlשני
– "בתחתונים" תהיה יתברך לו שהדירה (ב) יתברך,

באופן ישראל illkמתבטאים נשמות שבין בהבדל
ל"עולם":

לדור  "דוקא היא יתברך לו דירה של הענין פנימיות

l`xyiולשכון zenypa מכון כנסתֿישראל שיהיו ...
יתברך..." וקודשא25ֿלשבתו ש"ישראל כיון שהרי –

חד" כולא הרי26בריךֿהוא ,l`xyi"ה"דירה הם
עם  אחד דבר כביכול הם – יתברך לעצמותו האמיתית

,27עצמותו 
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ועוד.12) רמב"ן רשב"ם, וראה פרשתנו. ריש רש"י לשון
ה)13) (פ"ג, ובב"ר הגאולה". "ספר פרשתנו) (סוף הרמב"ן בלשון

שנכללים  השבטים דשמות ולהעיר, לאורה". מאפילה ישראל יצאו "שבו
"ע"שmyב  – "שמות" – ה).zle`bהספר פ"א, (שמו"ר כאן" נזכרו ישראל

כולו.14) את כולל דבר כל של ו"ראש" ההתחלה שהרי
א).15) יב, (ברכות החיתום אחר הולך דהכל
היציאה 16) ענינה מצרים דיציאת ואילך) ג (עא, מתו"א להעיר

של וגבולים ההשתלשלות.lkמהמצרים סדר
ה'.17) בפסוק שם שממשיך כמו נפש, משבעים יותר לא ועכ"פ
ז'.18) פסוק שם
הז'.19) היסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
כח20) גילוי לידי בא בזה דוקא הנמנעות,zenvrdכי נמנע ,

158 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בכ"ז (ראה וגבול בל"ג לחבר שביכלתו
ואילך).

כי  – ו"פקודי") ("שמות" דוקא המנין ע"ש הוא הסדרה שם ולכן

leaba,159דוקא ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה ית' עצמותו "לוקחים"
קשורה צ"ל התפלה עבודת עיי"ש).wec`שלכן כו', המקדש מקום עם

ג 21) ז, ואילך. א (ו, וביאורו זה ד"ה במדבר לקו"ת א. ב, הושע
ואילך). 26 ;24 (ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה ועוד. ואילך).

ועוד.22) טז. נשא תנחומא ע"פ רפל"ו. תניא
ג').23) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת
ובכ"מ.
שם.24) תניא
שם 25) אוה"ת ד. עו, משפטים תו"א וראה תסח. ס"ע תרס"ו המשך

ואילך. קצט ע' ריש עת"ר סה"מ סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז. ע'
עה"פ 26) דחז"ל גם וראה ע"ב. ריש צג, שם וראה א. עג, זח"ג ראה

א). לט, ד. (לד, שה"ש ובלקו"ת תאומתי. תמתי, ב) ה, (שה"ש
בארו 27) זה ראה שמטעם – (246 (ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש כה

ה"נח"ר גם לקבל יכולים מנבראים.xeadc`נש"י ערוך באין שלמעלה "
עיי"ש.
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עלֿידי  בעיקר מתבצעת המשכן (שתכלית זה ענין

עצמו, המשכן בענין מתבטא למשכן) מחוץ עבודה

הקרבנות  עבודת היא במשכן העבודה שעיקר :39בכך

הקרבנות  עבודת לבין המשכן עצם בין ההבדל

מקום  למטה לעשות היא המטרה המשכן בבנין הוא:
השכינה השראת תהיה השראה dlrnlnשבו –

כלֿכך (ולא גשמיים מדברים לגמרי zelrdlהנעלית
המשכן). את בנו שמהם הגשמיים הדברים את

היא  הקרבנות עבודת משמעות "לברר"40ואילו

לקרבן  ולהפכה וכדומה, הגשמית הבהמה את ולהעלות
לקדושה. לה',

והשכנת  הקרבנות, שעבודת למרות ולפיכך,
להשראה  – יותר לעלות הכנה היא שעלֿידה, הקדושה

וכו' בארון שבמשכן,

זעירא", "אל"ף היא "ויקרא" של ה"אל"ף" [שלכן
צמצום  על שהיא 41המראה – הקרבנות עבודת כי –

ספר הקדושה xwie`תוכן אור היא – הקרבנות ספר ,
והמשכה  קריאה מלשון "ויקרא" – בעולם 42שנמשך

שבמשכן  ההשראה מעצם יותר קטן אור –43[

הנעלית  למטרה מגיעים עלֿידיֿזה דוקא זאת, בכל

המשכן  של עצמם 44יותר הגשמיים הדברים הפיכת –

לאלקות. לכלי

הקרבנות  (וספר משה" אל "ויקרא כיצד מובן ובכך

כי  כדלעיל, הענן...", ל"ובהעלות המשך הוא בכלל)
שתכלית  נקודה, אותה מודגשת אלו ענינים בשני

עבודה  עלֿידי דוקא שלמות ביתר מתבצעת המשכן

שבמשכן. השכינה השראה בו שאין במקום

.Ë

‰‡¯Â‰‰

" של בזמן שבעבודה חסרerqieלמרות "ielib
באמצעותה  דוקא זאת, בכל שרשם 45השכינה, מתגלה

ית', עצמותו עם מאוחדים שהם כפי ישראל, של
בהרחבה. כדלעיל

המשכן  מעל הענן ל"ובהעלות הפנימי הפירוש וזהו
זה  בחיצוניות אמנם, מסעיהם": בכל ישראל בני יסעו
שפע  "לוקחים" בפנימיות, אך השכינה, כסילוק נראה

עבודהlrnyמדרגה עלֿידי דוקא ומורידים efלענן, ,
בחניה למשכן jkאותו xg`y במקום "מסעיהם" –

שם  יחנו –46אשר

הרוחנית: בעבודה ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי
"ידע  כאשר ובמיוחד הגלות, בחושך התחשבות בלי
ומצבו  מעמדו את מכיר אחד כל – בנפשיה" אינש
לדעת, צריך – שאצלו הפרטית הגלות ואת הפרטי

" ה' שליחות את מבצע שיהודי lkaשעלֿידיֿזה
שהוא, מסע בכל מסעיהם",

"ובהעלות  (שרק ה' לענן קשור "מסעו" אם אז, הרי
יודע  והוא יסעו..."), ולא יעלה... לא ואם הענן...

כוננו" גבר מצעדי מצב 47ש"מהוי' ובכל מקום שבכל ,
לו  לעשות ה' לשליחות קשור הוא שרוי הוא שבהם
לפי  הוא בגלות מסעו וממילא בתחתונים, דירה יתברך

ה', רצון

– לטובה הענן..." "ובהעלות אצלו נגרם אז הרי
שפע מקבל הענן lrnהוא גילוי שגם (למרות לענן

הקיימת  ע"ה רבנו משה דרגת מיכולת יותר אף נעלה
לחניה 48בנפשו  זה שפע "ממשיך" והוא כדלעיל), ,

כולא  וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל עד – שאחרֿכך
חד".

(f"kyz ,c"kyz icewt t"y zegiyn)
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מקריבים 39) להיות מוכן לה' בית ביהב"ח: הל' ריש רמב"ם ראה
וראה  יב). שורש שם כ'. מ"ע בסהמ"צ כתב (ועד"ז כו' הקרבנות בו
(ר"פ  הרמב"ן דמ"ש .(24 הערה 330 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש בארוכה
המצות  בענין ולא עצמו, במשכן אשר וחפץ בענין בעיקר הוא תרומה)
בארוכה  גם וראה האדם). (עבודת הבחירה בבית לעשות בנ"י שנצטוו

ואילך. 469 ע' לעיל
ובסה"מ 40) תשי"ג. (קה"ת תרס"ג עומד והוא ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. תרס"ג).
סע"ב).41) (א, ויקרא ר"פ לקו"ת
ספל"ז.42) תניא וראה (רפ"ב). שם לקו"ת
יוכל43) שעי"ז הארה לו "ונמשך (סע"ב) שם לקו"ת `k"gראה

כו'". מועד אוהל אל לבוא

(ומקדש)44) במשכן היא הקרבנות עבודת שגם מכיון שמ"מ, אלא
המסעות". "סיפור ע"י יותר עוד נעשה בתחתונים דדירה הענין – עצמו

ש"סיפור הטעם שזהו בספרzerqndוי"ל רק הוא בארוכה "xacna
העמים". "מדבר בירור על מורה ד"במדבר" – ויקרא) ספר (שלאחרי

בסופו:45) קטן' 'חינוך בתניא מש"כ ממדריגה jixveוע"ד לילך
ממנה  עליונה למדריגה שיגיע טרם למדריגה מדריגה ובין כו' למדריגה
המדובר  הענין אותו הוא ואולי – הראשונ' ממדר' נפילה בבחי' הוא
הרמון  פלח (בסוף מפאריטש לר"ה קטן' ל'חינוך בהערות (וראה בפנים

זו). לנפילה הא' טעם קה"ת)) (הוצאת לבראשית
לח.46) מ, פרש"י
קד.47) סט. ע' יום היום וראה כג. לז, תהלים
רפמ"ב.48) תניא ראה



נז

ותבאנה  בנות  שבע  מדין  ולכהן   – טז  ב  שמות 
ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן

כא

טעם ורמז שהי' ליתרו "שבע בנות"

ולכהן מדין שבע בנות, טעם שיתרו היה לו שבע 
בנות דוקא, ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן 

קכב.

כב

ביאור ורמזים במארז"ל )ב"ב קט, ב( יתרו פיטם עגלים 
לע"א, וזהו שיתרו הי' כהן ב"מדין" דוקא

כוכבים  מעבודת  לו  ופירש  שבהן,  רב  מדין  ולכהן 

ונידוהו מאצלם.

רש"י

האור  יתרון  כמו  ותוספות  יתרון1  מלשון  הוא  יתרו 

מן החושך, ועיין במה שנרשם בס"ד2 בתוספתא דיתרו 

דס"ח ע"ב.

והיינו יתרו שפיטם עגלים3 לע"א, עגלים דוקא,4הוא 

1( מבאר בסימן זה ארבעה ענינים, והם:

א( למה נק' שמו "יתרו"?

ב( למה הי' יתרו כהן ב"מדין" דוקא?

ג( למה הקריב לעבודה זרה "עגלים" דוקא?

ד( מהו הענין  ש"פיטם" העגלים, והרי יש כו"כ דרכים ליפותם וכו'?

ויבואר בפנים.

2( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' עד.

3( ראה בבא בתרא קט, ב "מבנות פוטיאל דאתי מיתרו שפיטם עגלים 

לע"ז... ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז". מובא 

לקמן סי' נד עי"ש.

ומקשר כאן ארבעת הפרטים האלו ביחד, א( יתרו, ב( פיטם דוקא, ג( 

עגל דוקא, ד( לע"א.

מ"ש  ידוע  ובהקדם:  יבואר,  זה  ענין  שמשמאלא,  עלמין  הק"ג   )4

ש"י  וצדיק  צדיק  לכל  ליתן  הקב"ה  עתיד  עוקצין(  )סוף  במשנה 

ביאור  וביתר  ע"ב,  קסו,  דף  תרומה  פרשת  בזהר  ומבואר  עולמות. 

בפרדס שער כג – ערך הכינויים ערך אור, דה"שי" עולמות נחלקים 

לשלשה קווים, קו הימין )חסד( יש ק"ג עולמות, קו השמאל )גבורה( 

ק"ג עולמות, וקו האמצעי )תפארת( ק"ד עולמות, סך הכל ש"י.

ובקהלת יעקב אות שי"ן וז"ל: ש"י עולמות הן בבינה, ומבואר בזוהר 

לשמאלא,  וק"ג  לימינא  ר"ז  מתחלקים  שהם  ע"ב  קסו  דף  תרומה 

ומאותן ק"ג דשמאלא הי' סוד העגל גימטריא קג כמו שכתבתי שם 

בן  שמעון  רבי  מאמר  )שער  דצניעותא  בספרא  הרב  ופירוש  ע"ש, 

יוחאי כ"ב:( דמה שהן ר"ז לימינא הוא שהתפארת מטה כלפי חסד, 

ק"ג  קוין,  לג'  מתחלקים  עולמות  הש"י  כי  לימינא,  ר"ז  הם  כן  על 

וק"ד שבתפארת מטה כלפי חסד,  לימין ק"ג לשמאל ק"ד באמצע, 

נמצא שיש ר"ז לימינא, ע"ש.

וזהו שכתוב )משלי ו, כג( "ותורה אור", דע"י צירוף צד החסד – הקו 

נעשה  עולמות,  ק"ד  תפארת   – האמצעי  קו  עם  עולמות  ק"ג  הימין 

מספר או"ר )103 + 104 = 207, או"ר(, עי"ז מבררים וממתיקים*  

יניקת  הק"ג4 עלמין שמשמאלא מספר5 עג"ל6, שמהם 

ולהגדילם,  והוא פיטם אותם שרצה לעבותם  הלעו"ז, 

היינו שרצה שיהי' ק"ד משמאלא.

שראה  עד  דוד  שאמר  מזמורים  הק"ג7  באמת  כי 

במפלתן של רשעים, ק"ד המה, רק חשבינן אשרי ולמה 

רגשו לא' כדרז"ל.

זהו כהן מדי"ן8 גי' ק"ד.

הצד השמאל ה"קג" עולמות מגבורה, וכ"ז הוא דוקא כשיש מספר 

ק"ד בקו התפארת הנוטה לחסד.

צד השמאל ה"עגל",  ולהגביר  להגדיל  רצה  דיתרו  כאן,  וזהו הרמז 

וזהו דיוק ש"פיטם" עגלים, שצד הגבורה יהי' לו ק"ד ואזי אינו נשאר 

ק"ג  הצירוף  )שהוא  לימינא  או"ר  דמספר  לימינא.  או"ר  ר"ז  מספר 

לימינא וק"ד דתפארת מספר ר"ז – או"ר( הוא המברר וממתיק הק"ג 

לשמאל – הגבורות, שאז יהי' מפלת הרשעים )ראה הערה 7(.

וראה הביאור בזה – באור התורה על מארז"ל וענינים עמוד א. שם 

פרשת וישלח רלד, א. שיחות קודש ה'תשל"ז ש"פ פינחס סעיף לב. 

לקמן סי' מ. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' מ. צז. קטז.

קשיטה  מאה  כח.  יב,  מלכים-א  עה"פ  מהאריז"ל  תורה  לקוטי   )5

ב.  קסו,  דף  ב'  חלק  לזהר  הרח"ו  הגהות  ספ"ח.  מפאנו(  )להרמ"ע 

התוועדויות  מנחם  תורת  עולמות.  ש"י  וערך  עגל  ערך  יעקב  קהלת 

חלק כו )תשי"ט ח"ג( ע' 154. ה'תנש"א חלק ב' ע' 351 ואילך.

6( "והוא מספר אחורי ס"ג בהסר הפשוט" )לקוטי לוי יצחק, הערות 

חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקוט  הביאור  ראה  פב(.  ע'  בראשית  לזהר 

א'סימן קנט הערה 8.

יהודה ברי' דרבי שמעון בן פזי ק"ג  7( ראה ברכות ט, ב. אמר רב 

רשעים  במפלתן של  עד שראה  הללוי'  אמר  ולא  דוד  אמר  פרשיות 

יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם  שנאמר )תהלים קד, לה( 

ברכי נפשי את ה' הללוי'. הני ק"ג ק"ד הויין, אלא שמע מינה )תהלים 

א, א( אשרי האיש, )שם ב, א( ולמה רגשו גוים חדא פרשה היא, דאמר 

ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל פרשה שהיתה חביבה על דוד 

א,  )תהלים  וסיים בה באשרי, פתח באשרי דכתיב  פתח בה באשרי 

א( אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד 

ובמושב לצים לא ישב, וסיים באשרי דכתיב )תהלים ב, יב( נשקו בר 

פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו.

פרש"י: פתח באשרי וסיים באשרי, אלמא חדא היא דאשרי כל חוסי 

בו סיומא דלמה רגשו גוים הוא.

ראה ביאור הגמרא באור התורה שם. ילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן 

מ'. ועיג"כ לקוטי שיחות חלק י' ע' 77.

וזהו מה שמבאר כאן שמרומז בגמ', דע"י שמצרפים מזמורי תהלים 

ד"אשרי האיש" ו"למה רגשו" חדא פרשה היא, אזי נמצא דהמזמור 

דאמר דוד "יתמו חטאים . . הללוי'" הוא באמת מזמור ק"ג, והיינו 

דהרשעים וחטאים מגיעים עד ק"ג ולא יותר. דמקבלים חיות מסיגי 

בגי'   – עולמות  ר"ז  מספר  מצד  הוא  רשעים  של  ומפלתן  הגבורות, 

או"ר – לימינא.

דאם אינו מחשבין המזמורי תהלים ביחד, אז מפלתן של רשעים הוא 

אחר מזמור "קד", ואזי אינו נשאר מספר ר"ז לימינא וד"ל.

דמספר או"ר לימינא )שהוא הצירוף ק"ג חסד לימינא וק"ד דתפארת 

וממתיק הק"ג לשמאל – הגבורות,  מספר ר"ז – או"ר( הוא המברר 

שאז יהי' מפלת הרשעים.

8( מדי"ן בגי' ק"ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נח

ואח"כ נתגייר שעלה לסט' דקדושה, שנעשה9 יתרון 

ם ואותיות "יתרו" מרומז  9( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, דבׁשֵ

גם היתרון האור עי"ש.

*( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק ב' עמוד 453 הערה 

נחלקים  עולמות  שש"י  ב(  קסו,  ב'  )חלק  בזהר  כדאיתא  וז"ל:   27

לשתים, ר"ז מסטרא דימינא וק"ג מסטרא דשמאלא, שהק"ג מסטרא 

דשמאלא שייכים להק"ג פנים שבתורה )לקוטי לוי"צ מג"א עמוד 

צב( – שמצד שרשם ה"ה שייכים לדרגא נעלית יותר ב"תורה אור"

ויומתק יותר ע"פ המבואר שם )ס"ע צ ואילך( בפירוש דברי הגמרא 

)שבת פח, ב( הסוגיא דמתן תורה "למה נמשלו דברי תורה כנגיד, 

יש  תורה  דברי  אף  ולהחיות  להמית  בו  יש  זה  נגיד  מה  לך  לומר 

האור מן החושך הוא בחי' בעלי תשובה.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תטז

. . למיימינין בה סמא דחיי למשמאילים בה  בם להמית ולהחיות 

סמא דמותא", ש"להמית אינו לגריעותא רק למעליותא, והלהמית 

ולהחיות אינם שני דברים אך הם דבר א', ותלוי הלהחיות בהלהמית, 

עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  מארז"ל  ע"ד  והוא 

עלי'" – שמזה מובן גם בהק"ג מסטרא דשמאלא, שאינם לגריעותא 

רק למעליותא, והם ענין אחד עם הר"ז מסטרא דימינא, כיון שגם 

שלכן  האור,  תוקף  מזה,  ויתירה  אור,  גילוי  הוא  הק"ג  של  ענינם 

בכחו לבטל סטרא דשמאלא לגריעותא, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א אדר, בו כותב אשר הוא וזוגתו הרבנית שיחיו כבר קבעו זמן נסיעתם 
לעלות לאה"ק ת"ו ליום ה' כ"ד ניסן הבע"ל באני' לפאריז ומשם באוירון לאה"ק ת"ו.

ומתאים למה שדברנו בהיותו כאן, הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' הנסיעה כשורה וביאתם לשם 
להצלחה וחזירתם למקומם בזמן המיועד בשעה טובה ומוצלחת. ובטח למותר לכפול עוד הפעם מה 
שנדברנו, אשר בהיות ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, וכמו 
שהמתכונן לכנוס להיכל מלך בשר ודם, הרי משנה הוא ומיפה מלבושיו עד כמה שאפשר, הרי עאכו"כ 
מבוארים  הרי  האדם  ולבושי  ת"ו,  לאה"ק  עלי'  טרם  הרוחניים  למלבושים  בנוגע  כן  להיות  שצריך 
בתניא בארוכה שזהו המחשבה דבור ומעשה שלו שהם לבושי הנשמה, ובמילא צריך בכל יום להוסיף 
יום מימות החול, קודם התפלה בבקר, איזה  ויפוי, ולכל הפחות, וכמובן בלי נדר, ליתן בכל  הטבה 
פרוטות לצדקה ולקבוע שיעור נוסף בפנימיות התורה, אשר היא תורת החסידות אשר בזהר נקראת 
לארץ  בפרט  ומובן שמתאימה  כ"ו  סי'  הקדש  באגרת  ונתבאר  ע"ב  דף קכ"ד  ח"ג  )זהר  דחיי  אילנא 
בדברים  רגעים  איזה  התפלה  קודם  יום  בכל  לחשוב  מהנכון  ובמילא  החיים(  ארץ  הנקראת  ישראל 

המביאים לאהבת ד' ויראתו, ואשר נמצא לרוב בספרי החסידות ומאמרים...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לב' ניסן הבע"ל, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, ופ"ש לבנו - אשר ביקר אצלי יחד עמדו - שי'.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dbibg(iyiy meil)

,dpyna wiecnkïé÷Bãöì àøékéä àkéàc eðééäynynd ilky ©§§¦¨¤¥¨¦§¦
,mei leaha xyke ycew ilk x`yk epi` dnec` dxtléà àlà¤¨¦

àîìòa zøîàmbLîL áøòä ïðéòa àì,dpyna wiecnkeéàî ¨§©§§¨§¨Ÿ§¦¨©£¥¤¤©
àkéà ïé÷Bãöì àøékéäaxrdl mipiznn oi`e miliahny jka ¤¥¨¦§¦¦¨

dxdha mixnbpd milka ynzydl ozip ycewl s` ixd ,yny
dxdha mixnbpd milk xfril` iaxl i`ce `l` .yny axrd `la
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משכן  המשכן  פקודי  אלה   – כא  לח, 
העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים 

ביד איתמר בן אהרן הכהן

א. אלה פקודי המשכן משכן העדות. מהו משכן 
שני פעמים א"ר שמואל בר מרתא שנתמשכן שני פעמים 
על ידיהם וכו' לכך כתיב אלה פקודי המשכן משכן העדות 

ב' פעמים.
שמות רבה פ' נא, ג

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד. 
אמרה  פקודי,  פעמים  וב'  בפסוק  משכן  פעמים  שני  נזכר 
כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע פקדון הוא אצלך משכון 

הוא אצלך וכו'.
המשכן. עם ה' אותיותיו עולה ת"כ כמנין שנים שעמד 

בית שני.
משכן. עולה ת"י, כמנין שנים שעמד בית ראשון.

רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

שנתמשכן ב' פעמים וכו' לכך כתיב אלה פקודי 
פי'  פוקד  אשר  העדות  משכן  הכתוב  שאמר  פי'  המשכן, 
שהי'  שפירושו  דוד  מקום  ויפקד  כה(  כ,  )שמואל-א  כמו 
משכן אשר פקד פי' אשר  נחסר מקום דוד אף כאן ה"ק 
פי משה פי' שאמר הכתוב הטעם למה נחסר  על  נחסר 
לפי שנעשה ע"י משה ע"י בשר ודם משא"כ לעתיד שיהי' 
בהם מעשה ידי הקב"ה ולא יחרב לעולם כן נ"ל בן המחבר.
ידי משה על מד"ר

ב. "אלה פקודי המשכן משכן העדות". "המשכן 
משכן, שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין"1, 
כלומר, "משכן" מלשון "משכון", והרי ענין המשכון הוא – 
אותו  מחזירים  ואח"כ  בלבד,  זמן  למשך  אותו  שלוקחים 
בשלימותו, וכן הוא בעניננו – ששני החורבנין דבית ראשון 
ובית שני אינם אלא באופן ד"משכון", מכיון שכל הענינים 
והמעלות דבית ראשון ובית שני יוחזרו לבנ"י בשלימותם – 
בבית המקדש השלישי )נוסף על המשכן עצמו, אשר מכיון 
ויתגלו כל חלקי  יוחזרו  שמעשה ידי משה נצחיים2, בודאי 

המשכן בשלימותם בבית המקדש השלישי(3.
וכל זה נפעל ע"י מעשינו ועבודתינו – שנקודתם ותוכנם 
מישראל,  כאו"א  על  קאי   – "עדות"  העדות":  "משכן 
כמש"נ4 "אתם עדי", היינו, שישראל הם עדות על הקב"ה5, 
באברהם  כמ"ש6   – בעולם  אלקות  מתגלה  על-ידם  אשר 
עולם",  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  הראשון(  )היהודי  אבינו 
שמציאות  שפועלים  עד  כו'"7,  ויקריא  אלא  ויקרא  "א"ת 

1( פרש"י ר"פ פקודי. תנחומא פקודי ב. שמו"ר פנ"א. ג.

2( סוטה ט, סע"א. וראה צפע"נ עה"ת ר"פ תרומה.

3( ראה לקו"ש חכ"א ע' 262. וש"נ.

4( ישעי' מג, י. שם, יב. וראה זח"ג פו, א.

5( עיין ספרי ואתחנן ו, ה. וראה ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה ג. ועיין יומא פו.

6( וירא כא, לג.

7( סוטה י, סע"א ואילך.

גופא מורה ומגלה על האלקות, "א-ל עולם"8 ע"ד  העולם 
שהי' במ"ת, ש"מסתכלין למזרח ושומעין את הדיבור יוצא 
והמשכו  ולמטה"9,  ולמעלה  רוחות  לארבע  וכן  כו',  אנכי 
שהשכינה  עולם  באי  לכל  היא  "עדות   – ומקדש  במשכן 
נעשית  גופא  העולם  שמציאות  ועד  בישראל"10,  שורה 

משכן לו ית' – דירה לו ית' בתחתונים.
בבנין   – כפשוטו  העדות"  ד"משכן  לענין  זוכים  ועי"ז 

ביהמ"ק השלישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו – משיחת ש"פ 
ויקהל, פ' שקלים

המשכן,  פקודי  אלה  הכתוב  בפירוש  תורה'  ב'לקוטי  ג. 
ויחוד, כמו חייב  מבאר ד"פקודי" הוא )גם( מלשון פקידה 
וצריך להבין הקשר דפירוש  וכו'  אדם לפקוד את אשתו11 
למקדש  רמז  הוא  פעמים  שני  משכן  שמשכן  רש"י 
עם  ישראל,  של  עוונותיהן  על  חורבנין  בשני  שנתמשכן 
הם  פעמים  שני  משכן  שהמשכן  תורה'  ב'לקוטי  הפירוש 
המשכות נעלות ביותר, ועד לפקודי המשכן, פקודי מלשון 

פקידה ויחוד.
ויש לומר הביאור בזה, שע"י שהי' כפרה על חטא העגל, 
מלכתחילה  העגל  במעשה  )דלמעלה(  שהכוונה  נתגלה, 
היתה בכדי שעי"ז יגיעו למעלת התשובה. ועד"ז הוא בנוגע 
של  עוונותיהן  ע"י  פעמים  שני  שנתמשכן  שהמקדש  לזה 
ישראל, שהכוונה בזה היא בכדי שיגיעו למעלת התשובה, 
ועי"ז יוחזר אח"כ המשכון לישראל באופן נעלה יותר מכמו 

שהי' קודם החורבן.
וזהו הקשר דשני הענינים באלה פקודי המשכן, פקודי 
מלשון פקידה ויחוד, ומשכן מלשון משכון, כי ע"י התשובה 
דפקודי  המעלה  מתגלית  המקדש  שנתמשכן  ע"י  הבאה 

מלשון פקידה ויחוד, ישראל וקוב"ה כולא חד.
ויש להוסיף, דזה שמביא בלקו"ת ראי' על זה שהיחוד 
אשתו12,  את  לפקוד  אדם  חייב  שארז"ל  מזה  פקידה  נק' 
אשתו  את  לפקוד  בהחיוב  מדבר  זה  במארז"ל  כי  הוא, 
בשעה שהוא יוצא לדרך, ובזה מרמז, דנוסף להענין דפקודי 
המשכן, שהכוונה בזה שהמקדש נתמשכן היא בכדי שע"י 
נעלה  באופן  )פקידה(  היחוד  )לע"ל(  אח"כ  יהי'  התשובה 
יותר, גם בשעה זו עצמה )כשנתמשכן המקדש( הי' היחוד.
וכמבואר במק"א13 מה שארז"ל14 בשעה שנכנסו נכרים 
תמוה15,  דלכאורה  בזה,  זה  המעורים  כרובים  ראו  להיכל 
הרי כרובים מעורין זה בזה מורה על גודל החיבה דהקב"ה 
וישראל כחיבת איש ואשה16, ובשעה שנכנסו נכרים להיכל 

8( ראה לקו"ת תבוא מב, ד. מג, ג. ובכ"מ.

9( תניא פל"ו. וראה תקו"ז תכ"ב )סד, ב(. תנחומא שמות כה. שמו"ר פ"ה, ט.

10( שבת כב, ב. מנחות פו, ב.

11( יבמות סב, ב.

12( אף שבסוגיא זו עצמה )יבמות סב, ב( נאמר לשון פקידה בנוגע יחוד גם לפנ"ז.

13( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסט.

14( יומא נד, ב.

15( כמו שהקשה בחדא"ג מהרש"א ליומא שם )נד, א(.

16( יומא שם, א. וראה ב"ב צט, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי



ס

הרי הי' לכאורה היפך החיבה.
היא  ישראל  כנסת  הגלות  שבזמן  דכיון  בזה,  והביאור 
יציאתו של  לפני  לכן,  הים17,  בעלה למדינת  שהלך  כאשה 
הבעל )הקב"ה( לדרך, היתה הפקידה, ולכן היו אז הכרובים 
היתה  אז  שהיתה  שהפקידה  אלא  ולויות.  איש  כמער18 

17( תענית כ, א. סנהדרין קד, סע"א. איכ"ר עה"פ )איכה א, א( היתה כאלמנה. זח"ב 

קכב, א. וראה סידור )עם דא"ח( נח, ב ואילך. אוה"ת נ"ך כרך ב ע' א'מז ואילך.

18( מלכים-א ז, לו. וראה יומא שם, סע"א ואילך.

היא  בזה  והכוונה  והגלות,  החורבן  הי'  ובגילוי  בהעלם, 
שע"י העבודה שבזמן הגלות, ובפרט ע"י עבודת התשובה, 
יוחזר  ואז  השלישי,  ביהמ"ק  בבנין  בגילוי  הפקידה  תהי' 
צדקנו  בביאת משיח  העדות,  ומשכן  גם המשכון, המשכן 

בקרוב ממש.
ספר המאמרים מלוקט ח"ה עמוד רד-רו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פקודי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו ממוצש"ק פ' תשא, כן בעתו נתקבל מכתבו הקודם.

ונבהלתי למה שכותב בו ע"ע, וכבר סיפרתי כמה פעמים מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שסיפר לי, אשר נכנס אליו אחד ליחידות ושאל תיקון על איזה ענינים, ובשעת 
מעשה תיאר מצבו הרוחני באותיות מבהילות, וענהו כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ידוע חומר הענין דלשון 

הרע שאסור לספר על חבירו וגם על עצמו וד"ל.

ולפע"ד יש להוסיף ביאור בזה ע"פ הידוע בכמה מקומות בחילוק דלה"ר ומוציא שם רע.

המשניות  בפירוש  ועיין  אמת,  כשמספר  אפילו  הוא  ולה"ר  שקר,  בדבור  הוא  מוצש"ר  אשר 
להרמב"ם ספ"א דאבות. הל' דעות ז, ב. ובכ"ז גדול האיסור על פי המבואר בחסידות אשר כשמתאר 
מעולם  החסרון  את  ומגלים  ממשיכים  תכופות  לפעמים  הרי  עצמו,  של  אפילו  או  חבירו  של  חסרון 
המחשבה לעולם הדבור, אשר מובן שכל זמן שנשאר במחשבה אינו פועל פעולה, משא"כ כשבא בדבור 
ובמילא מזיק, וכלשון רז"ל, לישנא תליתאי ועאכו"כ בענין של כת"ר שי' שהמשיך זה גם בכתב היינו 

במעשה.

והשי"ת יצליחו להחליט בעצמו להחזיק בהקו דועשה טוב, היינו בהמשכת אור בנפשו ובחלקו 
בעולם ע"י תוספת אומץ בתורה ומצות ובמאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ואם מעט אור דוחה 

הרבה חשך הרי עאכו"כ הרבה אור.

ידוע שע"פ טבע הנה מי שאומנתו טבחא, הוא מקו הגבורות, וכמרז"ל )שבת קנ"ו ע"א( ואפשר 
מדותיו  להפוך  העבודה  תכלית  זה  הרי  זה  ובכל  עצמו.  על  במכתבו  שכותב  למה  הסיבה  ג"כ  שזהו 

הטבעים, וכשיתעסק בזה, בטח יצליח.

מעות פורים ששלח בעדו ובעד ב"ב שיחיו נמסרו למטרתם, ואף שזכין לאדם שלא בפניו, הנה 
בכ"ז מפני ענין חינוך שבדבר )יעויין בקדושין ל, א שחינוך הוא עד כ"ד שנה( הנה מהראוי שבנו... שי' 

יתן בפ"ע איזה פרוטות למגבית הנ"ל נוסף על מה שנתן בעדו הוא...

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג המצות כשר ושמח.
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çì(àë)øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬
øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLî ét-ìò ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£È„e˜Ù ‰l‡∑ מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

ּכליו הּמׁשּכן נדבת  ּכל ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עבֹודתֹו ÔkLÓ.לכל ÔkLn‰∑ רמז ּפעמים, ׁשני ְֲָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵֶֶָ

ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן ׁשל לּמקדׁש עונֹותיהן על חרּבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
‰Ú„˙.יׂשראל  ÔkLÓ∑ ׁשּוּתר עדּות ליׂשראל, ְִֵָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי  העגל, מעׂשה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם  ׁשכינתֹו ‰ÌiÂÏ.הׁשרה ˙„·Ú∑ י ּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ
הּוא  וכליו, ּבּמדּבר הּמׁשּכן לּלוּים הּמסּורה עבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ּולהֹוריד  הּמפקד לׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙È¯.עליו „Èa∑ הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»

עבֹודה  אב, ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
.ׁשעליו  ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(673 .e"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּבׁשני  ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש רמז ּפעמים, ׁשני מׁשּכן. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכן

(רש"י)חרּבנין ְִָֻ
ׁשאמנם  ּדבר 'מׁשּכֹון', מּלׁשֹון הּוא ׁש'מׁשּכן' מפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁש"י
מּכאן  ּבׁשלמּותֹו. נׁשאר הּוא אבל מסּים, לזמן אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻלֹוקחים
הּבית  ּבנין עם ׁשּמּיד ּבאפן הּוא ּבּתי־הּמקּדׁש ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻׁשחרּבן
הּבּתים  ּבׁשני ׁשהיּו הּמעלֹות ּכל ּבׁשלמּותן יחזרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשליׁשי

ְִַהּקֹודמים.
לבא  ּׁשעתיד מה ׁשּכל ,לכ ּגם רֹומז העדּות" "מׁשּכן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבּטּוי

ּבזמן  יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ּבמעׂשיהם ּתלּוי הּמׁשיח, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבימֹות
ַָהּגלּות:

ּכדכתיב 'עדים', ליׂשראל קרא י)הּקּב"ה מג, "אּתם (ישעיה , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הּקּב"ה  את ּומסּפרים 'מעידים' המגּלים, הם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָעדי",
לבאי  הּגדֹול ׁשמֹו את הקריא אבינּו ׁשאברהם ּכׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבעֹולם.
עכׁשו) ועבֹודתם (ּבמעׂשיהם ּבֹונים יׂשראל ּבני ּכ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעֹולם,
חז"ל  אמרּו ּבית־הּמקּדׁש ועל ׁשעליו העדּות", "מׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

ב)ּבּגמרא כב , ׁשהּׁשכינה (שבת  עֹולם ּבאי לכל היא "עדּות , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּביׂשראל". ְְִֵָָׁשֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz icewtÎldwie zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אֹומרים א)חז"ל מב, אּלא (בבא־מציעא ׁשֹורה הּברכה ׁשאין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ּגֹורם  מהּוה הּדבר ספירת ועל־ּכן העין, מן הּסמּוי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּבדבר

מׁשה", "על־ּפי נעׂשית הּספירה ּכאׁשר אבל לּברכה. ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמפריע
ּבלּתי  ּברכה ּוממׁשי הּׁשכינה המׁשכת את מביא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּדבר
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ְֶֶֻמגּבלת.

לדבר  אפילּו יׂשראל, את למנֹות ׁשאין קֹובעת ההלכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכן
אּלא  - 'מנין' יׁש אם למׁשל, לדעת, ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּבקדּׁשה
"אׁשר  ּבכלל הּוא זה מנין ׁשּגם לֹומר ויׁש ּפסּוק. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאמצעּות

מׁשה'. מ'ּתֹורת הּוא הּפסּוק ׁשהרי מׁשה", על־ּפי ֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּפּוקד
ׁשהּפסּוק  מּובא לרׁש"י הּפרּדס ּבספר מֹונים? ּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאיזה
קדׁש היכל אל אׁשּתחוה בית אבא חסּד ּברב "ואני ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא

הּפסּוק  ׁשּתכן אף ואּולם, מּלים. עׂשר ּבֹו ׁשּיׁש ,"ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביראת
למנֹות  האחרֹונים ּבּדֹורֹות נהגּו לבית־הּכנסת, ּבמיחד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻקׁשּור
ונּׂשאם  ּורעם נחלת את ּובר עּמ את "הֹוׁשיעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּפסּוק
מּׁשּום  היא, לכ ׁשהּסּבה לֹומר ויׁש העֹולם". ְְִִִֵֶַַַָָָָעד
הּבּקׁשה  יחד, נפּגׁשים יהּודים ּכאׁשר ּדמׁשיחא, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבעקבתא
- "עּמ את "הֹוׁשיעה היא ׁשּלהם הראׁשֹונה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהּמׁשאלה

הּגאּלה. ּכבר ְְֶַָָָֹֻׁשּתבא
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העדּות מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי כא)אּלה (לח, ְְְִִֵֵֵֶַַָָ
- הּמׁשּכנים לׁשני רֹומז מׁשּכן" "הּמׁשּכן הּכפּול ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּלׁשֹון

ׁשּלמּטה. הּגׁשמי והּמׁשּכן ׁשּלמעלה, הרּוחני ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן
הּמׁשּכן  - ּדוקא הּׁשני ּבּמׁשּכן נאמרה "העדּות" הּמּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָא

ּדבר  על ונעלם; מכּסה ּבדבר רק ׁשּיכת 'עדּות' ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּגׁשמי.
לא  הּגׁשמית, ׁשּבּמציאּות ּומאחר ּבעדּות. צר אין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּגלּוי
ׁשּבּמׁשּכן  ּכ על לעדּות זקּוקים לכן ּבגיּלּוי, אלקּות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנראית

הּׁשכינ  הׁשראת היתה ה.הּגׁשמי ְְְְִִַַַַַָָָָ
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יׂשראל  ׁשל עֹונֹותיהן על . . ׁשּנתמׁשּכן לּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָרמז
כא) לח, הּמקּדׁש(רש"י חרּבן נרמז מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִֵַַַַָָֹֻיׁש

ׁשהּוא  לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. ּבבנין העֹוסקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרׁשתנּו,
הרי  מׁשּכֹון ּדהּנה, הּמקּדׁש. לנצחּיּות רמז היינּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלמעלּיּותא,

למׁש הּמלוה אל הּלוה מן ׁשעֹובר אּלא ּבׁשלמּות, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנמצא
הּמקּדׁש חרּבן ּכאן: ואף הּלוה. אל חֹוזר ואחר־ּכ מסּים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻזמן
לקחֹו הּקּב"ה אּלא ח"ו, הּמקּדׁש, ּבּטּול מׁשמעּותֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָָאין
לנּו. להחזירֹו ועתיד לקחֹו, וׁשּוב החזירֹו, ּכ ואחר ְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָּכמׁשּכֹון,
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אפּלּו מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹּכתיב
למה  ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדברים
לעׂשֹות  לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּׁשּנאמר
צּוּוי  לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּתחּלה
הּקדֹוׁשֿ צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהתנּדב
הּכלים: מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת ְְְִִִֵַַָָָָָּברּוֿהּוא
הּקרׁשים. צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ְְְְְִִִַַַָָָָֻׁשלחן,
ּתחּלה  'וּיקהל', ריׁש עליוֿהּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצּוּוי
לענין  מירי אּלא הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּבפרׁשת  ותמצא ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָצּוּוי
הזּכר  וגֹו'", ּבצלאל בׁשם קראתי "ראה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ'ּכיֿתּׂשא':
אבל  הּכלים, ואחרּֿכ מֹועד", אהל "את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּתחּלה

מה  ּלי מה צריכין, ּׁשּיהיּו מה להכין להתנּדב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָלענין
הרֹואה ּפרק ּב"ּתֹוספֹות" ועּין ּתחּלה, (ברכות ּׁשּמתנּדב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עליוֿהּׁשלֹום נט) רּבינּו ׁשּמׁשה מּנלן ּתאמר, ואם .ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
דכתיב  לֹומר, ויׁש הענין? הפ לבצלאל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָצּוה
ואל  ּבצלאל אל מׁשה "וּיקרא 'וּיקהל': ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבפרׁשת
קרא  והאי עּמהם, ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָאהליאב
ּדהיה  חזינן מׁשה" את ה' צּוה אׁשר "ּכל ְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָָֹמּדכתיב:
ּבצלאל: לֹו אמר היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמצּוה
מׂשים  ואחרּֿכ ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמנהג
הּקדֹוׁשֿ מּפי ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ְְִִִִֵַַַָָָָּכלים
ּבוּדאי  ּכי היית? אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא.

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לי צּוה הּמׁשּכן ּכ עׂשה, וכן , ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּכלים  עׂשה ואחרּֿכ .ּתחּלה ְְֲִִֵֵַַָָ

Ë·LÏ‡כב  ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ƒ»¬«»»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ähîì øeç ïá éøeà ïa ìàìöáe (áë)§©§¥¤¦¤§©¥
äeö øLà ìk úà äNò äãeäé§¨¨¨¥¨£¤¦¨

.'äiM ,lMd "dUrp" eiR lr iM oiprd̈¦§¨¦©¦©£¨©Ÿ¦
Eid eiptlE ,minkgd lkl dxFOd `Ed©¤§¨©£¨¦§¨¨¨
lM eil` mi`xnE mNM miUFr¦ª¨©§¦¥¨¨
ozp zxFdlE :xn`W FnM ,mYk`ln§©§¨§¤¨©§Ÿ¨©

FAlA(.c"l ,d"l lirl)inkg lM mB la` , §¦§¥£¨©¨©§¥
xn`W FnM ,dk`lOA EUr al,e"l lirl) ¥¨©§¨¨§¤¨©§¥

(.'gdk`lOd iUrA al mkg lk EUrIe ,©©£¨£©¥§Ÿ¥©§¨¨
.oMWOd z ¤̀©¦§¨

ìòåEpizFAx zrC(.'` ,'` d`R inlWExi) §©©©©¥§©§¦¥¨

xnFle FzF` gAWl df didi¦§¤¤§©¥©§©
FAx Fl xn` `NW mixaC ENt`W¤£¦§¨¦¤Ÿ¨©©
dWnl xn`PX dnl FYrC dniMqd¦§¦¨©§§©¤¤¡©§¤
`EdW xnFl aEzMd `A `le ,ipiQn¦¦©§Ÿ¨©¨©¤
"dUrPd" lkA mITW `N` ,lMd dUr̈¨©Ÿ¤¨¤¦¥§¨©©£¨

Fci lr,äLî úà 'ä äeö øLà ìk ©¨¨£¤¦¨¤¤
dPd cr dUrPd lkA xn` `l KkitlE§¦¨Ÿ¨©§¨©©£¤©¥¨
did iM ,dWn l` 'd xAC xW`M©£¤¦¥¤¤¦¨¨
,'d xacA dWn xn` xW`M rnWnA§©§¨©£¤¨©¤¦§©
Fl xn`X dOn mdA xcQd dPW `Ede§¦¨©¥¤¨¤¦©¤¨©
xnFl o`kA df llM KkitlE ,dWn¤§¦¨¨©¤§¨©
FnM ,mXd xn` xW`M lMd dUrW¤¨¨©Ÿ©£¤¨©©¥§

dlrnl iYazMW(.'g ,e"l lirl).bk dxez ¤¨©§¦§©§¨§¥



סג icewt zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(199 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl')

מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּכל את עׂשה כב)ּובצלאל... (לח, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ג)ּב'ירּוׁשלמי' הלכה ד פרק הּברכֹות (ברכות ׁשי"ח מּובא ְְְִֶַַַָָ

צּוה  ("ּכאׁשר הּצּוּויים י"ח ּכנגד הן ׁשמֹונה־עׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבתפּלת
אהליאב" מ"ואּתֹו ּבפרׁשתנּו, הּמֹופיעים כג)ה'") עד (ּפסּוק ְְֳִִִִִֵַַָָָָָָ

אינּנּו זה ּבפסּוק האמּור ה'" צּוה "אׁשר אבל הּפרׁשה. ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָלסֹוף
אהליאב. ּבלי ּבצלאל רק ּבֹו ׁשּנזּכר מאחר הּמנין, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמן

ב) לּמׁשּכן? הּתפּלה ּברכֹות ּבין הּקׁשר מה א) להבין: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
אהליאב? ּגם ּבהם ׁשּנזּכר הּפסּוקים את ורק א מֹונים ְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּדּוע
וזּכּו ּברּור הּוא: חד - הּתפּלה ענין ותכן הּמׁשּכן ּתכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאּלא:
להׁשראת  למׁשּכן והפיכתם ּביֹותר, הּנחּותים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּדברים
נעׂשה  ׁשעל־ידם ּגׁשמּיים מחמרים נבנה הּמׁשּכן ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינה.

ענינים  מעלה היא אף הּתפּלה הּׁשכינה. להׁשראת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָמקֹום
מּצב  "סּולם ּבבחינת היא ׁשהּתפּלה ּכּידּוע למעלה, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻארצּיים

הּׁשמימה". מּגיע וראׁשֹו ארצּיים) (ענינים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹארצה
ׁשל  הּנמּוכה החמרּיּות את להעלֹות ענינּה ׁשּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם
הּתחּתֹונים  החלקים את ּגם להעלֹות עליה ּכן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
רק  הּצּוּויים י"ח את מֹונים לכן ׁשּבּנפׁש. ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהּנחּותים
ּכי  אהליאב, וגם ּבצלאל ּגם נזּכרּו ׁשּבהם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּכתּובים
היה  אהליאב ואילּו הּׁשבטים, מּגדֹולי היה ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָּבצלאל

הּירּודים לד)מהּׁשבטים לה, שמות הּתפּלה (רש"י וכאמּור, . ְְְְִִִֵַַַָָָָ
ּגם  אּלא ׁשּבּנפׁש ה'ּבצלאל' את רק לא להעלֹות הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹענינּה

ׁשּבּה. ה'אהליאב' ֳִֶֶַָָָאת

(âë)Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−

:LMáeñ ©¥«

(ãë)úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk̈©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤
éäéå Lãwä|økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ ©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈

ìLe úBàî òáLeLa ì÷L íéL:Lãwä ì÷ §©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£¯kk∑ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, ,היה ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

עׂשרים  והּמנה מנה, ועׂשרים מאה הּכּכר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
אלפים  ׁשלׁשת קדׁש ׁשל ּכּכר הרי סלעים, ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוחמׁשה

ּכל  ּבפרֹוטרֹוט מנה ,לפיכ הּׁשקלים ׁשקלים. ְְְְְִִִִַָָָָָָ
מּגיעין  ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ּבמנינם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּפחּותין

.לכּכר  ְִָ

(äë)òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçå úBàî¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

(åë)ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
i"yx£Ú˜a∑ מׁשקל ׁשם הּׁשקל ׁשל הּוא .מחצית ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ

'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ∑ עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ
ׁשהּוקם  אחר ואף הּמׁשּכן מנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשקלים  חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה
ׁשל  אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

אלף  מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת
מאת  הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ׁשלׁש הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹחצאין
וחמּׁשים  מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,
וׁשבעים  וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

.ׁשקלים  ְִָ

(æë)Lãwä éðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´©½Ÿ¤
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì̈¨«¤

„„Ôכג  ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡ dnÚÂ¿ƒ≈»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»
Ú·ˆ·e ‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b«»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

:‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»

È·Ú„˙כד  ÏÎa ‡„È·ÚÏ „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»¿…ƒƒ«
ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡ ·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜¿»«¬»¿«¬»»∆¿ƒ¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈ¯kkƒ¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÛÏ‡Âכה  ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó ‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜¿»

ÈÚÏÒaכו  ‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜zƒ¿»¿À¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc ÏÎÏ ‡L„e˜¿»¿…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»«¿ƒ

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

È˙כז  ‡Îz‡Ï ÛÒÎc ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿«»»»
‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ«¿≈¿»¿»«¿≈¿»À¿»¿»

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏ ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»



icewtסד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy
i"yx£˙˜ˆÏ∑'לאּתכא' ‡„È.ּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈

L„w‰∑ ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וכל  מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹצ"ו

הא  ּבהם ׁשאר ּכתיב "נחׁשת" .דנים ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

(çë)íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò̈¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ∑ עּמּודים ּכסף ,ׁשל וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ּכתיב: ׁשּבכּלן ."מהן, ¿ƒ»»≈∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(èë)-òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©
:ì÷L úBàî¥−¨«¤

(ì)çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´
éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä©§½¤§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬

:çaænä©¦§¥«©

(àì)øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà-úàå§¤©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk úàå§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñ̈¦«

èì(à)eNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬
ì ãøN-éãâáLãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøL ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLàô £¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe∑ נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

אֹומר אני ּומּכאן ּבגדי ּכאן, הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבגדים  הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכהּנה,

מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסים
ׁשׁש ּבהם  היה .ׁשּלא ֵֶֶָָָֹ

ß '` xc` f"k ipy mei ß

(á)úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðL̈¦−§¥¬¨§¨«

(â)úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À
úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©

:áLç äNòî LMä CBúáe éðMä©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«

LÓÁÂ‡כח  ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ ÔÈÂÂ „·Ú¬«»ƒ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙È»¿

ÔÈ¯˙eכט  ÔÈ¯kk ÔÈÚ·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁe¿»»«¬»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ל  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ ˙È da „·ÚÂ«¬««»«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»
dÏ Èc ‡LÁ„ ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈

:‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈«¿¿»

ÈÎÓÒלא  ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿»¿¿¿»«¿≈
ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡z¯c Ú¯z¿««¿»¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿

e„·Úא  È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ÔÓeƒƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»
e„·ÚÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»¿¿»«¬»
„Èwt Èc ‡Ók Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È»¿≈¿»ƒ¿«¬…¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

Âb¯‡Â‡ב  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈËeÁג  eˆÈv˜Â ‡·‰„ ÈqË ˙È e„Èc¯Â¿«ƒ»«≈«¬»¿«ƒƒ
Ú·ˆ B‚·e ‡Âb¯‡ B‚·e ‡ÏÎ˙ B‚a „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿¿«

:Ôn‡ „·BÚ ‡ˆe· B‚·e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éðãà úàå Lãwä éðãà úà (æë)¥©§¥©Ÿ¤§¥©§¥
.úëøtäoMWOd aEzMd `xwi ©¨Ÿ¤¦§¨©¨©¦§¨

,Lã÷liCade,úëøtäFzFid xEarA Ÿ¤§¦§¦©¨Ÿ¤©£¡

,miWcTd Wcw oiaE WcTd oiA liCan©§¦¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¨¦
xn` EN`Múàå Lãwä éðãà úà §¦¨©¥©§¥©Ÿ¤§¥

éðãà."miWcTd Wcw"dxez ©§¥Ÿ¤©¨¨¦

.áäfä éçt úà eòwøéå (â)siqFd `l ©§©§¤©¥©¨¨Ÿ¦
KxC Wxtl WcTd zk`ln lkA§¨§¤¤©Ÿ¤§¨¥¤¤
,o`kA izlEf ,dUrp Ki` zEpO`d̈ª¨¥©£¨¨¦§¨



סה icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"k ipy meil inei xeriy
i"yx£eÚw¯ÈÂ∑קלו)ּכמֹו הארץ".(תהלים "לרקע : «¿«¿ְְֶַָָֹ

הּזהב, מן מרּדדין היּו טּסין', 'ורּדידּו ְְְְְִִִִַַַַַָָָּכתרּגּומֹו:
ּכאן  ּדּקֹות. טסין  (אויזדעהנען), ּבלע"ז ְִַַַָָאׁשטנדר"א
החּוטין, עם הּזהב את טֹווין היּו היא מלּמד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא
לאר ּפתילים מהן וקֹוצצין ּדּקין טּסין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹמרּדדין

מין  ּכל עם מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות ְְֲִִִִִַַַָָָֹהּטס,
אחד  חּוט "זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומין
ּכל  עם וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל
והּזהב  ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, ְִִִִִֶַַָָָָָָמין

ואחד  אחד ּכל עם ׁשביעי .חּוט  ְְִִִֶֶָָָ

(ã):øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«

(ä)eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®

:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(å)áäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«

(æ)éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúà íNiå©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéô ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ç)ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà Nòiå©©©̄¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

(è)Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²
:ìeôk Baçø úøæå§¤¬¤¨§−¨«

(é)äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáe¨¤½¤©−¨«¤¨«

(àé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(áé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(âé)úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«

È‰B¯ËÒד  ÔÈ¯z ÏÚ ÔÙtÏÓ dÏ e„·Ú Ôt˙k«¿»¬»≈¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ
:ÛÙÏ˙Èƒ¿»≈

‰e‡ה  dpÓ È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒƒ≈
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c È‰B„·BÚk¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ôˆn¯Óו  ÔÚwLÓ ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e„·ÚÂ«¬»»«¿≈¿»¿«¿»¿«¿»
Èa Ô‰ÓL ÏÚ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb ·‰„cƒ¿»¿ƒ»¿«¿»««¿»»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡·Èז  ‡„BÙ‡„ ‡t˙k ÏÚ ÔB‰˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿≈»«¿≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îe„¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

È„·BÚkח  Ôn‡ „·BÚ ‡LeÁ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿»«»»¿»≈
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL ıe·e¿ƒ

z¯Ê‡ט  ‡LeÁ ˙È e„·Ú ÛÈÚ ‰Â‰ Úa¯Ó¿««¬»ƒ¬»»¿»∆¿»
:ÛÈÚ dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡À¿≈¿∆¿»¿»≈ƒ

Ë·‡י  Ô·‡ È¯„Ò ‡Úa¯‡ d· eÓÈÏL‡Â¿«¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿≈∆∆»»
‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Òƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„Á»

ÊÈÊ·Lיא  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ«¿≈
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿«¿¬

ÔÈÚÂיב  ‡È˜¯Ë È¯k˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

Ï¯e·e‡יג  ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»
·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ È¯zÙe«¿¿≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

adf cFt`d z` EUrIe" :xn`IW iE`xde§¨¨¤Ÿ©©©£¤¨¥¨¨
EUr zFtzM ,aWFg dUrn" 'Fbe "zlkY§¥¤§©£¥¥§¥¨

.mNkA KxCd ok iM ,'Fbe "FlokYie §¦¥©¤¤§ª¨§¦¨¥

ihEgA EWCgW daWgOd o`kA xRQW¤¦¥§¨©©§¨¨¤¦§§¥
zFidl mdipirA DnY did iM ,adGd©¨¨¦¨¨¨¥©§¥¥¤¦§
xnvA EUri xW`M xEfWe iEeh adf̈¨¨§¨©£¤©£§¤¤

`Edd mFId cr rnWp `l iM ,miYWtE¦§¦¦Ÿ¦§©©©©
.oM zFUrlc dxez ©£¥



icewtסו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"k iyily meil inei xeriy

(ãé)íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬
BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½

ì:èáL øNò íéðL ¦§¥¬¨−̈¨«¤

(åè)úøLøL ïLçä-ìò eNòiåúáò äNòî úìáb ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

(æè)áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨¨®
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤

(æé)úòahä ézL-ìò áäfä úúáòä ézL eðziå©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò©§−©«¤

(çé)ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnä©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

(èé)úBö÷ éðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨

(ë)úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè ézL eNòiå©©«£»§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ
ìònî Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãôàä̈«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçì§¥−¤¨«¥«Ÿ

(àë)ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòî ïLçäô ©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß '` xc` g"k iyily mei ß

(áë)ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz§¥«¤

(âë)áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−
:òøwé àì¬Ÿ¦¨¥«©

Èz¯zיד  ÔÈp‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡Â¿«¿«»«¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈
ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«ƒ¿
:ÔÈË·L ¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc¿ƒ¿»¿««¿≈ƒ¿≈¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„טו  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

Ô˜ÊÚטז  ÔÈz¯˙Â ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È e·‰ÈÂ ·‰„cƒ¿»ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¿≈

:‡LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zיז  ÏÚ ·‰„c ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z e·‰ÈÂƒ»«¿≈¿ƒ»»ƒ¿«««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«ƒ¿≈¿»

È‰B¯ËÒיח  ÔÈz¯z ÏÚc ‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿≈ƒ¿ƒ
ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ e·‰È¿»««¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡≈»»√≈«ƒ

ÏÚיט  e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכ  Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z e„·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כא  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È Ôe„ÁÈÂ¿«¬»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÈÓb¯כב  ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ
:‡ÏÎzƒ¿»

ÔÈ¯Lכג  ÌeÙk de‚Ï ÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ ‡¯Bz»««¿≈¿¿»ƒ¿¿»
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(ãë)ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈
:øæLî éðL úòìBúå§©´©¨¦®¨§¨«

(äë)íéðîòtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä̈«¦Ÿ¦«

(åë)áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®
ì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøLñ §¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(æë)ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà eNòiå©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ
:åéðáìe§¨¨«

(çë)LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«

i"yx£˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â∑ המפארֹות ּתפארת הּמגּבעֹות .הּמגּבעֹות, ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èë)ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²
-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø äNòî éðL úòìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñ ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשני  ותֹולעת וארּגמן ּותכלת מׁשזר ׁשׁש האבנט ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואת
כט) ׁשאין (לט, ּוגבּורה, חסד הפכים, ׁשני הם ּופׁשּתן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצמר

ּבהם  ּבלבד, העֹולם ּבעניני זהּו אמנם, יפה. עֹולה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָחּבּורן
ּבקדּׁשה, אבל מּדה; ּכל ׁשל 'מציאּותּה' ּבתקף ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמרּגׁשת

ÏÎz‡כד  ÈBn¯ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»
:¯ÈÊL È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

B‚aכה  ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂ ÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ«¬»««»¿«¿≈ƒ»»««»¿
B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡iBnƒ̄«»«ƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡iBnƒ̄«»

ÈÏBtLכו  ÏÚ ‡Bn¯Â ‡bÊ ‡Bn¯Â ‡bÊ«»¿ƒ»«»¿ƒ»«ƒ≈
„Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿¿¿«»»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÈÁÓכז  „·BÚ ‡ˆe·c ÔÈezk ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒƒ¿»«»≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ

iÚ·Bk‡כח  Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c ‡zÙˆÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»¿«»«»
:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒÎÓ ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

Âb¯‡Â‡כט  ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åë-ãë)mrheìéònä éìeL ìò eNòiå §©©©©£©¥©§¦
,ïîbøàå úìëz éðBnø¦¥§¥¤§©§¨¨

lr mzF` zzl "mipFOxd EUrW"éìeL ¤¨¨¦¦¨¥¨©¥
áäæ éðBîòt eNòå ,áéáñ ìéònä©§¦¨¦§¨©£¥¨¨

,øBäè"EniUIe"CBúa íéðBîòtä ¨©¨¦©©£¦§
íéðBnøä,lirOA mzF` EpYIW mcw ¨¦¦Ÿ¤¤¦§¨©§¦

mipFOxd KFzA mipFnrRd dPde§¦¥©©£¦§¨¦¦
EniUIe ,WElzAéìeL ìò íéðBnøä §¨©¨¦¨¦¦©¥

áéáñ ìéònä."mkFzA mipFnrRde" ©§¦¨¦§©©£¦§¨
aEzMd ltM KklEíéðBnøä CBúa §¨¨©©¨§¨¦¦

drWaE dNgYn mkFzA Eid iM ,minrR©£©¦¦¨§¨¦§¦¨§¨¨
mzF` ElYW.áéáñ ìéònä éìeL ìò ¤¨¨©¥©§¦¨¦

dY`e xcqA EpWxRX dnl di`x Ff mbe§©§¨¨§©¤¥©§§¥¤§©¨
dEvY(.c"lÎ`"l ,g"k lirl).fk dxez §©¤§¥

LL úðúkä úà eNòiå (çë-æë)©©£¤©¨§Ÿ¥
.åéðáìe ïøäàì âøà äNòî©£¥Ÿ¥§©£Ÿ§¨¨
a`A zFeW zFpzMd EidW o`Mn d`xp¦§¨¦¨¤¨©¨§¨¨¨
:oxd`A xn`W iR lr s` mipAaE©¨¦©©¦¤¨©§©£Ÿ

LL úðúkä zöaLå(.h"l ,g"k lirl) §¦©§¨©§Ÿ¤¥§¥

mzq xn` eipaaE(.'n wEqR mW):äNòz §¨¨¨©§¨¨¨©£¤
,úðzëdUrY dpEMd iMúBðúkFnM ª¢Ÿ¦©©¨¨©£¤¨§§

:aEzM oke ,zxMfPdìéòîe ãBôàå ïLç ©¦§¤¤§¥¨¤§¥§¦
eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§Ÿ¤©§¥¦§¤¤§©§¥§¨

éçà ïøäàì Lã÷ éãâáBðäëì åéðáìe E ¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ¨¦§¨¨§©£
éì(.'c wEqR mW)Exfgi eipalE oxd`l iM , ¦¨¨¦§©£Ÿ§¨¨©§§

èðáàå úôðöî õaLz úðúk ìàiM ¤§Ÿ¤©§¥¦§¤¤§©§¥¦
o`M xn`X dn oke .mNkA mieW md¥¨¦§ª¨§¥©¤¨©¨

(.g"k wEqR):éøàt úàå LL úôðönä úàå ¨§¤©¦§¤¤¥§¤©£¥

úBòaânäiM ,eipaE oxd` llM ©¦§¨¨©©£Ÿ¨¨¦
úBòaânäå úôðönä,dUrOA md cg` ©¦§¤¤§©¦§¨¤¨¥©©£¤

EWAgi eipaE DzF` spvi oxd`W `N ¤̀¨¤©£Ÿ¦§Ÿ¨¨¨©§§
iYWxR xW`M mW`x odA(.`"l ,g"k lirl). ¨¤Ÿ¨©£¤¥©§¦§¥

ìe,úBòaânä éøàt ïBLzFlFr EidW §©£¥©¦§¨¤¨
:oFWNn ,mix`tM W`xd lr©¨Ÿ¦§¥¦¦§

zFcrSde mix`Rd(.'k ,'b dirWi)ix`R , ©§¥¦§©§¨§©§¨©£¥
mW`x lr Eidi miYWt,c"n l`wfgi) ¦§¦¦§©Ÿ¨§¤§¥

(.g"i.hk dxez

Løôe (èë)FzF` EUrW hpa`ALL ¥©¨©§¥¤¨¥
úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§¨§¥¤§©§¨¨§©©

éðLdn wx d`ESA df WxRzp `le ¨¦§Ÿ¦§¨¥¤©©¨¨©©
hpa`A xn`PXí÷ø äNòî äNòz ¤¤¡©¨©§¥©£¤©£¥Ÿ¥

(.h"l ,g"k lirl)rAx`A mEwx `EdW rcFp §¥©¤¨§©§©
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לזֹו, זֹו מנּגדֹות הּמּדֹות ׁשּתי אין להקּב"ה, ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשענינּה

ּתכן: אֹותֹו יׁש ׁשּלׁשּתיהן אּלא עֹוד ה'ולא ּוכמאמר עבֹודת . ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
אהבה, ּבמקֹום ויראה יראה ּבמקֹום אהבה ל "אין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָרז"ל:

ּבלבד". הּקּב"ה ּבמּדת ְְִִֶַַַָָָאּלא

(ì)eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò̈À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(àì)úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò eðziå©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìîñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ˙Ùˆn‰ ÏÚ ˙˙Ï∑ ועלֿידי »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ
ואי  ּכתר, ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּב'ׁשחיטת  ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים'
הרי  הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל  והּציץ למעלה הּמצנפת המצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
אֹומר  הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד ְְְְִִִֵֵָָָָמלמעלה"?
אֹומר  הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיּתנּו

כח) אני:(לעיל ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו "וׂשמּת :ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ּתכלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּפתיל
יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי
ראׁשיו  לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצחֹו?
ּכׁשהּוא  ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעיתֹו,

אחת  וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו,
ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמעל
מּׁשני  ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ּפתיל  "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָחּוטין.
מאחֹוריו  יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת".
ׁשּלא  ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלמּול
ׁשהרי  הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֻנאמר:
וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹמצינּו
קצֹות  ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹועלּֿכרח
ּכתפֹות  ּובׁשּתי החׁשן, טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹהחׁשן
ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ׁשּתי היּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאפֹוד
ּפחֹות  ּומּכלֿמקֹום היּו, חּוטין ארּבעה ְְִִִַָָָָָָָקׁשירה

אפׁשר  אי .מּׁשנים ְְִִִֶַָ

(áì)éða eNòiå ãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ§¥´
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNéô ¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa eNÚiÂ∑ הּמלאכה וגֹו'את ה' צּוה אׁשר .ּככל ««¬¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 cenr ,`i jxk 'zegiy ihewl')

מׁשה... את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוּיעׂשּו
מׁשה אל הּמׁשּכן את לב־לג)וּיביאּו (לט, ְִִֶֶֶַַָָֹ

העמידֹו ּומׁשה להקימֹו... יכֹולים היּו (רש"י)ׁשּלא ְֱֲִִִֶֶֶַָֹֹ
להּגיע  האדם יכֹול ּכיצד אֹותנּו מלּמדים אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשני

.יתּבר לה' הּפרטי ה'ּמׁשּכן' ּבהקמת ׁשלמּותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָלתכלית
עם  ּתחּלה לעׂשֹותֹו יׂשראל ּבני נדרׁשּו הּגׁשמי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּבבנין
להם  נּתנה לא עדין א ה'"), צּוה אׁשר ("ּככל ּפרטיו ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּכל
הּמׁשּכן. הּוקם מׁשה אל ּכׁשהביאּוהּו ורק להקימֹו, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהרׁשּות

הא  על ּבתחּלה לבֹוראֹו: האדם ּבעבֹודת ּגם לעבד ּכ דם ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָָֹ
א אפׁשרּויֹותיו, ּכל את ּולמּצֹות יכלּתֹו ּככל עבֹודתֹו ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָאת
ּב'בית־מקּדׁשֹו' הּׁשכינה להׁשראת מסּפיק זה אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָעדין
אל  ּולהתקּׁשר עבֹודתֹו מלאכת את להביא עליו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּפרטי.
אׁשר  ּדרא"), ּבכל ּדמׁשה ("אתּפׁשטּותא ׁשּבּדֹור ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה'מׁשה'
ּבין  עֹומד ("אנכי ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבני את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחּבר
ּולהתקּים. לקּום הּפרטי ה'ּמׁשּכן' יּוכל אז ורק ּוביניכם"), ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה'

ÈÎcל  ·‰c ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ»¿ƒ»¿¿»¿«¿≈
e·˙Îe:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb È‰BÏÚ ¿»¬ƒ¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

ÏÚלא  ÔzÓÏ ‡zÏÎ˙ ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»¿ƒ««
˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÊ‡לב  ÔkLÓ ‡kLÓ ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»«¿«ƒ¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk≈¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ziUre :KqOA xn`PW FnM ElNd oipin¦¦©¨§¤¤¡©©¨¨§¨¦¨
onBx`e zlkY ld`d gztl Kqn̈¨§¤©¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨

mwx dUrn ipW zrlFze(.e"l ,e"k lirl). §©©¨¦©£¥Ÿ¥§¥

èðáàäåeipaE oxd`A mB `Ed dGd §¨©§¥©¤©§©£Ÿ¨¨
cMxnF`d zr(.a"i `nFi) §©©¨¥¨

lW Fhpa` Edf lFcB odM lW Fhpa ©̀§¥¤Ÿ¥¨¤©§¥¤
xnF`d zrC lre .hFicd odM(mW)`l Ÿ¥¤§§©©©¨¥¨Ÿ

lWA WxR hFicd odM lW Fhpa` Edf¤©§¥¤Ÿ¥¤§¥©§¤
`EdW oxd`í÷Bø äNòîKxvd `le ©£Ÿ¤©£¥¥§Ÿª§©

FnM ,WW `EdW eipA lW xiMfdl§©§¦¤¨¨¤¥§

:xn`WúBðzë äNòz ïøäà éðáìå ¤¨©§¦§¥©£Ÿ©£¤ª¢
äNòz úBòaâîe íéèðáà íäì úéNòå§¨¦¨¨¤©§¥¦¦§¨©£¤

íäì(.'n ,g"k lirl)WW oNke , ¨¤§¥§ª¨¥
.zFpzMMl dxez ©¨§



סט icewt zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(458 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עׂשּו ּכן מׁשה את ה' צּוה אׁשר ּככל ּבני־יׂשראל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוּיעׂשּו
לב) (לט,

וכליו  הּמׁשּכן עׂשּית ּפרטי ּכל על הּתֹורה חזרה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמּדּוע
"וּיעׂשּו ּבּפסּוק הסּתּפקה ולא וּיקהל־ּפקּודי), ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹ(ּבפרׁשּיֹות

עׂשּו"? ּכן מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּבני־יׂשראל
מּפני  זה הרי מסּים, ענין ּכֹופלת הּתֹורה ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא,

ּבּתֹורה, אליעזר ּפרׁשת נכּפלה למׁשל, לכן, הּדבר. ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחביבּות
ׁשל  מּתֹורתן הּמקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן "יפה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכי

מב)ּבנים" כד, בראשית הׁשראת (רש"י מקֹום הּמׁשּכן, . ְְְִִַַַָָָ
ּכפלה  זה ׁשּמּׁשּום עד יׂשראל, לבני וחביב יקר ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשכינה,

ּפרטיו. ּכל את ְֶַָָָָהּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(169 cenr ` jxk 'zegiy ihewl')

ּבפרׁשּיֹות  מסּפר מׁשה", את ה' צּוה "אׁשר הּמׁשּכן על ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻועֹוד:
מסּפר  יׂשראל, ּבני ׁשעׂשּו הּמׁשּכן ועל ּותצּוה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתרּומה
לׁשני  מרּמזים אּלה ׁשני וּיקהל־ּפקּודי. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבפרׁשּיֹות
הּקּב"ה  ׁשהראה הּמׁשּכן והּגׁשמי. הרּוחני - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה'מׁשּכנֹות'
ׁשעׂשּו והּמׁשּכן ׁשּלמעלה; הּמׁשּכן רּוחני, מׁשּכן הּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלמׁשה

ּגׁשמי. מׁשּכן היה יׂשראל ְְְְִִִֵֵַָָָָּבני
ּתרּומה  ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּפרטי ּכל נאמרּו ׁשּכבר אף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכן,
אחת  ּבכל ּכי ּופקּודי, וּיקהל ּבפרׁשּיֹות ונכּפלּו חזרּו - ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּותצּוה

'ׁשֹונה'. ּבמׁשּכן מדּבר ְְְִֵֶַָָָָֻמהּפרׁשֹות

ß '` xc` h"k iriax mei ß

(âì)-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤
:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk̈¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡ e‡È·iÂ∑ יכֹולין היּו ׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ
ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹלהקימֹו,
יכֹול  היה ׁשּלא הקמתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ֲִִֶַַָָָָָָָֹהּניח

מחמ  אדם ׁשּום ּכבדלהקימֹו ּכח ת ׁשאין הּקרׁשים, ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לפני  מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאדם

עלֿידי  הקמתֹו אפׁשר אי ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
ּכּמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם  ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא

ּתנחּומא  רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם .הּמׁשּכן", ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּמׁשּכן  מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה לג)ׁשּלא לט, (רש"י ְְִֶֶַָָָָָֹֹ
" ׁשּכתב להבאה ׁשּוםמּמה ּגם ׁשּכּונתֹו מׁשמע מלאכה" ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

'מלאכה' ׁשּנקראת הּמׁשּכן), ו־ז)(נדבת לו, ותמּוּה,(ויקהל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
לֹומר, ויׁש ּתרּומה". מאּתכם "קחּו ה' צּוּוי את קּים לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאי

צּוה  אׁשר הּדבר "זה הּפסּוק על וּיקהל, ּפרׁשת ּבריׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדהּנה
לי ה' "צּוה רׁש"י ּפרׁש לאמר", לכם ה' ּומּכיון לאמר ." ִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ׁש היה יׂשראלׁשהּצּוּוי היה ּבני אסּור הּמׁשּכן, את יבנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
זאת. לעׂשֹות ְֲֶַֹֹלמׁשה

(ãì)-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî-úàå§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«

(äì):úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤

kLÓ‡לג  ˙È ‰LÓÏ ‡kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»«¿¿»¿…∆»«¿¿»
È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÈÂ˙לד  È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ ˙ÈÂ¿»»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»
‡zÎ¯t ˙ÈÂ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»»À¿»

:‡Ò¯Ù„ƒ¿»»

ÈÂ˙לה  È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»
:‡z¯Ùk«À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äLî ìà ïkLnä úà eàéáiå (âì)©¨¦¤©¦§¨¤¤
.åéìk ìk úàå ìäàä úàxErW ¤¨Ÿ¤§¤¨¥¨¦

,e"`eA FnM dfA aEzMdúà eàéáiå ©¨¨¤§§¨©¨¦¤
äLî ìà ïkLnä"z`e"úàå ìäàä ©¦§¨¤¤§¤¨Ÿ¤§¤

,åéìk ìkod xfWn WW zFrixi iM ¨¥¨¦§¦¥¨§¨¥
onXW,ïkLîoMWOd z`e :xn`W FnM ¤§¨¦§¨§¤¨©§¤©¦§¨

xfWn WW zrixi xUr dUrY,e"k lirl) ©£¤¤¤§¦Ÿ¥¨§¨§¥

(.'`dide zrixid z` YxAge ,odA xn`e ,§¨©¨¤§¦©§¨¤©§¦Ÿ§¨¨

cg` oMWOd(.'e wEqR mW)miGrd zFrixie , ©¦§¨¤¨¨¨¦¦¨¦¦
od,ìäàäziUre ,odA xn`i xW`M ¥¨Ÿ¤©£¤Ÿ©¨¤§¨¦¨

oMWOd lr ld`l miGr zrixiwEqR mW) §¦Ÿ¦¦§Ÿ¤©©¦§¨¨¨

(.'fcg` dide ld`d z` YxAge ,mW) §¦©§¨¤¨Ÿ¤§¨¨¤¨¨

(.`"i wEqRz`e Fld` z` oMWOd z` oke . ¨§¥¤©¦§¨¤¨¢§¤
Edqknlirl)(.`"i ,d"ls` .Fld` z`e ¦§¥§¥§¤¨¢©

,o`MäLî ìà ïkLnä úà eàéáiå ¨©¨¦¤©¦§¨¤¤
,åéìk ìk úàå ìäàä úàåxiMfi iM §¤¨Ÿ¤§¤¨¥¨¦©§¦

ziAd lM `xwi minrtle .lMd zFnW§©Ÿ§¦§¨¦¦§¨¨©©¦
xn` xW`M ,crFn ld`ìk úà eNòå Ÿ¤¥©£¤¨©§¨¥¨

úàå ãòBî ìäà úà Eúéeö øLà£¤¦¦¦¥Ÿ¤¥§¤
úãòì ïøàä(.'fÎ'e ,`"l lirl)ld` iM , ¨¨Ÿ¨¥ª§¥¦Ÿ¤

crEi xW` FllkA ziAd `Ed crFn¥©©¦¦§¨£¤¦¨¥
oMWOd zcar ilM lM oke ,dOW eil ¥̀¨¨¨§¥¨§¥£Ÿ©©¦§¨

crFn ld`l(.'n wEqR oNdl).cl dxez §Ÿ¤¥§©¨¨



icewtע zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"k iriax meil inei xeriy

(åì)íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà: ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

(æì)äëøònä úøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈
øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

(çì)úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−
ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷: §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤

(èì)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(î)-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤
ì Cñnäúàå äéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL ©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À

úãáò éìk-ìkãòBî ìäàì ïkLnä: ¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«

(àî)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä: ©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

(áî)éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´
:äãáòä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«

(âî)dúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
éå eNò ïk ýåýé äeö øLàk:äLî íúà Cøáô ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«

i"yx£‰LÓ Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ רצֹון יהי להם: אמר «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
ידיכם, ּבמעׂשה ׁשכינה צ)ׁשּתׁשרה "ויהי (תהלים נעם : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

מאחדֿעׂשר  אחד והּוא וגֹו'", עלינּו אלהינּו ְְֱֵֵֵֶַַָָָָֹה'
למׁשה" ׁשּב"תפּלה .מזמֹורים ְְְִִִִֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr `i jxk zegiy ihewl)

למׁשה" ׁשּב"תפּלה מזמֹורים מאחד־עׂשר אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא
מג) לט, והרי (רש"י זה, ּדבר רׁש"י מצּיין מה לׁשם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָוקׁשה,

לֹומר: ויׁש עצמֹו. למׁשה" "ּתפּלה ּבסּיּום מֹופיע זה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּפסּוק
לֹומר  אפׁשר היה מׁשה, ׁשל הּמזמֹור זה רק היה ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאם

הּוא  סּיּומֹו אבל מׁשה, ׁשל אכן, הּוא, הּמזמֹור ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהתחלת
הּמזמֹורים  ׁשּגם ּכיון אבל ּדבריו. על יׂשראל ּבני ּׁשענּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה
- ּבאמצע ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם מּובן מׁשה, אמרם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלאחרי־זה

מׁשה. מּדברי הּוא ְִִֵֶַֹֹהּכל

‡it‡:לו  ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡¯B˙t ˙È»»»»»»ƒ¿»¿≈««»

ÈÈˆBaלז  ‡‰ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»»ƒ»»ƒ»»ƒ≈
‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Òƒ¿»¿»»»»»¿»ƒ¿»

:‡˙e¯‰‡„¿«¿»»

„¯·e˙‡לח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿»
Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kLÓ«¿¿»

„LÁ‡לט  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎnÒ‰‡מ  ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»¿»«¿»»
‡‰kÒÂ È‰BeË‡ ˙È ‡z¯c Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ¿ƒ»»
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‡kLÓ ÔÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

È˙מא  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

Èaמב  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈
:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»»¿»»

e„·Úמג  ‡‰Â ‡z„·Ú Ïk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æì).äëøònä úøð äéúøð úàokYi ¤¥Ÿ¤¨¥Ÿ©©£¨¨¦¨¥
zFxp odA zFidl zFxFpOd KxCW¤¤¤©§¦§¨¤¥
,miwxtl xF` odA zFAxdl F` iFpl§§©§¨¤¦§¨¦
DA Eid `l iM WcTd zxFpnA oM oi`e§¥¥¦§©©Ÿ¤¦Ÿ¨¨

WxR oM lre ,zFxPd zraW wxúBøð ©¦§©©¥§©¥¥©¥
,äëøònäi" xW` od iM"ozF` Kxr ©©£¨¨¦¥£¤©£Ÿ¨

.miAxrd oiAgl dxez ¥¨©§©¦

(áî)mrheúà ìàøNé éða eNò ïk §©©¥¨§¥¦§¨¥¥
,äãáòä ìkzk`ln lM ¨¨£Ÿ̈¨§¤¤

dP`xwie ,oMWOdäãBáòEUr iM xnFl ©¦§¨§¦§¨¤¨£¨©¦¨
oiprM ,cAkPd "mXd zcFarl" DzF`¨©£©©¥©¦§¨§¦§©

mkidl` 'd z` mYcare(.d"k ,b"k lirl), ©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§¥

EcarY Fz`e(.'d ,b"i mixaC)xn`IW okYie . §Ÿ©£Ÿ§¨¦§¦¨¥¤Ÿ©

o`kAäãBáòä ìkoFWNM ,milMd lr §¨¨¨£¨©©¥¦©¨
:xn`WïkLnä úãáò éìk ìk úà ¤¨©¤¨§¥£Ÿ©©¦§¨

(.'n wEqR lirl)milMd dNgY xiMfde , §¥¨§¦§¦§¦¨©¥¦
EUre Exdfp milMA ENt` iM xn`l¥Ÿ¦£¦©¥¦¦§£§¨

:xiMfd ok ixg`e ,mdA dEvnMàøiå ©§ª¤¨¤§©£¥¥¦§¦©©§
.äëàìnä ìk úà äLîbn dxez ¤¤¨©§¨¨



עי icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'l iying meil inei xeriy

ß '` xc` 'l iying mei ß

î(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
äà ïkLîãòBî ì: ¦§©−¬Ÿ¤¥«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÌÈ˜zב  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa¿»«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ãçàa ïBLàøä Lãçä íBéa (á)§©Ÿ¤¨¦§¤¨
ìäà ïkLî úà íé÷z Lãçì©Ÿ¤¨¦¤¦§©Ÿ¤

.ãòBîEpizFAx zrC lr,a"i dAx xAcOA) ¥©©©©¥©¦§¨©¨

(.e"hmrh mi`ENOl ipinW mFi `EdW¤§¦¦©¦¦©©
oM cnrie oMWOd z` "miwYW" aEzMd©¨¤¨¦¤©¦§¨§©£Ÿ¥
rqpA iM ,cFr FniwY `le EPcixFY `le§Ÿ¦¤§Ÿ§¦¦¦§Ÿ©
Eniwie FzF` EcixFi miIeNd zFpgOd©©£©§¦¦¦§¨¦
znwd lr dYr zFEvl Kxvd `le .FzF`§Ÿª§©§©©¨©£¨©
Fl xn` iM ,mipFW`xd minId zraW¦§©©¨¦¨¦¦¦¨©
FhRWnM oMWOd z` znwde ,dNgYn¦§¦¨©£¥Ÿ¨¤©¦§¨§¦§¨

xdA zi`xd xW`(.'l ,e"k lirl)oeike , £¤¨§¥¨¨¨§¥§¥¨
iM dYr Fl WxRWLãçä íBéa ¤¥©©¨¦§©Ÿ¤

ïBLàøädPd ,dcnrl "Fznwd" didY ¨¦¦§¤£¨¨§¨§¨¦¥
Kxhvi mi`ENOd ini zraW iM rcï©¦¦§©§¥©¦¦¦§¨¥
liBxdl oM did ilE`e .cixFdlE miwdl§¨¦§¦§©¨¨¥§©§¦
oke E`xi EPOn iM EdUrnA miIeNd©§¦¦§©£¥¦¦¤¦§§¥
dxhrA mFId xiYkdl did F` ,EUri©£¨¨§©§¦©©£¨¨

.Ff
äàøðåminId zraWA iM mYrcl §¦§¤§©§¨¦§¦§©©¨¦

FzF` miwn did mipFW`xd̈¦¦¨¨¥¦
lke mFId lM oM cnFre ,xwAA xwAA©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¥¨©§¨
cixFn did xgXd zFlrke ,dliNd©©§¨§©£©©©¨¨¦
aEzMd iM ,cIn FniwnE xfFge FzF`§¥§¦¦¨¦©¨
mnFi EaWY crFn ld` gztE :xn`̈©¤©Ÿ¤¥¥§¨

dlile(.d"l ,'g `xwIe)ld`l gzR oi`e , ¨©§¨©¦§¨§¥¤©¨Ÿ¤
EWxC xakE .Fznwd zrA wx`xwIe k"z) ©§¥£¨¨§¨¨§©¦§¨

(.'d ,'``EdW onfA ,crFn ld` gzR l` :¤¤©Ÿ¤¥¦§©¤
Exn`e .wxtn `EdW onfA `le gEzR̈©§Ÿ¦§©¤§Ÿ¨§¨§

(:d"p migaf)EgYtPW mcw ohgXW minlW : §¨¦§¨¦¤§¨¨Ÿ¤¤¦§§
FhgWE :xn`PW ,oilEqR lkidd zFzlC©§©¥¨§¦¤¤¡©§¨

crFn ld` gzR(.'a ,'b `xwIe)onfA , ¤©Ÿ¤¥©¦§¨¦§©
,oMWOA oke ,lErPW onfA `le gEzRW¤¨©§Ÿ¦§©¤¨§¥©¦§¨
oMWOd z` mIeNd Ecinrd `NW cr©¤Ÿ¤¡¦©§¦¦¤©¦§¨
oMWOd z` mIeNd EwxRW xg`e§©©¤¥§©§¦¦¤©¦§¨
cinY FA aixwn didW ,cFre .oilEqR§¦§¤¨¨©§¦¨¦
zFxPd z` wilcnE miAxrd oiA lW¤¥¨©§©¦©§¦¤©¥

.axrÄ¤¤
àø÷iåáedAx(.e"h ,a"i dAx xAcOA),izi`x §©¦§¨©¨©¦§¨©¨¨¦¦

FwxtnE Fcinrn dWn did̈¨¤©£¦§¨§
lFcBd `pipg iAx ,mFi lkA minrR ipW§¥§¨¦§¨©¦£¦¨©¨

xn`PW ,mFi lkA minrR dWlW xnF`¥§¨§¨¦§¨¤¤¡©
íé÷z(.'a wEqR)í÷eä(.f"i wEqR)í÷iåwEqR) ¨¦¨©¨©¨¤¨

(.g"izg`e ,xgW lW cinzl zg` ,©©§¨¦¤©©§©©
oiA lW cinzl zg`e ,mi`ENOl©¦¦§©©§¨¦¤¥
,zElibx df lMW okYie .miAxrd̈©§©¦§¦¨¥¤¨¤§¦
`le ,xcQde Fznwd oipr ricFdl§¦©¦§©£¨¨§©¥¤§Ÿ

.llM wxtn EPcinri©£¦¤§Ÿ¨§¨
áeúkäåo`M xn`Wúà ïðòä ñëéå §©¨¤¨©¨©§©¤¨¨¤

àìî 'ä ãBáëe ãòBî ìäàŸ¤¥§¨¥
ïkLnä úà(.c"l wEqR oNdl)mYrC lr ¤©¦§¨§©¨¨©©§¨

:xn` iM ,ipinXd mFIA df didìëéå ¨¨¤©©§¦¦¦¨©©§©
úà äLîäëàìnä(.b"l wEqR mW), ¤¤©§¨¨¨¨

oqipA cg` lW Ff dnwd dNM xW`ke§©£¤¦¨£¨¨¤¤¨§¦¨
i"Xx azM xakE .oMWOd z` oprd dQM¦¨¤¨¨¤©¦§¨§¨¨©©¦

(.b"k ,'h `xwIe)EWxCX dnk"z)(mWE`vIe , ©¦§¨©¤¨§¨©¥§
ini zraW lMW itl ,mrd z` Ekxaie©§¨§¤¨¨§¦¤¨¦§©§¥
dide oMWOd dWn cinrdW mi`ENOd©¦¦¤¤¡¦¤©¦§¨§¨¨
dpikW FA dzxW `l FwxtnE FA WOWn§©¥§¨§Ÿ¨§¨§¦¨
,dWnl Exn`e minlkp l`xUi Eide§¨¦§¨¥¦§¨¦§¨§§¤
dxWYW EpgxHW gxHd lM EpAx dWn¤©¥¨©Ÿ©¤¨©§¤¦§¤
oer Epl xRMzPW rcpe EpipiA dpikW§¦¨¥¥§¥©¤¦§©¥¨£Ÿ
i`cM ig` oxd` mdl xn` ,lbrd̈¥¤¨©¨¤©£Ÿ¨¦§©
eizFpAxw ici lrW iPOn aEWge§¨¦¤¦¤©§¥¨§§¨

.dpikW EpA dxWY FzcFare©£¨¦§¤¨§¦¨
úLøôáemi`ENn(.c"i ,'` ipinW `xwIe k"z), §¨¨©¦¦©¦§¨§¦¦

W`xA oMWOd mwEd lFkï©©¦§¨§Ÿ
,WcgA ipinWA dpikW dzxWe WcgŸ¤§¨§¨§¦¨¦§¦¦©Ÿ¤
oMWOd z` miwd mFiaE ,xnFl cEnlY©§©§¨¦¤©¦§¨
zcrd ld`l oMWOd z` oprd dQM¦¨¤¨¨¤©¦§¨§Ÿ¤¨¥ª

(.e"h ,'h xAcOA)mwEdW mFIAW cOln , ©¦§¨§©¥¤©¤©
dUrn ici lr dpikXd dzxW oMWOd©¦§¨¨§¨©§¦¨©§¥©£¥
oprd iEQM iM WExtA Exn`i dPd .oxd ©̀£Ÿ¦¥Ÿ§§¥¦¦¤¨¨
,did mi`ENOl ipinXA oMWOd z ¤̀©¦§¨©§¦¦©¦¦¨¨
lM didY oM m` ,oqipA cg` `Ede§¤¨§¦¨¦¥¦§¤¨
.ipinXd mFIA mYrcl z`Gd dWxRd©¨¨¨©Ÿ§©§¨©©§¦¦
dEv iM xCqi aEzMdW ipRn df dide§¨¨¤¦§¥¤©¨§©¥¦¦¨
oMWOd znwd didYW dWn z` mXd©¥¤¤¤¦§¤£¨©©¦§¨
cg`A oFW`xd Wcgd mFiA DzFNkl§©¨§©Ÿ¤¨¦§¤¨
dNke oM dUr dWn iM xn`e ,Wcgl©Ÿ¤§¨©¦¤¨¨¥§¦¨
z` oprd dQM f`e dk`lOd lM z ¤̀¨©§¨¨§¨¦¨¤¨¨¤

l` aEzMd xfge .cinY oke ,ld`d̈Ÿ¤§¥¨¦§¨©©¨¤
on dWnl did xW` xEACd zNgY§¦©©¦£¤¨¨§¤¦

dWn l` `xwIe xn`e ld`d,'` `xwIe) ¨Ÿ¤§¨©©¦§¨¤¤©¦§¨

(.'`.oFkp xcqA df lke ,§¨¤§¥¤¨
úeîãëåidie aEzMX dn mdl di`x §¦§§¨¨¨¤©¤¨©§¦

wdl dWn zFNM mFiAz` mi §©¤§¨¦¤
oMWOd(.'` ,'f xAcOA)cixFd `l m`e , ©¦§¨©¦§¨§¦Ÿ¦

mFiA iM ,zFNM mFiA mrH dn FzF`©©©§©¦§
idie :xn`IW iE`xde ,dNke lgd cg ¤̀¨¥¥§¦¨§¨¨¤Ÿ©©§¦
,cFre .oMWOd z` dWn miwd mFiA§¨¦¤¤©¦§¨§
'd dEv xW` xaCd df :mW xn`W¤¨©¨¤©¨¨£¤¦¨

EUrY(.'e ,'h `xwIe)lM l` 'd cFak `xIe , ©£©¦§¨©¥¨§¤¨
mrd(.b"k wEqR mW)oicrW df zErnWnE , ¨¨¨¨©§¨¤¤£©¦

`Nn `le crFn ld` z` oprd dQM `lŸ¦¨¤¨¨¤Ÿ¤¥§Ÿ¦¨
mFiA mFwn lMnE .oMWOd z` 'd cFaM§¤©¦§¨¦¨¨§
mXn dWnl xAcp mi`ENn lW oFW`x¦¤¦¦¦§©§¤¦¨
xtq zNgYn zFxn`Pd zFIWxRd lM̈©¨¨¦©¤¡¨¦§¦©¥¤

ipinXd mFIA idie cr `xwIe(.'` ,'h mW), ©¦§¨©©§¦©©§¦¦¨

Eide ,FzF` dQkn oprd did `l la £̀¨Ÿ¨¨¤¨¨§©¤§¨
on mW dWnl xEACd didW oixEaq§¦¤¨¨©¦§¤¨¦

.mixvn ux`A did xW`M minXd©¨©¦©£¤¨¨§¤¤¦§©¦
ìáàiz`vn zifg WxcnA,'` dAx zldw) £¨§¦§©¨¦¨¨¦Ÿ¤¤©¨

(.'` ,a"idid df ,ipinXd mFIA idie©§¦©©§¦¦¤¨¨
aYkp dOle ,xtQd zNgY zFidl iE`ẍ¦§§¦©©¥¤§¨¨¦§©
,dxFYA xg`nE mCwn oi`W `N` ,o`M̈¤¨¤¥ª§¨§ª¨©¨
ld`n dWn l` `xwIe didi oM m`e§¦¥¦§¤©¦§¨¤¤¥Ÿ¤
mrd lM l` 'd cFak `xIe xg` crFn¥©©©¥¨§¤¨¨¨

gAfOd lr lk`Ye W` `vYe,'h `xwIe) ©¥¥¥©Ÿ©©©¦§¥©©¦§¨

(.c"kÎb"kxkWe oii ,oxd`l xEACd didie ,§¦§¤©¦§©£Ÿ©¦§¥¨
YWY l`(.'h ,'i mW)okYi `l iM ,zxgOn ©¥§§¨¦¨¢¨¦Ÿ¦¨¥

mcw crFn ld`n oxd`l xAcPW¤¦§©§©£Ÿ¥Ÿ¤¥Ÿ¤
lMd ixaC df m` rcFi ipi`e .dWnl§¤§¥¦¥©¦¤¦§¥©Ÿ
'x ixaC lr iM ,cigi ixaC md F`¥¦§¥¨¦¦©¦§¥

.mW Exn`p l`rnWi¦§¨¥¤¤§¨
.ãòBî ìäà ïkLî úà íé÷z`l ¨¦¤¦§©Ÿ¤¥Ÿ

xcq cviM Ff d`EvA Fl WxR¥©§©¨¨¥©¥¤
:dUrOA WxR xW`M dnwddúà ïziå ©£¨¨©£¤¥©©©£¤©¦¥¤

åéLø÷ úà íNiå åéðãà(.g"i wEqR oNdl). £¨¨©¨¤¤§¨¨§©¨¨

FzF` d`xd xaMW ipRn ,df dide§¨¨¤¦§¥¤§¨¤§¨
,xn`W FnM ,oird zi`xnA dnwdd©£¨¨§©§¦¨©¦§¤¨©
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(â)ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà úà íL zîNå§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ
:úëøtä-úà¤©¨«Ÿ¤

i"yx£Ô¯‡‰ŒÏÚ ˙kÒÂ∑ היתה מחּצה ׁשהרי הגּנה, .לׁשֹון ¿«…»«»»…ְְְֲֲִֵֶָָָָָ

(ã)úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨

i"yx£Bk¯Ú ˙‡ zÎ¯ÚÂ∑ הּפנים לחם ׁשל מערכֹות .ׁשּתי ¿»«¿»∆∆¿ְֲִֵֶֶֶַַָָ

(ä)ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä: ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

(å)ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬
ãòBî-ìäà: «Ÿ¤¥«

(æ)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
íéî íL zúðå: §¨«©¨¬−̈¨«¦

(ç)øòL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
øöçä: ¤«¨¥«

(è)ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

Lã÷: «Ÿ¤

(é)aæî-úà zçLîezLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä ç ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà: ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«

ÏÚג  Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ˙È Ôn˙ ÈeL˙e¿«ƒ«»»¬»¿«¬»¿«≈«
:‡zÎ¯t ˙È ‡B¯‡¬»»»À¿»

ÏÚ˙Âד  d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â ‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»»»¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈
:‡‰ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Â ‡z¯Ó ˙È»¿«¿»¿«¿≈»ƒ»»

iÓÒea‡ה  ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»
‡Ò¯t ˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»¿»»

:‡kLÓÏ ‡Ú¯˙„¿«¿»¿«¿¿»

Ú¯zו  Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿¿»«¬»»√»¿«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ‡kLÓ«¿¿»«¿«ƒ¿»

ÔÈ·eז  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯Bik ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙ח  Ôz˙Â ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿¿ƒ≈»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»

È˙ט  Èa¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«≈»≈¿»»

:‡L„e˜ È‰ÈÂ È‰BÓ»ƒƒ≈¿»

È‰BÓי  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ
L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Lc˜˙e¿«≈»«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

nM oMWOd z` znwdexW` FhRW ©£¥Ÿ¨¤©¦§¨§¦§¨£¤
xdA zi`xd(.'l ,e"k lirl)o`M xSw oke . ¨§¥¨¨¨§¥§¥¦¥¨

,xn`eúãòä ïBøà úà íL zîNå §¨©§©§¨¨¥£¨¥ª
(`Ad wEqRA)oYY oFx`d l`e" :xiMfd `le , ©¨©¨§Ÿ¦§¦§¤¨¨¦¥

oFx` z`" FxiMfdA iM ,"zEcrd z ¤̀¨¥¦§©§¦¤£
oFx`d `xTi `l iM ,df oiai "zEcrd̈¥¨¦¤¦Ÿ¦¨¥¨¨
xakE .zEcrd zFgEl FA zFidA wx oM¥©¦§¨¥§¨

:dNgYn dEhvpúøtkä úà zúðå ¦§©¨¦§¦¨§¨©¨¤©©Ÿ¤
ïzz ïøàä ìàå äìòîìî ïøàä ìò©¨¨Ÿ¦§¨§¨§¤¨¨Ÿ¦¥

éìà ïzà øLà úãòä úàE,d"k lirl) ¤¨¥ª£¤¤¥¥¤§¥

(.`"kFzFEvl `N` o`M Kxvd `le ,§Ÿª§©¨¤¨§©

mr oFx`d znEUY iM ,dnCwdA©©§¨¨¦§©¨¨¦
xSw oke .milMd lkl miCwi zFgENd©©§¦§¨©¥¦§¥¦¥
dEv xaMW ,dxFpOde oglXd oiprA§¦§©©ª§¨§©§¨¤§¨¦¨

FzF`(.d"l ,e"k lirl)on mFwn dfi`A §¥§¥¤¨¦
zWial oiprA xSwe .mcinri oMWOd©¦§¨©£¦¥§¦¥§¦§©§¦©

:xn`W ,eipaE oxd`úà zLaìäå ©£Ÿ¨¨¤¨©§¦§©§¨¤
Lãwä éãâa úà ïøäà(.b"i wEqR oNdl), ©£Ÿ¥¦§¥©Ÿ¤§©¨¨

:xn` eipaaEúðzk ízLaìäåwEqR mW) §¨¨¨©§¦§©§¨ª¢Ÿ¨¨

(.c"ixcqA hxtA FzF` dEv xaM iM ,¦§¨¦¨¦§¨§¥¤
ozWial(.'hÎ'd ,h"k lirl)eiWkr `A `le , §¦¨¨§¥§Ÿ¨©§¨

didYW dWiaNd zrW Fl xCql `N ¤̀¨§©¥§©©§¦¨¤¦§¤

xiMfde .FNM oMWOd znwd xg ©̀©£¨©©¦§¨ª§¦§¦
úBðzk.dWiaNd ligzi odAWb dxez ª¨¤¨¤©§¦©§¦¨

(â)mrheïøàä ìò úkñåmFwnA §©©§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¦§
iM ,"l`"úkñå."Kqn" oFWNn ¤¦§©Ÿ¨¦§¨¨

:okeìò Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå §¥©¨¤¥¨Ÿ¤©¨¨©¨¤©
úeãòä ïBøà(.`"k wEqR oNdl).c dxez £¨¥§©¨¨

.íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå (é)xEarA §¨¨©¦§¥©Ÿ¤¨¨¦©£
"miWcTd iWcw" mB FA EaixwIW¤©§¦©¨§¥©¨¨¦
.xvgA didW iR lr s` ok FA xn`̈©¥©©¦¤¨¨¤¨¥

:oMWOA mB xn`eLã÷ äéäåwEqRA) §¨©©©¦§¨§¨¨Ÿ¤©¨

(mcFTd`xwp `l iM ,íéLã÷ Lã÷wx ©¥¦Ÿ¦§¨Ÿ¤¨¨¦©



עג icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` iyiy meil inei xeriy

(àé)Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe: ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«

(áé)ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤
íéna íúà zöçøå ãòBî: ¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

(âé)zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬
éì ïäëå Búà zLc÷å Búà: Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«

(ãé)úðzk íúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(288 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ּכּתנת אֹותם והלּבׁשּת ּתקריב ּבניו יד)ואת ואּלּו(מ, ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָֹֻ
ּתצּוה ח־ט)ּבפרׁשת ויׁש(כט, והּמגּבעת. האבנט ּגם נזּכרּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

את  ּובניו אהרן לבׁשּו הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹומר,
ּכדי לכהּנה הּבגדים את לחּנכם אֹותם מׁשה הלּביׁש ולכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבּיֹום  אבל ּבכהּנה. לחּנכם - ּתפקידֹו זה ּכי הּבגדים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבתפקידם הּבגדים את לבׁשּו הלּביׁשּככהנים הּׁשמיני ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּכדי  הּגּוף, ּכל את המכּסה העּקרי, הּבגד את רק ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹותם
הּכהּנה. לעבֹודת ּבכ ְְְְֲִַַַַָָָֻלהכניסם

(åè)íúà zçLîeíäéáà-úà zçLî øLàk ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½
úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå éì eðäëå§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬

íúøãì íìBò: −̈§«ŸŸ¨«

(æè)ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nòiå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬
:äNòñ ¨¨«

ß 'a xc` '` iyiy mei ß

(æé)ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
ïkLnä í÷eä Lãçì: ©®Ÿ¤©−©¦§¨«

(çé)íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ
åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà: ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®©−̈¤¤©¨«

Lc˜˙eיא  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈¿«≈
:d˙È»≈

ÔkLÓיב  Ú¯˙Ï È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

˜L„e‡יג  ÈLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈¿»
:ÈÓ„˜ LnLÈÂ d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈¿«≈»≈ƒ«≈√»»

ÔÈezk:יד  ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

‡·ÔB‰eטו  ˙È ‡˙Èa¯ È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»»¬
ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂƒ«¿√»»¿≈¿≈¡≈¿¿¿

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ˙e‰ÎÏ¿«¬»»¿»≈

Ôkטז  d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

Áa„יז  ‡˙È˙ ‡zLa ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»ƒ¿≈»¿«
:‡kLÓ Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ»««¿¿»

È‰BÎnÒיח  ˙È ·‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ‰LÓ Ì˜‡Â«¬≈…∆»«¿¿»ƒ«»«¿ƒ
˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xn`PW FnM ,oFx`d oMWn mFwn§¦§©¨¨§¤¤¡©
oiaE WcTd oiA mkl zkxRd dliCade§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥

miWcTd Wcw(.b"l ,e"k lirl)okYie . Ÿ¤©¢¨¦§¥§¦¨¥
gAfOA xn`WíéLã÷ Lã÷xEarA ¤¨©©¦§¥©Ÿ¤¨¨¦©£

:xn`W FnM ,"WCwIW"çaænä äéäå ¤¦§©§¤¨©§¨¨©¦§¥©
Lc÷é çaæna òâpä ìk íéLã÷ Lã÷Ÿ¤¨¨¦¨©Ÿ¥©©¦§¥©¦§¨

(.f"l ,h"k lirl).`i dxez §¥

ãçàa ïBLàøä Lãça éäéå (äë-æé)©§¦©Ÿ¤¨¦§¤¨
.LãçìEpizFAx zrC lr ©Ÿ¤©©©©¥
(.e"h ,a"i dAx xAcOA)aEzMd xiMfdí÷eäL ©¦§¨©¨¦§¦©¨¤©

ïkLnäoM cnrlLãçì ãçàa ©¦§¨©£Ÿ¥§¤¨©Ÿ¤
ïBLàøädEv xW`M(.'a wEqR lirl). ¨¦©£¤¦¨§¥¨

,Exn`eïkLnä úà äLî í÷iåwEqR) §¨§©¨¤¤¤©¦§¨¨

(.g"iFzF` FniwdA dUrX dn xRql ,§©¥©¤¨¨©£¦
`EdW FA ligzdW oFW`xd mFId on¦©¨¦¤¦§¦¤
zgiWn o`kA xiMfd `le .xc`A b"k©£¨§Ÿ¦§¦§¨§¦©
eipaE oxd` zgiWn `le eilke oMWOd©¦§¨§¥¨§Ÿ§¦©©£Ÿ¨¨
mzF` dUr `l iM ,mi`ENOd zFpAxwe§¨§§©¦¦¦Ÿ¨¨¨
mdA dEhvpe dnwdd lM mIQW cr©¤¦¥¨©£¨¨§¦§©¨¨¤
WxtOW FnM ,oxd` z` gw :zipW mrR©©¥¦©¤©£Ÿ§¤§Ÿ¨

ev zWxtA(.'a ,'g `xwIe). §¨¨©©©¦§¨

äpäåEWCwzp `l eilke oMWOd §¦¥©¦§¨§¥¨Ÿ¦§©§
FnM ,dgiWnA `N` dcFarl©£¨¤¨¦§¦¨§

xn`PWìk úàå ïkLnä úà zçLîe ¤¤¡©¨©§¨¤©¦§¨§¤¨
åéìk ìk úàå BúBà zLc÷å Ba øLà£¤§¦©§¨§¤¨¥¨

(.'h wEqR lirl):WExR oM lr ,åéìò Cøòiå §¥¨©¥¥©©£Ÿ¨¨
íçì Cøòl)(.b"k wEqR oNd,úøpä ìòiå ¥¤¤¤§©¨¨©©©©¥Ÿ

(.d"k wEqR mW)xg` mPnfA ok dUr iM , ¨¨¦¨¨¥¦§©¨©©
,oM zFUrl :mrhM md dPde .dgiWOd©§¦¨§¦¥¥§©©©£¥

:dlrnl oM mB xn`X dnEúà úàáäå ©¤¨©©¥§©§¨§¥¥¨¤



icewtעד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` '` iyiy meil inei xeriy

(èé)-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà Nøôiå©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤
ýåýé äeö øLàk äìòîìî åéìò ìäàä äñëî¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñ ¤¤«
i"yx£Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ∑ העּזים יריעֹות .הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(ë)-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

äìòîìî: ¦§¨«§¨
i"yx£˙„Ú‰ .הּלּוחֹות ∑‡˙ ∆»≈Àַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 434 cenr fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

mc`d lW FlkUA d"ATd `vnp - dxFYd cEOlA§¦©¨¦§¨©¨¨§¦§¤¨¨¨

הארֹון" אל העדּות את וּיּתן "וּיּקח הּפסּוק כ)על מפרׁש(מ, ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּלּוחֹות. - העדּות ִֵַַָרׁש"י,

רּבה' ּב'ׁשמֹות איתא ב)והּנה הּקּב"ה (פ"נ, ׁשאמר "ּבׁשעה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ
מהּו לֹו: אמר לבצלאל. ואמר ּבא הּמׁשּכן, עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלמׁשה,
ּבתֹוכֹו, ׁשכינתֹו הּקּב"ה ׁשּיׁשרה לֹו: אמר הּזה? ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכן
הּתֹורה  והיכן ּבצלאל: לֹו אמר ּתֹורה. ליׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּומלּמד

הארֹון". . . לֹו אמר ְַָָָָנתּונה?
החפץ  ׁש"עּקר הרמּב"ן ּדברי ידּועים הרי ּתמּוּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולכאֹורה
ּדהׁשראת  הארֹון", ׁשהּוא הּׁשכינה מנּוחת מקֹום . . ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּכן
ּבּמדרׁש איתא מּדּוע ואם־ּכן ּבארֹון, ּבעיּקר היתה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה

הּתֹורה? ּבׁשביל הּוא ְִִֶַָָָׁשהארֹון
הּׁשכינה  ׁשהׁשראת הּמדרׁש, מרּמז ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש
הׁשראת  ּדהּנה הּתֹורה. על־ידי ּדוקא היא נעלה הכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן
וקּיּום  הּתֹורה לּמּוד על־ידי היא יׂשראל ּבבני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּׁשכינה

הּוא: ּביניהם והחּלּוק ְְִִֵֵֶַַהּמצֹות.

האדם  אבל הּקּב"ה, רצֹון את האדם מקּים - הּמצֹות ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבקּיּום
ּבנטילת  העֹוסקת יד ּולדּוגמא מתאחדים, אינם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּמצוה
אין  מּכל־מקֹום הּקּב"ה, רצֹון קּים זֹו ׁשּביד אף הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלּולב,

ּבעצמֹו. הּקּב"ה עם מתאחדת עצמּה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּיד
וקּודׁשא־ ׁש"אֹוריתא מּכיון הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ּתֹורה, ּדבר ּבהבנת הּנה חד", ּכּוּלא ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּברי־הּוא
ׁשל  ּבׂשכלֹו ּבעצמֹו הּקּב"ה ׁשֹורה ּבקרּבֹו, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשחכמת
הּקּב"ה  עם מאחד ּבעצמֹו האדם ּדׂשכל ונמצא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהאדם.

פ"ה) תניא בארוכה בזה .(וראה
עצמֹו: והארֹון הּמׁשּכן ּכללּות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוזה

היּו ׁשּבֹו מּכיון ׁשּבארֹון, הּמּדה". מן אינֹו ארֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ"מקֹום
ּׁשרתה  ּו"מּדתֹו" "מקֹומֹו" ּבתֹו הּנה - הּתֹורה - ְְְִִֵַַָָָָהּלּוחֹות
ּׁשרתה  ׁשם ׁשּגם אף הּמׁשּכן, ּבׁשאר אבל ּבגלּוי. ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשכינה
ּבמּדתֹו, נׁשאר (על־ּדר־מׁשל) הּמזּבח מקֹום אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשכינה,

ּכבארֹון. אפן ּבאֹותֹו ׁשכינה ׁשם ׁשרתה ְְְְְִֶָָָָָָֹֹולא

(àë)úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà ìò Cñiå Cñnä©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà:ñ ¤¤«

(áë)ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö̈®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤

È˙יט  ÈeLÂ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe¿«»¿»»««¿¿»¿«ƒ»
È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ ‡kLÓ„ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

È˙כ  ÈeLÂ ‡B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒe¿ƒƒ«»«¬»«¬»¿«ƒ»
ÏÚ ‡z¯tk ˙È ·‰ÈÂ ‡B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»«À¿»«

:‡lÚÏÓ ‡B¯‡¬»ƒ¿≈»

È˙כא  ÈeLÂ ‡kLÓÏ ‡B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»¿«ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»¿«≈«¬»¿«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ˆc‡כב  ÏÚ ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂƒ«»»»¿«¿«ƒ¿»«ƒ»
:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡etˆ ‡kLÓ„¿«¿¿»ƒ»ƒ»»¿»À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bkøò úà zëøòå ïçìMäwEqR lirl) ©ª§¨§¨©§¨¤¤§§¥¨

(.'c.dgiWOd ixg` FzF` KxrIW dEvi ,§©¤¤©£Ÿ©£¥©§¦¨
:xn` okeáäfä çaæî úà äzúðå §¥¨©§¨©¨¤¦§©©¨¨

úøè÷ì(.'d wEqR mW)z` eilr lrIe oke , ¦§Ÿ¤¨¨§¥©©©¨¨¤

dgpOd z`e dlrd(.h"k wEqR oNdl), ¨Ÿ¨§¤©¦§¨§©¨¨

aiaq xvgd miwd `l oicr iM ,DPnfA¦§©¨¦£©¦Ÿ¥¦¤¨¥¨¦
iM ,mirlw `lA oiaixwn oi`e ,oMWOl©¦§¨§¥©§¦¦§Ÿ§¨¦¦
.mPnfA mNM `N` ,uEg ihEgW Eidi¦§§¥¤¨ª¨¦§©¨

:mrheúãòä úà ïziå çwiåwEqR mW) §©©©¦©©¦¥¤¨¥ª¨¨

(.'kEidW ur oFx`n zFgENd gwNW ,¤¨©©¥£¥¤¨
l` mzF` `iade dWn ld` KFzA mẄ§Ÿ¤¤§¥¦¨¤

.oMWOdek dxez ©¦§¨



עה icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰Ùˆ ÔkLn‰ C¯È ÏÚ∑(לג הּבית (יומא רחב ׁשל הּצפֹוני הּזה ∑C¯È.ּבחצי ּכּיר 'צדא', ּכתרּגּומֹו: «∆∆«ƒ¿»»…»ְֲִִִֶַַַַַֹ∆∆ְְִֵֶַַַָָ

אדם  ׁשל ּבצּדֹו .ׁשהּוא ְִֶֶָָ

(âë)äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýé:ñ §Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr e jxk zegiy ihewl)

עליו  וּיקטר . . הּנרת וּיעל . . לחם ער עליו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוּיער
הּמנחה ואת העלה את עליו וּיעל . . סּמים (מ,קטרת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

למׁשהכב־כט) ה' ּבצּוּוי ד)ואּלּו ּפסּוק עריכת (לעיל רק נזּכרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
עבֹודֹות  ׁשּׁשּתי ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּנרֹות. והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלחם
עליהן. מיחד ּבצּוּוי צר היה הרגיל, ּבזמּנן ׁשּלא נעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻאּלה

הּלחם ויֹום עריכת ּבׁשּבת, הּוא לכ הּקבּוע הּזמן – ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָ
ראׁשֹון. יֹום היה לּמּלּואים הּנרֹותהּׁשמיני הּזמן הדלקת – ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ

להדליקם  נצטּוה ּומׁשה הערּבים, ּבין הּוא לכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקבּוע
ֶַֹּבּבקר.

(ãë)ïçìMä çëð ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®
äaâð ïkLnä Cøé ìò: ©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨

(äë)ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äLî-úà:ñ ¤¤«

(åë)éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà íNiå©¨²¤¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−
úëøtä: ©¨«Ÿ¤

(æë)ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñ ¤¤«

i"yx£˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו וערבית, ל)ׁשחרית וגֹו'(לעיל הּנרֹות את ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר :". ««¿≈»»¿…∆ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

ß 'a xc` 'a ycew zay ß

(çë)ïkLnì çútä Cñî-úà íNiå: ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«

Ók‡כג  ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ ¯cÒÂ¿««¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

Ï·˜Ïכד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈
:‡ÓB¯„Ï ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»¿»»

Èwt„כה  È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡‰ÈˆBa ˜Ï„‡Â¿«¿≈ƒ»»√»¿»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆

ÓÊ‡כו  ÔkLÓa ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«¿¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
:‡zÎ¯t Ì„√̃»»À¿»

„Èכז  ‡Ók ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â¿«¿«¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

kLÓÏ‡:כח  ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿»»¿«¿»¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íénñ úøè÷ åéìò øè÷iå (æë)dWn ©©§¥¨¨§Ÿ¤©¦¤
ini zraW lM eilr xihwd¦§¦¨¨¨¦§©§¥
d`ESA xn` `NW iR lr s`e .mi`ENOd©¦¦§©©¦¤Ÿ¨©©©¨¨

(.'d wEqR lirl),miOq zxhw eilr xihwde §¥¨§¦§¦¨¨§Ÿ¤©¦
ixdW ,oNM zFcFard x`Xn df oiad¥¦¤¦§¨¨£ª¨¤£¥

o`kA FzF` dEv(.'c wEqR mW)xCqIW ¦¨§¨¨¨¤§©¥
:oke .zFxPd dlrie mgNdåéìò ìòiå ©¤¤§©£¤©¥§¥©©©¨¨

äçðnä úàå äìòä úà(.h"k wEqR oNdl), ¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨§©¨¨

:dEhvp oMW ,dlrOd `Ed dWnäæå ¤©©£¤¤¥¦§©¨§¤
çaænä ìò äNòz øLà(.g"l ,h"k lirl), £¤©£¤©©¦§¥©§¥

iniA FcarA oM zFUrl `Ed ligzIW¤©§¦©£¥§¨§¦¥
mW oNM zF`ESd iM ,mi`ENOd,h"k lirl) ©¦¦¦©©¨ª¨¨§¥

(.a"nÎ'`ixg` xn`e .dWn zcFar lr©£©¤§¨©©£¥
,okmkizxcl cinY zlr(.a"n ,h"k lirl), ¥Ÿ©¨¦§ŸŸ¥¤§¥

xn` KklE .zFxFcl mipdMd oM EUrIW¤©£¥©Ÿ£¦§§¨¨©
diUrd cinY zlr ,qgpR xcqA DÄ§¥¤¦§¨Ÿ©¨¦¨£ª¨

ipiq xdA(.'e ,g"k xAcOA)DzF` ligzdW , §©¦©©¦§¨¤¦§¦¨
lkA EpAx dWn dPde .mW dWn¤¨§¦¥¤©¥§¨
KkitlE ,oFW`xd odMd zFcFard̈£©Ÿ¥¨¦§¦¨

llkA ilE`e .zxhTd mB xihwdäzúðå ¦§¦©©§Ÿ¤§©¦§©§¨©¨
úøè÷ì áäfä çaæî úà(.'d wEqR lirl) ¤¦§©©¨¨¦§Ÿ¤§¥¨

xn`X dnE .cIn eilr EPxihwYW¤©§¦¤¨¨¦¨©¤¨©
zkxRd iptl Fz` dYzpe :d`ESA©©¨¨§¨©¨Ÿ¦§¥©¨Ÿ¤

miOq zxhw oxd` eilr xihwdelirl) §¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦§¥

('fÎ'e ,'lligzdW mFIn Fpipr lr zFxFdl ,§©¦§¨¦¤¦§¦
:xn` KMW ,mlFrlE FzPdkA oxd ©̀£Ÿ¦§ª¨§¨¤¨¨©
miAxrd oiA zxPd z` oxd` zlrdaE§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦

(.'g ,'l mW)df mFIn `N` xaCd oi`e , ¨§¥©¨¨¤¨¦¤
:WExtA dWnl dEv o`kA iM ,Kli`ë¥¨¦§¨¦¨§¤§¥

äéúøð úà úéìòäå(.'c wEqR)WExtaE , §©£¥¨¤¥Ÿ¤¨¨§¥
i"Xx(o`M)oxd` eilr xhwIe ,izi`x ©¦¨¨¦¦©©§¥¨¨©£Ÿ

:xn`PX dnM ,ziaxre zixgW zxhw§Ÿ¤©£¦§©§¦§¨¤¤¡©
,'Fbe zxPd z` FaihdA xwAA xwAA©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥Ÿ§
miAxrd oiA zxPd z` oxd` zlrdaE§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦

'Fbe(.'gÎ'f ,'l lirl)`Ed m` iYrci `le . §§¥§Ÿ¨©§¦¦
.mixtFq zErhgk dxez ¨§¦



icewtעו zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(èë)-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤
øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìò ìòiå ãòBî¥®©©©́¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â ÂÈÏÚ ÏÚiÂ∑,לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אף «««»»¿ְִִִִַַַַ

מׁשה  ׁשּמׁש הּמׁשּכן, הקמת יֹום והקריב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבּיֹום, ּבֹו אהרן ׁשּנצטּוה מאֹותן חּוץ צּבּור, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹקרּבנֹות

ט)ׁשּנאמר וגֹו'"(ויקרא הּמזּבח אל "קרב :.Œ˙‡ ְְְֱִֵֶֶֶַַַַ∆

‰ÏÚ‰∑ הּתמיד עלת.‰Án‰Œ˙‡Â∑ מנחת »…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»ְִַ
ׁשּנאמרׁשל נסכים  ּכמֹו כט)ּתמיד, סלת (לעיל "ועּׂשרן : ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

וגֹו" ּבּׁשמן .ּבלּול ְְֶֶָ

(ì)çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
äöçøì íéî änL ïziå: ©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

(àì)íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
:íäéìâø-úàå§¤©§¥¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â∑ ויקּדׁשּון' ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ׁשמיני יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»ְְְְְְִִִִִִַַַָָֻֻֻ
עּמהם  מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו .מּניּה'. ִִֵֶֶַַָָֹ

(áì)çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøéñ ¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ì˙·¯˜·e∑ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, .ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ

(âì)ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾
ô :äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«

(ãì)àìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà¤©¦§¨«

kLÓ‡כט  Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»
˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙ÁÓƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÔÈ·eל  ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈
:Lec˜Ï ‡iÓ Ônz ·‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ««»«»¿ƒ

È˙לא  È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿ƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»
:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÔB‰·¯˜Ó·eלב  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿
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:ipiq xdA xn`PW oiprM ,oMWOd KFY©¦§¨§¦§¨¤¤¡©§©¦©
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ãòBî ìäà ìà(`Ad wEqR)l` ENt` ¤Ÿ¤¥¨©¨£¦¤

"FzF` dQkn oprd didW ipRn" ,gzRd©¤©¦§¥¤¨¨¤¨¨§©¤
rd KFzA `al i`Xx did `le,cFre .op §Ÿ¨¨©©¨Ÿ§¤¨¨§

qpMi Ki`e "'d cFaM `ln oMWOd iM"¦©¦§¨¨¥§§¥¦¨¥
,zEWx `lA mW `ai `NW ,mrHde .FA§©©©¤Ÿ¨Ÿ¨§Ÿ§

oprd KFzA `aIe FzF` `xwi la £̀¨¦§¨©¨Ÿ§¤¨¨
,ipiq xdA dUr xW`Mìà àø÷iå ©£¤¨¨§©¦©©¦§¨¤

ïðòä CBzî éòéáMä íBia äLîlirl) ¤©©§¦¦¦¤¨¨§¥
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(.'` ,'` `xwIe)la` ,oMWOl dWn qpkp `l ©¦§¨Ÿ¦§©¤©¦§¨£¨

FzF` `xwãòBî ìäàîgzR cnre ¨¨¥Ÿ¤¥§¨©¤©
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:xnF` cg`äLî ìëé àìå ¤¨¥§Ÿ¨Ÿ¤
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עז icewt zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'a ycew zayl inei xeriy

(äì)ïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò̈−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡B·Ï ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ תורת) ¿…»……∆»∆…∆≈
ויקרא) פרשת אֹומרוכתּוב כהנים ז')אחד "ּובבא (במדבר : ְְֵֶָָֹ

והכריע  הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא מֹועד", אהל אל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

זמן  ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ׁשכן "ּכי ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהם:
הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, עליו ְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה

עּמֹו ּומדּבר .נכנס ְְִִֵַָ

(åì)é ïkLnä ìòî ïðòä úBìòäáeìàøNé éða eòñ §¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®
íäéòñî ìëa: §−Ÿ©§¥¤«

(æì)Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå: §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«

(çì)äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬
:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ ÈÈÚÏ∑ ּבכל ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»«¿≈∆ְָ
אׁשר  ּבּמקֹום ׁשֹוכן הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּסע

הּוא  אף חנּיתן מקֹום ׁשם. וכן קרּוי יחנּו מּסע, ְְֲֲִֵַַַָָָָָ

יג) למּסעי (בראשית וּיל" וכן: לג)ו", "אּלה (במדבר : ְְֵֵֵֶֶַַָָ
לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמסעי",

מּסעֹות: ּכּלן ְְִַָָֻנקראּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr e jxk zegiy ihewl)

מסעיהם לח)ּבכל ונסעּו,(מ, חזרּו החנּיה ׁשּמּמקֹום לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מּסעֹות ּכּלן נקראּו על (רש"י)לכן מסּפר הּספר ּבתחּלת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

על  מסּפר מּכן לאחר מצרים. ּגלּות – ּגדֹולה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻירידה
יציאת  ידי על למּטה אלקּות המׁשכת - ּגדֹולה ְְְְְְֱִִֵַַַַַַָָָֹהתעּלּות
מדּגׁש, הּספר ּובסּיּום הּמׁשּכן. והקמת ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמצרים,

מּכיון  ּכי מצרים. ּבגלּות התחילה ּכבר זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהתעּלּות
ׁשּלאחריה, ה'ּמּסע' היא מּלכּתחּלה ה'חנּיה' ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמּטרת
ּובהעלם  ּבפנימּיּות הרי הּגאּלה, היא הּגלּות מּטרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּכלֹומר:

'מּסע'. כן לפני ּכבר היא זֹו 'חנּיה' -ְְֲִִִֵֵַָָָ

icEwR zWxR oniq('zay z`xwl' jezn - q"yd lr z"ez extq seqa dqtcp ,d"r oiq`cei xcprq xcpqkl` 'x b"dxdl zxb` jezn) ¦©¨¨©§¥

הּפסּוקים  מנין ּפרׁשה ּכל ּבסּיּום נכּתב החּמׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֻּברב
לא  ּפקּודי פרׁשת ּבסֹוף א זה, למנין סימן עם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבּפרׁשה

הּדפּוס. טעּות הּוא ּובפׁשטּות סימן, ְְְְִִַַַָָנרׁשם
והּכּונה  סימן", ּכל "ּבלי ּכתּוב היה ׁשּבּמקֹור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָואּולי

"ּבלי  ׁשּבגימטרּיא ּפסּוקים צ"ב זֹו ּבסדרה ׁשּיׁש היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבזה
סימן  ׁשאין ּכפׁשּוטֹו, זה והבין טעה, הּמדּפיסים ואחד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכל",

הּסימן... והׁשמיט זֹו, ְְְִִִַָָָָלפרׁשה

סימן. כ"ל בל"י פסוקים, רכח)צ"ב עמוד כ"א חלק אג"ק פקודי (-ראה פרשת חסלת

‡¯Èלה  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ ‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»»ƒ…∆¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈
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˙Èa ÏÎ ÈÈÚÏ da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈¿≈≈»≈
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עח

יום ראשון - כ"ו אדר א'
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט אדר א'
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז אדר א'
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' אדר א'
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח אדר א'
פרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' אדר ב'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' אדר ב'
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת פקודי

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 
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 
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א' אדר כ"ו ראשון יום
áì÷øô ,`n 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøîâá ù"îå,82 'nr cr.íéãøç 'ñá

'àøãàæ"ë-å"ëéðù-ïåùàøíåé

א' אדר כ"ז שי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéàù éî ìáà,82 'nr cr.íéòéø úáäà
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,eze`pyl devny `xnba

df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb

- dxiar xaere lykp `ed miieqn "hxt"ay `l` ,zeevnew"ke
epiaxxiaqn8,"oecf dler cenlz zbby elit` `linae" :dxrda

,zeevne dxez xney ,"exag" `ed `hegdyk `wec :xnelk
,(zeevne) dxez oa ezeida ik ,e`hg llba eze` `epyl devn

- "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk `hg mb el aygp
- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"kexagazeevne dxeza

ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala
) "jzinr z` gikez gked zevnepiax w"k oeylmb :xnelk ,(

e`hgy zexnl ,"exiag"a
- "oecf dler" bbeya
witqn df oi` ,oecfl aygp
on `l` ,eze` `epyl ick
i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepBa íi÷ øáëe§¨¦¥
úà çéëBz çëBä" úåöî¦§©¥©¦©¤

"Eúéîò9l"f epinkge - £¦¤
mixne`10:"jzinr" lrEzàL íò,jil` deey -äøBúa ¦¤¦§§¨
úBöîáe,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle --ìò-óàå §¦§§©©

,Bàèçî áL àì ïë-ét) "yexita oecf f"de" -w"k oeyl ¦¥Ÿ¨¥¤§
epiax,(.'íéãøç øôñ'a áeúkL Bîk.eze`pyl devn eze` - §¤¨§¥¤£¥¦

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl: £¨¦¤¥£¥
in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf `linae"
eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y
,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg mixne`

`ed m` mb jkl m`zdae
oi` - oecfa dxiar xaer
,eze` `epyl daiq jka
aygp e`hgy oeikn
seq lirl d`x) dbbyk
dn lr sqepe ,('l wxt
dxeza exiag epi` `edy

mb `ed ,zeevnaeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ¨¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkqï÷fä ìlä øîà äæ ìò äpä11éåä" : ¦¥©¤¨©¦¥©¨¥¡¥

,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî,mely scexe - ¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§
,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

e` "mc` ipa" x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`
,"zeixa" x`eza `l` "miyp`"úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©

àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå 'ä"zeixa" - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§©§¨
mb - mze` `xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq

,dl`kéøöïëLîì C- ¨¦§¨§¨
,mze` "jeynl"éìáça§©§¥

élëå ,äáäà úBúBáò£©£¨§ª¥
éàä,df lk iciÎlr - ©

ïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨
ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥

àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ
`l mde ,gilvi `l m` mb
dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëNmze` ade` `edy xacd mvra - §©¦§©©£©¥¦

zevn miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde
.mirx zad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות



`'פ xc` g"k iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ח שלישי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åéìà íéáøå÷îä íâå,82 'nr cr:[úáùã æ"è

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ¨¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönLxne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,"jenk jrxl zad`e" zevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr
,`l`.ïk íb íáäàì äåöîipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥

`epyl ,cgi mixacd
jk mr cgie ,mze`aed`l

"`ipz"d xiaqn - ,mze`
d`pydy xg`ny oldl
izyn zeraep dad`de
- d`pyd :zecxtp zeaiq
- dad`de ,mday rxdn
- mday xzqend aehdn
zg` zexzeq od oi`

- dipylïä ïäézLe§¥¤¥
:úîà`id dad`d - ¡¤

- d`pyde ,zizin`
:zizin`äàðN,mdl - ¦§¨

,íäaL òøä ãvî- ¦©¨©¤¨¤
,`ehgl mze` `iand

äáäàå,mdl -áBhä úðéça ãvîwxta - lirl xen`ky - §©£¨¦©§¦©©
`edy `l` ,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i,íäaL æeðbä- ©¨¤¨¤

,mda xzqene fepbäiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤
.úé÷ìàä íLôð,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne - ©§¨¨¡Ÿ¦

elv` `eal ,dad`e d`py ,dl` micbepn zeybx ipy mileki
.mc` eze` l` iehia icil,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦

,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨
,íéòLøa äéìò øáBbä àøçà-àøèqî òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¨§¨¦

,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨
:oldl xne` `edäãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨

úà"íäøáà12ly ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨
jxev yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa`
`ed in ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl
xen`k ,mingxd zcn - "awri" - ?dze` dlbne dcety df
,dxe`kl .dad`d z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy
m` - ?dze` zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr
ik ,dze` lhal oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr

ixddevnzepngxdy ,`id dpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl
:xnelk .llka mc` eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan
,ekezay "rx"l d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n
,xyt` ixd ,zeizin` zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e
qgide ybxde ,deey ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl ile`

xne`y enk ,ea mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka mc`l
rxd :"`ipz"amdayaehd e`mdayzeidl cer mileki (

ekeza xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed okl .jkn mirtyen
ly "rx"ae "aeh"a ezeppeazdn zraepd ,mc` eze` lr zepngx
rityz `id ,mc` eze`
ezeqgizde eybxy eilr
,illk ote`a mc` eze`l
ly qgie ybx jezn eidi
dira xxerzzyke ,dad`
eze`l daeh ziiyr ly
miyer ixd daehe ,mc`

mc`lelekel dyri - ,
"d`py"d ik ,daehd z`
"rx"l wxe j` zlaben
qgide ybxd la` ,eay
eidi - llka mc` eze`l

.dad` jeznw"k oeylae
:epiaxsiqeny d`xpk"

odipyy s`y - dfa cer
ely qgide ybxddy xn`i l` ,zn`odipya exagllewy -

i"r edfe) 'ek mingx xxerl jixvy oeeik ik .'ek deye 'idi
zeppeazdzg`Îzaad`pyd lhan df if` (exagay x"ehda

(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`d xxernemday(aehd) ,
mday(x"eh) f"ef :b"itxe .ohteyhtey -zellka - (oze`.

sqep .exagay rxa wx opeaziyk mb eqgi lr rityi dfy oaene
ird lrdpd - 'eke egikedyk elit` ,exagl ybxddy - xw

- dyer edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad` f"d - ezellkl
lk lr ."l"we 'ek 'ize`veze dad` - f`y ,a"eike (ezellkl
devn - eze`pyl devny in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt
d`py zilkz" xn` jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb

- "?miz`pyúéìëz" :íBìMä-åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨©¨©§¦
"'Bâå íéúàðN äàðN13,,mdil` dad` ly ybx mey ila - ¦§¨§¥¦§

éäìàa ÷ìç íäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤¥¤¥Ÿ¥
,ìàøNé.d`py zilkz mze` `pey `edy cec xn` mdilr - ¦§¨¥

"aeh"d zngn mze` aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky
,"l`xyi iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mdayàúéàãk- ¦§¦¨

,mi`ven ep`y enk:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbamdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨
dl` itlk eli`e .miz`py d`py zilkz - jlnd cec xn`

mdilr xnel jiiy `l - miqexwit`e mipin mpi`yzilkz"
devn mb ixd - eze` `epyl devny in mb ik ,"miz`py d`py

.eay "aeh"d zpigan eze` aed`l
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íéøîà éèå÷éì
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים



פי '` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ט רביעי יום
,82 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .âì ÷øô,bn 'nr cr:åæ äðåîàá

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy iciÎlry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

zindad eytp z` diabi mbe

xeaic daygn :diyeale

ynzyiyk ,dyecwl ,dyrne

dyrnde exeaic ,ezaygna

ixac xacle aeygl ,ely

.dyrna zeevn miiwle dxez

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
íézòa BLôða äàBøLk§¤¤§©§§¦¦

éøvL íéðnæîdëkæì C §ª¨¦¤¨¦§©§¨
,ááì úçîNa døéàäìe§¨¦¨§¦§©¥¨
BzáLçî ÷éîòé éæà£©©£¦©£©§

Búðéáe BìëNa øiöéå- ¦©¥§¦§¦¨
oipra - dpaddy ,xnelk
lawzz - oldl ea xaeciy
eli`k ,zexidaa elkya
gpend xeiva opeazn `ed

- eiptlBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúédpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

,"'d zecg`" ly izin`d
`l` ,mlerd z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy ,wx epi`
- ecrla ik ,dcigid zizin`d ze`ivnd ,cigid "yi"d `edy

:oldl xaqeiy itke ,xac mey miiw `léààeä C,d"awd - ¥
ïéîìò ìk àlîî,zenlerd lk z` `lnn -íéðBéìò §©¥¨¨§¦¤§¦

,íéðBzçúåziwl` zinipt zeig zniiw xac lkay :xnelk - §©§¦
zeig .sebd z` d`lnne dignd dnypd enk ,eze` digndef

,ziwl`d zeigd z` `xapd ly eleaiw gekl zn`zene zlaben
lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le eneiwa x`yiy
:mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiay zeiga
zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrd zenlera

,mipezgzd,Cøaúé BãBák àeä Bælä õøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤©¥§¦§¨¥
"zeig" ly zxg` dxevl dpeekd -1z` dignd "zeig" -

siwn zpiga `ed - "ceak") oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd
dpi` ,ef "zeig" ;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a ,(aaeqe
drityn `id `l` ,mi`xapl m`zda zlabene znvnevn
oi` ,ef zeig iable ,mi`xapdn daxda zilrp dzeida - `xapa
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey

- "eceak `ln" - inybd mlera mby cràìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨
,Lnî áéLç,melk `lk aeyg - eiabl lkde -Bcáì àeäå ¨¦©¨§§©

íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä¨¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤

,úéLàøa éîé úLLcaln xac mey miiw did `l ,f` - ¥¤§¥§¥¦
`ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd

epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala,miiwäfä íB÷na íâå§©©¨©¤
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä íìBò Ba àøápL`av - ¤¦§¨¨©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

,ux`d `ave minydäéä̈¨
àlîî Bcáì àeä§©§©¥

,äfä íB÷nämdy iptl - ©¨©¤
,e`xapäzò íâåixg` - §©©¨

dl` lky,e`xapàeä ïk¥
éepL íeL éìa Bcáì§©§¦¦
ìkL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¨
Bìöà íéìèa íéàøápä©¦§¨¦§¥¦¤§

,Lnî úeàéöna- ¦§¦©¨
d"awd iably xg`ne
,ynn ze`ivna lha lkd
eidy enk eiabl mdy ixd
oiadl ick .e`xapy iptl
milha mi`xapd lk cvik
- d"awd iabl ze`ivna
z` owfd epax xiaqn
:ytpdn lyna xacd
øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦
ïøB÷îa äáLçnäå§©©£¨¨¦§¨
úeäî àeä ,ïLøLå§¨§¨¨
úòãå äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå Lôpä©¤¤§©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨¨©©

,'eëyxeye xewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd -
ly mipipr xacne ayeg mc` ,ixdy) daygnde xeaicd zeize`
mi`xwp ,zecnde lkyd zegek ,mde (zecn ly mipipr e` lky

,daygnde xeaicd iyeall qgia ,ytpd zenvre zedn :ïéàL¤¥
íäa,zecnae lkya -íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça ¨¤§¦©¦£©¦Ÿ¤

ë ÷øôa øàaúpL Bîk] äáLçnä Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§©©£¨¨§¤¦§¨¥§¤¤
.[íL ïiò ,úeëéøàa àëå,daygna ligzn zeize`d oipry - §©£¦©¥¨

,ald ze`z z` e` lkyd z` rval ji` ayeg xak mc`yk
,dl` zeize`a xacne ayeg cg` mc`y ,lcadd miiw o`ky
wnrzn `edy drya ,eli`e .zexg` zeize`a - ipy mc`e
- miieqn xacl de`zd ybx ea ybxenyk e` ,envr "lky"a
- ipyde ,dl` zeize`a dee`zne oian cg`dy ,xnel oi`
`l` ,zeize` oiicr zeybxen `l f` ,oky .zexg` zeize`a
zeize`y myk ,ixd .dnvr dcnd ielibe envr lkyd ielib
ytpd ielib iabl jxr mey odl oi` ,daygnd e` xeaicd

ize`n dlrnlye` xeaicd zeize`a enlbzd ody iptle ;ze
e` "lky"d - oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd
`ly ,ixnbl ze`ivna opi` my ixd ,zelha od ,"zecn"d
e`xapy) mi`xapd lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen
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íéøîà éèå÷éì
ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ

íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë
íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
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וכו'.1. קמי' וכולא סובב ממלא, ענינים הג' כאן שמזכיר - מהצ"צ תניא מקיצור מובן כן



`'פב xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mxewn iabl milha (dlrnly daygnde xeaicd zeize`n
megzn lyn `ed xen`d .`edÎjexa seqÎoi` xe` - myxeye

:inyb oiprn sqep lyn owfd epax `iai oldle .ytpdBîëe§
øçà íB÷îa ïk-íb øàaúpL2ìeha ïéðòî ,äæì éîLb ìLî ¤¦§¨¥©¥§¨©¥¨¨©§¦¨¤¥¦§©¦

LîMä øBàå åéæ¦§©¤¤
øeck óeb àeä ,BøB÷îa¦§©
íbL ,òé÷øaL LîMä©¤¤¤¨¨¦©¤©

íL,ynyd xeck seba - ¨
éàcå èMtúîe øéàî¥¦¦§©¥©©

,BøBàå Båéæ,ynyd ly - ¦§
úàN øúéáe§¤¤§¥
Búøàäå BúeèMtúäî¥¦§©§§¤¨¨

,íìBòä ììça,oky - ©£©¨¨
eify lkkaexw ynyd

i`ce `ed ,ynyl xzei
,xzei xi`níML àlà- ¤¨¤¨

,ynyd xeck sebaàeä-
,xe`de eifdìèä¥

BøB÷îa úeàéöna¦§¦¦§
úeàéöna Bðéà elàëe§¦¥¦§¦

:ììkxeck seba ,oky - §¨
xewnd ybxen ,ynyd
ynyd `edy ,cala
xe`e eif eli`e ,dnvr
.llk xkip epi` ynyd
mixacd z` xzei axwl
dn ,lynl df ixd ,lkyl

mixne` l"f epinkgy3:
i`n `xdiha `bxy"

oi`y ,dpeekd oi` ixd ,(!liren dn - mixdva wlecd xp) "ipd`
xe`y ,xcgd zepelg z` miqkn eid m` ,ixdy ,xe` uitn xpd
xg`n `l` ,xpd xe`a f` miyibxn eid ,eil` xecgi `l ynyd
el oi`e xpd xe` d`xp `l - ynyd ly xzei lecb xe` miiwy
,xi`dl `id xpd ly eze`ivn lky xg`ne - llk drtyd mey
xzeie ,jk ;ze`ivnl aygp `ed oi` - xi`n `ed oi`y oeik ixd
`vnp `edy drya ,ze`ivn meyn ynyd xe`e eifa oi` ,jkn

.dnvr ynya ,exewnaìeha àeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨¦
óBñ-ïéà øBà àeäL BøB÷î éaâì úeàéöna Bàìîe íìBòä̈¨§Ÿ¦§¦§©¥§¤¥

,àeä-Ceøaeli`ke ,ze`ivna milha - ei`exa lke mlerdy - ¨
iniiw mpi`,`edÎjexa seqÎoi` xe` iabl ,llk møàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥

.úeëéøàa íL,"'d zecg`" oipr ly zizin`d ezernyn efy - ¨©£¦
xac mey oi` - ecrlae ,izin`d "yi"d `ed cala d"awdy

.miiw,äaøä äæa ÷éîòiLk ,äpäåzecg`" oipr z` oiadl - §¦¥§¤©£¦¨¤©§¥
,"'dLôðå áì ìëa ïpøå úìéb óà BLôð ìâúå Baì çîNé¦§©¦§¨¥©§©¦©§©¥§¨¥§¤¤

äðeîàa ãàîe4íéäìà úáø÷ àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ §Ÿ¤¡¨¦©¨¦¦¦¦§©¡Ÿ¦
.Lnî`ed "'d zecg`" oipr z` ahid yg mc`dy drya - ©¨

.ynn d"awdl aexwúàéøáe ,Búàéøa úéìëúå íãàä ìk äæå§¤¨¨¨¨§©§¦§¦¨§¦©
Bì úBéäì ¯ íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk,d"awdl - ¨¨¨¤§¦§©§¦¦§

,íéðBzçza Bæ äøéc- ¦¨©©§¦
,mipezgzd mi`xapaBîk§

ïn÷ì øàaúiL5 ¤¦§¨¥§©¨
.úeëéøàazilkz lky - ©£¦

lke mc`d z`ixa
mipeilrd zenlerd
de`zp ik ,`id mipezgzde
"dxic" el zeidl d"awd
,mipezgzd mi`xapa
epipr mda dlbziy
- "'d zecg`" ly izin`d
ly ezxic lynl enk
`vnpe xc da ,mc`
jk ,mc`d ly ezenvr
oipr zezin` dlbzz
mi`xapa "'d zecg`"

.mipezgzdänk ,äpäå§¦¥©¨
èBéãä úçîN äìBãb- §¨¦§©¤§

- epnn rexby dneìôLe§©
Búeáø÷úäa ,íéLðà£¨¦§¦§¨§

íãå-øNa Cìîì`le - §¤¤¨¨¨¨
,eil` axwzn `edyk wx
,efn dxizi `l`
Bnò Bzà øãå ïñëàúnä©¦§©§¥§¨¦¦

,Búéáalty ly - §¥
jlnl ezeaxwzd m` ,ixd ,jlnd lkida cgi `le - ,miyp`d

,xzeia dlecb dgny mc`l daiqn ,mceÎxyaïéàì øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤§¥
õ÷,c`na dlecb dgnydy -éëìî Cìî úøéãå úáø÷ì ¥§¦§©§¦©¤¤©§¥

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäaxwzn mc`dy dryay - ©§¨¦©¨¨
i`ce - ezxica oqk`zne xc lekiak d"awdy ote`ae ,d"awdl
,xzeia dlecb dgny mc`l aqdl jixv df xacy i`cee

áéúëãëe6íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ék" : §¦§¦¦¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª
:"'ämc`d dyrp ,"'d cegi"l zelhazde dpen` iciÎlre -

.ez` cgi ezxica xc d"awdy ote`ae ,d"awdl aexwäæ ìòå- §©¤
,"'d cegi"l lehiad lrì äéãBäå çáL ïzì eðwzCøaúé BîL ¦§¦¥¤©§¨¨¦§¦§¨¥

äôi äîe 'eëå eð÷ìç áBh äî eðéøLà" :øîBìå ,ø÷a ìëa§¨Ÿ¤§©©§¥©¤§¥§©¨¨
äìôpL äMøéa çîNå NN íãàäL Bîk ,øîBìk ,"eðúMøé§ª¨¥§©§¤¨¨¨¨§¨¥©¦ª¨¤¨§¨
eðì Lé ,õ÷ ïéàì ïkî øúBéå ïk ,Ba ìîò àlL ÷úò ïBä Bì¨¥¤Ÿ¨©¥§¥¦¥§¥¥¥¨
'ä ãeçé àeä ,eðéúBáà eðeìéçðäL eðúMøé ìò çîNì¦§Ÿ©©§ª¨¥¤¦§¦£¥¦
Bæå ,Bcálî ãBò ïéà ¯ úçzî õøàa elôà øLà ,ézîàä̈£¦¦£¤£¦¨¨¤¦©©¥¦§©§
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íéøîà éèå÷éì
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå
çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå :'ä íàð éìà úùâì åáì
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç
ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
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ג.2. פרק והאמונה" היחוד א.3.ב"שער כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה לכך קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל דאחדות ˘·„·¯- הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים ה'

הוא האמיתית וכו'".Â‡Î"‡אצל·‡ÂÓ‰השם שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'



פג '` xc` h"k iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéðBzçza Búøéc àéäeidie erci mipezgzd mi`xapdy - ¦¦¨©©§¦
icrla miiw xac mey oi`y ,"ecaln cer oi`" oiprl milha
epiid `l ,zinvrd epzceara ik ,"dyexi" `xwp df oipr .d"awd

,`l` .izin`d "'d cegi" oiprl ribdl milekidf xac eplaw
oipry ,epizea`n dyexia
hlwiie oaei "'d zecg`"
.icedi ly eznypa ahid

ì"æø eøîàL eäæå7: §¤¤¨§©©
eðzð úBöî â"éøz©§©¦§¦§
÷ewáç àa ,ìàøNéì§¦§¨¥¨£©

,úçà ìò ïãéîòäå- §¤¡¦¨©©©
.dpen`d zevn `id

øîàpL8÷écöå" : ¤¤¡©§©¦
,"äéçé Búðeîàa¤¡¨¦§¤
÷ø dðéà elàk ,øîBìk§©§¦¥¨©
àéä ,úçà äåöî¦§¨©©¦
-ìò ék ,dcáì äðeîàä̈¡¨§©¨¦©

dcáì äðeîàä éãé- §¥¨¡¨§©¨
"'d cegi" oipra,izin`d

,lirl epcnly itkàáé̈Ÿ
â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©
äéäiLk ,eðéäc .úBöî¦§§©§§¤¦§¤
çîNå NN Baì¦¨§¨¥©
'ä ãeçéa Búðeîàa¤¡¨§¦
,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨
åéìò äúéä àì elàk§¦Ÿ¨§¨¨¨
,dcáì Bæ äåöî ÷ø©¦§¨§©¨
úéìëz dcáì àéäå§¦§©¨©§¦
ìk úàéøáe Búàéøa§¦¨§¦©¨

úBîìBòä,lynl enk - ¨¨
zniiwy ,mc`d rci eli`

lk z`ixae ez`ixa zilkz `ide ,cala zg` devn eiabl
dze` miiwn xzeia dax dgny jezn did ixd ,zenlerd
"'d cegi"a dpen`d zevna genyl eilr dcn dze`a - devn

,izin`dälòúz Bæ äaø äçîNa BLôð úeiçå çëa éøä£¥§Ÿ©§©©§§¦§¨©¨¦§©¤
â"éøzä ìk íei÷ íéòðBnä ìk ìò ,äìòî äìòîì BLôð©§§©§¨©§¨©¨©§¦¦¨©©§©

úéaî úBöî,zindad eytpe etebn zeraepd zerxtd - ¦§¦©¦
.õeçîelky :epiide ,eze` aaeqdn zeraepd zerxtd - ¦

`l ,mlerd ipiprne zindad eytpe etebn zeraepd zeripnd
z` yg `edy xg`n ,oky .zeevnd b"ixz miiwln eze` erpni
oi`y ixd ,'d icrlan xac mey oi`y ,"'d cegi" oipra dpen`d
epevx ody zeevne dxez miiwl el rixtdl eciay xac mey

.zeevnd lk ceqi `id "dpen`"d - okle ,d"awd lyeäæå§¤
"äéçé Búðeîàa" øîàL,"'igi ezpen`a wicve" :aezky enk - ¤¨©¤¡¨¦§¤

,à÷éc "äéçé",`wec -Ck ,ìLî Cøc ,íéúnä úiçúk ¦§¤©§¨¦§¦©©¥¦¤¤¨¨¨
äìeôk äçîN àéäå .Bæ äaø äçîNa BLôð äéçz¦§¤©§§¦§¨©¨§¦¦§¨§¨

úìkNnä Lôpä úçîN ãálî ék ,úìtëîeytpd - §ª¤¤¦¦§©¦§©©¤¤©©§¤¤

,dpianyBnò Bzà Búøéãå 'ä úáø÷a,'d zaxw z` - §¦§©§¦¨¦¦
dnevr dgny `id z`fy - enr ez` zg` dxica "xc" ezeide

,jk lr sqep ixd ,ytplúçîNa íéìôëa çîNé úàæ ãBòŸ¦§©§¦§©¦§¦§©
çð ìãâå 'ä,Bæ äðeîàa Cøaúé åéðôì çeø úytpay - §Ÿ¤©©©§¨¨¦§¨¥¤¡¨

,mc`dàéôkúàc§¦§©§¨
Lnî àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨©¨
àëBLç Ctäúàå§¦§©¥£¨

,àøBäðìdnn - ¦§¨
zttkp "`xg`Î`xhq"dy
jtdp jyegde ,ynn

,xe`lCLç àeäL¤Ÿ¤
äfä íìBòaL úBtìwä©§¦¤¨¨©¤
íéëéLçnä ,éøîçä©¨§¦©©£¦¦
Cøaúé BøBà ìò íéqëîe§©¦©¦§¨¥
Bîk ,"õ÷ úò ãò"©¥¥§

áeúkL9íN õ÷" : ¤¨¥¨
"CLçìea onf ribiy - ©Ÿ¤

zetilwd jyegl seq didi
zeqkndxe` lr

.dyecwdõ÷" eðéäc]§©§¥
,"ïéîiädlbziyk - ©¨¦

,dlrnly "oini"d
øéáòiLz` ,d"awd - ¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø©©ª§¨¦¨¨¤
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"åcçé øNa ìë10Bîëe , ¨¨¨©§¨§
[ïn÷ì øàaúiL11.lk - ¤¦§¨¥§©¨

dtilwdyk didi df
,dzr eli`e ,lhazz
dqkn oiicr dtilwdyk
,ixd ,dyecwd lr
,"dtilw"d z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a ,mc`dyk
zgp znixb meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d jyeg z` jtede

.d"awdl ax gexíénòä õøà øéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦¤¤¨©¦
åéðôì äçîN ïéàå ,àøçà-àøèñå úBtì÷ àìîe àîè̈¥¨¥§¦§¦§¨¨¢¨§¥¦§¨§¨¨

Cøaúé,enk -äçîNå äøBàkly dlrnd sexiva -ïBøúéa ¦§¨¥§¨§¦§¨§¦§
.à÷éc CLçä ïî àaä øBà.xe`l jyegd zkitdn ,`wec - ©¨¦©Ÿ¤©§¨

meyn jka yi ,"'d zecg`" oipr ea hlwp ux`l uegayke -
oaen ,jkl m`zda .dlrnl zcgein dlecb dgny znixb
dlecb jk - mewna xxeyd jyegd xzei lecby lkky ,`linn
"'d zecg`"a dpen`dn zraepd dlrnl 'gex zgp'd xzei
`id dgnydy ,ixd .oin`n mewn eze`a `vnpd icediy
znixb lr dgnyde ,d"awdl dzaxw lr ytpd zgny :dletk

.lekiak d"awdl dgnyde 'gex zgp'dáeúkL eäæå12çîNé" : §¤¤¨¦§©
,"åéNBòa ìàøNé"eiyera" -òøfî àeäL éî ìkL ,Leøt ¦§¨¥§¨¥¤¨¦¤¦¤©

øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé,d"awd -NN ¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤¨
íäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå,mleray mi`xapd - §¨¥©§¦¨©©§¦¤¥
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íéøîà éèå÷éì
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå
úàæ ãåò .åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
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א.7. כד, ד.8.מכות ב, יג.9.חבקוק כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, תהלים



`'פד xc` 'l iying mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ל' חמישי יום
,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ãì ÷øô,bn 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

.Lnî úéîLb äiNò úðéça.d"awdl dxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨
" xn`p okleeiyera`id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn xzeia dlecb
.diyrd mleray mi`xapdì "åéNBòa" áeúkL eäæåïBL §¤¤¨§¨§

,íéaø-dl`miyery ©¦
jixv did dxe`kl) eze`
l`xyi gnyi" xnel
(cigi oeyl - "eyera
éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦
-àøèñå úBtì÷ àìnä©¨¥§¦§¦§¨
úeLø" àø÷pL ,àøçà̈¢¨¤¦§¨§

"íéaøäly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - ¨©¦
zeax ody ,zetilw,"àãeøôc éøeè"ålky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨

dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl cg`
,(miax oeyl "eiyer" xn`p okl) 'd `ed - eze`ïëtäúàå§¦§©§¨

,àøBäðì,xe`l miktdp mde -"ãéçiä úeLø" íéNòðå ¦§¨§©£¦§©¨¦
:Bæ äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéìicedi ly ezpen` iciÎlr - §¦¦§¨¥¤¡¨

- zizin`d "'d zecg`"a
zeyx" dyrp df lk
ly ecigi"l "cigid
xn`p okle ,"mler
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
ipipr lky jkn cgeina
oipra dpen`d iciÎlr dyecwd xe`l miktdp micxtpd diyrd

."'d zecg`"

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
`l` ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©
íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨
ìehaa íéîìBòä ïBaøì§¦¨¨¦©¦
Bãeçéì ìéòì-økæpä©¦§¨§¥§¦

.Cøaúé,d"awdl ze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - ¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxdaíäéøçàå,dl` eid - §©£¥¤

,BúâOäå BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk- ¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨§©¨¨
zbixcn mexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd

,ezbyd lceble eznypàéä íBìMä-åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,äðlk ìò äìBòä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨

,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤
.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d"awdl ze`ivna
ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyl dynäæ ïéòîezea`d zelhazdn edyna - ¥¥¤
,mi`iapdeeëæ,lk -,éðéñ øä ãîòîa ìàøNéeze`a - ¨¦§¨¥§©£©©¦©

oeinca ,d"awdl ze`ivna zelhazda mlek ecnr ,cnrn
.mi`iapde zea`d ly ze`ivna zelhazdl edylkàlL ÷ø©¤Ÿ

,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ
,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©

øeac ìkzxyr ly - ¨¦
,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨

,'eëd"awdy `l` -
zenypd z` mdl xifgd

miznd ziigz ly "lh"a4,
àeäL,"oznyp dgxt" - ¤

úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦¦§¦
.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥

.lirlïëì`ly iptn - ¨¥
"leaql" elkiielib z`

cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezãiî¦¨
Báe ïkLî Bì úBNòì íäì øîà- ,okyna -éLã÷ ¨©¨¤©£¦§¨¨§¥

,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwäly miycwd iycway - ©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okyndàeäL:`id dpikyd z`xyd -éelb ¤¦

,Cøaúé Bãeçé,d"awd ly -ïn÷ì øàaúiL Bîk5.dnay - ¦¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
`ln ixde - ycwnae okyna dpikyd z`xyd d`hazdlk

ux`ddf oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak
dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,"ecaln cer oi`" d"awdy
'd cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy itk zxzqen

.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi ipal "izin`d
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå

ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
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כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, להלן 4.שבת שיוסבר כפי
לו. נג.5.בפרק פרק



פה 'a xc` 'aÎ'` w"yÎiyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר א' שישי יום
יום שישי ֿש "ק א 'ֿב 'אדר ב ' ,bn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"îäá áøçùîå,86 'nr cr:åì 'ä

ב' אדר ב' קודש שבת יום
,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä áéçøé íàå,86 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeBîìBòa àeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
ì ïBëîe ïkLî,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáL`eai ea mewn - ¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

zia oaxeg ixg` .jxazi 'd ly ecegi ,zelbzde iehia icil
,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwndìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

,äëìäcala dxeza - £¨¨
,'d cegi dlbznàeäL- ¤
,`id dklddBðBöø§

Búîëçå Cøaúé¦§¨¥§¨§¨
úBëìäa íéLaìîä©§ª¨¦©£¨

.eðéðôì úBëeøòä- ¨£§¨¥
dxezd zeklday xg`ne
eznkge epevx miyaeln

edf - d"awd lyepevx
jke jky d"awd ly

,oicd wqt didieznkge
"lky"d `id d"awd ly
epevxe - dkldd ly
md ,d"awd ly eznkge
ixd ;ez` cg` xac
ly ielibd epyi dxezay

.'d cegiøçà ,ïëìå§¨¥©©
íãàä ÷éîòiL¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦

:Baì ìà áéLé úàæ ,Bzìëé:mi`ad mixaca opeazi -ék §¨§Ÿ¨¦¤¦¦
,ìéëäî éúîLð LøLå éìëN ïè÷ úBéäî,lbeqn ippi` - ¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦

,iznyp yxeye ilky zephw llbaïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨
élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦

ììëe ììk Cøaúé Ba úâOîe àñéôzilky geka oi` - §¦¨©¤¤¦§¨¥§¨§¨
,d"awd z` biydle "qetzl" ,llke llk izaygneíeL

eäpî õîL àìå ,íìBòa äâOä,edyn `le -úâOäî ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§¥©¨©
,íéàéápäå úBáàägeka did ,zewl`a mzbyd iciÎlr - ¨¨§©§¦¦

;'d cegi zelbzdl "okyn"e "dakxn" zeidl mi`iapde zea`d
il xyt` i` ,mzbydn uny elit` ia oi`yk ,ip` eli`e

;"okyn"e "dakxn" ly ze`ivnl ,izbyd iciÎlr ,ribdléà¦
úàæì,jky oeikn -Bì äNòà,d"awdl -ïBëîe ïkLî §Ÿ¤¡¤¦§¨¨

ì,BzáLdxev dze`a - §¦§
,izlkia `idyàeä

äøBz ãeîìúa ÷ñòä- ¨¥¤§©§¨
ixd `id dxez ,xen`ky
ezayl oekne okyn"

,"jxaziéàðtä éôk§¦©§©
íézò úeòéá÷a ,élL- ¤¦¦§¦¦¦

,dxezd cenillíBia©
äðzpä úãk ,äìéláe©©§¨§¨©¦§¨
ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa§¦§©§¨
itl cg` lky dnk cr -
lr aiiegn ,eavne ezbyd
,dxez cenll dkldd it

ì"æø øîàîëe6elôà" : §©£©©©£¦
."'eë úéøçL ãçà ÷øt¤¤¤¨©£¦
m` ,ziaxr cg` wxte -
cenll ezexyt`a oi`
ixd - miwxt ipyn xzei
dxez cenlz zevn ef
okyn dfÎiciÎlr dyrp `ede ,cinz elv` zkynpy ely

.jxazi ezayl oekneäàãBä ïzéå ,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦§¦¥¨¨
úBéäì äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n -äøeábìdxezd iciÎlr ,d"awdl - ª§©¦¨©§¨
itn "dpzip"y"dxeabd,úòä éôk ,íBé ìëa íéîòt©£©¦§¨§¦¨¥
,BlL éàðtäå,dxez cenll el yiy -Bãé úqîkitk - §©§©¤§¦©¨

,el dpzipy zexyt`d:Bì 'ä áéçøä øLàonfd z` - £¤¦§¦
.dxez cenll

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøédidie - §¦©§¦
cenll i`pt xzei el

,dxezíéãé øBäè" éæà£©§¨©¦
éñBé"õîà ó7,`ed ,f` - ¦Ÿ¤

xzeie xzei yicwi ,hilgn
,dxez cenill epnfn

."'eë äáBè äáLçî"e- ©£¨¨¨
,daeh daygn dze`

cr) xzeie xzei dxez cnli "aigxiykl"y ,ezaygna hilgdy
zaygp ,(elek meid lkl

ok` eli`kdyrjk
l"f epinkg xn`nk)8:

d"awd daeh daygn"
("dyrnl dtxvn9,íâå§©

÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó

ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
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במשך  שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה הכוונה 
לו  שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון משכן היום כל
שתהיה  היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן יותר לו ויהיה השי"ת
מצורפת  - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים על-ידי נעשית מלאכתו
נקודותיים  הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת
איך  עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:)
הצדקה  ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי -ÂÏÈ‡Î להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון ב.10.משכן קלג, א.11.שבת תיקון זהר, בתרא 12.תיקוני בבא ב; מט, סוכה
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום ראשון עמ' ב



פז היום יום . . . 

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ַהג'  ִסּיּום  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ָצִריְך לֹוַמר  ֲאָבל  ְויֹום־טֹוב, 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פח
מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.

ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ַהּיֹוֶרה  אֹו  ּוְזרּוָעה,  ה  ֲחרּוׁשָ ֶדה  ׂשָ ַעל   – ָטר  ַהּמָ ּוְכמֹו  ּבֹו,  ָאֵחז  ּתֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלֵאיֶזה  ְצִריָכה  ָרָכה  ַהּבְ
יֹוֶרה  ָטר  ַהּמָ ֵאין  ְזרּוָעה,  ְולֹא  ה  ֲחרּוׁשָ לֹא  ּבּור  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲאָבל  ֶרם.  ְוַהּכֶ ֶדה  ַהּשָׂ בּוַאת  ּתְ ַעל   – ּוַמְלקֹוׁש 

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

יום
חמישי

יום
שישי

שבת
קודש



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä 'à øãà å"ë ïåùàø íåé למיתה? גרמה שהמכה ההוכחה מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰eäeãîà£¨
äæ éøä ¯ úîå ãéaëä ïàkî øçàìe ,äéäM änî ì÷äå ,äúéîì§¦¨§¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¨¥£¥¤

.øácì íéìâøL ,ì÷äLk éðL ãîà BúBà ïéãîBà ïéàå ;âøäð¤¡¨§¥§¦Ÿ¤¥¦§¤¥¥¤©§©¦©¨¨
א)שנינו עח, באגרוף(סנהדרין או  באבן  חברו את  המכה  :

חוליו הוקל כך ואחר  המכה , מחמת  שימות דין  בית ואמדוהו

עד  חוליו הכביד שוב מכן לאחר  אך שיחיה, ואמדוהו וחזרו 

רבי לדעת  ואילו מיתה . חייב  המכה חכמים , לדעת  – שמת 

לדבר " "רגלים כי ממיתה  פטור  המכה הגמרא נחמיה  (כגירסת

להוכיח שם) יש  תחילה חוליו שהוקל מכך רש "י : ומפרש  .

לדבר") נחמיה("רגלים רבי  סובר  ולכן  זו, מכה  מחמת  מת  שלא 

ממיתה . פטור שהמכה

וכתב  מיתה  חייב  שהמכה  כחכמים  פסק  הרמב "ם (שלא אך

הנ"ל) היא כגירסה ההוכחה  אדרבה , לדבר")כי  שהמוכה("רגלים

שאחר ואף  למיתה , אמדוהו בתחילה  כי  המכה  מחמת  מת אכן

לגמרי הבריא  לא  הרי חוליו , הוקל כס"מ)כך .(ראה

חיים ' שם)וה 'תורת  בירושלמי(סנהדרין שמצינו  (נזיר הביא

ה"ה) מחמתפ"ט מת  שהמוכה לדבר ' ש 'רגליים  הרמב"ם  כדברי

ישנו היינו, אחד ", אומד על רבים  אומדין  "שני  כי  המכה 

האחרון האומד וכן למיתה  שאמדוהו הראשון האומד

כנגד  רבים  אומדין  והם מת שלבסוף  עד בריאותו  שהורעה

היחיד האמצעי)האומד  מסתבר(האומד ולכן החולי, שהוקל

בתחילה . שאמדוהו  כפי המכה , מחמת  מת  שאכן

á"ôùú'ä 'à øãà æ"ë éðù íåé במלכות  למורד כמקלט המזבח

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰éî¦
çaænì çøáe ...úeëìnä ïéãa epâøäé àlL Cìnä ïî ãçtL¤¨©¦©¤¤¤Ÿ©©§¤§¦©©§¨©©¦§¥©
ìòî BúBà ïéç÷Bì ïéàå ;ìBvð äæ éøä ¯ øæ äéä elôàå ,Bì Cîñðå§¦§©©£¦¨¨¨£¥¤¦§¥§¦¥©

.íìBòì úeîì çaænä©¦§¥©¨§¨
המסופר  על מבוססת  זו  א):הלכה  מט, בן(סנהדרין יואב 

במלכות מרד כי  להרגו  שרצה  המלך משלמה  ברח  צרויה 

המלך) דוד של רצונו נגד באדוניהו ויחזק(כשתמך ה' "אוהל אל ונמלט 

המזבח" כח)בקרנות  ב, א, המזבח (מלכים כי ממיתה להנצל כדי 

מקלט. כעיר  קולט

הגמרא  א)ומוסיפה  יב, רב ,(מכות אמר  יהודה  רב "אמר  :

אל  יואב  'וינס דכתיב  שעה , באותה  יואב  טעה טעויות  שתי

גגו אלא  קולט שאינו טעה , המזבח'. בקרנות  ויחזק  ה' אהל 

מזבח] מזבח [של אלא  קולט שאינו טעה  בקרנותיו . תפס  והוא 

שילה " של מזבח תפס והוא  עולמים כאן בית הרמב"ם שכתב (ומה

של  'גגו על שנסמך דהיינו הגדולה' ה'כנסת מבאר לו...", ונסמך למזבח "וברח

קולט מזבח') שאינו  "טעה , נוסף, בדבר  שטעה אביי ואמר  .

בידו ועבודה  כהן המזבח)אלא  עבודת היה".(בעת זר והוא 

הגדולה' ה 'כנסת  הרמב"ומבאר  על המקורם)(בהגהותיו שזה 

הרמב "ם : לדברי

ההורג את אלא  קולט המזבח שאין אומרת  אינה הגמרא 

מיתה שנתחייב מי  את  גם קולט שהמזבח סבר  ויואב  בשגגה 

יואב את גם  קולט היה  אכן שהמזבח ומכאן במלכות , כמורד 

המלכות". בדין יהרגנו שלא  המלך מן  "שפחד 

את מציל  שהמזבח הרמב"ם  דברי  על  תמה משנה ' וה 'כסף

שאינו בשגגה כהורג  שלא  זר', היה  'אפילו במלכות  המורד 

בידו ' ועבודה  'כהן אלא  י"ג)ניצל הל' :(לעיל

אלא קולט המזבח אין  כי בזה  גם טעה  יואב  אביי , לדברי 

אותו גם  יקלוט שהמזבח  סבר  והוא  עבודתו , בשעת  כהן

קולט  והמזבח טעות זו אין הרמב "ם דברי  לפי והרי זר, שהוא 

זר ! היה אפילו במלכות  המורד  את 

הגדולה ' ה 'כנסת  :(שם)מיישב 

ה 'טעות ' את מנה  לא  יואב " טעה  טעויות "שתי  שאמר  רב 

את קולט שהמזבח  בסברתו צדק  יואב  לדעתו  כי השלישית ,

המזבח  בשגגה  בהורג  ורק  כהן, אינו אם  גם  במלכות  המורד 

"משום כרב  פסק והרמב "ם בידו'. ועבודה  'כהן  דווקא  קולט

הוא". הגולה  בני  של דרבן 

á"ôùú'ä 'à øãà ç"ë éùéìù íåé ה'קרוב'? אחר או ה'רוב' אחר - ערופה עגלה הבאת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øéòä ïéà¥¨¦
øéòä ïéðî Bîk daL íòä ïéðnL ïîæa àlà ,äàéáî äáBøwä©§¨§¦¨¤¨¦§©¤¦§©¨¨¤¨§¦§©¨¦
éLðà ìò ïéaøî ä÷BçøaL elà eéä íà ìáà ;äpnî ä÷Bçøä̈§¨¦¤¨£¨¦¨¥¤¨§¨§ª¦©©§¥
;äìâòä ïéàéáî ïéaøîäå ,áøä øçà ïéëìBä ¯ äpnî äáBøwä©§¨¦¤¨§¦©©¨Ÿ§©§ª¦§¦¦¨¤§¨
áBøwä øçà ïéëìBäå ,äøBzä ïî áøä øçà ïéëìBäL ét ìò óà©©¦¤§¦©©¨Ÿ¦©¨§§¦©©©¨

.óãò áøä ¯¨ŸŸ¥
הערים כאשר  ערופה עגלה  מביאה  לחלל הקרובה  העיר 

ממנה . בא  שהרוצח להניח יש  כי  בגודלן, שוות  החלל סביבות 

הגמרא ב)ושואלת  כג, בתרא כלומר ,(בבא רובא", בתר "וליזיל :

ושבים העוברים  הרגוהו אולי כי העולם רוב אחר  נלך

ממרחק גרשום)שהגיעו היושבת(רבינו בעיר  מדובר  ומתרצת: ?

לכאן אחרים  ממקומות  להגיע הרוצחים דרך שאין ההרים  בין 

הקרובה .(רש"י) העיר  אחר  הולכים ולכן ,

משנה ': ה 'כסף והקשה 

גם עגלה  מביאה הקרובה שהעיר  משמע  הרמב"ם  מלשון 

שלא רחוקים , ממקומות  להגיע יכולים  שאנשים  במקום 

להגיע יכולים שאין  במקום  רק  שמביאה הגמרא  כמסקנת 

ההרים")מרחוק  בין "יושבת העיר !(כי

האחרונים  פ"ט)ומבארים  ש"ד יושר שערי ב. מה, סוטה אורה :(קרן

הגמרא  כוונת  אין הרמב "ם  שם)לדעת  בתרא להקשות(בבא

אף ביותר הגדולה העיר  את  ונחייב  העולם  רוב  אחר  שנלך

הערים אל "ומדדו  אמרה  התורה  שהרי העולם  בסוף שנמצאת 
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llgd"אשר  zeaiaq,(ב כא, סמוכות(דברים ערים  רק  כלומר ,

בחיוב נכללות  לחלל ביניהם  מפסקת  אחרת  עיר שאין 

המצוה !

מכל  הבאים  ושבים עוברים  שיש  כיון היא: הקושיא  אלא 

מחיוב פטורות  הערים  כל  הרוצח, בא  שמהם  ויתכן  העולם

אך  זו! מצוה  לקיים האפשרות  ומתבטלת  העגלה  הבאת 

בסוטה  הגמרא לחייב(שם)מסוגיית  אפשר  אי  אם  שגם משמע 

מתבטלת , אינה  ערופה עגלה  מצות - הקרובה  העיר  את 

להלכה זאת  הביא  הקודמת)והרמב"ם  קרוב...(בהלכה "נמצא  :

oicלעיר zia da oi`yהעיירות שאר  אל  ומודדין  אותה  מניחין

מצוות את  לקיים  אפשר  אי כאשר  כלומר , לו". הסמוכות 

הקרובה  בעיר  עגלה  שדייני הבאת  צריך כי פטורה דין בית בה שאין (עיר

העגלה) את יביאו מטיליםהעיר אלא  המצוה, קיום  מתבטל לא

דין. בית בהם  שיש  הערים  מבין הקרובה העיר  על אותה

את מביאה  הקרובה  שהעיר  וכתב  הרמב "ם  סתם כאן וגם

ההרים')העגלה  בין 'יושבת אינה אם הבאים(גם אנשים  יש  אכן  כי ,

להטיל  מי על נדע לא  בהם  נתחשב  אם אך העולם ', מ'רוב 

המצוה ! ותתבטל העגלה הבאת  חובת  את 

á"ôùú'ä 'à øãà è"ë éòéáø íåé יחד  ובשר דגים אכילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äaøä©§¥
øáBòä ìëå ;úBLôð úðkñ ïäa LiL éðtî íéîëç eøñà íéøáã§¨¦¨§£¨¦¦§¥¤¥¨¤©¨©§¨§¨¨¥
¯ 'Ck ìò ãét÷î éðéà' Bà ...éîöòa ïkñî éðéøä' :øîàå ïäéìò£¥¤§¨©£¥¦§©¥§©§¦¥¦©§¦©¨

.úecøî úkî BúBà ïékî©¦©©©§
בשר , עם  יחד בתנור  שנצלה  דג  חלב  עם  לאכול  אסר  רבא 

דג אכילת  כי עצמו  בפני אף  לאוכלו  אסר  אשי רב  בר  ומר 

לצרעת  לגרום  יכולה  יחד  ב)ובשר  עו, המפרשים(פסחים ונקטו  .

ר"ח) את(רש"י, צלו  כאשר אף  אסור  אשי  רב  בר מר שלדעת 

הבשר ריח  כי  ביניהם , מגע  ללא אחד, בתנור  הבשר  עם  הדג

היא'). מילתא  ('ריחא ממשי  כדבר נחשב  בדג 

המהרש "ל טו)אך סי' פ"ז חולין שלמה של בשם(ים כתב

שצלאן "דגים  רבא  של דינו  את  הביא  שהרמב"ם  המרדכי,

בחלב " לאכלן אסור  הבשר  הכ"ג)עם  פ"ט מאכ"א הביא(הל' ולא 

הרמב "ם לדעת כי  עצמו , בפני הדג את לאכול האיסור  את 

בשר עם  צלאו  אם  רק  הדג את  לאכול אוסר אשי  רב  בר מר 

סכנה . חשש  אין מגע  ביניהם  היה  לא אם  אבל בזה , זה  ונגעו 

הרמ"א  כתב  ס"ב)להלכה  קטז סי' "אין(יו"ד שלכתחילה

משום  דג  עם  בשר  אסור".gix`לצלות  אינו "בדיעבד אך ,"

משה ' ב 'דרכי  הדברים  סק"א)ומקור  הש"ך בדיעבד (הביאו שמותר 

הט"ז כתב  וכן בישול ". דרך רק  סכנה הוי "דלא  (סק"ב)כיון

אינו 'ריחא ') רק  (והוא  ביניהם מגע ללא  יחד  ניצלו  שאם 

"אם  ורק  בדיעבד , cgiאסור  elyazp." דיעבד אף  אסורין

סופר ' קא)וה 'חתם  סי' יו"ד המהרש "ל:(שו"ת על  תמה 

סכנה משום  אסר  אשי רב  בר  מר  הרמב "ם  לדעת  אם 

כאן מדוע  בזה, זה  כשנוגעים בשר  עם דג ואילך)צליית  (ה"ו

זה דין השמיט  סכנה משום  האסורים דברים  מונה  שהרמב "ם

בשר ? עם  דגים לבשל שאסור

ניסה וטבעיות ... ברפואות  גובריה  "רב  הרמב"ם  ותירץ :

בזה" הטבעיים  שנשתנו ומצא  מו"ק בחקירתו  התוס' כתבו זה (וכעין

ועוד) משום. ד"ה ב עז, יומא כוורא. ד"ה א חששיא, אין הזה ובזמן

יחד. שהתבשלו  ובשר בדגים  סכנה 

ו"לא יחד  ודג  בשר לאכול  שאין וודאי למעשה אכן,

דהוי דאפשר  זה , עם זה  לאכלם  מעשה לעשות  זה  על נסמוך 

"אנו אך תורה ". אבותינו  ומנהג  במנין ... הנאסר  דבר  כמו ליה 

בשר  לאכול  להקל mibcנוהגים ilkaבאותו אפילו  יומן בני

בעלמא " הדחה ידי על  סק"ג)הסעודה  צה סי' יו"ד ט"ז גם .(וראה

á"ôùú'ä 'à øãà 'ì éùéîç íåé במטלטלין  כסף קנין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eðwz änìå§¨¨¦§£¨¦
ìèìhîa äæ øácíã÷å ,õôçä éîc ç÷Blä ïzé ànL ,äøæb ?ïé ¨¨¤§¦©§§¦§¥¨¤¨¦¥©¥©§¥©¥¤§Ÿ¤

íéèñì eàa Bà ,óøNðå ä÷ìc äìôpL ïBâk ,ñðàa ãáàé epçwiL¤¦¨¤Ÿ©§Ÿ¤§¤¨§¨§¥¨§¦§©¨¦§¦
.Bìévé àìå øëBnä dîäîúé ,ç÷Blä úeLøa äéäé íà ;eäeìèðe§¨¦¦§¤¦§©¥©¦§©§¥©©¥§Ÿ©¦
ìévéå ìczLiL éãk ,øëBnä úeLøa íéîëç eäeãéîòä Cëéôì§¦¨¤¡¦£¨¦¦§©¥§¥¤¦§©¥§©¦

.õôçä©¥¤
ב)בגמרא מד, כסף(ב"מ קנין ביטלו שחכמים  נאמר

חיטיך  "נשרפו ללוקח המוכר  יאמר שלא כדי  במטלטלין

את להציל  מלטרוח ימנע  שריפה  תהיה  שאם  היינו  בעלייה ",

שלא קבעו  ולכן ללוקח, שייכת  כבר והיא  מאחר  הסחורה 

לקח  לא  עוד כל התשלום , בשעת  הלוקח לבעלות  תעבור

לרשותו. אותה 

חיטיך  "נשרפו  מהלשון  שדייקו הדבריםdiilraויש  כי ,"

לשריפה מועד במקום  נמצאת  כשהסחורה דווקא  אמורים 

נמצאת היא  כאשר  אולם  מעץ , הבנויה  הבית  עליית  כגון

בכסף לקנות  אפשר  שריפה, חשש  כך כל  בו שאין במקום 

קצח) חו"מ ב"ח .(ראה

"כגון אונס מחשש  היא  שהתקנה  כותב  הרמב "ם  אולם 

כי ומבואר  ונטלוהו ", ליסטים באו או ונשרף דלקה  שנפלה 

דוגמא , אלא  אינו בעלייה " חיטיך  "נשרפו  שאמרו מה  לדעתו

אין כן ואם  אחר , לנזק  או  לגניבה  גם  לחשוש  יש ולמעשה 

אחר . במקום  או  בעלייה  מונח הנמכר הדבר  אם  חילוק 

כסף קנין את  שביטלו  הרמב "ם  בכוונת  שפירשו  ויש 

מהם אחד משום אך יחד, ושריפה  גניבה  חשש צירוף מחמת 

יתכן זה  ולפי מצויים , חששות  שאינם משום  תיקנו  לא 

כסף  קנין  יחול אכן  שריפה , חשש  בו  שאין  שו"ת שבמקום (ראה

ג) ב, יוסף אתימי שהפקיעו  נראה  הרמב "ם  דברי מפשטות אך  .

שאין במקום  גם  ולכן  עצמו , בפני  חשש  כל מחמת  כסף  קנין

הקנין  יחול לא  שריפה  ו,חשש  המשפט בינת ט. שם, חו"מ ש"ך (ראה

.רנו)

יינזק שהלוקח כלל  חשש  שאין במקרה לדון  יש  ועדיין 

מבין מסוים  שאינו חפץ ברכישת כגון כסף , מקנין כתוצאה 
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ימנע לא  בוודאי  זה  שבמקרה  המוכר  ברשות  הקיים  המלאי 

ואכן להתרחש , העומד מנזק  סחורתו כל את  מלהציל המוכר

כסף . קנין את  חכמים ביטלו לא אלו במקרים  כי  סוברים  יש 

חכמים כי חל, הקנין  אין כזה  באופן אפילו  הדעות  לרוב  אך

לחלוטין, במטלטלין  כסף קנין את  וביטלו  בתקנתם  חילקו  לא 

כל  התשלום , לאחר  בו  לחזור  מהצדדים  אחד יכול תמיד ולכן

אחר קנין  נעשה לא  כג)עוד  סי' ח ליעקב משפטיך .(ראה

á"ôùú'ä 'á øãà 'à éùéù íåé ליהנות  צריך לא בעסקים

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...äîäa Bà ïéé Bì eéä̈©¦§¥¨
æeæ íéMîça éì ïúBà øëî' :ïáeàø Bì øîàå ,ïøëîì äöBø äéäå§¨¨¤§¨§¨§¨©§¥§Ÿ¨¦©£¦¦

.ïáeàø äð÷ ¯ 'ïéä' :Bì øîàå ,'øënä éîc Eãéa éì LiL¤¥¦§¨§§¥©¤¤§¨©¥¨¨§¥
מקניה כתוצאה  לראובן כסף  חייב  ששמעון במקרה  מדובר 

משמעון לקנות  ורוצה  ראובן בא  ועתה אצלו , שעשה 

ואם לו . חייב  ששמעון החוב על  וויתור תמורת  ממטלטליו ,

ראובן. קנה  – לכך  הסכים  שמעון

חוב על מוותר  שהקונה  – מלוה קנין אומרת : זאת 

כסף . כקנין  דינו  – לו חייב  שהמוכר 

הי "ג) (פ "ה  אישות  בהלכות  תמיהה: מתעוררת  זה  לפי

כספי חוב  על לה שמוותר – בהלוואה  אשה  שהמקדש  נפסק 

להוצאה ש "המלוה בנימוק מקודשת , אינה  – לו שחייבת 

על  ויתור ואם  בו". להנות קיים דבר שום  כאן  ואין ניתנה ,

חלים ? לא  הקידושין מדוע  כסף, כתשלום  כמוהו חוב 

מכירה : כהרי קידושין הרי שלא  לומר עלינו

האשה  כאשר רק חלים  אשה שהאישzipdpקידושי  מדבר 

מי לכן עצמה. את לו  להקנות  מסכימה  היא  ובכך נותן,

מקודשת , היא  אין  – להחזיר' מנת  על  ב 'מתנה  אשה  שמקדש 

זה ואדרבה , הכ"ד ), פ "ה אישות  (הל' מכלום  נהנית  לא  כי

בחינם . להתקדש  עבורה  גנאי

לא הקידושין  – בהלוואה  אשה  קידש  שאם הסיבה זו

כבר חלפה  ההלוואה , קבלת  בעת  שהיתה  ההנאה  שכן  חלים ,

לה . ועברה

אפילו שהרי דווקא, בהנאה  צורך אין כאן  מכירה. כן לא 

אפוא מובן כסף . קנין  בתור מועילה  להחזיר ' מנת על 'מתנה 

כסף . כתשלום  כמוה  חובו , על הקונה  מחילת  שגם 

(fh w"q ,gk 'iq ,mi`eln ipa`)

á"ôùú'ä 'á øãà 'á ùãå÷ úáù קבלן' ב'ערב חמץ מכירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì äãN øëBnä©¥¨¤©£¥
øàL òáBúå ñðëðå àöBé äéäå ,íéîcä úö÷î Bì ïúðå ,æeæ óìàa§¤¤§¨©¦§¨©¨¦§¨¨¥§¦§¨§¥©§¨
ç÷Blä äð÷ àì ¯ ãçà æeæ àlà Bì øàLð àì elôà ¯ íéîcä©¨¦£¦Ÿ¦§©¤¨¤¨Ÿ¨¨©¥©

.÷éæçä Bà øèMä úà áúkL ét ìò óà ,dlk úà¤ª¨©©¦¤¨©¤©§¨¤§¦
בגמרא ב)מבואר  עז, ונפיק(ב"מ 'עייל המוכר  כאשר כי

אין לכסף, שדחוק  כיון הלקוח אחר שמחזר  היינו אזוזי ',

פסק וכך הסכום  כל את  שישלם  עד ללוקח נקנית  השדה

שהשדה אפשרות  יש  כזה  במקרה  גם  אולם  כאן. הרמב "ם

יזקוף שילם  לא  שעוד הסכום  יתרת  שאת  והיא  ללוקח תיקנה 

נטלם כאילו הוה  מלוה , עליו  שעשאם  ו "כיון כהלוואה ,

בכסף " נקנית וקרקע  והרי)והלוום , ד"ה רש"י .(שם

הרי"ף  לדעת  שם)אמנם  ב"מ מקובצת בשיטה זה(הובא במקרה

הרי אזוזי ' ונפיק  'עייל שהמוכר  כיון כי  כסף , קנין יועיל לא 

המקצת", אותו שקיבל  בעת  לו להקנותו  גמר  "שלא  מוכיח זה

ומה הסכום, מלוא את  לשלם  הקונה  חייב בכסף לקנות  וכדי

את יכתבו כאשר השדה את לקנות  דרך שיש  בגמרא  שמובא 

השדה  נקנית  שאז היא הכוונה  בשטר , החוב  בקנין יתרת  (לא

אלא) מלוהכסף, להיותו הכסף ונסתלק  "הואיל שטר : בקנין

לגמור הניתן הכסף  תמורת  שיהיה  השטר אל הוצרכנו

המקח ".

יהודה' ה 'שארית  מבאר זה  סימן לפי הזקן, אדמו"ר של (לאחיו

היתרהי') זקיפת  של זו  אפשרות  הביא לא  שהרמב "ם  ,

מצד  רק  מועילה  זו שאפשרות הרי"ף  כדעת דעתו כי  בהלואה 

למקרה הנוגע  חדש דין הגמרא  בדברי  אין  כן, ואם שטר. קנין

בשטר  נקנית קרקע  לעולם  שהרי דווקא, ה"ג)זה  פ"א אלא(לעיל ,

גם המקח את  לקיים  כיצד טובה עצה ללמד באה  שהגמרא 

מרחוק , עצות  לאשמועינן נחית  לא "והרמב "ם  כזה , במקרה 

דינא". לענין  דנפקא ֿמינה  מאי אלא 

בעניין הזקן  אדמו "ר  של  חידושו את  מבאר  הוא ובזה 

החמץ פסח)מכירת  הל' בסוף הזקן אדמו"ר שו"ע חמץ, מכירת כי(סדר

אחר ישראל יד  להיות  אלא  בהקפה , למכור  אחרת  תקנה "אין

אין לגוי  החמץ במכירת  שכן קבלן', 'ערב בתור  באמצע ",

רק אלא  הגוי  מן החמץ  דמי כל  את  מקבל הישראל המוכר

והמוכר חוב בתור  נשארת  הסכום  יתרת כאשר קדימה , דמי

יכולה אכן  קרקע  ובמכירת אזוזי'. ונפיק  'עייל של  במצב  הוא 

המקח  אז כי  חוב , בשטר היתרה  את שיכתוב העצה  להועיל

בשטר  והרמב"ם)נקנה  הרי"ף שהוא(כדעת לחמץ , בנוגע  אולם .

הצריך  ולכן זו עצה  תועיל  לא  בשטר , נקנין שאינן  מטלטלין 

יתרת את  שישלם  הגוי בעד  קבלן  ערב  שיהיה הזקן אדמו "ר 

מעותיו על דחוק  אינו החמץ , בעל  המוכר , וכך  החוב ,

תקפה . והמכירה 

(i oniq ,dcedi zix`y)

כשמדובר אודות עניין של הצלת בני-ישראל, אין מקום לחשבון על-פי שכל, אלא עושים הכול, ואפילו על הספק, כדי לעזור לכל אחד 
ואחת מישראל.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב
כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי

א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈
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דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«

‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»
ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ

ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה
שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
לידי  שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים
"אין  דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה,
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.Á‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה
יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם

והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי
לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.‡È·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«
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שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.·ÈBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה

ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש
אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»
˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈

'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…
Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈

‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ

Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»
ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,
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בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי
ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו ואין רב בכוח
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח כל את יאמץ

החזק. בה 12)של אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א.

עו: וסנהדרין קס. מסעי, החוד 16)ב'ספרי' את בו ונעץ
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט כגון מסוכן, במקום
ח. חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב:

שם.17) שם.18)'ספרי' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»

ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»
‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ

‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב:

שם.24) 'ספרי' בו, אשה 25)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.

.Â‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי בה שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה

.Ê‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי' להסיק,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף אם

שם. שמעוני נא.32)ילקוט בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י. הלכה יב פרק ממון נזקי שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
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ÁÏÓ Le‚a B‡ ¯ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈
¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»

˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ
„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק על שם שמעוני, שהפיל 36)ילקוט
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב, פרק תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
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בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,
רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי

שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה
א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו

שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ

B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»

¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.·Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«

‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי
א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו

וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה
ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון

איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.‚·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»

ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»

„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ
‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי
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מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה
דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,

זכאי. יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי

רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה אף50ֿ)שם

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,

שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי
הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
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צט ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` e"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈
˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ

,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,
של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי

כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי
יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף

יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ
משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי
וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני

(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה

כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.·È‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
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ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"ë 'á íåé

חמיׁשי  1ּפרק
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¤¤£¦¦
¦§¥©§¦©¤¤

מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.‡‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ

BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."ehlwn xir l` qepl"

הפסוק  את הביא בשגגה, לרוצח כופר לקיחת באיסור
לב) לה, ...(במדבר מקלטו עיר אל לנוס כופר תקחו "ולא

לשבת  ...לשוב " הפסוק המשך את ציטט לא אבל כו'"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו הרמב"ם כי כו'". ... בארץ
האחד  חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
היה  ואם המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני
משמע  היה בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט
לשוב  לו לאפשר אין שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת

בארץ.לש  בת
עיר  אל לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
כופר  ליקח שלא לא־תעשה שמצוות משמע מקלטו")
שגלה  קודם (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח, לנפש

להגלותו). מצות־עשה יש
(298 cenr b"i wlg y"ewl it lr)

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה

ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך
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תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף

בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ

‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»
¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה

עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות
ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»

Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»
¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»
e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…

.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים
(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף

דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים

גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע
שם. היה

.ÁÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈

Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס הרוצח,שידעו את להרוג בוא

ט: חוץ 50)שם הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...xeht"

"דיברה  בגדר אינה פרטיה כל על הדם גואל  של ההלכה
לא  שהתורה היא, דפשיטא ומילתא הרע" יצר כנגד תורה
גואל  של לבבו" ש"יחם בגלל למיתה מישראל נפש התירה

הדם.
לבית־דין  שנמסרו ומיתות עונשים שישנם כשם אלא,
הרוצח  מיתת עונש נמסר כך שמים, שבידי מיתות וישנם
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"ולא  - החטא את ינקה שהוא כדי הדם לגואל בשגגה
בדם  אם כי כו' יכופר לא "ולארץ כו'" הארץ את תחניפו
מעיר  כשיצא רק היא הדם לגואל שהרשות ואף שופכו".
הדם  גואל של הרשות גדר נתחדש אז שרק זה אין מקלטו,
הוא  ש"ארי' אלא לידיו העניין נמסר כן לפני גם כי להורגו
(רק) הוא ולכן המקלט בעיר להרגו יכול שאינו עלי' דרביע

פטור.
(62 'rd 113 'r c"kg y"ewl)

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו

"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר

ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל
אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו
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עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו

התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון
ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.·‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 

למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב
א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף

לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס
שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.‚Ò‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט. בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה
בית21ֿ)בכוונה.20) למיתת דרושים והתראה עדים שני

עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



ytpקד zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` f"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",

על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»
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ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
ובמגידֿ ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא בבא83ֿ)צידוד,
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.ÂËB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

שנגמר  רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה,
ודין  מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת. להגלותו דינו
יוצא  אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט עיר
את  מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו מעיר

כו'. הרוצח

.‡‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba¯ ÔÈÏ‚Ó - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ
ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ - ÈÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈

‰ÓÎÁ3‰ÈL˜·Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰¯Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»
ÔÈ·eLÁ5BnÚ B˙·ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó - ‰ÏbL ·¯‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek enr eax oilbn hlwnd ixrl dlby cinlz

תלמוד  בלא ומבקשיה חכמה בעלי "וחיי שמוסיף וי"ל
בשגגה  לרוצח מכינים מדוע כהסבר חשובין" כמיתה תורה
עניין  כי רבו, ובפרט אחר יהודי חשבון על צרכיו כל את
בדברי  ומקורו החיים, היפך או חיים של שאלה הוא זה

בעלי'". תחיה "החכמה הכתוב
בתלמיד  שמדובר משמע מהרמב"ם לכאורה: וקשה
עד  תורה, תלמוד הם חייו שכל כזו בדרגה הנמצא

בגמרא אבל חשובין, כמיתה חייו ב.)שבלעדיה ב, לא (מכות
עמו" רבו "מגלין לדין כהמשך ואדרבא זה חילוק מצינו
הגון" שאינו לתלמיד אדם ישנה שלא "מכאן הגמ' הביאה
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בשוגג  הריגה לידי עוונותיו יביאוהו "שלא שם רש"י ופירש
מכניס  איך וא"כ ברשעים" אלא מצוי שאינו ... ויגלה
חכמה  "בעלי של הסוג בתוך כזה תלמיד הרמב"ם
"בעלי  בלשון מקורו מהו להבין צריך וגם ומבקשיה".
ומניין  בעלי'" תחי' "החכמה כתוב והלא ומבקשיה" החכמה

מבקשי'. גם הוסיף
באופן  תורה הלומדים אלה הם החכמה בעלי והביאור:

הוא" דילי' ל"ב)ש"תורתו על (קידושין הבעלים שנעשים עד
הם  "ומבקשיה" שמו", על "נקראת - שלמדו התורה דברי
בעלי  להיות מחפשים אבל זו בדרגה עדיין שאינם אלו
הרי  תאמין" ומצאת "יגעת תורה שהבטיחה וכיון החכמה,

"מגל  ולכן החכמה, כבעלי הם כדי שב'כח' עמו" רבו ין
הפועל. אל מהכח זה עניין לעורר

(33 'r h"kg y"ewl it lr)

י.2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב.3)מכות שכתוב
"החכמה  וכתוב ה), יח, (ויקרא בהם" "וחי ובמצוותיה

יב). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.·„·Ú7‰ÏbL8BeÊÏ ·iÁ Ba¯ ÔÈ‡ - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
Ba¯Ï ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï·‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ

הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב
(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ

הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח כלשון לוי", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי
ממנה. לצאת ורשאי בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה

ט.34) הלכה ח פרק אלא 35)להלן גלות זו שאין אע"פ
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום
עיר  - כח) לה, (במדבר ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב

כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.Ê¯ÈÚ‰ ÈL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
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B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«
ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

"ezreyzl oikixv l`xyi lk elit`e"

אדם  להציל בשגגה הרוצח יצא לא מדוע האחרונים הקשו
והלא  לתשועתו", צריכין ישראל כל אם ו"אפילו בעדותו
שאסור  שתירצו יש כולה. התורה כל את דוחה נפש פיקוח
קשה  ותירוצם הדם, גואל ביד למות ויכול עצמו שמסכן כיון
להגביל  אפשר בוודאי הרי נפש בפיקוח מדובר אם שהרי
בשגגה. נפש הרוצח את להרוג ממנו ולמנוע הדם גואל את
מישראל  נפש הריגת ידו על שנתגלגלה שכיון שתירצו ויש
גדול, עיון וצריך ידו. על לישראל תשועה שתבוא יתכן לא
פיקוח  בגללה ולדחות זו סברא על לסמוך אפשר היאך

כולה. התורה כל שדוחה נפש
שהרי  קשה זה גם אבל  הכתוב, גזירת שהוא שתירצו ויש
גזירת  גם דוחה כולה, התורה כל הדוחה נפש פיקוח

הכתוב.
בזדון  לתחומה חוץ "...ויצא כתב ה"י בפ"ה בזה: והביאור
להרגו", הדם לגואל ורשות למיתה עצמו התיר זה הרי
הסיבה  אינה למיתה עצמו שהתיר שזה בלשונו ומדוייק
לכתוב: לו היה אז כי להרגו, הדם לגואל רשות שבגללה

להורגו. הדם גואל ביד שרשות לפי למיתה עצמו התיר
כתבו  ולכן לעצמו, דין הוא למיתה עצמו שהתיר שזה אלא
חידוש  משמיענו ובזה למיתה" עצמו התיר זה "הרי בלשון
שנחשב  מקלטו מעיר היוצא בשגגה ברוצח מיוחד דין
חיוב  שום עליו שיחול אפשר אי וממילא קטילא" ל"גברא
כל  דוחה נפש פיקוח של הדין כי נפשות, הצלת לא גם
עליו  אומרת שהתורה מי על לחול יכול אינו כולה התורה

קטילא. גברא נעשה ההצלה פעולת שע"י
(127 'r g"l wlg y"ewl it lr)

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף, לצורך ואפילו

הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון
סד). מסעי, שמעוני (ילקוט הבן את על 49)למול להעיד

מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם
את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח, אדם על שמעידים
דוחה  נפש שפיקוח ואע"פ הנאשם, את ולהציל העדות

שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט נפש פיקוח וזהו
דוד.52)רבים. המלך בימי ישראל צבא ורשות 53)שר

חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל
אחרים. חיי להציל כדי חייו, ה 54)לסכן פרק למעלה

י. הלכה

.Ë„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰57„·BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

¯·ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk ,60- ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
¯ÈÊÁÓ61ÁˆB¯‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï·‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב:). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב.). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול
"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר

לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו
יא: מכות חי, עדיין העובד הקבוע שהכהן ואע"פ היתה,

לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני 63)מעיר הנואם
ב). כ, (דברים המלחמה לפני פשוט,64)העם ככהן

לה, (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב גלות ובחייבי
כח).

.ÈBÈc ¯Ó‚pL ÁˆB¯65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚¯B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

¯Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚¯‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
¯ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני הגדול הכהן שמת כגון
אחרי  הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק מהכתוב, למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח, של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי של

הגולה. את

.‡ÈBÈc ¯Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÁˆB¯‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

¯Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÈc ¯Ó‚ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈzÁz ¯Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc ¯Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
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שם.71) שגלה,72)מכות כמי הוא הרי דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע"פ
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח כל
כאן. טוב' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע"פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי הרוצח של שהחזרתו

.·ÈBÈc ¯Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Le¯b Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa -80Ó‚ el‡Îe ,BÈc ¯ ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי 78)נודע.77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ"ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע לפני שהקריב
(דברים  הפסוק מן ולמדוה היא, הכתוב גזירת שם למפרע,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.ÂËÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב:

טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין
ח:). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח שמה ונס ככתוב:

קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה
ה.94) פרק למעלה

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"ë 'â íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.·ÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ux`a ryedi licad ylye ocxid xara dyn licad yly"
."orpk

באה  וכאן מדוייק, הוא הרמב"ם שנקט כנען" "ארץ הלשון
משה  ידי על הערים הובדלו ששם הירדן עבר את למעט
"כל  שכתב ה"י פי"ג ויובל שמיטה בהלכות אבל רבנו.
למעט  רצונו כו'" כנען בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי שבט
בהם  ינחלו שלעתיד־לבוא והקדמוני הקניזי הקיני ארץ

נחלה. הלויים
שכתב הסמ"ג על הקושיא תתורץ זה פי רע"ו,על (לאווין

והוא רע"ז.) בארץ, חלק לוי שבט נוטלין שלעתיד־לבוא
שלא  מוזהרין לוי שבט "כל הרמב"ם שכתב מה נגד לכאורה
בעקבות  להלוך תמיד "דרכו הסמ"ג והלא כנען" בארץ ינחלו

כו'" כמעתיק אלא אינו המקומות וברוב מלאכי הרמב"ם (יד

סמ"ו) הסמ"ג ברמב"ם.כללי זו דעה הסמ"ג למד ומנין
ינחלו  שלא הרמב"ם שכתב שמה יובן הנ"ל פי שעל אלא,
ארץ  שהוא המקום למעט ובא מדוייק, הוא כנען בארץ
כנ"ל  והקדמוני הקניזי הקיני היינו כנען, ארץ ואינו ישראל

לעתיד־לבוא. הלויים ינחלו ששם
(37 dxrd 106 cenr g"lg y"ewl it lr)
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תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

.jl licaz mixr yely

ההלכות: בשלוש להבין וצריך
שנאמר  ... מקלט ערי להפריש "מצות־עשה א': בהלכה
לא  ומדוע היו, ערים שש והלא כו'" לך תבדיל ערים שלוש
שהביאו  כפי לכם" תהיינה מקלט ערי "שש הפסוק הביא

ג'. בהלכה
סיפור  בלשון היו" ערים "ושש כתב מדוע ב': בהלכה

ציווי. הוא והלא דברים,
הירדן  שבעבר שלש שאין רבינו משה "והודיענו ג': בהלכה
לכאורה  והלא כנען" שבארץ שלוש שיובדלו עד קולטות
אחת  "שאין זו הלכה בתחילת שכתב במה כבר נכלל זה
ערי  שש שנאמר כולן, שיובדלו עד קולטת מקלט מערי

לכם". תהיינה מקלט
היא  זו שמצוה להשמיענו בא א' בהלכה הדברים: וביאור
ערים  "שלוש הפסוק הביא ולכן בארץ, התלויה מצוה
שבא"י. הערים שלוש על הוא החיוב עיקר כי לך" תבדיל
שאף  רוצה־לומר היו" ערים "ושש ממשיך ב' בהלכה
ישראל, שבארץ הערים שלוש הוא החיוב ויסוד שעיקר
את  שקולטות ערים שש שיהיו צריך בפועל שלהלכה הרי

הערים. ששת כל על חלים מקלט ערי ודיני הרוצח,
מקלט  ערי שבהפרשת כמו נקודה: מדגיש ג' ובהלכה
הירדן  שבעבר (והשלוש דווקא ישראל בארץ היא המצוה
קליטתן  בדין גם כך נוסף), ודבר טפל כעניין הם
הירדן  שבעבר ערים שלוש שאין רבינו משה ש"הודיענו

כנען". שבארץ שלש שיובדלו עד קולטות

מקלט  ערי משש אחת כל ש"אין במה נכלל אינו זה ודין
ערי  שכל כך על מדובר שם כי כולם" שיובדלו עד קולטת
כל  כשישנן רק הוא קליטתן ודין אחת כחפצא הן המקלט
כנען  בארץ או הירדן בעבר או אחת וכשחסרה השש,
אינן  וכולן המקלט ערי ששת של החפצא כל מתבטלת
שאין  רבינו משה "הודיענו שהוסיף: במה אבל קולטות.
שלוש  שיובדלו עד קולטות הירדן שבעבר ערים שלוש
קולטות  שאינן רק שלא נוסף דין חידש כנען", שבארץ
שלא  זמן כל מקלט ערי שם חלות כאן אין שגם אלא

כנען. שבארץ אותן נבדלו
(16 'r h"lg y"ewl it lr)

ט:).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד
קס). מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות הרי 15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע

.„ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙B¯Á‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :¯Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

È¯Úa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ˙¯ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙È¯a18¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â :‰¯Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ãycew zegiyn zecewpã

."yyd el` lr zexg` yely oitiqen giynd jlnd inia"

שלוש  הוספת חיוב מביא פי"א ריש מלכים ובהלכות
המשיח  לביאת שלישית כהוכחה לעתיד־לבוא הערים
כו'" ... ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב אחרי מהתורה,
שאינו  מי שכל המשיחים, בשני שניבא בלעם ובפרשת

רבנו. ובמשה בתורה כופר כו' בו מאמין
הראשונות  הראיות בשתי הסתפק לא מדוע להבין וצריך
ערי  מדין שלישית להוכחה ונזקק שבתורה, מהפסוקים

לעתיד־לבוא. מקלט
הראשונות  בשתי שאין מעלה ישנה זו שבראיה לומר ויש
שינוי  להיות עלול מסוימים ובתנאים התורה, הבטחות שהן
אפשר  לנביא" הקב"ה ש"בין שבהבטחה כגון בהבטחה
הרמב"ם  (הקדמת החטא" "יגרום אם תתקיים שלא
שתתקיים  ברור אם שאף מובן ומזה המשניות) לפירוש
ניתנת  אינה הנביא שהבטחת מפני זה אין הנביא, הבטחת

אלו. בהבטחות שינוי אין שלפועל אלא לשינוי
בתורה  ומפורש ברור ו"דבר התורה לציווי בנוגע אבל
לא  לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא
פרט  היא כשהגאולה ולכן ותוספת" גרעון ולא שינוי
בהבטחה  ח"ו שינוי שיהיה אפשר אי המקלט ערי במצות

זו.
(115 'r c"l wlg y"ewl it lr)
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כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). יט, (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת

(ולא 19)יחֿיט). לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר כתוב

.‰ÌÈÎ¯c‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁÂ20,ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô·ÈÁ¯‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï C¯ca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
·kÚÏ ‡lL È„k ,¯Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,¯‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL .ÌLÏ Á¯Ba‰25C¯c ·Á¯Â . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎ¯c ˙L¯t ÏÚ ·e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ¯‰ e¯ÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי 25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על

המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון

יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על

אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על
הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««

B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈
‡La ¯c‰Â¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ
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קיי ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` g"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

x`ya xcde ,ezia xky ozep epi` hlwn xira xcd gvexde"
."ziad lral xky ozep mieeld ixr

בארץ, לנחול שלא לוי שבט הוזהרו שהרי קשה ולכאורה
נחלה. לאחוזת ולא בלבד לשבת ערים הם להם שניתן ומה
ואומרים  מעשרות וידוי מתוודים שהלווים מצינו ולאידך
על  בעלותם את המוכיח דבר לנו" נתת אשר האדמה "ואת

האלה. הערים
כללית  בעלות היא המקלט ערי על הלויים שבעלות אלא
מבני  ואחד אחד כל של פרטית בעלות ולא השבט כל של
שכתב  ומה ביתו. שכר נותן הלויים בערי הדר ולכן לוי,
הוא  ללוי, ביתו שכר נותן אינו המקלט בערי הדר שרוצח
"לכם  כו" הערים לכם "והיו בבבלי כהדרשה שפסק משום

בשגגה. לרוצחים גם היינו צרכיכם" לכל
בין  פירוד יצר הנפש הורג העניינים: בפנימיות להוסיף ויש
בערי  היא כפרתו כן ועל לחברו, אדם ובין למקום אדם
בין  חיבור הוא ועניינם שתפקידם ללויים שניתנו המקלט
אדם  בין וחיבור ולשרתו" ה' את "לעבוד - למקום אדם

וישרתוך". עליך "ויילוו - לחברו
(93 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס

לכם 54) "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל
חכמינו: ודרשו יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים -

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב כי
ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו

.‡ÈdÓeÁz - ˙ËÏBw‰ ¯ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó È¯Ú ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ - ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

B¯wÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚¯B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba ¯c ÁˆB¯‰ ÔÈ‡ - ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da ·LÈÂ :¯Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ - ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח הולך בתלמוד מקום בכל כי

יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף" אחרי "אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק
בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן

העץ.61) בתוך 62)לגזע הנוף במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין

שנמלט.63) בשוגג הרוצח אבל 64)את מערה, בו יש אם
בתחו  בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה ערי בית ם

(שם). שהרי 65)מקלט הוא, פרשה מיותר באותה כתוב
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר  "כי

(שם). בתחומה ולא העיר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.‡ÏÙB ‡ˆÓpL ‚e¯‰2ı¯‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈ¯Ú‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙B·È·qL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ¯ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È ¯·c‰L13‰ÂˆÓ - ‰·B¯w‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב לשון נקט רבינו ולא 3)מושלך.
יא. הלכה לקמן ראה המים, פני על לקברו 4)צף עלֿמנת

ב. הלכה לקמן ראה מכן, לאחר בו 5)שם שנמצא למקום
רבינו 6)ההרוג. ופסק מד:). (סוטה יהודה רבי כדעת

שמעון  כרבי שם משנה שסתם אףֿעלֿפי יהודה, כרבי
יהודה, רבי לדעת הסכים שרבי משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי בעריפה" יהודה רבי דברי "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט פרק
רבי  של שהמחלוקת מפני רבינו, דברי מנמק ובכסףֿמשנה
בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי

סדרים. בשני משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע העיר, זקני כתוב ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב

.·˙‡ ÔÈ¯·B˜ ,‰·B¯w‰ ¯ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL ¯Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
BÓB˜Óa ‚¯‰p‰15ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏLe¯È È˜Ê ÔÈ¯ÊBÁÂ ,16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e17¯˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡È·Ó18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„È¯BÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««

‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰¯Bza ¯eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ozi` edfe dwfga shey `edy lgp l` dze` oicixene"
."dxeza xen`d

נבוכים במורה לשיטתו הלך כאן פ"מ)הרמב"ם שמה (ח"ג
לא  ו"אשר בחזקה, השוטף הנחל אל העגלה את שמורידין
למצוא  תחבולה הוא ולהבא, מכאן הוא יזרע" ולא בו יעבד
שלהם  הנחל שעתיד העיר אנשי כשידעו כי הרוצח את

הרוצח. את למצוא שביכולתם כל יעשו להאסר,
רש"י  ד.)אבל כא, "קשה (שופטים נחל הוא איתן שנחל כתב
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ytpקיב zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` g"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקב"ה, "אמר שם: שהביא להמשך ומתאים נעבד" שלא
במקום  ותיערף פירות עשתה שלא שנתה בת עגלה תבוא
הניחוהו  שלא זה של הריגתו על לכפר פירות עושה שאינו

פירות". לעשות
הרמב"ם  לדעת ערופה: עגלה כפרת בגדר שנחלקו וי"ל

מצד היא יימצא lretdהכפרה העגלה הורדת ידי ועל
הרציחה. פעולת את הפועל שהוא הרוצח

על היא ערופה עגלה שכפרת סבר רש"י היינו lrtpdאבל
איתן  הנחל ולכן לעשות, לנרצח הניחוהו שלא הפירות על

פירות. עושה אינו הוא וגם קשה נחל הוא
"כענין  הוא ערופה עגלה שגדר שם הרמב"ן ודעת
וגדר  כו'" אדומה ופרה המשתלח שעיר הנעשים הקרבנות

על הוא עבירה dlertdכפרתה על המכפר קרבן כל כמו
הלכות  (סוף החזקה" ב"יד ברמב"ם הוא וכן מסוימת,
ושעיר  אדומה פרה עם ערופה עגלה שמנה מעילה)

כחוקים. המשתלח
(121 'r c"k wlg y"ewl it lr)

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט. הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב: למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני ולא - ההיא העיר זקני "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי'18)('ספרי' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע"פ א). משנה א פרק ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ"ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח.19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק. גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ"ט). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב ב. כד), מט, (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב פ"ו: בשלח ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י עוזיאל, בן יונתן אונקלוס, שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.‚ÔÈÙ¯BÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰È¯Á‡Ó26˙È·e . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈
‰È˜Ê Ïk ÌÚ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈

‰‡Ó28ÔÈˆÁB¯ Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈ¯ÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

¯ÓBÏk .e‡¯33,‰f‰ ‚¯‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰e¯ËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰e¯ËÙe e‰eÈ‡¯ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37¯tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈ¯ÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡¯OÈ EnÚÏ38‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ :¯Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ ¯tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»

מה:).24) (שם העורף מצד הראש את סכין 25)וקוצץ
שופטים  ('ספרי' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני וכל ככתוב:
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט, שם 'ספרי'

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב:

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ אחר במקום להניחה ולא עגלה, של עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב: שם), ('ספרי'
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע, רבינו של [מלשונו
גם  מוכח וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי':
מד:) (סוטה ובבבלי רי. שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי' את להבין אין שהרי
דמים  שופכי ביתֿדין שזקני עלתה דעתנו על "וכי כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי, שם ('ספרי' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי 36)וגרמנו והלך
רב: בשם יהודה רב ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי, בלא
שם  ניזוק". אינו בעיר, אמות ארבע חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי", בני הכהנים "ונגשו ככתוב:
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב נקי דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי'

ה'40) דברי אלא הכהנים דברי אלה ואין הפסוק, סוף
את  לפרסם הוא רבינו לפי ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח. הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים שיוודע הדבר,
"עגלה  מ: פרק סוף ג חלק נבוכים' ב'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני ממנה, הוא ההורג הרוב ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני זה נהרג ולא חז"ל, בדברי הפירוש
עם  הרוב על אפשר ואי הרגו. מי נדע לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי יוודע הענין בפרסום ואולי אדם, בני דברי ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע ואחר . .
(אפילו  ובדדמי באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי  זקנים ב'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף הר' בשם התוספות'

.„ÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó - ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈
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ÔÈ¯c˜Ó43˙Èa da LiL ¯ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc44‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL45;ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ

‰‡È·Ó ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯iL46‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
‰˜lÁ˙47'‰ ¯L‡ ‰Ó„‡a :¯Ó‡Â ,ÌÈË·MÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆

dzL¯Ï EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב, באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח:), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני שכתוב

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים

(שם).

.‰˙Èa da ÔÈ‡L ¯ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -50˙B¯ÈÚ‰ ¯‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

¯ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ¯ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ53¯wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -54‰Ê È¯‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆

˙˜ÊÁa55.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‚¯‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אףֿעלֿפי 51)אין
קרוב  הרי אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח לוודאי
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ, לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב: שבידינו
בכת"י  היא זו וגירסא במשנה. גרס שכך מכאן גויים",

שבירושלמי. במשנה וכן מינכן, ובכת"י אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי מה:). (שם למצוי" פרט ימצא, "כי
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי, בלתי דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי הרוג הרי

.Â¯ÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡È·Ó ‰·B¯w‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï·‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ·¯‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰·B¯w‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈa¯Ó ‰˜BÁ¯aL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡È·Ó ÔÈa¯Ó‰Â ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי כי
מהם. בא שהרוצח הדעת

.ÊÈt ÏÚ Û‡58‰¯Bz‰ ÔÓ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ·¯‰ -61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב, וגם קרוב
הרוב. את מעדיפים

.ÁÔeÎÓ ‚¯‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙B¯ÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡È·È - ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À»

e˙ÈÂ64‰·B¯w‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :e¯Ó‡ÈÂ65‡È‰ È¯‰ - ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח: בכורות החכמים 65)תנאי.64)החכמים, ביותר ,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק, לכוון שאיֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי משל כולה תהיה שהעגלה כדי
ב. הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק. ולדייק המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי שבא בדבר לצמצם שאיֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני שיצאו וולדות בשני

.Ë?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ¯Á‡ ÌB˜Óa BL‡¯Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â L‡¯‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa ¯a˜Â BL‡¯ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ -75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו מקום החלל, של
כב), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת "אשר ככתוב
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי רבינו ופסק
עליו  החולק ונקי, קב שמשנתנו יעקב, בן אליעזר רבי לגבי

רבי 73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי, בירושלמי. שהובא כפי הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.ÈBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó - ÌlÎÏ ‰·B¯¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ -79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח עלֿידי נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי ואינו לעליון

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.‡È˜eÁ ‡Ï - ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡81,¯t¯ÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï - ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡¯˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï - ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï -84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰ - e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙ¯BÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי, פציעה ע"י נהרג על נופל "חלל" לשון
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שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי' שם משנה,
וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי בשטח נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי. ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני על צף ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי'

יב. הלכה וראה

.·È‚¯B‰‰ ‰‡¯ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„·Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ ‡Ï -90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ¯‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa - ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰Ùe¯Ú93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב מי בתורה נודע

הכהו". מי "נודע הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח.92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב'ספרי'
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי הכתוב מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי בן יוחנן "רבן פי"ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי ועכשיו הספק,

.‚È„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :¯ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c97Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ È‡ :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â ,ÔB¯Á‡‰ È¯·cƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע"פ העד, בדברי מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני, העד לדברי לב שמים אין

שגדול  חייא, כרבי רבינו ופסק שם. שנים", (שיש) במקום
(כסףֿמשנה  טז הלכה א פרק סוטה הלכות ראה היה. הדור

שם).

.„Èe‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È¯‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙ¯BÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙¯Á‡ ‰M‡Â ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :˙¯ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :˙¯ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ ¯Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡109- Ì˙È‡¯ ‡Ï :Ô‰Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי מהן שאחת באו 105)מפני לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע"פ

יב. הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na110ÌÈ¯Lk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡¯ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚¯B‰‰113:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים, במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי אחת, בבת

.ÊËeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰116- Ì˙È‡¯ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙ¯BÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
¯‰ - Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים קבלת 118)אין לאחר אף

אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי ד"ה רש"י לב. סוטה וראה כשר.

.ÊÈeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈL Úa¯‡Â ,‚¯B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙ¯BÚ - Ì˙È‡¯119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰ ·¯ ¯Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי הן העדויות כששתי

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



קטו ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` g"k 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע"פ ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק, מטעם עורפים כן גם מניין, רוב
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהגת היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.‡Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‚‰B ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

לך 2) נותן אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב
א). ט, פרק סוטה (ירושלמי אלקיך 3)לרשתה", ה' "אשר

וב'ספרא' רה). שופטים ('ספרי' הירדן" עבר לרבות לך, נותן
"כי  הכתוב את דורשים א, פרשה סיני בהר י, פרשה אמור
הירדן, עבר למעט לכם" נותן אני אשר הארץ אל תבואו
מהֿ המיוחדת, ארץ ופירשו "הארץ", כתוב ששם משום
וזה  "באדמה", אלא "ארץ" לשון הזכיר לא כאן שאיןֿכן
ישראל  שבארץ [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל
ערופה  עגלה מצות נוהגת ישראל עלֿידי מיושבת כשהיא

סנהדרין]. שם שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו

.·ÌÈL ÈzL ˙a - ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt -10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da ¯Ó‡ ‰¯tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dleqt dtxh dzid m` k"tr`e oilqet oinend oi`e"

של  הפסול הרמב"ם השמיט מדוע משנה', ב'כסף הקשה
אבר  שמחוסר דפשוט חינוך' ב'מנחת ותירץ אבר, מחוסר
לא  ולכן בעוף, גם פסול שהרי מום כבעל ואינו פסול

פשוט. שזה כיון כלל להביאו הרמב"ם הוצרך
אבר  דמחוסר הפסול להביא הוצרך שלא תירצו ובמפרשים
כתב  לירושלמי פנים' וב'מראה מטריפה. במכ"ש נלמד כי
הדין  הוא מומין, בה להכשיר בעגלה רחמנא וגלי ש"הואיל

אבר". למחוסר
איסורי  בהלכות הרמב"ם שכתב מה פי על תירוצו ויובן
תמים  נאמר שלא בעוף פוסלין המומין "אין רפ"ג: מזבח
במומין  אמורים דברים במה בלבד, בבהמה אלא זכר
רגלו  נקטעה או עינו נסמית או גפו שיבש עוף אבל קטנים
שלדעתו  וברור כלל". חסר מקריבין שאין מזבח לגבי אסור
אלא  מומין, כמו תמות בדין נכלל אבר מחוסר פסול גם

מחוסר  רק שולל בעוף הנדרש התמימות גדר שלשיטתו
מומין. סתם ולא אבר

שכשגילתה  פנים' ה'מראה של הנ"ל תירוצו יומתק ועפ"ז
למחוסר  הדין הוא ערופה, בעגלה מומין והכשירה התורה

אבר.
(26 'rd 25 'r d"l wlg y"ewl it lr)

שנה,4) בת שאמר אליעזר, רבי על החולקים החכמים כדעת
מפני  ערופה בעגלה רק נאמר זה ודין א. משנה א, פרק פרה
מקום  בכל אבל גדולה. משמע ובקר בקר, עגלת בה שנאמר

חכמים מודים בפירוש אחר, (רבינו שנה. בן פירושו שעגל
והברטנורא). הר"ש גם כתב וכן שם, שאין 5)המשנה

בת  שאף להוסיף אלא שנה, בת למעט באים החכמים
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, יום 6)שנתיים

י. השנה ראש שנה, חשוב בשנה בה 7)אחד נאמר שלא
יט, (במדבר אדומה בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר
בפרה  הכתוב את דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב),
ערופה. בעגלה ולא בה, – מום" בה אין "אשר אדומה:

כקרבן.8) דינה אין מומים, כמוה 9)שלענין שאין "כל
נמנו  הטריפות, סוגי כל מב.). (חולין טריפה" - חיה
שחיטה  ובהלכות ד, פרק אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו

הֿי. קרבן.10)פרקים ישראל"11)כדין לעמך "כפר
ח). כא, וכשם 12)(דברים בעליהם. על המכפרים

פסולה, - טריפה ערופה עגלה כך לקדשים, פסול  שטריפה
יא. חולין

.‚˙B„B·Ú‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
‰n„‡ ‰¯Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' ¯Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï ¯L‡' ¯Ó‡pL ¯Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„B·Ú ¯‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
L¯Á ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב פרק פרה ראה עצמו,

.„B˙ÈlË O¯t ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡ - »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ

- d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰¯t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק
ז. הלכה

.‰ÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡21¯Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
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‰¯tk da22ÌÈL„˜k23¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈ¯ÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ

˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י.22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח): ז, (ויקרא ככתוב ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב ישראל בני את אףֿעל24ֿ)צוותו
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח.25) הרוגים.26)סוטה שני בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי שנראה מפני אחת,

משאו. לפרק

.Â‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙¯a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú29ÏÁpÏ „¯zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a ¯Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

¯Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰Ù¯Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - d˙„È¯È31.¯·w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי 28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט:). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט: זרה עבודה ב'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני  שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י ראה זו. גירסא היתה רש"י

כרב 30) פסק כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני  בתראה, הוא שרבא ואףֿעלֿפי רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב סוברים (שם), וחבריו ינאי מפני 31)שרבי
אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב. חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח הלכה לקמן וראה והתנן.

.Ê‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡¯ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆

e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡·e ,‚¯B‰‰34‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…
ÏÁpÏ ‰e„È¯B‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈ¯Ù‰Â ,˙È‡¯35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««

Ì‰Èt ÏÚ dÙ¯ÚÏ36enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ,37È¯‰ - ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈
‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני היתה לא זו (תוספתא ד פרק כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסףֿמשנה, בעל היו 33)של ולא
יב. הלכה ט, פרק למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,

במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג
בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין

שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו
אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי

הם. שקר עדי שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי  זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי תלוי אשם

.Á‚¯B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz - ‰Ï‚Ú‰ Û¯Úz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
¯„Úa ‰Ú¯˙Â40¯·wz - ‰Ù¯ÚpL ¯Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰¯tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44¯Á‡ ÁˆB¯‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈ¯Ú45¯Ó‡pL ;‚¯‰È ‰Ê È¯‰ -46¯Ú·z ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואףֿעלֿפי חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני  ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ"ח, ח"ג ממו"נ שהבאנו לט, הערה פ"ט
הדבר  את לפרסם אמצעי אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח, הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים, דע
(כסףֿ כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי 42)עגלה נודע "לא ככתוב:

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח. מי יודעים שהרי 44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח מי ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי אומרים אין

לז: כתובות הרוצח, את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף

אם  כי וגו' יכופר לא "ולארץ הפסוק: מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה בגמרא שהובא

.Ë‰ÚÈ¯Êa ¯eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯ÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

Ú¯fÈ48,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰„B·Ú ÌL „·BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ Ú¯Ê B‡ ¯ÙÁ B‡ L¯ÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -49¯zÓe .50¯wÏe ÔzLt ÌL ˜¯ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,B¯Ùz B‡ „‚a ÌL ‚¯‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ·‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

¯Ó‡ CÎÏ .Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈ¯f ‰Ó - Ú¯fÈ ‡ÏÂ „·ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰¯Ò‡pL ‰„B·Ú »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜¯«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב אין כלומר לשעבר,
לעתיד, אזהרה זוהי אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל

מו: יזרע",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר
כב. אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי לסתת.

ואינן  קרקע, של בגופה לא אבל הקרקע, על אמנם נעשות
וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אףֿעלֿפי יזרע", "ולא

שופטים  'ספרי' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב"לא נכלל
שם. סוטה רז:

.È‰Ï‚Ú e‡È·‰ ‡ÏÂ e¯Á‡˙pL ‰·B¯˜ ¯ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡È·Óe Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ‰Ùe¯Ú¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»
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ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú È·iÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אףֿעלֿפי מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ פדית" אשר ישראל
ואףֿעלֿפי  ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי על

רי. שופטים 'ספרי' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

á"ôùú'ä 'à-øãà è"ë 'ã íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר

ומה  הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש
הם.

.‡‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰¯Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï·‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙B¯ˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˜a‰ ˙È·e ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ ¯eËt -6. »ƒ««¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ... dxic zia didiy `ede"

ובתי  כנסיות בבתי הפטור שסיבת ב' בהלכה כתב וכן
ולכאורה  לדירה. עשויין שאינן לפי הוא ממעקה מדרשות
שלגג  ה"ג פ"ד הבחירה בית בהלכות שכתב ממה קשה
המקדש  בית והלא שלוש, גבוה מעקה היה המקדש היכל
לנוי  רק נעשה ההיכל שמעקה לתרץ (ואין דירה. בית אינו
"גגך  בספרי כדאיתא מעקה חיוב היא עשייתו סיבת שהרי

היכל"). לרבות
שמצינו  וכמו האכילה, היא עניינה עיקר שדירה לומר ויש
מצותה  שעיקר - תדורו" כעין "תשבו שמצותה - בסוכה

בסוכה האכילה סי"ב)היא תרל"ט הזקן אדמו"ר ומטעם (שו"ע
לאכילת  קבוע הוא כי דירה בית הוא המקדש בית גם זה
בבית  גם לאכול לת"ח הדחק בשעת שמותר ומה קדשים.
מה־שאין־כן  ארעי, דרך שזה מצד היתר הוא הכנסת
אחשביה, ומצוותיה מצוה אכילת שהיא קדשים אכילת

דירה. בית הוא והרי קביעות של עניין היא
(138 cenr c"k wlg y"ewl it lr)

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע. דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

ובית  הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה ואתחנן בספרי
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות
ו  פרק מזוזה בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה

כל  את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה
כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה ראוי 6)אלה. שאינו

ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה,

.·ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:¯Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï - epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' ¯Ó‡ ‰nÏ9Èz·e »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL¯„Ó10‰¯È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL¯ ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰B·b ÌÈa¯‰12˜e˜Ê BÈ‡ -13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:¯Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ -15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
שותפות. של אלא שלו חייב.8)אינו ממנו ליפול יכול אם

שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן
שותפים  בית ופוטר שם חולק אלעי שרבי פי על ואף
שלעניין  רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה
חולק  רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה
מודה  הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי

משנה). (כסף לתפילה.9)שחייב מיועדים 10)מיועדים
תורה. בגג.11)ללימוד משתמשים אין וממילא

הגג.12) על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ואין 13)ויש
מרשות  גבוה למעלה מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים,

הרבים.14) שם.15)לרשות הגג, לתוך הרבים מרשות

.‚ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ d·b16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙È·a ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח פרק

.„„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21¯·c Ïk22Èe‡¯Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ¯‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,B¯ˆÁa ¯Ba24- «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ ·iÁ25ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ

Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó - ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

B¯ÈÒ‰Ï30epnÓ ¯ÓM‰Ïe31¯·ca ¯‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,¯ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha - ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ

ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי "אין
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דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך".

(=שכיח). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב פרק ממון נזקי הלכות ראה
עפר.25)י. גבוהה 26)תל כראוי, חולייה לו "עשה

ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי", בפני 28)"וכיסה שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע זה שאף
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.‰e¯Ò‡ ÌÈ¯·„ ‰a¯‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני
חושש. שאיני שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.ÂÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏ·È ‡nL ,40.‰‡B¯ BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס. בהם

.Ê,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43¯Èv‰Â ,L·c‰Â ,·ÏÁ‰Â ,44Ïk ¯‡L Ï·‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜Ln‰Ò¯‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש
חומץ  וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש

שם.44)מט: פירות. או דגים בשר, מיץ

.Á˜q¯˙pL ÌeM‰45ÁÈh·‡Â ,46- ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏM·Ó ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eÒ‡47- »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈ¯c48·ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï·‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈

ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „¯BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»
„¯BÈÂ „¯BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË ¯Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk - ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈

ÚeaÚaÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ¯ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«
‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï·‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי חבית שתחת כלי כגון
החבית. מן הנוטף והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע קול ושומעים
(שם).

.ËÔÈL·k ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓ¯ez ÈÓe55ÔÈ‡ - ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈL·k Ô‰a ‰¯ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓ¯e˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈ¯t Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ¯„Â60‰ÏBÁÏ61- ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי 57)שותה שלקות וכמי כבשין כמי דינם
ומותרים. גילוי.58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ, פרי מין פרי 60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי מדמשק, ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין
גילוי. משום

.ÈBa ¯aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ¯·„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·„64ÔÈ‡ - ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.‡ÈÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡ - ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ¯‰ ‡ˆiL È„k ?e¯Ò‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ

.BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿«¬…ƒ¿

ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי י. חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח, פרק

.·È‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ e¯Ò‡iL ÌÈn‰ ¯eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
¯k Ìq‰70ÔÈa¯Ó ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ
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‰¯n‰ Ô‰a „·‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈
˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו בהם.71)מורגש הארס שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.‚ÈCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰·z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ ¯B·a B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜¯Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dB·b Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -82˜„a .83˙‡ B‡ ‰·z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85¯eÒ‡ - ·˜86ÒkzL È„k ?·˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר  שם;74)וזוחלי תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח, לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק.78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

ירושלמי  זה, משיעור קטן לנקב להיכנס הוא מתיירא כשערה,
שם.

.„È‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
e¯Ó‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .È¯ÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò¯‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ È¯ÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

¯eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh·‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

È¯ÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי 89) שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
כלי); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע וכבד, הוא שחזק
צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב, דברים פי על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך שהאבטיח

.ÂËÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÎtLÈ ‡Ï - elb˙pL ÌÈÓ94, «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ
ıa¯È ‡ÏÂ95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96˙‡ Ô‰a ¿…¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆

‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁ¯È ‡ÏÂ ,ËÈh‰«ƒ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï·‡ ;B¯·Á ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a ‡Ï Ô‰Ó≈∆…¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»

ויינזק.94) יחף אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא

יעלה. שלא האבק את להשכיב הבית ילוש,96)קרקע ולא
אצבעותיו. קשרי בין הרעל ייכנס הארס 97)שלא שאין

ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי על ואף לו, מזיק

.ÊËÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
Û¯Oz - ‰Óe¯z98‰¯eÒ‡ - ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»

סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על אף
זו 99)התירו. הרי "אפאה האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני שם.מותרת. (באש),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי  להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי. טובה עצה

.‡LÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÔÈ¯zÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,¯ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ ¯Oa‰10.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÏv‰ ¯‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח:2) ארסי.3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב השותה, של בגופו הארס שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק. מחלחל שהארס מפני שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף. משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י. חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט. לא 10)נתפרק אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק

.·È¯ew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
¯˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh·‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,¯eÒ‡ - CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16¯Btˆ ‰‡¯ elÙ‡Â .17¯aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

¯wÓe ·LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
·˜19·w20. ∆∆ƒ≈

ו.11) משנה ח, פרק תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע.13)אחד, או לעץ

שם.14) טוב', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי בגילוי, נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט.17)זוחלי במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור

.‚‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL ·Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡ - Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
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ytpקכ zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - '`Îxc` h"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èelb ÌeMÓ23ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ
LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰L·iL ‰¯e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈

˙¯‚B¯b25˙B¯zÓ Ô‰ÈzL - ‰L·iL ‰¯e˜ ‰¯Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ.22)ע"ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אףֿעלֿפי מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס. בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב מפני ב. שבהלכה תאנים לניקורי

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי
ג. הלכה ח,

.„¯eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈ¯È„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ¯ˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL L·È ˜¯ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ

˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ - Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«
.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף.29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.‰B„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú¯ ÌÒa B‡ Ú¯ˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈL·z‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ ¯·„ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B¯≈

שם.31) ירושלמי ידו, מול 32)כף והצלעות הזרוע בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל מיסב 34)ונוגעות והוא

שם. ירושלמי מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על

.ÂÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B¯˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË ¯È˜ ˙Áz ¯·ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ¯ ¯Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰a¯ÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -»«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע, כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.Ê„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.C¯ca Ô‰nÚ40Ú‚t41B¯ÈÊÁÓ - C¯ca ÌÈ·ÎBk „·BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ
BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43- ‰„È¯Èa ÌÈ„¯BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡¯OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ı¯È ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב.39) זרה עבודה עמו. יחידי אףֿעלֿפי 40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח כי יהודי.
בסלע.43) או בהר לפני 44)כגון היהודי ילך בעלייה

לפניו. הגוי את יוליך ובירידה לפני 45)הגוי, יתכופף ולא
במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי ירוצץ.46)הגוי,

.ÁBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ·ÈÁ¯È - ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
C¯c‰48„Ú :¯Ó‡pL ;ÂOÚÏ ·˜ÚÈ ·ÈÁ¯‰L C¯„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰¯ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

aigxdy jxck jxcd el aigxi jled dz` o`l el`y m`"
"'ek eyrl awri

להבין: וצריך
הדרך" לו ב"ירחיב הכוונה מה הרמב"ם הסביר לא מדוע א.
צריך  היה שאם כה:) ע"ז (בגמ' רש"י זאת שפירש כדרך

לילך. צריך אני פרסאות ב' לו יאמר פרסה לילך
וכתב  שינה וכאן לעשו, יעקב שעשה כדרך נאמר בגמ' ב.

יעקב". שהרחיב "כדרך
לעשו  אבינו יעקב שעשה "כדרך הלשון נאמר בגמ' ג.
יעקב  רק וכתב רשע, התואר השמיט והרמב"ם הרשע,

לעשו.
את  הביא הדרך את לעשו הרחיב שיעקב כך על כראיה ד.
הביא  לא ומדוע שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד הפסוק
סכותה". נסע "ויעקב הראיה עיקר שממנו הפסוק המשך
הובאו  זו, להלכה המקור שהיא הנ"ל בגמ' בזה: והביאור
עולין  "היו מהגוי: בזהירות הצורך שתוכנם דינים כמה
למעלה  כוכבים ועובד למטה ישראל יהיה לא ... במעלה
הדין  הובא אח"כ ומיד כו'", ... שמא לפניו  ישוח ואל ...
הגמ' ובהמשך הדרך", לו ירחיב הולך, להיכן "שאלו
בתלמידי  שפגעו לסטים על האחד סיפורים: שני מובאים
למקום  שהולכים להם וענו הולכים אתם לאן ושאלום ר"ע
מנשה  רב על והשני וניצלו, באמצע ופרשו יותר רחוק

וניצל. ר"ע כתלמידי ונהג גנבים בו שפגעו
הסכנה  ובגדר הגמ' בפירוש ורש"י הרמב"ם ונחלקו
למד  הרמב"ם הולך". אתה לאן ש"שאלו מגוי הנשקפת
לדינים  בהמשך ובא שייך הולך" אתה לאן "שאלו שהדין
מהגוי  לנקוט שיש בזהירות המדברים שבגמ' הראשונים
היזקא  ברי של ובמצב וודאית בסכנה כאן מדובר אין אבל
הדרך" ל"הרחיב הוא זה במצב לעשות שמותר מה ולכן
עיכובים  בגלל רב זמן תארך שהדרך לגוי להסביר כלומר

וכו'. להיות העלולים שונים
לסיפורים  קשור הדרך" לו "ירחיב שהדין למד רש"י אבל
על  מדובר ששם מנשה ורב ר"ע בתלמידי אח"כ שהובאו
"ירחיב  הדין פירש לכן היזקא, ברי וממילא וגנבים, ליסטים

לילך". צריך אני פרסאות שני לו "יאמר הדרך" לו
לו  "ירחיב מהו הרמב"ם פירש לא מדוע גם יובן מעתה
הרחיב  שם שגם התורה מסיפור ידוע דבר הוא כי הדרך"

בטוח שהיה מצד ולא חשש מצד הדרך כי לו שיזיקו
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"עשו  כתב לא גם כך ומשום עמו, והתפייס ונישקו חיבקו
לא  גם מדוע מובן ובזה היזקא. בברי מדובר אין כי הרשע"
מזה  כי סכותה" נסע "ויעקב הכתוב המשך הרמב"ם ציטט
"עד  רק כתב לכן לגוי, לשקר שצריך משמע להיות יכול
יבוא  שבוודאי שמשמעו שעירה" אדוני אל אבוא אשר
רב. זמן יקח והדבר הדרך" לו ש"הרחיב אלא לשעיר אליו
הגמ' שהביאה הסיפורים הרמב"ם שלדעת לומר ויש
שאם  הולך") אתה לאן מ"שאלו (חוץ נוסף דין מלמדים
יותר. רחוק למקום שהולך ולומר לשקר צריך היזקא ברי
שלא  כיון לומר יש אולי זה, דין הרמב"ם כתב שלא ומה
סיפור  כי־אם והלכה דין של בסגנון בפירוש בגמ' נאמר

ה.) ואות ב אות הרמב"ם כללי מלאכי יד (וראה מעשה.
(158 'r 'k wlg y"ewl it lr)

אחד,48)הגוי.47) קילומטר מרחק  ללכת צריך היה אם
הגוי  ימתין אולי ללכת, צריך אני קילומטרים שני לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי השני, הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב וכתוב:
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.ËÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t¯˙‰Ï ¯eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒB¯B˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈ¯Á‡ eÎLnÈ54„·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈

‰Ó‰·Ï ÌÈ·ÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿
‡Ó‚eÏÓ57‰iË¯e58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59- ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»

ÁwÏ ¯eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆
.Ì‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ - ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי ממנו, פאות

ואףֿעלֿפי  יהודי. רופא כשאין ומדובר הגוי. ירפאנו ושמא
עלול  והגוי יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי ראה 52)חוששים
י. הלכה ד, פרק שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, חשש 55)אחרי אלא כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון סכנה.56)להפסד בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ.59) בגוף במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק, שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי הרגל וגב היד וגב השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.ÈÏ‡LÏ ¯zÓe62:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡ÙB¯Ï À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï·‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי שאם הוא, והטעם כז. שם
עליו, סומך היהודי שאין הגוי יבין בלבד, שואלו אלא

הגוי ובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי
מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי מזיקה, תרופה

.‡È„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ô‰Ó ¯tzÒ‰Ï ¯eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚¯‰È64‡¯È˙nL ÈtÓ ,¯zÓ - ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚¯‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
·eLÁ66¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ep‚¯‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»

.epnÓ ¯tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי מפני מותר, הרבים ברשות אבל
כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים

הגוי.65) לפני לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון
המקפיד  הוא, חשוב שאיש הגוי וחושב נאה, התספורת אם

כט. שם תספורתו, על

.·È¯eÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ70ÔÈ¯ÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏ·k ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊ¯a ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL ¯·c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ¯‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
ÔÈÒÈ¯z Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .ÌÈa¯Ï75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע בהם ישתמשו שמא
ורומח.69) סייף "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי בו "לשום רש"י: ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי. אסירים רגלי בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ: רומי בדפוס יח. קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

בתריסים 76) שישתמשו החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי שיאזלו לאחר התקפה כבנשק

.‚Èe¯Ò‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎBnL Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÏ77¯zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk ¯kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡¯OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈ƒƒ«ƒ¿»≈

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.„È¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡¯OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰¯·Ú È¯·BÚ83¯eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

¯·„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C¯„ ‰‡B¯ BÈ‡Â ¯eÚ ‡e‰L ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»

.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע
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נשק, לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד
ולהמלט. שוד מעשי לבצע בזה לו בעבירה,83)שעוזר

הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק שלולא
תתן 84) לא עור "ולפני בתורה: כתוב בו. בקי שאינו

זה  דרשו ורבותינו יד), יט, (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב. פרשה ג, פרק קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע בעצמו שהוא

צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל
בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב.

שם. ממנו", ונוטלו עוקף התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס המושיט כגון

עור  "ולפני משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט. לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ רומי בדפוס אבל יד, הלכה סוף זהו שלנו

טו. הלכה

.ÂË¯eÒ‡Â90B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰·BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL¯ „·ÚÏ91¯·„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚL¯a „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .¯eÒ‡ -94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ ¯v„Îe·Ï ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ ¯tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :¯Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` l`ipc dqpzp `le ... m"ekrl daeh dvr `iydl xeq`e"
."dwcv ozil xvpckeapl daeh dvr `iydy lr

מלכים בהלכות שהביא ה"י)וממה נתינת (פ"י של הדוגמא
מחויבים  אינם נח שבני להלכה שסבר מוכח נח, בבן צדקה
דבר  "שיעשה כאן שכתב שמה לומר יש ועפ"ז בצדקה.
ועושה, מצווה שאינו למצוה הכוונה צדקה" ליתן מצוה

נח. בני מצוות בשבע מה־שאין־כן
(58 'rd 158 'r 'd wlg y"ewl it lr)

ד.90) במצוות.91)בבאֿבתרא חייב שהוא אףֿעלֿפי
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב עצתי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק שמצותֿעשה יבאר

גוי  בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.‡Ú‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆ·B¯ BzÓ‰·e ,C¯ca B¯·Áa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡¯‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ¯˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין

כוחותיה. יכולה 5)לפי שהיא ממה יותר עליה שהטעין
שביותר  לב.) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.

פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור
משאו". תחת "רובץ כתוב שהרי נאמר, שלפריקה חכמינו
רכב, כיֿתצא 'ספרי' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה

שם. ובבאמציעא

.·Ï‰· epÁÈpÈÂ ˜¯ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ¯ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :¯Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙¯Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰· BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜¯t11˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ ¯BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב שהרי
לטעון. וצריך הקרקע על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע
תעזוב  "עזוב הכתובים ששני האומר, יאשיה רבי כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק, מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי תראה" "כי אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,

משאו, רכה.תחת שם 'ספרי' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע. לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.‚BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ˙ˆ·B¯ ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„·‡ ·ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰ - ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ Bk¯c ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
¯eËt ,B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב "וחדלת הכתוב: מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב. שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
יח. הלכה יא, פרק ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.

מכובד.15) אדם או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם ; 'ספרי'

.„ÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜¯BÙe18Ì‡Â .B¯·Á ÏLa ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆ·B¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‰‡¯Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ô·z ÏL d‡OÓ21˜¯Bt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו, על  שחס מפני
אותו,19)לכבודו. מחייב הדין שאין מה אפילו עושה

ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של
ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין

בהם.21) לטפל כבודו לפי זה ישמעאל 22)ואין רבי כמו
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משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי ואינה זקן שהיה יוסי, ברבי
ל: בבאֿמציעא הדין,

.‰˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ - ‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜¯t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙¯Á‡ ÌÚt23·ÊÚ :¯Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,·ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‰Ò¯t „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»

.EÏ CÈ¯ˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב.23) לא. בבאֿמציעא רכה; כיֿתצא 'ספרי'
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב"

בבאֿ לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט. משנה ב, פרק לאחר להתנ 25)מציעא לאטו הל

ה. מב, תהלים טו: לח, ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.Âe‰‡¯iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡¯27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡¯˙ Èk' ¯Ó‡ È¯‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' ¯Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰fÓ ¯˙È epnÓ ˜BÁ¯34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק.27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב; שם אפילו 29)'ספרי' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק. פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק היינו
ופטור.34)

.Ê‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï·‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜¯ÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
B¯ÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È¯‰ - ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

¯ÎO BÏ LÈ - ‰Ò¯t „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב.35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואףֿעלֿפי אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אףֿעלֿפי
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.ÁÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe·¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ - dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜¯ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ - ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ ¯Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
- ˜¯t Ec·Ï ˜¯ÙÏ ˙Èˆ¯ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :¯Ó‡pL ,¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44Bc·Ï ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ -45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף חולה, או בזקן כמו
היא.40) יתירה חייב,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל

לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו
לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב משמע,

לבדו. ולטעון לב.43)לפרוק שם משנה, רכה. שם 'ספרי'

ולטעון.44) לפרוק יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו
שם. משנה, שם. 'ספרי' עמה,

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
¯nÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡ - BzÓ‰a ¯Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈

dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ -49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡¯OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ¯Ú«̂«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈
,ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…

Ï‡¯OÈ ¯Úˆ ÌeMÓ50ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a Ï·‡ . ƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ
·iÁ BÈ‡ - B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ

‰·È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסףֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי

ערב). סי' אחר 48)חושןֿמשפט מחמר הגוי שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב מחמר, כשהגוי גם חייב
(כסףֿמשנה). חייב סתם כתב ולא ולטעון", לפרוק

שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל
שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,

מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב, שלא 52)בפריקה
בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי איבת תהיה
הגוי  שהרי לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי גוי של
ופרישה' ('דרישה חס אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי הוא מח, עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסףֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס"ק ערב סימן בחושןֿמשפט
לאו  חיים בעלי צער כאן פוסק שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק אינו
פסקי  על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי  יישוב ומצא דאורייתא, חיים בעלי שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.ÈÌÈ¯nÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚¯L54˙BÚeÚ¯55ÔÈ‡ - «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
ÂÈ¯·Á ÔÈ‡M¯56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏÂ58ÏÙ .59- «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«

ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏ ÔÈ‡M¯60. «»ƒ«¬…≈»»

ב.53) פרק בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ואינו 59)ולהשאירו

כלל. ללכת בשבילו.60)יכול להתעכב חייבים ואינם

.‡È‰È‰61ÔeÚË „Á‡62·ÎB¯ „Á‡Â63C¯c‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ·ÎB¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ -65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â ·eÎ¯ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

·eÎ¯‰67Ô‰ÈL ,ÔÈ·ÎB¯ Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚ - ÔÈ˜È≈̄»ƒƒ¿»»≈≈∆
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שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב לרכוב, הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב. את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ) רומי [בדפוס
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס"ב, אמסטרדם בדפוס היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.·È˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙B¯·BÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚ·BË - ˙Á‡ ˙·a Ô‰ÈzL ˙B¯·BÚ69¯Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB·‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙B¯·BÚ - BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70- ˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈL ÔÈ¯·BÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ - ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈
dÈ‡L ‰Ácz - ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»

‰·B¯˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁ¯e74‰Ácz - ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆
‰·B¯˜75B‡ ˙B˜BÁ¯ Ô‰ÈzL .‰·B¯˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿

„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BeÚË B‡ ˙B·B¯˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»
‰¯Lt ÏË‰77¯ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב:68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה  כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.‚ÈÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ı·B¯ „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ - BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
- ·‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú¯‰82. »»

לב:81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.„È‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï - «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡¯OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡¯OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,Ï‡¯OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ?'E··Ïa86Bc·Ï e‰‡¯L ÔB‚k :87¯·ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰¯˙‰Â ,‰¯·Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚL¯Ó ·eLÈÂ ‰·eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ - B‡OÓa Ï‰· B‡ˆÓ Ì‡ ,‰·eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜¯ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰¯Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ BBÓÓ ÏÈ·La ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡¯OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL¯ ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
¯wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLa Ì‡ Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי ולפיכך לפרוק, חייבים חיים בעלי צער
לב: בבאֿמציעא 'תוספות' ע"פ (כסףֿמשנה שכר לדרוש
כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי לפרש ואין לי). מה ד"ה
חיים  בעלי שצער סובר הוא שהרי הגוי, בהמת לפרוק חיוב
מדבר  זה ופסוק בהערות) ט הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב להניח ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק,86)לאֿתעשה בב נחמן רב

יקום 87)שם. "לא ככתוב: נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט, (דברים באיש" אחד עד
טז). יט, (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט, (תהלים שנאמר
רע". שנאת ה' "יראת יב): ח, אףֿעלֿפי 89)(משלי

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי שהכתוב
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ „Á‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
‰·b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
‰BÓL - ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLz -ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»
‰BÓL - ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰LÏL - LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ì 'ä íåé
‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

xVr mipW xtq¥¤§¥¨¨
oipw xtq `Ede

dxiknzFkld-oipwxtq
§¥¤¦§¨

¦§§¦̈
.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
.ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒ
.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»
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-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dpia dpw jpipw lkae dnkg dpw dnkg ziy`x"

קניין  לספר ככותרת הרמב"ם שבחר הפסוק שבין הקשר
ובינה  חכמה בין לכאורה שייכות שאין רק לא כי מובן אינו
קניין  כי ביניהם ניגודים וכמה כמה מצינו שגם אלא לקניין
צורך  אין ארציים בקניינים ואילו דווקא ביגיעה בא החכמה
בשטר  או פרוטה בשווה לקנות ואפשר מיוחדת ביגיעה
משוה  פחות הם אם גם וכו' עלה חרס, נייר, גבי על הכתוב
עד  מיוחדת יגיעה מצינו לא חזקה בקניין גם פרוטה.
שיחזיק  ידי על מדינות בעשר שדות עשר לקנות שאפשר
ה'" יראת חכמה "ראשית נאמר הלא בנוסף, מהן. באחת
ה' ליראת קשורה זה שבפסוק החכמה ראשית שגם ומובן

קניין. ספר ובין בינה הקשר ומה
הקניין  שמשמעות מבואר צדק" ל"צמח המצוות בספר
ידי  על מהאדם קונה שהקב"ה מה הוא רוחנית בעבודה
שהם  הרבים מרשות החפץ שמושך וכסף, משיכה
המשיכה  "ואחר עולם של יחידו היחיד לרשות הקליפות,
שלכן  שם, וממשיך רבה.." אהבה בחינת ... כסף נותן
כמו  סוחר מלשון כנען כי כנען ארץ ישראל ארץ נקראה
שהוא  מרמה" מאזני בידו "כנען ח.) יב, (הושע שכתוב
רוב  כי צדק, מאזני הוא בקדושה אבל זה'. ב'לעומת
ניצוצין  רפ"ח העלאת עניינם וכולם בארץ תלויות המצוות
הוא  ששם כנען בארץ הוא זה וכל הכלים בשבירת שנפלו

הניצוצין. עיקר ששם לפי הזה ה"מסחר" עיקר
וקרקע. מטלטלין, סוגים; שני מצינו בכלל, בקניין
נקנית  וקרקע ומשיכה, כסף - דברים בשני נקנים מטלטלין
בין  וההבדל בחזקה. או בשטר בכסף דברים בשלושה
לעולם  התוהו עולם בין ההבדל הוא וקרקע מטלטלין
וגבורה, חסד על־דרך קווין בשני הוא התוהו עולם התיקון.
או  בלבד בחסד או הקווין משני באחד נמצא וכשאדם
בעולם  הפועלת קבע הנהגת ליצור יכול אינו בלבד בגבורה
ושלמות  תכלית מטלטלין. בבחינת היא ועבודתו באמת,
הקווין  שני של ובהתכללות קווין בשלושה היא העבודה
עבודתו  שאז קניין של חדש וסוג שלישי עניין המביאה
וזוהי  - קרקע בחינת - קבוע ובאופן התיקון בעולם היא
שהיו  עניינים הקב"ה קונה ידה ועל שבה העבודה שלימות

עולם. של יחידו - לרה"י ומעבירם דפירודא טורי ברה"ר
קנה  חכמה ו"ראשית ה'" יראת חכמה "ראשית כך משום
ה' יראת חכמה ראשית כי אחד, בקנה עולים כו'" חכמה
לכל  הנוגע דבר שהוא ברוחניות הקניין עניין הבנת היינו
ובכל  חכמה קנה חכמה "ראשית ולכן ה', עבודת ענייני
אפשר  ובינה) (חכמה מוחין ידי על רק כי בינה" קנינך
ופעולה  התכללות בהן לפעול המידות, על ל"השתלט"

וקבע. דתיקון באופן
(e"nyz ybie t"y zgiy it lr)

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.·ÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:
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מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.Â- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה
אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk -17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .19ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú¯20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ ÏL ¯ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

מעשהֿ בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.ÈB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
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ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«
BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈

ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.‡È‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.·ÈÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚È¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי
יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני. לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.ÊËdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
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¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈
;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל

משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,
יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם
לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על

משנה). (כסף שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ- ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È¯‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא
מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.‡Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.·‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»
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‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא
- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת

ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»

d‡˜ Ï‚¯Â30Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ
Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆

'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ
(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה

אותה.28)ט.). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.Ê¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.Á'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
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לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'

וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.ÈB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין

רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

מקל2ֿ) זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.·?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ
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‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,

רברבי.

.‚d‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) (כסף10ֿ)בגלל רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף
הוא: ידוע כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן
אמרת. אי ד"ה ב'תוספות' שם

.Â¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»
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שאף31ֿ) הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«

.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס

ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
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והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים

אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין
ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.·ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי

כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
במטלטלין. רק השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

היא  "אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
קידושין  (ברטנורא עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון
אחריות" להם שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו,
שיכול  עליהם", סומך "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני
אבל  מהם. חובו את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור
עליהם  סומך המלוה ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין
"נכסים  נקראים ולכן חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור

אחריות". להם אגב'.76)שאין ב'קנין כלומר,

.ÊÈe¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א
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.ÁÈÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה

והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם
וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס

אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל
לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

á"ôùú'ä 'á-øãà 'à 'å íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpew egipdl zeyx el yiy mewn lk mc` ly eilk"

הם  הקב"ה, זה העליון' 'אדם של כליו העניינים: בפנימיות
כל  את עבורו שיקנו כדי בעולם הניחם שהקב"ה ישראל
צריך  ולכן בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, ענייני
עבורו  לקנות שיוכלו כדי להם המצטרך כל להם לתת
וטוב  שמחה מנוחה, מתוך תהיה שעבודתם עי"ז בשלימות

לבב.
(עלמא  הרבים ברשות קונים אינם אדם של שכליו ומה
לרשות  הרבים רשות את להפוך הקב"ה יכול דפרודא)

משם. גם ולקנות עולם של יחידו - היחיד
(92 'rd 62 'r `"g g"nyz y"dq it lr)

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,
ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור

לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו
א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה

ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו
ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא

הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת
שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.·˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.‚¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה

ט).

.„ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
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דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.Â„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון
יוסף). (נימוקי

.Ê˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך
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.ÁÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆
‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.ËÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי

לר"מ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,

לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את
משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש

ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,
וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו

פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב"ד). ובניגוד
נתמלאה  אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם

ח). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.·È¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא

מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ
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„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה

הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא
משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
(מגידֿ בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.·‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
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‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»
‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek odilr oicitwn oi`y minc"

חכמים  גזרו במטלטלין אבל קונות, מעות הדין מעיקר
יאבד  הלוקח שישלם אחר שמא משיכה, גם והצריכו
לסטים  שבאו או ונשרף דליקה שנפלה כגון באונס החפץ
ולא  המוכר יתמהמה ברשותו עוד שאינו וכיון אותו. ליטול
גם  והצריכו המוכר ברשות חכמים העמידוהו לפיכך יצילנו,
כדי  בעליה" חטיך נשרפו לו יאמר שמא -"גזירה משיכה

החפץ. את להציל שישתדל
גם  להצריך חכמים גזרו לא שכיחים שאינם בדברים אבל
שחפן  כגון עליהם מקפידים שאין בדמים ולכן משיכה,

משיכה. צריך ואין קניין זה הרי למוכר ונתנן מעות
טז, עקב תורה' ב'לקוטי (כמבואר ברוחניות הקניין עניין
את  קונה וארץ" שמים "קונה שהוא שהקב"ה מה הוא ג.)

מרש  שמושכם ידי (על ובמשיכה בכסף העולם ות ענייני
כיסופים  מלשון כסף ונותן עולם, של יחידו לרשות הרבים
מעם  ובפרט התחתונים מהנבראים רבה) אהבה בחי' שהוא
שגזרו  שהגזירות ידוע והנה ידם. על שנפעלו כפי ישראל
שכיחא  דלא במילתא אבל הדורות ירידת מצד הן חכמים
לגזירה, זקוקים שעבורם אנשים מיעוט יש אם גם
וגם  משיכה בלא גם קונות שמעות תורה דין על העמידוהו
שמים  (קונה הקניין יוגמר המיעוט) (ללא הרוב ידי על
ירשו  "לעולם ליעוד ומיד תיכף וזוכים בשלימותו, וארץ)
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל ארץ ירושת - ארץ"
להם  יש ישראל ו"כל צדיקים" כולם "עמך שהרי המתים
היעוד  קיום העולם בכל שפועלים ועד הבא" לעלם חלק

דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,

שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף
כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד

הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קלט dxikn zekld - oipw xtq - 'aÎxc` '` 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.‰˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëe¯t ‰ÂL30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙B¯Ùa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין

חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) בבא37ֿ)הגאונים
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם
כל  את קנה המסירה ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב). ס"ק שם, (סמ"ע,41)(סמ"ע, שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב לדעת 43)בפרק

כלי, שיעור לנתק שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
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‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)
דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ·«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈
‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.‡È‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.·È˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין בבא61ֿ)כלומר,
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
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קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן
הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,

בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות
דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות

התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין
ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל

טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן
כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה

ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה
ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו

עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות
הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
בבבאֿ הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.·˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות

והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
דבבאֿ פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי

ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,
מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין

מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו
שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה

ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -
לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם

הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל

כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
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הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ
¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»

·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל  ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים
לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,
בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
במגידֿ ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש

ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,
מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.

ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם
הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,

הפירות. כל שאר קונות

.ÊC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.·BÁ‰ ‰»̃»«

ובבא51ֿ) מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,
אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל

(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,

ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן

הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ
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ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף

הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
המשאֿ על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.È- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.‡ÈBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.·È˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
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מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל
ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות

ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,
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עז:88) נמוקיֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש, אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב
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כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק
מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).
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שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

á"ôùú'ä 'á-øãà 'á ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו
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שהתחתונים  מה הוא ברוחניות הקניין עניין כמבואר,
העולם  ענייני את מקנים בעבודתם, ישראל) (ובפרט
כסף  ובמשיכה. בכסף וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה
למטה, מלמעלה בהמשכה הבא והוא כיסופים מלשון
כל  והנה, למעלה. מלמטה העלאה עניינה משיכה ואילו
יעלה  שהאדם בכדי הוא רבה, אהבה - כסף - האור גילוי
שקיבל  היינו בו" "חזר אם ולכן למעלה, העולם ענייני את
העולם  עניני את העלה לא היינו משך, ולא הכסף את
חומר  את שיבין כדי שפרע" "מי לקבל צריך למעלה,

העניין.
לפני  שהיה כו'" ... המבול מדור שפרע "מי שמזכיר ומה
גדרי  מצד הוא המשיכה עניין שכל מכיון הוא תורה, מתן
למעלה, ויעלוהו שימשכוהו לא אם יתברר שלא העולם
רק  בו ונמצאים מהעולם למעלה שהם ישראל מצד אבל
יכולה  למטה, ולירד ודרגתם ממקומם לצאת ה' ציווי מצד
ריבוי  ידי על ושלום מנוחה של בדרך להיעשות העבודה
כל  ובאו נתקבצו שאז המלך שלמה כבימי אור, גילוי
נאמר  שעליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות
אבל  כג.) כט, הימים-א (דברי ה'" כסא על שלמה "וישב
מלחמה  בדרך האדם בעבודת צורך יש והגלות החטא מצד
העולם  אומות מצד היא בגלות שהירידה ומכיון דווקא.
מדור  שפרע ש"מי לו מזכירים העולם, של גדרו ומצד
בירור  של העבודה העדר על הוא הפרעון כי המבול"

העולם.
(683 'r a"g h"nyz y"dtq)

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב הלכה ג פרק למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
יעשו  לא ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
במי  ולאוררו לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה
המוכר  ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע
ב"מי  חייב המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח,

מי 5)שפרע". אמרו, "אבל מד. מציעא בבבא משנה
(שם  בגמרא המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע
עליו  להטיל שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:)
העם  שבהמון לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת
הזהב). פרק (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל

המטלטלין  נקנו ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף
למוכר  רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון - לקונה
מי  קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש
קטן  סעיף רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע
להבין  יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב).
שפרע]. במי הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה

ואת 6) חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
מאוחר. יותר בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר

מח:),7) מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
הדמים. כל נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון
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וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים
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Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



dxiknקמו zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'a w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא
ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
רשות  לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני 22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל
כל  את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב
אין  ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי

.„ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.‰ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף

מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
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דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל
שם]. עיין אותו, כופין

.Ê¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈

.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.Á„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
המגידֿ שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן

(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין
בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי
במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב

שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה
מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין

לשליח 47)וממכר. אלא למשלח למכור רצה לא שהמוכר
ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.·È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ¯‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.„ÈÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„·Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.‡¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),
ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו
בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.·¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,
(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.

שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
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ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין
ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק
לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»

Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»
ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈

Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.ÁBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון
הרוב. אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",

הראשון 40) הדין בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי
לא  ובשני דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני:
מה  ברור לא זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר
שם, רש"י ולדעת דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי  שם בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי

לראשון. מכפי 44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע, רבי בר הונא כרב
(שם). מי 46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע
המכירה, את לבטל הספק של בכוחו אין - בספק שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח

תנאיו. שלמות מבלתי

.‡Lc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות
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ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.·ÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»
‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡Â¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈

Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«
,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ

‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»
‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד אף9ֿ)שקלים
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא

כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב

בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף
בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
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Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ
.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈
ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆

.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה

בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל

ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר
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ספרטהרה-הלכותטומאתמת
¤¤§¨¨¨

האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר
הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם

בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה
עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
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‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»
ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»
˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆

da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
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הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני
לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח

הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת

המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"ë éðù íåé

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»
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dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ
dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…

dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל

טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
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תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה

טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,
ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש

לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים
להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
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znקנו z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` f"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«

Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי

ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
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קנז zn z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"ë éùéìù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני
משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים

עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון
ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר

ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים
נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה

וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה
כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר

או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם
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מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל

ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע
דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ

¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של

והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק
מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא

צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«

¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈
,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»
‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»

¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
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‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»
Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«

˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה

הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי
ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי

טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

á"ôùú'ä 'à-øãà è"ë éòéáø íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני
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שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»
d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»

ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ
Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»

ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈
.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,
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קסי zn z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆

ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»
‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»

¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆
¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»

.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס
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á"ôùú'ä 'à-øãà 'ì éùéîç íåé

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון

ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
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¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל

רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.
בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,

כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ואף47ֿ)מפרש
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆

BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…
‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ

ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ
dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«

ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
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המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת
באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה

חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈

ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

á"ôùú'ä 'á-øãà 'à éùéù íåé

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
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‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…
.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»

.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־ וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה
בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
– הביטול עניין הוא ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
- מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר "ואנכי
להקיף  צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את הופך
יכול  המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד עצמו
הבנויות  ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה, לקבל
אפילו  יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות בקודש

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לחול צריך פתח ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית לסתום

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך
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בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה

á"ôùú'ä 'á-øãà 'á ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
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בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום
בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»

CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»
Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿

„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈
Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««

„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -
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.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין

ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה



zeevnd xtq m"anx ixeriy'aÎxc` 'aÎ'`Îxc` e"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'à-øãà å"ë ïåùàø íåé
.äëø äùò úåöî

.áöø .äöø äùòú àì úåöî
― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם dk)"ויׁשב ,dl xacna)ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ

c)ספרי ,hi mixacl mihtey zyxt)אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ
ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה jli`e)ּכלּֿדיני .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
אלֿעיר לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ּבמהּֿׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעדֿעמדֹו".
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"ë éðù íåé
.æîø äùò úåöî
'à-øãàæ"ë-å"ëéðù-ïåùàøíåé

.æöø .âöø äùòú àì úåöî
.áô÷ äùò úåöî
― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשרֹוד מי ּכלֹומר:מּיד רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
להּציל נּוכל לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשאנּו

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא ("ikאתֿהּנרדף ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe .. miyp` evpi

(".. eiyeana dwifgde"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה
(ai ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון .(`vz ik)ּבמבׁשיו" : ְְְִִֵָֻ

(mda yea `edy zenewna)ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶָָָֻ
ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי נפׁשֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָסּכנת
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָסּכנת
אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאין
זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "עינ תחֹוס לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר:
ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― האחד" "אׁשת ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּזה

(ievna)ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל היא: והּכּונה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרֹודף:
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ―ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(br.)מּסנהדרין ְְִִֶַ
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― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁש

avx)לזֹו dyrz `l)אתֿהחֹוטא העדים יהרגּו ׁשּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
(dzin miaiigy `hga)― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֶַָעד

עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם אּלא זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל אֹותֹו: וסּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף נקרא: הּוא אז ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָהרי
וסר התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו אתֿהעברה במּלעׂשֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם אז ―ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנסּמא
ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס האזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּובאה

"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה ּולׁשֹון(my)אמרֹו: ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ
my)ספרי `vz zyxt)מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה : ְְְִֵֵֶַַַָָֹ

להּצילֹו חּיב dci)ׁשאּתה lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַַָָֹלא
ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֹֻלא
ּכ אתּֿכּפּה". ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹּכלּֿדבר
אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאתּֿכּפּה".
אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכלֿמי

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ,(scexd)ּבאדם ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות אחת אחר הרֹודף ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּתנאי
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין fk)המארׂשה ,ak my)לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― ְְִִִֶַָָָָָָמֹוׁשיע
אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהׁשוה
הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי

ek)הּזה" ,my)'ח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
br)מּסנהדרין Ð ar). ְְִִֶַ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו מהּֿׁשּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
עלּֿדם "לאֿתעמד יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו אתֿממֹון רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר אתֿהאמת. ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע עלּֿדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד

אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט (eidiyערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exearֿאת ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ אתּֿגבּול וׁשּלׁשּת הּדר(b ,hi mixac)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹות(fr.)נתּבארּו .(.f) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

`)ּוׁשקלים dpyn ` wxt)הזּכרנּו ּוכבר (zevnוסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ
(frw dyr."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"ë éùéìù íåé
.èù äùòú àì úåöî .àô÷ äùò úåöî

.ãô÷ äùò úåöî .öçø
― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ

(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.
ּבאדמה" חלל "ּכיֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו
סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה dwfga)ּומּלעבֹוד mxefd min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
c)יּזרע" ,my)מּכֹות ּובגמרא זהֿלֹוקה. על (ak.)והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן
ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים "ולאֿתׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' 'ולאֿתׂשים עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה". ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
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`aÎxc'קע '` Î'`Îxc` h"k iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים
"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג
קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

á"ôùú'ä 'à-øãà è"ë éòéáø íåé
.èöø äùòú àì úåöî

.øò äùòú àì úåöî .âø .áø äùò úåöî
― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעצה zpbed)זהֿאתֿזה dpi`y)יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָעצה
ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָמּלהטעֹותֹו
"ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָחֹוׁשבֹו

מכׁשל" תּתן לא ci)עּור ,hi `xwie)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְִִִִֵֵָֹֹ
(miyecwעצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא "ולפני :ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה עצה לֹו ּתּתן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאל
ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ׁשּמסּיע מי ּגם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכֹולל
ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה האדם לאֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבא
ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָעּור
ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
לפי מכׁשל", תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֹֹעֹוברים
הׁשלמת לֹו והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכלֿאחד
עֹובר ּבהם: אֹומרים זה מּסּוג ּדברים והרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעברה.
ּדקרא ּופׁשטיּה מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָֹֹמּׁשּום:

ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו ְְְִִֶַַָהּוא

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמּׂשא
עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹאמרֹו

עּמֹו" d)ּתעזב ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְֲִִַַָֹ
(mihtynעזב'" אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב "עזֹוב :ְְְֲִַָָָָָֹֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצאנּו ― ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַֹּתעזב'
מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו ּכלֹומר: (zevnלאּֿתעׂשה", ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(dyrּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת מּלהּניחּה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻוהזהרנּו
לאֿתעׂשה ּבמצות x"r)ׁשּיתּבאר dnilynd devnd)ואם : ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹ

ולאֿתעׂשה. עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ּתחת רֹובצת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּניחּה
מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּנה
מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָעׂשה.

.(al.)מציעא ְִָ

― הר"ג אתֿהּמּׂשאהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
לטעֹון.מןֿה מןֿהּתֹורה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלאֿתעׂשה".

וגֹו'" אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)אתֿחמֹור "לאֿתראה : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה, מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור d)"ּכיֿתראה ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ì éùéîç íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָנתּבאר
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתּקנה,
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות

מׁשּפ נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. זה,הסמיכּון ּדין טי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָ
ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:

מ ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק (aa`)וסּוג, ְִִִִֶֶֶֶֶֶָ
ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָמציעא

ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà 'à éùéù íåé
.äîø äùò úåöî
'á-øãà'à-'à-øãàè"ëéùéù-éòéáøíåé

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
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קעי 'aÎxc` 'a w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà 'á ÷"ù íåé
.ðø äùòú àì úåöî

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר זהֿאתֿזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
אתֿאחיו" איׁש אלּֿתֹונּו עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)אלּֿתֹונּו" אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― אתֿאחיו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בטיב  הי'  לא  אשר  ששמעתי  אחרי  רוחי  את  הרגיע  אשר  אדר,  מג'  מכתבו  קבלתי  בנועם 
הבריאות בחזירתו מכאן לעירו... וכנראה ממכתבו כבר ת"ל חזר לאיתנו.

וע"ד הצחות י"ל ע"פ מרז"ל לאיתנו לתנאו, שתנאי התנה הקב"ה שיקיימו ישראל התומ"צ 
ויתקיימו השמים והארץ, וידוע המבואר בספרי מוסר ובספרי חסידות אשר השמים כולל כל ענינים 
הרוחניים והארץ כוללת כל הענינים הגשמיים, ואצל איש ואשה הישראלים הנה קיום דברים אלו 
תלוים בקיום התומ"צ שהם הם הצנורות והכלים לכל עניניהם וכמ"ש אם בחקותי תלכו גו' ונתתי 

גו'...

נהניתי לקרות בסיום מכתבו אשר ביום א' העבר צריכה היתה להיות אסיפת נשי ובנות חב"ד, 
ובטח היתה בהצלחה ובאופן שעוד גדל אצלן הרצון להוסיף אומץ בעבודתן לימים יבואו ובפרט בחדש 
אדר שעוד מתחלת החדש הרי מרבין בשמחה מפני חג הפורים שבו, ואשר אף שגם על חנוכה ופסח 

אמרז"ל שאף הן היו באותו הנס, הרי מובלטה ביותר השתתפות הנשים בימי הפורים.

ולסיים בד"ת מה דמתחיל במכתבו הוא, בענין נתינת שלום לרבו וציין ג"כ לשו"ע יו"ד סי' 
רמ"ב סעיף ט"ז, הנה יעויין בנ"כ השו"ע. וידוע שזהו ג"כ מהחילוקים דבין בני ארץ ישראל ובני בבל 
- וכמובא בספר חלופי מנהגים, ובאשר אין הספר מצוי הנני מעתיק הציונים. ברכות כז, ב. נזיר כ, ב 
)עיי"ש חילוק גירסת הרי"ף והרא"ש( ובמעדני יו"ט שם. ב"ק עג, ב ובתוס' ויפ"ע שם. שבועות לב, א 

)עיי"ש(. בירוש' ברכות ונזיר שם.
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âé-÷øô äéîçðfhÎe

åìL úðLa ék íìLeøéa éúééä àì äæ-ìëáeCìnä-ìà éúàa ìáa-Cìî àzñLçzøàì íézLe íéL §¨¤¾¬Ÿ¨¦−¦¦«¨¨®¦¦¿¦§©Á§Ÿ¦̧§©¹¦§©§©§©³§§¤«¤¨¤Æ¨´¦¤©¤½¤
ð íéîé õ÷ìe:Cìnä-ïî ézìàLæúBNòì äiáBèì áéLéìà äNò øLà äòøá äðéáàå íìLeøéì àBáàå §¥¬¨¦−¦§©¬§¦¦©¤«¤¨¨−¦«¨¨®¦¨¨¦´¨¨¨À̈£¤̧¨¨³¤§¨¦Æ§´¦½̈©£¬

:íéýìàä úéa éøöça äkLð Bìçlä-ïî õeçä äiáBè-úéá éìk-ìk-úà äëéìLàå ãàî éì òøiå:äkL Æ¦§½̈§©§¥−¥¬¨¡Ÿ¦«©¥¬©«¦−§®Ÿ¨«©§¦¹¨¤¨§¥¯¥¦¨²©−¦©¦§¨«
èlä eøäèéå äøîàå(ô) :äðBáläå äçðnä-úà íéýìàä úéa éìk íM äáéLàå úBëLéäòãàå ¨´Ÿ§½̈©«§©£−©§¨®¨¨¦´¨À̈§¥Æ¥´¨¡Ÿ¦½¤©¦§−̈§©§¨«¨¥´§½̈

:äëàìnä éNò íéøøLîäå íiåìä eäãNì-Léà eçøáiå äðzð àì íiåìä úBéðî-ékàéäáéøàå ¦«§¨¬©§¦¦−´Ÿ¦¨®¨©¦§§¯¦§¨¥²©§¦¦¬§©§Ÿ§¦−Ÿ¥¬©§¨¨«¨¨¦Æ¨Æ
:íãîò-ìò íãîòàå íöa÷àå íéýìàä-úéa áæòð òecî äøîàå íéðâqä-úàáéeàéáä äãeäé-ìëå ¤©§¨¦½¨´Ÿ§½̈©−©¤¡©´¥¨¡Ÿ¦®¨«¤̧§§¥½¨«©£¦¥−©¨§¨«§¨§À̈¥¦¹

:úBøöBàì øäöiäå LBøézäå ïâcä øNòîâéäéãôe øôBqä ÷Bãöå ïäkä äéîìL úBøöBà-ìò äøöBàå ©§©¯©¨²̈§©¦¬§©¦§−̈¨¨«¨§¨´©Â¨¤¤§¨̧©Ÿ¥¹§¨´©¥À§¨¨Æ
(ô) :íäéçàì ÷ìçì íäéìòå eáLçð íéðîàð ék äéðzî-ïa øekæ-ïa ïðç íãé-ìòå íiåìä-ïîãéél-äøëæ ¦©§¦¦½§©¨½̈¨¨¬¤©−¤©©§¨®¦³¤¡¨¦Æ¤§½̈©£¥¤−©£¬Ÿ©£¥¤«¨§¨¦¬

:åéøîLîáe éýìà úéáa éúéNò øLà éãñç çîz-ìàå úàæ-ìò éýìàåèäãeäéá éúéàø änää íéîia ¡Ÿ©−©®Ÿ§©¤´©£¨©À£¤¬¨¦²¦§¥¬¡Ÿ©−§¦§¨¨«©¨¦´¨¥¿¨¨¦´¦¦«¨´
àOî-ìëå íéðàúe íéáðò ïéé-óàå íéøîçä-ìò íéñîòå úBîøòä íéàéáîe úaMa | úBzb-íéëøc |«Ÿ§¦«¦´©©¿̈§¦¦´¨£¥´§«Ÿ§¦¶©©£Ÿ¦§©©¹¦£¨¦³§¥¦Æ§¨©½̈

:ãéö íøëî íBéa ãéòàå úaMä íBéa íìLeøé íéàéáîeæèøëî-ìëå âàc íéàéáî dá eáLé íéøväå §¦¦¬§¨©−¦§´©©¨®¨¨¦¾§−¦§¨¬¨«¦§©Ÿ¦Æ¨´§½̈§¦¦¬−̈§¨¤®¤
Leøéáe äãeäé éðáì úaMa íéøëîe:íì Ÿ§¦¯©©¨²¦§¥¬§−̈¦¨¨¦«

i"yx
(Â).äæ ìëáå המלך אל באתי הזה המעשה ובכל

לבבל: לעלות éúìàùð.וחזרתי רשות לי שיתן
ולחזור: ויטהרו äøîåàå.(Ë)לירושלים לטהר צויתי

וגומר: äðúð.מנות:úåéðî.(È)הלשכות àì נתנו שלא
ואנה  אנה להם והלכו ברחו כן ועל המתנות שם ישראל
בעבודתם: כך כל עוסקים היו ולא מתנותיהם לשאול

(‡È).íöá÷àå להעמידם והלוים הכהנים את קיבצתי

להם  מביאים היו ישראל וכל בעבודתם משמרתם על
מתנותם: íéðîàð.(È‚)שם éë המתנות לחלוק היו

תבואה:úåîøòä.(ÂË)ביניהם: של ãéòàå.אלומות
לעשות: שלא בהם ãéö.העידותי íøëî íåéá ביום

לדרך  צידה להם ויתן כמו ציד וציד, מזון מוכרים שהיו
מ"ח ) מביאים íéøåöäå.(ÊË):(בראשית צור של סוחרים

למכור: דגים

cec zcevn
(Â).‰Ê ÏÎ·Âאת אלישיב פינה  אשר הזה  הדבר שנעשה בעת 

טוביה: בעבור אלה ‰ÍÏÓ.כל  Ï‡ È˙‡·הדבר נעשה ואז
הזה: ÌÈÓÈ.הרע  ı˜ÏÂ:כמה פירש  ולא ימים  È˙Ï‡˘.ולסוף 

לירושלים: ללכת רשות  לי לתת מעמו È·‡Â‰(Ê)שאלתי
.‰Ú¯·אלישיב עשה אשר המעשה  ברעת  להבין לב נתתי

ה': בית מחצרות  באחד  לשכה לו ולפנות לתקן טוביה בדבר
(Á).ÈÏ Ú¯ÈÂ:בעיני רע היה הזה  Â‚Â'.הדבר  ÈÏÎ ÏÎ ר"ל ‡˙

הבית: תשמישי וטהרוÓÂ‡Â¯‰.(Ë)כלי הדבר  על  צויתי
ומיאוס: טומאה  דבר מכל  Â‚Â'.הלשכות Ì˘ ‰·È˘‡Âלהיות

טוביה : בה ישב  לא עד מאז היה  כאשר נודעÚ„‡Â‰.(È)בה 
נפשו: להחיות  וקצירה בחרישה לעבדה  לשדהו אחד  כל  ברח  ולזה סיפוקם די להם  ואין הלוים מתנות  ניתן לא אשר È˘ÂÚלי

.‰Î‡ÏÓ‰: השערים והגפת השיר ÊÚ·.(È‡)מלאכת ÚÂ„Ó: הבית משרתי הלוים  מן עזובה  היא  אתÌˆ·˜‡Â.למה קיבצתי
מאז: שהיה כמו במשמרו כ"א מעמדם מקום  על והעמדתים  Â‰È„‰.(È·)הלוים  ÏÎÂהם גם חזרו למקומן  הלוים חזרו כאשר 

ללוים : לחלקם האוצרות  אל  המעשרות  האוצרות :Â‡Âˆ¯‰.(È‚)להביא  על  וגזברים ממונים  ר "ל  אוצרים  Ì„È.שמתי  ÏÚÂ סמוך
וכו ': חנן היה  אליהם ונטפל  העם :Â·˘Á.להם הלוים :Ì‰ÈÏÚÂ.בעיני לאחיהם  המעשר את לחלק עליהם ÎÊ¯‰(È„)הטלתי

.ÈÏ:'וכו החסדים תמחה ואל הטובה זאת בעבור מכונם:ÂÈ¯Ó˘Ó·Â.לזכות  על ‚˙Â˙.(ÂË)להעמיד  ÌÈÎ¯Â„ענבים דורכים
היין: להוציא  ‰ÂÓ¯Ú˙.בגתות  ÌÈ‡È·ÓÂ:לשאתם החמורים  על  אותם ועומסים  התבואה הערמות הבית  אל  ÔÈÈמביאים Û‡Â

.'Â‚Â:השבת ביום  הבית  אל  ולהביאם  לשאתם החמורים על  כזאת:ÈÚ‡Â„.עומסים עוד  יעשו לבל בהם  Â‚Â'.התריתי  ÌÂÈ·
מקובצים: כולם אז כי הצידה  את בו שמוכרים  השוק ביום מביאיםÌÈ¯Âˆ‰Â.(ÊË)ר "ל  היו בירושלים ישבו אשר צור אנשי

לישראל : בשבת  מוכרים והיו הנמכר דבר וכל  אתÌÈÏ˘Â¯È·Â.דגים בה  חיללו  המקדש , ובה  קדושה  עיר  שהיא  אף כאומר
השבת:

oeiv zcevn
(Â).È˙Ï‡˘עצמו על  היה שאלתו כי ועל  ובקשה שאלה מל '

דוד  נשאל נשאל וכן  נפעל  בלשון כ')אמר א' :(שמואל
(Ê).‰Î˘:לשכה ריב:È¯‡Â·‰.(È‡)כמו מלשון 

(„È).ÁÓ˙:מחיקה ענין והוא תמחה הכלי‚˙Â˙.(ÂË)כמו
בגת כדורך  וכן גת קרוי היין להוציא  הענבים בו שדורכים

ס"ג) ערמות ‰ÂÓ¯Ú˙.:(ישעיה ויתנו  כמו  לתבואה ב'כרי (ד"ה

חמורוÌÈÒÓÂÚÂ.:ל"א) על  איש ויעמוס כמו משא הטענת  ענין
מ"ד) ומזון:ˆÈ„.:(בראשית צידה קבוצת„‚.(ÊË)מלשון ר "ל 

דגים:
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æé-÷øô ìà÷æçéhÎd

ä:BîN äôöôö íéaø íéî-ìò ç÷ òøæ-äãNa eäðziå õøàä òøfî çwiååúçøñ ïôâì éäéå çîöiå ©¦©Æ¦¤´©¨½̈¤©«¦§¥−¦§¥®̈©µ̈©©´¦©¦½©§¨−̈¨«©¦§©¿©§¦Á§¤̧¤Ÿ©¹©
:úBøàt çlLzå íéca Nòzå ïôâì éäzå eéäé åézçz åéLøLå åéìà åéúBiìc úBðôì äîB÷ úìôLæéäéå ¦§©´À̈¦§³¨¦¨Æ¥½̈§¨¨−̈©§¨´¦«§®©§¦´§¤½¤©©´©©¦½©§©©−Ÿ«©§¦³

Bl-äçìL åéúBiìãå åéìò äéLøL äðôk úàfä ïôbä äpäå äöBð-áøå íéôðk ìBãb ìBãb ãçà-øLð¤«¤¤¨Æ¨½§¬§¨©−¦§©¨®§¦¥Á©¤̧¤©¹Ÿ¨«§¨¯¨¢¤´¨¨À̈§¨«¦¨Æ¦§¨½
:dòhî úBâøòî dúBà úB÷Läìçðò úBNòì äìeúL àéä íéaø íéî-ìà áBh äãN-ìàúàNìå ó §©§´½̈¥£ª−©¨¨«¤¨¬¤²¤©¬¦©¦−¦´§¨®©£³¨¨Æ§¨¥´

:úøcà ïôâì úBéäì éøtè| déøt-úàå ÷zðé äéLøL-úà àBìä çìöz ýåýé éðãà øîà äk øîà ¤½¦¦§−§¤¬¤©¨«¤¡ÀŸ¬Ÿ¨©²£Ÿ¨¬§Ÿ¦−¦§¨®£Á¤¨¨¤̧¨§©¥¹§¤¦§¨´
:äéLøMî dúBà úBàNîì áø-íòáe äìBãb òøæá-àìå Láéz dçîö étøè-ìk Láéå ññB÷é§¥´§¨¥À¨©§¥³¦§¨Æ¦½̈§«Ÿ¦§³Ÿ©§¨Æ§©½̈§©§¬−̈¦¨¨¤«¨

i"yx
(‰).õøàä òøæî ç÷éå:בנו צדקיהו òøæ.את äãùá

מלוכה: בעיר íéáø.בירושלים íéî ìò ç÷ על נשרש
סביביו: על וממשלה גדולה לו נתן כלומר רבים, מים

.äôöôö שאלק"א מרובים שענפיו ערבה אילן מין
כו)כמוúçøåñ.(Â)בלע"ז: העודף (שמות וסרח
÷äîå.גדולה: úìôù:בבל למלך åéúåéìã.לעבוד

בבל:åéìà.זמורותיו: מלך בבל:åéúçú.אל מלך תחת
.íéãá:מוטות.çìùúå:ותגדל.úåøàô:רבים ענפים

(Ê).ãçà øùð éäéå:מצרים äéùøù.מלך äðôë לשון
ולכפן לשוד כמו ה)רעבון שרשי (איוב ונתאוו רעבו

כמו  כפנה משמע ויש תוספות הנשר לאותו הזאת הגפן
לו  הדומה מן יש רבותינו ובדברי הפוך, והוא אספה

כנפה  כמו הוא וכפנא כנופיא העם לאסיפת שקורין
בלע"ז: åì.אמאש"א äçìù åéúåéìãå שלחה ושלוחיה

אותה: ולהשקות אליה לבא äòèî.לו úåâøòî
הראשון: הנשר לו שעשה מים äãù(Á)מהעוגיות ìà

.'åâå áåè טוב שדה אל כי זאת עשתה חנם ועל כלומר
שתולה: úøãà.היתה ïôâì:תקיף כל øåîà.(Ë)לגפן

נמנה  אינו כי אני ותמיה זה במקרא ביתא האלפא
הראשון:úðé÷.במסורת: ññå÷é.הנשר äéøô úà כמו

לעיניו: ששחטן צדקיהו בני הם עלי éôøè.יקוצץ,
בלע"ז: áø.פוייליי"א íòáå äìåãâ òåøæá àìå יבא

לעזרתה: השני äéùøùî.הנשר äúåà úåàùîì לנוכח
משרשיה: אותה ומסיעות העוקרות

cec zcevn
(‰).ı¯‡‰ Ú¯ÊÓ: בה זרע אשר עצמה ההיא ·˘„‰מהארץ
.Ú¯Ê:לזריעה טובה  למים˜Á.בשדה  סמוך  וזרעה לקחה 

הרטיבות : מרבית בה לבוא  ˘ÂÓ.רבים ‰ÙˆÙˆאת שם הנשר
ר"ל  צפצפ ' כאילן ענף בעלת להיות שתצמח באופן הזרע

המלוכה: מזרע  בה והיהÁÓˆÈÂ.(Â)המליך  צמח  ההוא  הזרע
בקומה : ושפלה הרבה המתפשטת גפן להיותÂÙÏ˙.לאילן 

עולות שהדליות האילנות שאר כדרך  לא אליו פונות דליותיו
למטה יורדות  שהמה  הגפן  דליות כדרך  כ"א בגובה למעלה

האילן: גוף  מול  השרישוÂÈ˘¯˘Â.לפנות ההוא האילן שרשי
שאר כדרך  למרחוק התפשטו ולא הגפן  עץ  וכדרך  האילן  תחת

יכנע: למולו  אבל  במקומו  רק  המשילו  ר "ל  È‰˙Âהאילנות
.ÔÙ‚Ïהרבה והגדילה  עשתה כי לו היה  הגפן שבחי  גם  ר"ל

ר"ל  הגפן עץ  וכדרך  למרחוק  התפשטו הרכים וענפיה בדים
רב: ממשל לו היה  ÌÈÙÎ.(Ê)במקומו ÏÂ„‚מה על פי' הוא 

גדול: Âˆ‰.שקראו  ·¯Âהיה לא  אבל  בו  היה נוצה  הרבה 
הנשר כמו  הרקמה ולא  האבר אורך לו היה  ולא נוצה  מלא

יאמר: פרעה ועל  ÂÈÏÚ.הראשון ‰È˘¯˘ ‰ÙÎ כל אספה
עליו : לבטוח ההוא הנשר על  ÂÏ.שרשיה ‰ÁÏ˘ ÂÈ˙ÂÈÏ„Â

המים מן אותה ישקה  שהוא ההוא הנשר  אל  דליותיו הושיטה
הראשון  הנשר לה  שעשה נטיעתה  לצורך העשויות הערוגות בין ערוגות)המכונסים  כעין הנטיעה סביב לעשות הדרך כן שלח (כי ר "ל 

נ "נ: שהמליכו המלוכה  בידו  להחזיק פרעה אל ÂË·.(Á)מלאכיו ‰„˘ Ï‡נטועה הלא  כי  מאד  טעה  הזה הגפן והנה  כאומר 
מבלי וחזקה גדולה גפן מעצמה  להיות פרי  ולגדל  ענפים עשות למען רבים  מים אל וסמוך  טוב  בשדה  הראשון הנשר  ע "י היא 
במלוכה: לעמוד יוכל  פרעה מבלי הלא ר"ל הראשון הנשר מעשה בפועל  הבאים  המים מן השקאתו ומבלי השני הנשר בטחון

(Ë).¯ÂÓ‡:ההיא הגפן הראשון˙ˆÁÏ.על  הנשר הלא  השני הנשר  בבטחון תצלח וכי ר"ל  התימה ה"א ותחסר  התצלח כמו 
נ"נ ר "ל  הרטיבות  בהם  לבוא יניקה להם אין האילן מן ונכרתו הואיל  יתייבשו וממילא פריה  ויכרת שרשיה את  ויעקור יעתוק

צדקיהו: בני  וישחט המלוכה ˆÁÓ‰.יעקור ÈÙ¯Ë ÏÎיהיו העם  ר"ל שרשיה  ונעקרו הואיל  יתייבשו בה שצמחו העלים  כל 
Â‚Â'.גולים : ‰ÏÂ„‚ ÚÂ¯Ê· ‡ÏÂהראשון הנשר מול  במלחמה  לעמוד  רב ובעם גדולה בזרוע בעזרתה יבוא  לא השני הנשר ר "ל 

נ "נ: מול  פרעה לו יעזור לא ר "ל  שרשיה נשרשו אשר ממקום אותה ולהסיע לעקור הבא

oeiv zcevn
(‰).Á˜: לקיחה ובדרז"ל ˆÙˆÙ‰.מלשון  ערבה מין הוא 

פסולה  לג)והצפצפה כמוÁ¯ÂÒ˙.(Â):(סוכה ורב  יתרון ענין
העודף כז)וסרח שדרכם„ÂÈ˙ÂÈÏ.:(שמות הענפים  יקראו  כן

למרום עיני דלו מל' והוא  למעלה לח)לעלות באורך (ישעיה וכן 
לא)דליותיו  בדיה·„ÌÈ.:(לקמן ממטה וכן הגסיס הענפים הם
יט) קציריהÁÏ˘˙Â.:(לקמן תשלח  כמו התפשטות  (תהלים ענין

מסעףÙ‡¯˙.:פ) וכן הדקים הענפים והם פארות מן הפוך  היא
י)פארה  כנופיאÙÎ‰.(Ê):(ישעיה יש ובדרז"ל אסיפה  ענין

ס) הפוך:(שבת שהוא הושטה :˘ÁÏ‰.ועם הםÂ¯ÚÓ‚˙.ענין
הבשם כערוגות  כמו המחרישה  ה)תלמי  מל 'ÚËÓ‰.:(ש"ה

˘„‰.(Á)נטיעה: Ï‡הבי"ת במקום  אל מלת  ובא בשדה כמו 
הארון ואל כה)כמו שתול ˘˙ÏÂ‰.:(שמות כעץ והיה  כמו נטועה

א) וסבל:ÏÂ˘‡˙.:(תהלים משא  מל' והיא לגדל ‡„¯˙.ר"ל
שודדו אדירים  אשר כמו וחזקה  יא)גדולה È˙˜.(Ë):(זכריה

והעתק : עקירה כיÒÒÂ˜È.ענין יקוצץ כמו והוא  כריתה  ענין
מתחלפים: תאנה ÈÙ¯Ë.זסשר"ץ עלי כי ג)עלים ת "א(בראשי'

תאנה: בזרוע:·ÚÂ¯Ê.טרפי נתון הוא כי בחוזק Â‡˘ÓÏ˙.ר"ל
ונשאו ובתים כמו  והסעה לקיחה ב)ענין :(מיכה



קעג bi wxt dingp - miaezk

âé-÷øô äéîçðfhÎe

åìL úðLa ék íìLeøéa éúééä àì äæ-ìëáeCìnä-ìà éúàa ìáa-Cìî àzñLçzøàì íézLe íéL §¨¤¾¬Ÿ¨¦−¦¦«¨¨®¦¦¿¦§©Á§Ÿ¦̧§©¹¦§©§©§©³§§¤«¤¨¤Æ¨´¦¤©¤½¤
ð íéîé õ÷ìe:Cìnä-ïî ézìàLæúBNòì äiáBèì áéLéìà äNò øLà äòøá äðéáàå íìLeøéì àBáàå §¥¬¨¦−¦§©¬§¦¦©¤«¤¨¨−¦«¨¨®¦¨¨¦´¨¨¨À̈£¤̧¨¨³¤§¨¦Æ§´¦½̈©£¬

:íéýìàä úéa éøöça äkLð Bìçlä-ïî õeçä äiáBè-úéá éìk-ìk-úà äëéìLàå ãàî éì òøiå:äkL Æ¦§½̈§©§¥−¥¬¨¡Ÿ¦«©¥¬©«¦−§®Ÿ¨«©§¦¹¨¤¨§¥¯¥¦¨²©−¦©¦§¨«
èlä eøäèéå äøîàå(ô) :äðBáläå äçðnä-úà íéýìàä úéa éìk íM äáéLàå úBëLéäòãàå ¨´Ÿ§½̈©«§©£−©§¨®¨¨¦´¨À̈§¥Æ¥´¨¡Ÿ¦½¤©¦§−̈§©§¨«¨¥´§½̈

:äëàìnä éNò íéøøLîäå íiåìä eäãNì-Léà eçøáiå äðzð àì íiåìä úBéðî-ékàéäáéøàå ¦«§¨¬©§¦¦−´Ÿ¦¨®¨©¦§§¯¦§¨¥²©§¦¦¬§©§Ÿ§¦−Ÿ¥¬©§¨¨«¨¨¦Æ¨Æ
:íãîò-ìò íãîòàå íöa÷àå íéýìàä-úéa áæòð òecî äøîàå íéðâqä-úàáéeàéáä äãeäé-ìëå ¤©§¨¦½¨´Ÿ§½̈©−©¤¡©´¥¨¡Ÿ¦®¨«¤̧§§¥½¨«©£¦¥−©¨§¨«§¨§À̈¥¦¹

:úBøöBàì øäöiäå LBøézäå ïâcä øNòîâéäéãôe øôBqä ÷Bãöå ïäkä äéîìL úBøöBà-ìò äøöBàå ©§©¯©¨²̈§©¦¬§©¦§−̈¨¨«¨§¨´©Â¨¤¤§¨̧©Ÿ¥¹§¨´©¥À§¨¨Æ
(ô) :íäéçàì ÷ìçì íäéìòå eáLçð íéðîàð ék äéðzî-ïa øekæ-ïa ïðç íãé-ìòå íiåìä-ïîãéél-äøëæ ¦©§¦¦½§©¨½̈¨¨¬¤©−¤©©§¨®¦³¤¡¨¦Æ¤§½̈©£¥¤−©£¬Ÿ©£¥¤«¨§¨¦¬

:åéøîLîáe éýìà úéáa éúéNò øLà éãñç çîz-ìàå úàæ-ìò éýìàåèäãeäéá éúéàø änää íéîia ¡Ÿ©−©®Ÿ§©¤´©£¨©À£¤¬¨¦²¦§¥¬¡Ÿ©−§¦§¨¨«©¨¦´¨¥¿¨¨¦´¦¦«¨´
àOî-ìëå íéðàúe íéáðò ïéé-óàå íéøîçä-ìò íéñîòå úBîøòä íéàéáîe úaMa | úBzb-íéëøc |«Ÿ§¦«¦´©©¿̈§¦¦´¨£¥´§«Ÿ§¦¶©©£Ÿ¦§©©¹¦£¨¦³§¥¦Æ§¨©½̈

:ãéö íøëî íBéa ãéòàå úaMä íBéa íìLeøé íéàéáîeæèøëî-ìëå âàc íéàéáî dá eáLé íéøväå §¦¦¬§¨©−¦§´©©¨®¨¨¦¾§−¦§¨¬¨«¦§©Ÿ¦Æ¨´§½̈§¦¦¬−̈§¨¤®¤
Leøéáe äãeäé éðáì úaMa íéøëîe:íì Ÿ§¦¯©©¨²¦§¥¬§−̈¦¨¨¦«

i"yx
(Â).äæ ìëáå המלך אל באתי הזה המעשה ובכל

לבבל: לעלות éúìàùð.וחזרתי רשות לי שיתן
ולחזור: ויטהרו äøîåàå.(Ë)לירושלים לטהר צויתי

וגומר: äðúð.מנות:úåéðî.(È)הלשכות àì נתנו שלא
ואנה  אנה להם והלכו ברחו כן ועל המתנות שם ישראל
בעבודתם: כך כל עוסקים היו ולא מתנותיהם לשאול

(‡È).íöá÷àå להעמידם והלוים הכהנים את קיבצתי

להם  מביאים היו ישראל וכל בעבודתם משמרתם על
מתנותם: íéðîàð.(È‚)שם éë המתנות לחלוק היו

תבואה:úåîøòä.(ÂË)ביניהם: של ãéòàå.אלומות
לעשות: שלא בהם ãéö.העידותי íøëî íåéá ביום

לדרך  צידה להם ויתן כמו ציד וציד, מזון מוכרים שהיו
מ"ח ) מביאים íéøåöäå.(ÊË):(בראשית צור של סוחרים

למכור: דגים

cec zcevn
(Â).‰Ê ÏÎ·Âאת אלישיב פינה  אשר הזה  הדבר שנעשה בעת 

טוביה: בעבור אלה ‰ÍÏÓ.כל  Ï‡ È˙‡·הדבר נעשה ואז
הזה: ÌÈÓÈ.הרע  ı˜ÏÂ:כמה פירש  ולא ימים  È˙Ï‡˘.ולסוף 

לירושלים: ללכת רשות  לי לתת מעמו È·‡Â‰(Ê)שאלתי
.‰Ú¯·אלישיב עשה אשר המעשה  ברעת  להבין לב נתתי

ה': בית מחצרות  באחד  לשכה לו ולפנות לתקן טוביה בדבר
(Á).ÈÏ Ú¯ÈÂ:בעיני רע היה הזה  Â‚Â'.הדבר  ÈÏÎ ÏÎ ר"ל ‡˙

הבית: תשמישי וטהרוÓÂ‡Â¯‰.(Ë)כלי הדבר  על  צויתי
ומיאוס: טומאה  דבר מכל  Â‚Â'.הלשכות Ì˘ ‰·È˘‡Âלהיות

טוביה : בה ישב  לא עד מאז היה  כאשר נודעÚ„‡Â‰.(È)בה 
נפשו: להחיות  וקצירה בחרישה לעבדה  לשדהו אחד  כל  ברח  ולזה סיפוקם די להם  ואין הלוים מתנות  ניתן לא אשר È˘ÂÚלי

.‰Î‡ÏÓ‰: השערים והגפת השיר ÊÚ·.(È‡)מלאכת ÚÂ„Ó: הבית משרתי הלוים  מן עזובה  היא  אתÌˆ·˜‡Â.למה קיבצתי
מאז: שהיה כמו במשמרו כ"א מעמדם מקום  על והעמדתים  Â‰È„‰.(È·)הלוים  ÏÎÂהם גם חזרו למקומן  הלוים חזרו כאשר 

ללוים : לחלקם האוצרות  אל  המעשרות  האוצרות :Â‡Âˆ¯‰.(È‚)להביא  על  וגזברים ממונים  ר "ל  אוצרים  Ì„È.שמתי  ÏÚÂ סמוך
וכו ': חנן היה  אליהם ונטפל  העם :Â·˘Á.להם הלוים :Ì‰ÈÏÚÂ.בעיני לאחיהם  המעשר את לחלק עליהם ÎÊ¯‰(È„)הטלתי

.ÈÏ:'וכו החסדים תמחה ואל הטובה זאת בעבור מכונם:ÂÈ¯Ó˘Ó·Â.לזכות  על ‚˙Â˙.(ÂË)להעמיד  ÌÈÎ¯Â„ענבים דורכים
היין: להוציא  ‰ÂÓ¯Ú˙.בגתות  ÌÈ‡È·ÓÂ:לשאתם החמורים  על  אותם ועומסים  התבואה הערמות הבית  אל  ÔÈÈמביאים Û‡Â

.'Â‚Â:השבת ביום  הבית  אל  ולהביאם  לשאתם החמורים על  כזאת:ÈÚ‡Â„.עומסים עוד  יעשו לבל בהם  Â‚Â'.התריתי  ÌÂÈ·
מקובצים: כולם אז כי הצידה  את בו שמוכרים  השוק ביום מביאיםÌÈ¯Âˆ‰Â.(ÊË)ר "ל  היו בירושלים ישבו אשר צור אנשי

לישראל : בשבת  מוכרים והיו הנמכר דבר וכל  אתÌÈÏ˘Â¯È·Â.דגים בה  חיללו  המקדש , ובה  קדושה  עיר  שהיא  אף כאומר
השבת:

oeiv zcevn
(Â).È˙Ï‡˘עצמו על  היה שאלתו כי ועל  ובקשה שאלה מל '

דוד  נשאל נשאל וכן  נפעל  בלשון כ')אמר א' :(שמואל
(Ê).‰Î˘:לשכה ריב:È¯‡Â·‰.(È‡)כמו מלשון 

(„È).ÁÓ˙:מחיקה ענין והוא תמחה הכלי‚˙Â˙.(ÂË)כמו
בגת כדורך  וכן גת קרוי היין להוציא  הענבים בו שדורכים

ס"ג) ערמות ‰ÂÓ¯Ú˙.:(ישעיה ויתנו  כמו  לתבואה ב'כרי (ד"ה

חמורוÌÈÒÓÂÚÂ.:ל"א) על  איש ויעמוס כמו משא הטענת  ענין
מ"ד) ומזון:ˆÈ„.:(בראשית צידה קבוצת„‚.(ÊË)מלשון ר "ל 

דגים:

fi wxt l`wfgi - mi`iap

æé-÷øô ìà÷æçéhÎd

ä:BîN äôöôö íéaø íéî-ìò ç÷ òøæ-äãNa eäðziå õøàä òøfî çwiååúçøñ ïôâì éäéå çîöiå ©¦©Æ¦¤´©¨½̈¤©«¦§¥−¦§¥®̈©µ̈©©´¦©¦½©§¨−̈¨«©¦§©¿©§¦Á§¤̧¤Ÿ©¹©
:úBøàt çlLzå íéca Nòzå ïôâì éäzå eéäé åézçz åéLøLå åéìà åéúBiìc úBðôì äîB÷ úìôLæéäéå ¦§©´À̈¦§³¨¦¨Æ¥½̈§¨¨−̈©§¨´¦«§®©§¦´§¤½¤©©´©©¦½©§©©−Ÿ«©§¦³

Bl-äçìL åéúBiìãå åéìò äéLøL äðôk úàfä ïôbä äpäå äöBð-áøå íéôðk ìBãb ìBãb ãçà-øLð¤«¤¤¨Æ¨½§¬§¨©−¦§©¨®§¦¥Á©¤̧¤©¹Ÿ¨«§¨¯¨¢¤´¨¨À̈§¨«¦¨Æ¦§¨½
:dòhî úBâøòî dúBà úB÷Läìçðò úBNòì äìeúL àéä íéaø íéî-ìà áBh äãN-ìàúàNìå ó §©§´½̈¥£ª−©¨¨«¤¨¬¤²¤©¬¦©¦−¦´§¨®©£³¨¨Æ§¨¥´

:úøcà ïôâì úBéäì éøtè| déøt-úàå ÷zðé äéLøL-úà àBìä çìöz ýåýé éðãà øîà äk øîà ¤½¦¦§−§¤¬¤©¨«¤¡ÀŸ¬Ÿ¨©²£Ÿ¨¬§Ÿ¦−¦§¨®£Á¤¨¨¤̧¨§©¥¹§¤¦§¨´
:äéLøMî dúBà úBàNîì áø-íòáe äìBãb òøæá-àìå Láéz dçîö étøè-ìk Láéå ññB÷é§¥´§¨¥À¨©§¥³¦§¨Æ¦½̈§«Ÿ¦§³Ÿ©§¨Æ§©½̈§©§¬−̈¦¨¨¤«¨

i"yx
(‰).õøàä òøæî ç÷éå:בנו צדקיהו òøæ.את äãùá

מלוכה: בעיר íéáø.בירושלים íéî ìò ç÷ על נשרש
סביביו: על וממשלה גדולה לו נתן כלומר רבים, מים

.äôöôö שאלק"א מרובים שענפיו ערבה אילן מין
כו)כמוúçøåñ.(Â)בלע"ז: העודף (שמות וסרח
÷äîå.גדולה: úìôù:בבל למלך åéúåéìã.לעבוד

בבל:åéìà.זמורותיו: מלך בבל:åéúçú.אל מלך תחת
.íéãá:מוטות.çìùúå:ותגדל.úåøàô:רבים ענפים

(Ê).ãçà øùð éäéå:מצרים äéùøù.מלך äðôë לשון
ולכפן לשוד כמו ה)רעבון שרשי (איוב ונתאוו רעבו

כמו  כפנה משמע ויש תוספות הנשר לאותו הזאת הגפן
לו  הדומה מן יש רבותינו ובדברי הפוך, והוא אספה

כנפה  כמו הוא וכפנא כנופיא העם לאסיפת שקורין
בלע"ז: åì.אמאש"א äçìù åéúåéìãå שלחה ושלוחיה

אותה: ולהשקות אליה לבא äòèî.לו úåâøòî
הראשון: הנשר לו שעשה מים äãù(Á)מהעוגיות ìà

.'åâå áåè טוב שדה אל כי זאת עשתה חנם ועל כלומר
שתולה: úøãà.היתה ïôâì:תקיף כל øåîà.(Ë)לגפן

נמנה  אינו כי אני ותמיה זה במקרא ביתא האלפא
הראשון:úðé÷.במסורת: ññå÷é.הנשר äéøô úà כמו

לעיניו: ששחטן צדקיהו בני הם עלי éôøè.יקוצץ,
בלע"ז: áø.פוייליי"א íòáå äìåãâ òåøæá àìå יבא

לעזרתה: השני äéùøùî.הנשר äúåà úåàùîì לנוכח
משרשיה: אותה ומסיעות העוקרות

cec zcevn
(‰).ı¯‡‰ Ú¯ÊÓ: בה זרע אשר עצמה ההיא ·˘„‰מהארץ
.Ú¯Ê:לזריעה טובה  למים˜Á.בשדה  סמוך  וזרעה לקחה 

הרטיבות : מרבית בה לבוא  ˘ÂÓ.רבים ‰ÙˆÙˆאת שם הנשר
ר"ל  צפצפ ' כאילן ענף בעלת להיות שתצמח באופן הזרע

המלוכה: מזרע  בה והיהÁÓˆÈÂ.(Â)המליך  צמח  ההוא  הזרע
בקומה : ושפלה הרבה המתפשטת גפן להיותÂÙÏ˙.לאילן 

עולות שהדליות האילנות שאר כדרך  לא אליו פונות דליותיו
למטה יורדות  שהמה  הגפן  דליות כדרך  כ"א בגובה למעלה

האילן: גוף  מול  השרישוÂÈ˘¯˘Â.לפנות ההוא האילן שרשי
שאר כדרך  למרחוק התפשטו ולא הגפן  עץ  וכדרך  האילן  תחת

יכנע: למולו  אבל  במקומו  רק  המשילו  ר "ל  È‰˙Âהאילנות
.ÔÙ‚Ïהרבה והגדילה  עשתה כי לו היה  הגפן שבחי  גם  ר"ל

ר"ל  הגפן עץ  וכדרך  למרחוק  התפשטו הרכים וענפיה בדים
רב: ממשל לו היה  ÌÈÙÎ.(Ê)במקומו ÏÂ„‚מה על פי' הוא 

גדול: Âˆ‰.שקראו  ·¯Âהיה לא  אבל  בו  היה נוצה  הרבה 
הנשר כמו  הרקמה ולא  האבר אורך לו היה  ולא נוצה  מלא

יאמר: פרעה ועל  ÂÈÏÚ.הראשון ‰È˘¯˘ ‰ÙÎ כל אספה
עליו : לבטוח ההוא הנשר על  ÂÏ.שרשיה ‰ÁÏ˘ ÂÈ˙ÂÈÏ„Â

המים מן אותה ישקה  שהוא ההוא הנשר  אל  דליותיו הושיטה
הראשון  הנשר לה  שעשה נטיעתה  לצורך העשויות הערוגות בין ערוגות)המכונסים  כעין הנטיעה סביב לעשות הדרך כן שלח (כי ר "ל 

נ "נ: שהמליכו המלוכה  בידו  להחזיק פרעה אל ÂË·.(Á)מלאכיו ‰„˘ Ï‡נטועה הלא  כי  מאד  טעה  הזה הגפן והנה  כאומר 
מבלי וחזקה גדולה גפן מעצמה  להיות פרי  ולגדל  ענפים עשות למען רבים  מים אל וסמוך  טוב  בשדה  הראשון הנשר  ע "י היא 
במלוכה: לעמוד יוכל  פרעה מבלי הלא ר"ל הראשון הנשר מעשה בפועל  הבאים  המים מן השקאתו ומבלי השני הנשר בטחון

(Ë).¯ÂÓ‡:ההיא הגפן הראשון˙ˆÁÏ.על  הנשר הלא  השני הנשר  בבטחון תצלח וכי ר"ל  התימה ה"א ותחסר  התצלח כמו 
נ"נ ר "ל  הרטיבות  בהם  לבוא יניקה להם אין האילן מן ונכרתו הואיל  יתייבשו וממילא פריה  ויכרת שרשיה את  ויעקור יעתוק

צדקיהו: בני  וישחט המלוכה ˆÁÓ‰.יעקור ÈÙ¯Ë ÏÎיהיו העם  ר"ל שרשיה  ונעקרו הואיל  יתייבשו בה שצמחו העלים  כל 
Â‚Â'.גולים : ‰ÏÂ„‚ ÚÂ¯Ê· ‡ÏÂהראשון הנשר מול  במלחמה  לעמוד  רב ובעם גדולה בזרוע בעזרתה יבוא  לא השני הנשר ר "ל 

נ "נ: מול  פרעה לו יעזור לא ר "ל  שרשיה נשרשו אשר ממקום אותה ולהסיע לעקור הבא

oeiv zcevn
(‰).Á˜: לקיחה ובדרז"ל ˆÙˆÙ‰.מלשון  ערבה מין הוא 

פסולה  לג)והצפצפה כמוÁ¯ÂÒ˙.(Â):(סוכה ורב  יתרון ענין
העודף כז)וסרח שדרכם„ÂÈ˙ÂÈÏ.:(שמות הענפים  יקראו  כן

למרום עיני דלו מל' והוא  למעלה לח)לעלות באורך (ישעיה וכן 
לא)דליותיו  בדיה·„ÌÈ.:(לקמן ממטה וכן הגסיס הענפים הם
יט) קציריהÁÏ˘˙Â.:(לקמן תשלח  כמו התפשטות  (תהלים ענין

מסעףÙ‡¯˙.:פ) וכן הדקים הענפים והם פארות מן הפוך  היא
י)פארה  כנופיאÙÎ‰.(Ê):(ישעיה יש ובדרז"ל אסיפה  ענין

ס) הפוך:(שבת שהוא הושטה :˘ÁÏ‰.ועם הםÂ¯ÚÓ‚˙.ענין
הבשם כערוגות  כמו המחרישה  ה)תלמי  מל 'ÚËÓ‰.:(ש"ה

˘„‰.(Á)נטיעה: Ï‡הבי"ת במקום  אל מלת  ובא בשדה כמו 
הארון ואל כה)כמו שתול ˘˙ÏÂ‰.:(שמות כעץ והיה  כמו נטועה

א) וסבל:ÏÂ˘‡˙.:(תהלים משא  מל' והיא לגדל ‡„¯˙.ר"ל
שודדו אדירים  אשר כמו וחזקה  יא)גדולה È˙˜.(Ë):(זכריה

והעתק : עקירה כיÒÒÂ˜È.ענין יקוצץ כמו והוא  כריתה  ענין
מתחלפים: תאנה ÈÙ¯Ë.זסשר"ץ עלי כי ג)עלים ת "א(בראשי'

תאנה: בזרוע:·ÚÂ¯Ê.טרפי נתון הוא כי בחוזק Â‡˘ÓÏ˙.ר"ל
ונשאו ובתים כמו  והסעה לקיחה ב)ענין :(מיכה



aקעד dpyn ipy wxt i`nc zkqn

ïBLàøì éðL øNòî íéc÷ä,íeìk Cëa ïéà.åéúBòaöàa Cñ écøbäL ïîL,éàîca áiç;øîva ïúBð ÷øBqäLå ¦§¦©£¥¥¦§¦¥§¨§¤¤¤©©§¦¨§¤§§¨©¨©§©§¤©¥¥©¤¤
–éàîcä ïî øeèt. ¨¦©§©

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íB÷î ìëa éàîc ïéøOòúî íéøác elàå:äìácä,íéøîzäå,íéáeøçäå,æøàä,ïBnkäå.õøàì äöeçaL æøàä §¥§¨¦¦§©§¦§©§¨¨©§¥¨§©§¨¦§¤¨¦¨Ÿ¤§©©¨Ÿ¤¤§¨¨¨¤
–øeèt epnî LnzLnä ìk. ¨©¦§©¥¦¤¨
·ïîàð úBéäì åéìò ìa÷îä–ìëBà àeäL úà øOòî,øëBî àeäL úàå,ç÷Bì àeäL úàå,çøàúî Bðéàå ©§©¥¨¨¦§¤¡¨§©¥¤¤¥§¤¤¥§¤¤¥©§¥¦§¨¥©

õøàä íò ìöà.äãeäé éaøøîBà:õøàä íò ìöà çøàúnä óà,ïîàð;Bì eøîà:ïîàð Bðéà Bîöò ìò,ãöék ¥¤©¨¨¤©¦§¨¥©©¦§¨¥©¥¤©¨¨¤¤¡¨¨§©©§¥¤¡¨¥©
íéøçà ìL ìò ïîàð àäé? §¥¤¡¨©¤£¥¦

:äéì éæçå éðò.mexr eze` oiyixtneïðéòá àä éëåøá éòá åìéàã ,éëåøá éòá àìã íåøò àåäå ùéøôäì ìåëé éðù øùòîå øùòî úîåøú åðîî ùéøôäì àáùë
ùåã÷ êéðçî äéäå(âë íéøáã):àëéìå.zeynyd oia:éàãåä úà ïéøùòî ïéàå éàîãä úà ïéøùòî äëéùç ÷ôñã ,úáù áøò ìùipy xyrn micwd m`e

.oey`xlêúåöî ìëë ïðúã éàãåá ïë ïéàù äî .íåìë êëá ïéà åáù øùòî úîåøú ìåèéì éãë ïåùàø øùòî ùéøôäù íãå÷ éàîã ìù éðù øùòî ùéøôäù
éðúéåö øùà(åë íù):úåãåúäì ìåëé åðéà ïåùàøì éðù øùòî íéã÷ä íà àä.icxbd:âøåàä.i`nca aiig:äéúùë äëéñå åðúåð àåä åôåâ ìòù.wxeqdye

:éàîãä ïî øåèôå íéìëä úà åá êåñì ïîùë éåä øîöä ìò ïúåð ÷øñîá øîöä
a`.mewn lka .mixac el`:ìàøùé õøàá àìà ïúîâåã ïéàù éøëðéîã åàá ìàøùé õøàîù òåãéáã õøàä íòî ïç÷ì íà ïìäìå áéæëî åìéôàlk

.xeht epnn ynzyndéðúîá íéøëæðä íéøáã øàù ìáà .é"à ìù æøåàá éôåìçàì éúà àìå éôè øëðîã ìàøùé õøàá åìéôàìàøùé õøàá åäééðéî àëéà ïéú
:ïä ìàøùé õøàîù òåãéáã éøåùò åòá ïäá àöåéë ïéàù úåîå÷îì ïúåáéùç êåúî íàùåðì êøãù éáéùçã åäðäã àìà ,õøàì äöåçáù ïúåàì åîãã

a.on`p zeidl:êìéàå ïàëî éàîã åéúåøéô åéäé àìå úåøùòîä ìò.gwel `edy z`àåäù úà øùòî àùéø àðú àä ìåëàì úðî ìò åìéàã ,øåëîì î"ò
:ìëåà.xken `edy z`e:åéúåò÷ø÷ úåøéôî.on`p epi` envr lråðéàù øáñ é"øå .õøàä íò ìöà çøàúî àåäùë ï÷åúî åðéàù øáã ìëåà àåä éøäù

`xephxa yexit

ששנו  כמו ודאי , בטבל  שאסור מה השמשות, בין  שבת בערב אף

הודאי... את מעשרין  אין  חשכה אין  ספק חשכה "ספק ז ): ב, (שבת
הדמאי ". את מעשרין íàאבל àä גורסים אינם המפרשים רוב – ÈÄ

`m"כאן  `d"אלאm`eCëa ïéà ,ïBLàøì éðL øNòî íéc÷äÄÀÄÇÂÅÅÄÀÄÅÀÈ
íeìk,המעשרות הפרשת סדר את לשנות שאסור היא ההלכה – À

שני מעשר שהמקדים יא), ה, שני  מעשר (להלן  אינו ושנינו  לראשון 
המעשרות, ביעור בשעת המעשר  ווידוי  לומר היינו להתוודות, יכול

ציויתני " אשר מצוותך "ככל  בו: שנאמר יג);לפי  כו, epzpyn(דברים 
שהפריש קודם הדמאי מן שני מעשר אדם הפריש שאם ללמד  באה

בכך אין לכהן , מעשר  תרומת ממנו לתת כדי ראשון מעשר ממנו 
וידויו. מעכב זה שאין  écøbäLכלום, ïîL– האורג –Cñ ÆÆÆÇÇÀÄÈ

åéúBòaöàa,האריגה להן תזיק שלא האצבעות, עור לרכך  כדי  – ÀÆÀÀÈ
éàîca áiç, בגופו להנאתו נבלע השמן  שהרי דמאי, במעשרות – ÇÈÇÀÇ

כשתיה, דינה øîvaוסיכה ïúBð ÷øBqäLå את שהסורק השמן – ÀÆÇÅÅÇÆÆ
לרככו, כדי בצמר , נותן  éàîcäהצמר  ïî øeètשל ממעשר – ÈÄÇÀÇ

(במשנה  למעלה ששנינו  הכלים, את בו  לסוך כשמן  שדינו  דמאי,

דמאי. משום מלעשרו שפטור  הקודמת)

i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

חוששים  שאין  שם ובארנו  הדמאי ", מן  פטור ולהלן  "מכזיב שנינו : הקודם בפרק
שחזקתם  לפי  בדמאי, שחייבים בבל  עולי  שכבשו מהמקומות הפירות הובאו שמא
שחייבים  פירות שיש ללמד, באה משנתנו  בו. שנמצאו ממקום שהם הפירות של
שהם  שחזקתם לפי  בבל , עולי  כבשום שלא במקומות אפילו דמאי של  במעשר 

בבל. עולי  בה שהחזיקו הארץ מפירות

íéøác elàå,הארץ מעם נלקחו אם להלן , המפורטים –ïéøOòúî ÀÅÀÈÄÄÀÇÀÄ
éàîc, דמאי של במעשרות חייבים –íB÷î ìëa מכזיב אפילו – ÀÇÀÈÈ

בבל : עולי  שכבשום מהמקומות שבאו  שחזקה –äìácäלהלן, ÇÀÅÈ
ודבוקות, דרוסות תאנים כמותם íéøîzäåעיגולי  שאין  תמרים מין  – ÀÇÀÈÄ

ישראל  בארץ מיושרים íéáeøçäå(רמב"ם ),אלא חרובים מין – ÀÆÈÄ
מאד  מאד æøàä(שם ),ונאים לבן  אורז  מין מין ïBnkäå(שם ),– – ÈÙÆÀÇÇ

היה  ישראל  בארץ וגידולו  לפת, תבלין משמשים שזרעיו תבלין, צמח

במינו . õøàìמיוחד  äöeçaL æøàä,לארץ בחוץ הגדל  –ìk ÈÙÆÆÀÈÈÈÆÈ
epnî LnzLnäישראל בארץ אפילו  ממעשרøeèt(ר "ש),– – ÇÄÀÇÅÄÆÈ

ישראל. ארץ של באורז  להחליפו  יבואו  ולא ניכר שהוא לפי דמאי , של

בדמאי חייבים לארץ שמחוץ וכמון  וחרובים ותמרים דבלה ברם,
חוץ  לשל  הדומים ישראל  בארץ מינים מהם שיש  לפי ישראל , בארץ

החשובים, המינים את ברישא מנתה ומשנתנו להחליפם; ויבואו  לארץ
דמאי משום לעשרם יש  ולכן השכנות, לארצות יצוא סחורת ששימשו

מפרשים: יש  מקום. epnnבכל  ynzynd lk שאינו אחר לדבר  אפילו  –
מדמאי  פטור כן  פי  על  אף פת, ממנו שעשו כגון כך, כל ("מלאכת ניכר 

שלמה ").

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המעשרות. על נאמן שיהא כדי  עליו לקבל הארץ עם צריך  מה ללמדנו, באה זו משנה

ïîàð úBéäì åéìò ìa÷îä נאמן להיות עליו  המקבל הארץ עם – ÇÀÇÅÈÈÄÀÆÁÈ
דמאי , פירותיו יהיו  שלא המעשרות, ìëBàעל  àeäL úà øOòîÀÇÅÆÆÅ

הארץ  מעמי  שלוקח מה כל  לעשר  עצמו  על לקבל  הוא צריך –
שדותיו , מפירות אוכל  שהוא את לומר  צריך  ואין  úàåÀÆלאכילתו,

øëBî àeäL,שדותיו מפירות –ç÷Bì àeäL úàå מנת על  – ÆÅÀÆÆÅÇ
õøàäלמכור , íò ìöà çøàúî Bðéàå,המעשרות על החשוד – ÀÅÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆ

ברבים, אלו  דברים עליו שיקבל וצריך אצלו ; ישתה ולא יאכל שלא
אנשים שלושה בפני  ב),היינו ל, נאמנים (בכורות עדים וכשיעידו

על נאמן  זה הרי  תמיד, בהם רגיל  ושהוא ברבים אלו דברים שקיבל 
הם מעושרים לומר  óà(רמב"ם ).פירותיו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

ïîàð ,õøàä íò ìöà çøàúnä נאמן אינו מתחילה כלומר – ÇÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆÆÁÈ
והתארח, עבר אם אבל  הארץ, עם אצל  יתארח שלא עליו שיקבל  עד 

נאמנותו. את בזה מפסיד  Bìאינו eøîà:חכמים –Bîöò ìò ÈÀÇÇÀ
ïîàð Bðéà או שאוכל מה על  כלומר  עצמו, על נאמן  אינו  עדיין  – ÅÆÁÈ

הכל, לעשר נוהג שהוא עדים שיביא עד  בביתו  àäéמוכר ãöékÅÇÀÅ
íéøçà ìL ìò ïîàð עם אצל  שאכל מה על נאמינו  כיצד – ÆÁÈÇÆÂÅÄ

להגיש הארץ עם חשוד והרי מעושר , שהיה אצלו  שהתארח הארץ

אחרים" על  נאמן  יהא "כיצד גורסים: ויש מעושרים. שאינם דברים לו 
הדברים: ופירוש "של "), תיבת on`p(בלי epi` envr lr כיון –

היה  אצלו שאכל  שמה לומר נאמן  אינו  הארץ, עם אצל  שהתארח
בעדותו  נוגע שהוא מפני מה (רמב"ם )מעושר, על נאמן אינו  ואם ;

אוכל, `mixgשהוא lr on`p `di cvik אחרים יאכיל  לא שהוא –
– מעושרים?! שאינם dcedi.דברים iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äîäaìå òøfì ç÷Blä,úBøBòì çî÷,øpì ïîL,íéìkä úà Ba Ceñì ïîL–éàîcä ïî øeèt.ïläìe áéækî ©¥©©¤©§©§¥¨¤©¨¤¤©¥¤¤¨¤©¥¦¨¦©§©¦§¦§©¨
–éàîcä ïî øeèt.õøàä íò úlç,ònãîäå,çe÷läåéðL øNòî óñëa,úBçðnä éøéLe–éàîcä ïî ïéøeèt. ¨¦©§©©©©¨¨¤§©§ª¨§©¨©§¤¤©£¥¥¦§¨¥©§¨§¦¦©§©

áøò ïîL–éànL úéaïéáiçî;ìlä úéáeïéøèBt. ¤¤¨¥¥©©§©§¦¥¦¥§¦
„Ba ïéáøòî éàîcä,Ba ïéôzzLîe,åéìò íéëøáîe,åéìò ïéðnæîe,íøò BúBà ïéLéøôîe,úBLîMä ïéa.íà àä ©§©§¨§¦¦§©§¦§¨§¦¨¨§©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¥©§¨¨¦

b.rxfl gweld:òåøæì øåñà éàãå ìáè åìéàã ,éàîãá øåèô äòøæì äàåáú ç÷ì.dndaleäìçúî ç÷ì ìáà .éàîãä ïî øåèô äîäáì ìéëàäì äìçúî ç÷ì
:éàîãá øùòì áééç äîäáì äéìò êìîðå íãàì.zexerl gnwe:úåøåò åá ãáòì.oldle aifknåùáë ïìäìå íùîå ìáá éìåò åùáëù íå÷îä óåñ àåä áéæë

úåøéôî àîù ïðéùééç àìå éàîãä ïî øåèô ïìäìå áéæëî êëìä ,ãáìá ìáá éìåò åùáëù úåöøàä àìà éàîãá åáééçúð àìå ,ìáá éìåò åùáë àìå íéøöî éìåò
:øåèô àåäù êì òãåéù ãò áééç ìàøùé õøà ú÷æçå áééç àåäù êì òãåéù ãò øåèô õøàì äöåç ú÷æçù ,íùì åëéìåä ìáá éìåò åùáëù õøàämr zlg

.ux`d:øùòìî øåèô øáç ïäëì äðúéì äöåøå øáç ìáâ åì ï÷úù.rnecndeäùòðù ïéìåç ìù ïéàñ äàîî úåçôì äîåøú ìù äàñ åì äìôðù õøàä íò
:éàîã øùòìî øåèô ïäëì ìëä ïúåðå äîåøú áåøéò øîåìë òîåãî ìëä.xyrn sqka gewldeéðù øùòî úåòîá ïéá ,éðù øùòî ìù úåòîá éàîã ç÷ìù
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מעם  ופירות תבואה בלוקח אלא נוהגת אינה דמאי שגזירת ללמדנו, באה זו משנה

במשנה, כמפורט אחר, לשימוש  בלוקח אבל סיכה, או  שתיה או אכילה לשם הארץ

דמאי. משום במעשר  חייב שיהא חכמים גזרו  לא

ç÷Blä,הארץ מעם תבואה –òøfì שזרעו דבר  בין זריעה, לשם – ÇÅÇÇÆÇ
כלה זרעו שאין  דבר בין להאכילה äîäaìå(תוספתא ),כלה או  – ÀÇÀÅÈ

úBøBòìלבהמה, çî÷,עורות בו  לעבד קמח הלוקח או –ïîL ÆÇÈÆÆ
øpì או להדלקה, –íéìkä úà Ba Ceñì ïîL מן לשמרם – ÇÅÆÆÈÆÇÅÄ

éàîcäהחלודה, ïî øeèt שאף דמאי, מעשרות מהם מלהפריש – ÈÄÇÀÇ
התורה  מן  במעשרות חייב אינו  אלו  לשימושים הנלקח ודאי טבל 

אמרו  בבבלי חכמים. גזרו  לא בדמאי הלכך סופרים; מדברי אלא

ב): ז , שנו (חולין i`ncd)"לא on xeht dndal d`eaz gweldy) אלא

עליה  ונמלך  לאדם מתחילה לקחה אבל  לבהמה מתחילה שלקחה
שנימנו  הדברים בשאר  הדין  והוא בדמאי. אפילו לעשר חייב לבהמה,

tבמשנתנו . ,ïläìe áéækîéàîcä ïî øeè אכזיב היא כזיב – ÄÀÄÀÇÈÈÄÇÀÇ
לא ) א , שופטים  כט ; יט , וכזיב (יהושע ולהלן, זה וממקום לעכו, צפונית

שלא  דמאי , מלעשר שם פטורים ולכן בבל , עולי  כבשו לא בכלל ,
המקומות  אבל  בבל, עולי שכבשו  במקומות אלא הדמאי  על חכמים גזרו

ופירותיהם  לארץ, כחוץ דינם בבל עולי כבשו ולא מצרים עולי שכבשו 
פטור ודאי  טבל שאף מבואר , בירושלמי  דמאי. של ממעשר פטורים
נקט  בדמאי, עוסקת ומסכתנו  הואיל  אלא הללו, במקומות ממעשרות

הדמאי ". מן  "פטור  פירות הרמב"ם התנא שמא חוששים שאין כותב,
שהם  חזקתם לארץ חוצה שפירות לשם, שהביאום הם ישראל ארץ

ישראל ארץ ופירות חייבים, שהם שיוודע עד  ממעשרות פטורים
פטורים. שהם לך שיוודע עד  חייבים שהם õøàäחזקתם íò úlçÇÇÇÈÈÆ

לכהן ; מעיסתו הארץ עם שהפריש  חלה –ònãîäå תרומה – ÀÇÀËÈ
כנגד חלקים מאה בחולין ואין  הארץ עם של  בחולין  שנתערבה

(מלשון  כתרומה שדינו "מדומע" הכל נעשה זה שבכגון התרומה,
נותן jrnce"מלאתך ולכן לישראל, באכילה ואסור כח) כב, שמות –

לכהן ; éðLהכל  øNòî óñëa çe÷läå מעם שנלקחו  פירות – ÀÇÈÇÀÆÆÇÂÅÅÄ
בכסף  בין דמאי של  שני  מעשר  בכסף בין  שני , מעשר  בכסף הארץ

ודאי , של שני  úBçðnäמעשר éøéLe המנחה שדין הארץ, עם של – ÀÈÅÇÀÈ
כל לכהנים; נאכלים והשיירים המזבח, על  קומץ ממנה שמקטירים

éàîcäאלו ïî ïéøeèt מובאות בירושלמי  דמאי. של ממעשר – ÀÄÄÇÀÇ
על חכמים שגזרו  שבשעה אומרים, יש הדבר: בטעם דעות שתי

על קודשים שאימת אומרים, ויש הללו; הדברים על גזרו  לא הדמאי,

עישרם. ודאי הלכך  מתוקן, שאינו דבר  לכהן נותן  ואינו הארץ עם
áøò ïîL,הארץ מעם שנלקח בבשמים, המפוטם שמן  –úéa ÆÆÈÅÅ

ïéáiçî éànL;לסיכה בו  שמשתמשים לפי  דמאי, משום לעשרו  – ÇÇÀÇÀÄ
ïéøèBt ìlä úéáe לאכילה עומד שאינו  לפי  דמאי, מדין  אותו  – ÅÄÅÀÄ

הטעם, מבארים יש  דמאי. משום עליו  גזרו  ולא בלבד, לסיכה אלא
תערובת  ועל  דמאי , תערובת זה הרי  בבשמים מעורב והוא שהואיל

חכמים. גזרו לא דמאי 
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לעשותם, מותר בדמאי ואילו ודאי  בטבל  לעשותם שאסור  דברים מונה משנתנו
באכילה. לעניים הדמאי  את חכמים והתירו  הם, מעשרים הארץ עמי  ורוב הואיל

éàîcä, תוקן שלא –Ba ïéáøòî חצרות ועירובי  תחומין עירובי – ÇÀÇÀÈÀÄ
"oinegz aexr" בסוף סעודות שתי כדי  מזון  שבת בערב שמניח היינו 

מותר שיהא כדי מושבו , ממקום אמה אלפיים שהוא שבת", "תחום
אמה. אלפיים עוד בשבת משם ללכת zexvg"לו aexr"שכל היינו 

מהם, אחד של  בביתו מזון שבת בערב נותנים אחת חצר של  הדיירים
miaxrne שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל את כך ידי על 

לבית; מהחצר  להכניס או לחצר מביתו להוציא אחד  לכל מותר
והוא  הואיל  דמאי , של במזון  לערב שמותר ללמד  איפוא באה משנתנו 

א), ג, (להלן  לעניים באכילה Baראוי  ïéôzzLîe.מבואות שיתופי – ÄÀÇÀÄ
בני ואין לתוכו, פתוחות והחצרות מחיצות, המוקף מקום הוא מבוי

המבוי מן להכניס או למבוי  החצרות מן להוציא רשאים החצרות
החצרות, מן באחת משותף מזון  שבת בערב הניחו  כן אם אלא לחצרות,

נקרא שעל וזה אחת, כרשות החצרות כל עם המבוי  נעשה כך ידי 
מן  ולהכניס למבוי החצר  מן  בשבת להוציא המתיר  מבוי" "שיתוף

מותר דמאי של  במזון  שאף במשנתנו, ששנינו  וזהו לחצר. המבוי
בטבל כן שאין  מה למעלה; שהזכרנו  מהטעם מבוי , שיתוף לעשות

בו . משתתפין  ואין  בו  מערבין  אין באכילה אסור והוא שהואיל ודאי ,
åéìò íéëøáîeהמזון ברכת עליו  מברך  דמאי  שאכל מי  ;(רמב"ם )– ÀÈÀÄÈÈ

המזון  ברכת דמאי  של יין  כוס על  שמברכים מפרשים, (ר"ש ;ויש 

ורש"י צדק ); מלכי בן "המוציא".מהר "י ברכת דמאי על שמברכים מפרש ,
åéìò ïéðnæîeברכות במסכת ששנינו כמו  הזימון, ברכת א );– (ז , ÀÇÀÄÈÈ

עליו , מזמנים ואין  עליו  מברכים אין  באיסור, שאכלוהו  ודאי טבל  אבל 
ה'" ניאץ ברך  "ובוצע משום בזה ג).שיש י, ïéLéøôîeÇÀÄÄ(תהלים 

íøò BúBà גם המעשרות את הדמאי  מן  להפריש  לאדם מותר  – ÈÙ
ודאי טבל  אבל ברכה; טעון הדמאי  עישור  שאין לפי ערום, כשהוא

ערום  ומעשרות תרומות ממנו להפריש  אסור  ברכה, טעון שעישורו 

ו); א, úBLîMä(תרומות  ïéa מעשרותיו את הדמאי  מן  מפרישים – ÅÇÀÈ
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ששנו  כמו ודאי , בטבל  שאסור מה השמשות, בין  שבת בערב אף

הודאי... את מעשרין  אין  חשכה אין  ספק חשכה "ספק ז ): ב, (שבת
הדמאי ". את מעשרין íàאבל àä גורסים אינם המפרשים רוב – ÈÄ

`m"כאן  `d"אלאm`eCëa ïéà ,ïBLàøì éðL øNòî íéc÷äÄÀÄÇÂÅÅÄÀÄÅÀÈ
íeìk,המעשרות הפרשת סדר את לשנות שאסור היא ההלכה – À

שני מעשר שהמקדים יא), ה, שני  מעשר (להלן  אינו ושנינו  לראשון 
המעשרות, ביעור בשעת המעשר  ווידוי  לומר היינו להתוודות, יכול

ציויתני " אשר מצוותך "ככל  בו: שנאמר יג);לפי  כו, epzpyn(דברים 
שהפריש קודם הדמאי מן שני מעשר אדם הפריש שאם ללמד  באה

בכך אין לכהן , מעשר  תרומת ממנו לתת כדי ראשון מעשר ממנו 
וידויו. מעכב זה שאין  écøbäLכלום, ïîL– האורג –Cñ ÆÆÆÇÇÀÄÈ

åéúBòaöàa,האריגה להן תזיק שלא האצבעות, עור לרכך  כדי  – ÀÆÀÀÈ
éàîca áiç, בגופו להנאתו נבלע השמן  שהרי דמאי, במעשרות – ÇÈÇÀÇ

כשתיה, דינה øîvaוסיכה ïúBð ÷øBqäLå את שהסורק השמן – ÀÆÇÅÅÇÆÆ
לרככו, כדי בצמר , נותן  éàîcäהצמר  ïî øeètשל ממעשר – ÈÄÇÀÇ

(במשנה  למעלה ששנינו  הכלים, את בו  לסוך כשמן  שדינו  דמאי,

דמאי. משום מלעשרו שפטור  הקודמת)
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חוששים  שאין  שם ובארנו  הדמאי ", מן  פטור ולהלן  "מכזיב שנינו : הקודם בפרק
שחזקתם  לפי  בדמאי, שחייבים בבל  עולי  שכבשו מהמקומות הפירות הובאו שמא
שחייבים  פירות שיש ללמד, באה משנתנו  בו. שנמצאו ממקום שהם הפירות של
שהם  שחזקתם לפי  בבל , עולי  כבשום שלא במקומות אפילו דמאי של  במעשר 

בבל. עולי  בה שהחזיקו הארץ מפירות

íéøác elàå,הארץ מעם נלקחו אם להלן , המפורטים –ïéøOòúî ÀÅÀÈÄÄÀÇÀÄ
éàîc, דמאי של במעשרות חייבים –íB÷î ìëa מכזיב אפילו – ÀÇÀÈÈ

בבל : עולי  שכבשום מהמקומות שבאו  שחזקה –äìácäלהלן, ÇÀÅÈ
ודבוקות, דרוסות תאנים כמותם íéøîzäåעיגולי  שאין  תמרים מין  – ÀÇÀÈÄ

ישראל  בארץ מיושרים íéáeøçäå(רמב"ם ),אלא חרובים מין – ÀÆÈÄ
מאד  מאד æøàä(שם ),ונאים לבן  אורז  מין מין ïBnkäå(שם ),– – ÈÙÆÀÇÇ

היה  ישראל  בארץ וגידולו  לפת, תבלין משמשים שזרעיו תבלין, צמח

במינו . õøàìמיוחד  äöeçaL æøàä,לארץ בחוץ הגדל  –ìk ÈÙÆÆÀÈÈÈÆÈ
epnî LnzLnäישראל בארץ אפילו  ממעשרøeèt(ר "ש),– – ÇÄÀÇÅÄÆÈ

ישראל. ארץ של באורז  להחליפו  יבואו  ולא ניכר שהוא לפי דמאי , של

בדמאי חייבים לארץ שמחוץ וכמון  וחרובים ותמרים דבלה ברם,
חוץ  לשל  הדומים ישראל  בארץ מינים מהם שיש  לפי ישראל , בארץ

החשובים, המינים את ברישא מנתה ומשנתנו להחליפם; ויבואו  לארץ
דמאי משום לעשרם יש  ולכן השכנות, לארצות יצוא סחורת ששימשו

מפרשים: יש  מקום. epnnבכל  ynzynd lk שאינו אחר לדבר  אפילו  –
מדמאי  פטור כן  פי  על  אף פת, ממנו שעשו כגון כך, כל ("מלאכת ניכר 

שלמה ").
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המעשרות. על נאמן שיהא כדי  עליו לקבל הארץ עם צריך  מה ללמדנו, באה זו משנה

ïîàð úBéäì åéìò ìa÷îä נאמן להיות עליו  המקבל הארץ עם – ÇÀÇÅÈÈÄÀÆÁÈ
דמאי , פירותיו יהיו  שלא המעשרות, ìëBàעל  àeäL úà øOòîÀÇÅÆÆÅ

הארץ  מעמי  שלוקח מה כל  לעשר  עצמו  על לקבל  הוא צריך –
שדותיו , מפירות אוכל  שהוא את לומר  צריך  ואין  úàåÀÆלאכילתו,

øëBî àeäL,שדותיו מפירות –ç÷Bì àeäL úàå מנת על  – ÆÅÀÆÆÅÇ
õøàäלמכור , íò ìöà çøàúî Bðéàå,המעשרות על החשוד – ÀÅÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆ

ברבים, אלו  דברים עליו שיקבל וצריך אצלו ; ישתה ולא יאכל שלא
אנשים שלושה בפני  ב),היינו ל, נאמנים (בכורות עדים וכשיעידו

על נאמן  זה הרי  תמיד, בהם רגיל  ושהוא ברבים אלו דברים שקיבל 
הם מעושרים לומר  óà(רמב"ם ).פירותיו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ

ïîàð ,õøàä íò ìöà çøàúnä נאמן אינו מתחילה כלומר – ÇÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆÆÁÈ
והתארח, עבר אם אבל  הארץ, עם אצל  יתארח שלא עליו שיקבל  עד 

נאמנותו. את בזה מפסיד  Bìאינו eøîà:חכמים –Bîöò ìò ÈÀÇÇÀ
ïîàð Bðéà או שאוכל מה על  כלומר  עצמו, על נאמן  אינו  עדיין  – ÅÆÁÈ

הכל, לעשר נוהג שהוא עדים שיביא עד  בביתו  àäéמוכר ãöékÅÇÀÅ
íéøçà ìL ìò ïîàð עם אצל  שאכל מה על נאמינו  כיצד – ÆÁÈÇÆÂÅÄ

להגיש הארץ עם חשוד והרי מעושר , שהיה אצלו  שהתארח הארץ

אחרים" על  נאמן  יהא "כיצד גורסים: ויש מעושרים. שאינם דברים לו 
הדברים: ופירוש "של "), תיבת on`p(בלי epi` envr lr כיון –

היה  אצלו שאכל  שמה לומר נאמן  אינו  הארץ, עם אצל  שהתארח
בעדותו  נוגע שהוא מפני מה (רמב"ם )מעושר, על נאמן אינו  ואם ;

אוכל, `mixgשהוא lr on`p `di cvik אחרים יאכיל  לא שהוא –
– מעושרים?! שאינם dcedi.דברים iaxk dkld oi`e
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‚äîäaìå òøfì ç÷Blä,úBøBòì çî÷,øpì ïîL,íéìkä úà Ba Ceñì ïîL–éàîcä ïî øeèt.ïläìe áéækî ©¥©©¤©§©§¥¨¤©¨¤¤©¥¤¤¨¤©¥¦¨¦©§©¦§¦§©¨
–éàîcä ïî øeèt.õøàä íò úlç,ònãîäå,çe÷läåéðL øNòî óñëa,úBçðnä éøéLe–éàîcä ïî ïéøeèt. ¨¦©§©©©©¨¨¤§©§ª¨§©¨©§¤¤©£¥¥¦§¨¥©§¨§¦¦©§©

áøò ïîL–éànL úéaïéáiçî;ìlä úéáeïéøèBt. ¤¤¨¥¥©©§©§¦¥¦¥§¦
„Ba ïéáøòî éàîcä,Ba ïéôzzLîe,åéìò íéëøáîe,åéìò ïéðnæîe,íøò BúBà ïéLéøôîe,úBLîMä ïéa.íà àä ©§©§¨§¦¦§©§¦§¨§¦¨¨§©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¥©§¨¨¦

b.rxfl gweld:òåøæì øåñà éàãå ìáè åìéàã ,éàîãá øåèô äòøæì äàåáú ç÷ì.dndaleäìçúî ç÷ì ìáà .éàîãä ïî øåèô äîäáì ìéëàäì äìçúî ç÷ì
:éàîãá øùòì áééç äîäáì äéìò êìîðå íãàì.zexerl gnwe:úåøåò åá ãáòì.oldle aifknåùáë ïìäìå íùîå ìáá éìåò åùáëù íå÷îä óåñ àåä áéæë

úåøéôî àîù ïðéùééç àìå éàîãä ïî øåèô ïìäìå áéæëî êëìä ,ãáìá ìáá éìåò åùáëù úåöøàä àìà éàîãá åáééçúð àìå ,ìáá éìåò åùáë àìå íéøöî éìåò
:øåèô àåäù êì òãåéù ãò áééç ìàøùé õøà ú÷æçå áééç àåäù êì òãåéù ãò øåèô õøàì äöåç ú÷æçù ,íùì åëéìåä ìáá éìåò åùáëù õøàämr zlg

.ux`d:øùòìî øåèô øáç ïäëì äðúéì äöåøå øáç ìáâ åì ï÷úù.rnecndeäùòðù ïéìåç ìù ïéàñ äàîî úåçôì äîåøú ìù äàñ åì äìôðù õøàä íò
:éàîã øùòìî øåèô ïäëì ìëä ïúåðå äîåøú áåøéò øîåìë òîåãî ìëä.xyrn sqka gewldeéðù øùòî úåòîá ïéá ,éðù øùòî ìù úåòîá éàîã ç÷ìù

:øùòìî øåèô éàãå ìù éðù øùòî úåòîá ïéá éàîã ìù.zegpn ixiyeøáã õøàä íò àéáä àîù ïðéùééç àìå íéðäëì íéìëàð íéøéùäå çáæîì õîå÷äù
:ï÷åúî åðéàù.axr ony:íéîùáå úåìäàå øåî íò áøåòî úéæ ïîù î"éå .ïåîñøôà ïîù

c.ea oiaxrn:úåøöçå ïéîåçú éáåøò.ea oitzzyneïéìéëàî ïðú àäã äéì éæçå éðò éåä äéñëðì øé÷ôî éòá éàã åâî ,äéì éæç àìã â"òàå úåàåáî éôåúù
:äéì éæç éîð àúùä éàîã íééðòä úà.eilr oikxane:ïåæîä úëøá.eilr oipnfneéåäå äéñëðì øé÷ôî éòá éàã åâî àåä éðò åàìã äøéáòá ìëàã â"òàå
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מעם  ופירות תבואה בלוקח אלא נוהגת אינה דמאי שגזירת ללמדנו, באה זו משנה

במשנה, כמפורט אחר, לשימוש  בלוקח אבל סיכה, או  שתיה או אכילה לשם הארץ

דמאי. משום במעשר  חייב שיהא חכמים גזרו  לא

ç÷Blä,הארץ מעם תבואה –òøfì שזרעו דבר  בין זריעה, לשם – ÇÅÇÇÆÇ
כלה זרעו שאין  דבר בין להאכילה äîäaìå(תוספתא ),כלה או  – ÀÇÀÅÈ

úBøBòìלבהמה, çî÷,עורות בו  לעבד קמח הלוקח או –ïîL ÆÇÈÆÆ
øpì או להדלקה, –íéìkä úà Ba Ceñì ïîL מן לשמרם – ÇÅÆÆÈÆÇÅÄ

éàîcäהחלודה, ïî øeèt שאף דמאי, מעשרות מהם מלהפריש – ÈÄÇÀÇ
התורה  מן  במעשרות חייב אינו  אלו  לשימושים הנלקח ודאי טבל 

אמרו  בבבלי חכמים. גזרו  לא בדמאי הלכך סופרים; מדברי אלא

ב): ז , שנו (חולין i`ncd)"לא on xeht dndal d`eaz gweldy) אלא

עליה  ונמלך  לאדם מתחילה לקחה אבל  לבהמה מתחילה שלקחה
שנימנו  הדברים בשאר  הדין  והוא בדמאי. אפילו לעשר חייב לבהמה,

tבמשנתנו . ,ïläìe áéækîéàîcä ïî øeè אכזיב היא כזיב – ÄÀÄÀÇÈÈÄÇÀÇ
לא ) א , שופטים  כט ; יט , וכזיב (יהושע ולהלן, זה וממקום לעכו, צפונית

שלא  דמאי , מלעשר שם פטורים ולכן בבל , עולי  כבשו לא בכלל ,
המקומות  אבל  בבל, עולי שכבשו  במקומות אלא הדמאי  על חכמים גזרו

ופירותיהם  לארץ, כחוץ דינם בבל עולי כבשו ולא מצרים עולי שכבשו 
פטור ודאי  טבל שאף מבואר , בירושלמי  דמאי. של ממעשר פטורים
נקט  בדמאי, עוסקת ומסכתנו  הואיל  אלא הללו, במקומות ממעשרות

הדמאי ". מן  "פטור  פירות הרמב"ם התנא שמא חוששים שאין כותב,
שהם  חזקתם לארץ חוצה שפירות לשם, שהביאום הם ישראל ארץ

ישראל ארץ ופירות חייבים, שהם שיוודע עד  ממעשרות פטורים
פטורים. שהם לך שיוודע עד  חייבים שהם õøàäחזקתם íò úlçÇÇÇÈÈÆ

לכהן ; מעיסתו הארץ עם שהפריש  חלה –ònãîäå תרומה – ÀÇÀËÈ
כנגד חלקים מאה בחולין ואין  הארץ עם של  בחולין  שנתערבה

(מלשון  כתרומה שדינו "מדומע" הכל נעשה זה שבכגון התרומה,
נותן jrnce"מלאתך ולכן לישראל, באכילה ואסור כח) כב, שמות –

לכהן ; éðLהכל  øNòî óñëa çe÷läå מעם שנלקחו  פירות – ÀÇÈÇÀÆÆÇÂÅÅÄ
בכסף  בין דמאי של  שני  מעשר  בכסף בין  שני , מעשר  בכסף הארץ

ודאי , של שני  úBçðnäמעשר éøéLe המנחה שדין הארץ, עם של – ÀÈÅÇÀÈ
כל לכהנים; נאכלים והשיירים המזבח, על  קומץ ממנה שמקטירים

éàîcäאלו ïî ïéøeèt מובאות בירושלמי  דמאי. של ממעשר – ÀÄÄÇÀÇ
על חכמים שגזרו  שבשעה אומרים, יש הדבר: בטעם דעות שתי

על קודשים שאימת אומרים, ויש הללו; הדברים על גזרו  לא הדמאי,

עישרם. ודאי הלכך  מתוקן, שאינו דבר  לכהן נותן  ואינו הארץ עם
áøò ïîL,הארץ מעם שנלקח בבשמים, המפוטם שמן  –úéa ÆÆÈÅÅ

ïéáiçî éànL;לסיכה בו  שמשתמשים לפי  דמאי, משום לעשרו  – ÇÇÀÇÀÄ
ïéøèBt ìlä úéáe לאכילה עומד שאינו  לפי  דמאי, מדין  אותו  – ÅÄÅÀÄ

הטעם, מבארים יש  דמאי. משום עליו  גזרו  ולא בלבד, לסיכה אלא
תערובת  ועל  דמאי , תערובת זה הרי  בבשמים מעורב והוא שהואיל

חכמים. גזרו לא דמאי 
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לעשותם, מותר בדמאי ואילו ודאי  בטבל  לעשותם שאסור  דברים מונה משנתנו
באכילה. לעניים הדמאי  את חכמים והתירו  הם, מעשרים הארץ עמי  ורוב הואיל

éàîcä, תוקן שלא –Ba ïéáøòî חצרות ועירובי  תחומין עירובי – ÇÀÇÀÈÀÄ
"oinegz aexr" בסוף סעודות שתי כדי  מזון  שבת בערב שמניח היינו 

מותר שיהא כדי מושבו , ממקום אמה אלפיים שהוא שבת", "תחום
אמה. אלפיים עוד בשבת משם ללכת zexvg"לו aexr"שכל היינו 

מהם, אחד של  בביתו מזון שבת בערב נותנים אחת חצר של  הדיירים
miaxrne שיהא כדי אחת, לרשות שלהם הרשויות כל את כך ידי על 

לבית; מהחצר  להכניס או לחצר מביתו להוציא אחד  לכל מותר
והוא  הואיל  דמאי , של במזון  לערב שמותר ללמד  איפוא באה משנתנו 

א), ג, (להלן  לעניים באכילה Baראוי  ïéôzzLîe.מבואות שיתופי – ÄÀÇÀÄ
בני ואין לתוכו, פתוחות והחצרות מחיצות, המוקף מקום הוא מבוי

המבוי מן להכניס או למבוי  החצרות מן להוציא רשאים החצרות
החצרות, מן באחת משותף מזון  שבת בערב הניחו  כן אם אלא לחצרות,

נקרא שעל וזה אחת, כרשות החצרות כל עם המבוי  נעשה כך ידי 
מן  ולהכניס למבוי החצר  מן  בשבת להוציא המתיר  מבוי" "שיתוף

מותר דמאי של  במזון  שאף במשנתנו, ששנינו  וזהו לחצר. המבוי
בטבל כן שאין  מה למעלה; שהזכרנו  מהטעם מבוי , שיתוף לעשות

בו . משתתפין  ואין  בו  מערבין  אין באכילה אסור והוא שהואיל ודאי ,
åéìò íéëøáîeהמזון ברכת עליו  מברך  דמאי  שאכל מי  ;(רמב"ם )– ÀÈÀÄÈÈ

המזון  ברכת דמאי  של יין  כוס על  שמברכים מפרשים, (ר"ש ;ויש 

ורש"י צדק ); מלכי בן "המוציא".מהר "י ברכת דמאי על שמברכים מפרש ,
åéìò ïéðnæîeברכות במסכת ששנינו כמו  הזימון, ברכת א );– (ז , ÀÇÀÄÈÈ

עליו , מזמנים ואין  עליו  מברכים אין  באיסור, שאכלוהו  ודאי טבל  אבל 
ה'" ניאץ ברך  "ובוצע משום בזה ג).שיש י, ïéLéøôîeÇÀÄÄ(תהלים 

íøò BúBà גם המעשרות את הדמאי  מן  להפריש  לאדם מותר  – ÈÙ
ודאי טבל  אבל ברכה; טעון הדמאי  עישור  שאין לפי ערום, כשהוא

ערום  ומעשרות תרומות ממנו להפריש  אסור  ברכה, טעון שעישורו 

ו); א, úBLîMä(תרומות  ïéa מעשרותיו את הדמאי  מן  מפרישים – ÅÇÀÈ
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‰øéàî éaøøîBà:ããnäì BkøcL úàäqâa,äwãa Bããîe–äqbì äwc äìôè;ããnäì BkøcL úà ©¦¥¦¥¤¤©§§¦¨¥§©¨§¨§©¨§¥¨©¨©©¨¤¤©§§¦¨¥
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:ï÷åúî åðéàù øáã.miritynd lk:ãçéá äáøä òôùá íéøëåîù.dqb dcna:äñâ äãî àéä äîë ùøôî ïî÷ì.i`ncd z` xeknl oi`yxíéøëåîä êøã
éñåäì ãçéá äáøäàìà éàîãä úà ùéøôäì íäéìò åìéèä àì éëä íåùîå .úåãîä ìò íéôéñåîå äùåãâ äãî ïéùåòù íéòéôùî åàø÷ð êëìå äãîä ìò ó
:íäî ç÷åìä ìò.zepehiq:äñâ äãîá íéðåðçì äúåà íéøëåîå äàåáúä éìòáî äàåáú íéðå÷ä íéìåãâä íéøçåñä íä

d.dqba eccne dwca ccndl ekxcy z`:ïðéñøâ.dqbl dwc dlithããåîùë óà áééç ä÷ãá ãåîì åëøãã ïåéë ïðéøîà àìå ,äñâá øëåî àåäùë øåèôå
:äñâá.xpic glae:íéîãá åøòéù êëì ãéîú äðúùî øòùäù çìì äòåãé äãî äúéä àìù éôì .øðéã äåù àåäù äî äá ùéù äãî.dxqk`äãîá àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äñâá øëåîë éåäã øåèô ,ãîåàä éôì àìà ì÷ùîá àìå
b`.i`nc miiprd z` oilik`n:ïøùòé ïøùòì äöåøäå ïòéãåäì êéøöå íéøáç ïä åìéôà.`ipqk`d z`eíå÷îì íå÷îî øáåòä ìàøùé êìî ìù ìéç

:ï÷úì ïéáééç äìéìá íù åðì ìáà úøáåò àéäù ïîæá .éàîã íúåà ïéìéëàî ,íñðøôì íå÷îä éðá ìò ìèåîå.i`nc eilret z` lik`n did l`ilnb oax
:éàîãá åáåç úà òøåô àöîð ïäéúåðåæîá áééçã ïåéëã â"øë äëìä ïéàå .åéä íééðò.xyrnl xyern epi`y z`eåàöîðå åéúåøùòî éãëî øúåéá åì ïéðúåðå
:éàîã íééðòä úà ïéìéëàî ïéà éøîàã åäééîòèì ù"áå .ï÷åúî íéìëåà íãàä ìë.owzi owzl dvexdeäìéëà ïéìëåàùë àìà íééðòì éàîãä øúåä àìù

çàë"ë .éàîã ïéìëåà íééðòä éðú àìå éàîã íééðòä úà ïéìéëàî éðú÷ã éîð à÷éã .éàîã ïøùòì íä íéáééç íãéì åàåáéù úåøéôä ìáà úéáä ìòá ìöà ú
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äàeáú éøëBîe במידה אלא למכור דרכם שאין  תבואה סוחרי  – ÀÅÀÈ
כלל : אמרו  בירושלמי xkzynגסה, gwel ,yixtn xken Ð xkzyn xken"

."yixtn gwel Ð

i r i a x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

דמאי, לעשר חייב דקה, במידה המוכר  שהקמעונאי, למדנו, הקודמת במשנה
דעת  מביאה משנתנו דמאי . מלעשר פטור  גסה, במידה מוכר שהוא והסיטונאי ,
אם  ואפילו  הנמכר , הדבר  של המדידה דרך אחר תמיד הולכים שאנו  מאיר, רבי

תמיד. שנמדד כמו דינו כדרכו שלא לפעמים נמדד

äqâa ããnäì BkøcL úà :øîBà øéàî éaø שדרכו דבר  – ÇÄÅÄÅÆÆÇÀÀÄÈÅÀÇÈ
תבואה, כגון גסה, במידה äwãaלהימכר  Bããîe פעם ומכרו – ÀÈÀÇÈ

קטנה, äqbìבמידה äwc äìôè גסה במידה נמדד כאילו  ודינו  – ÀÅÈÇÈÇÇÈ
דמאי . מלעשרו äwãaופטור  ããnäì BkøcL úà שרגילים דבר  – ÆÆÇÀÀÄÈÅÀÇÈ

קטניות כגון קטנה, במידה äqâa(ירושלמי),למכרו  Bããîe ואירע – ÀÈÀÇÈ
גסה, במידה äwcìשמכרו  äqb äìôè,בדקה נמדד כאילו  ודינו  – ÀÅÈÇÈÇÇÈ

גירסת לפי  המשנה את בארנו דמאי . משום לעשרו הרמב"ם וחייב

חולק  פירושו ולפי  בירושלמי ), והתלמוד התוספתא גירסת גם (שהיא
הולכים  חכמים שכן  הקודמת, שבמשנה החכמים על  מאיר רבי  כאן 

במידה  להימכר שדרכו דבר  אפילו  גסה, במידה שהמוכר  המידות, אחר 
חייב  קטנה במידה המוכר להיפך , וכן  דמאי; מלעשר פטור קטנה,

שבארנו  כמו  הנמכר, הדבר אחר  הולך  מאיר  רבי ואילו דמאי; לעשר 
במשנתנו  גורסים יש אבל הר"ש ):למעלה. ccnidl(ברטנורא; ekxcy z`

dqbl dwc dlth ,dqba eccne dwca בא אינו מאיר  שרבי כלומר –
אחר תמיד שהולכים להוסיף, בא אלא הקודמת, המשנה על  לחלוק

בגסה, מדדו אם דקה, במידה להימכר  שדרכו דבר ואפילו  המדידה,
להיפך . וכן דמאי; מלעשר  ופטור כסיטונאי , äcîדינו àéä BæéàÅÄÄÈ

äqb?"גסה "מידה נקראת מידה איזו  –Láia,ובפירות בתבואה – ÇÈÇÈÅ
GLïéa÷ úL,(ליטרים (כ6ֿ סאה חצי  –çláe, ובשמן ביין כגון  – ÀÆÇÄÇÇ
øðéc. דינר בשווה הנמכרת מידה –,íéðàú élñ :øîBà éñBé éaø ÄÈÇÄÅÅÇÅÀÅÄ

é ìL úBt÷å ,íéáðò élñå÷ø,אלו כל  המוכר  –àeäL ïîæ ìk ÀÇÅÂÈÄÀËÆÈÈÈÀÇÆ
äøñëà ïøëBî– ("אכסרה" במשקל  ולא במידה לא באומד , – ÀÈÇÀÈÈ

שאין  – "אכסרה" מפרשים ויש מדידה); בלי  ומובנה: יוונית, מלה
הפסד , ולא ריווח לא כמוכרøeètבמכירתו  שדינו דמאי , מלעשרם – È

– גסה. כרביהרמב"ם במידה שלא דמאי , במעשר חייב שהוא פוסק 
אבל עליו הראב"ד יוסי ; ד )משיג יא , מעשר  הל' .(עיין
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éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî מעשרים הארץ עמי ורוב הואיל  – ÇÂÄÄÆÈÂÄÄÀÇ
בעניים  חכמים הקלו  לכן  בלבד , חומרה אלא אינה דמאי ותקנת הם,

דמאי להאכילם א )שמותר מז , ברכות שהתירו (רש"י מפרשים ויש  ;
הצדקה את עלינו להקל  כדי דמאי  אכילת úàåÀÆ;(רמב"ם )לעניים

àéðñëàäמאכיליםéàîc:מפרשים יש –Ð `ipqk`dהמלך חיילי ÈÇÀÇÀÈÀÇ
הם  והרי  לפרנסם, המקום בני על ומוטל למקום ממקום העוברים

בבתיהם ואינם הואיל  מפרשים:(רש "י)כעניים ויש  ;`ipqk`d–
התירו  כך צדקה, מצוות משום לעניים חכמים שהקלו וכשם האורחים,

האכסניא  בעלי על  להקל  כדי  האכסניא, מצוות לחיזוק לאורחים דמאי

והירושלמי,(רמב"ם ) הבבלי בה מחולקים – שבמשנתנו זו הלכה .

הבבלי ועוד)שלפי  א  מז , ואינם (ברכות  דמאי, לאכול  לעניים מותר
ונחלקו  לעשרו , העניים צריכים הירושלמי לפי אבל  לעשרו, צריכים

בענייים  כאן שמדובר  אומר, אחד המשנה: בפירוש  אמוראים שם
אבל בעצמם, שיעשרו דמאי, שהוא להם להודיע וצריך "חברים",

מדברת  שמשנתנו אומר, ואחד דמאי. לתת אין  הארץ עמי לעניים
נועל נמצאת "חברים", בעניים אומר  אתה שאם הארץ, עמי  בעניים

הארץ, עם לעני אוכלים לתת אדם ירצה שלא הארץ, עם בפני  דלת
ואילו  לו, שנותן  האוכלים את לתקן  צריך  אינו  חבר בשביל שהרי 

לעניים  אפילו זו  שלדעה כלומר לתקנם, צריך הוא הארץ עם בשביל 
שמא  להודיעם, צריך  מקום שמכל  אלא דמאי, לתת מותר  הארץ עמי 

"האכסניא" בענין  גם נחלקו כן  מעשר . שהוא אחד  ביניהם יימצא

שם ). wqet:(עיין m"anxd האורחים ואת העניים את להאכיל  "מותר 

מתקנים" לתקן, רצו  אם והאורח, עצמו והעני  להודיעם; וצריך דמאי,

יא). י, מעשר éàîc(הל' åéìòBt úà ìéëàî äéä ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÈÈÇÂÄÆÂÈÀÇ
עניים. שהיו  לפי –,ezenk dkld oi`e להם לתת חייב והוא שהואיל 

רבן  שאף מפרשים, ויש  אסור. וזה בדמאי , חובו  פורע נמצא מזונות,
וכיון  להם, לתת חייב שאינו  סעודה אלא מאכילם היה לא גמליאל 

דמאי. להאכילם היה מותר לפיכך צדקה, בתורת להם éàabÇÈÅשנתנה
ä÷ãö, העיר מבני מזון צרכי  שגובים –:íéøîBà éànL úéa ÀÈÈÅÇÇÀÄ

øOòîä úà ïéðúBð,למעשרות מהנאמנים שגבו  מה –BðéàLì ÀÄÆÇÀËÈÀÆÅ
øOòî, לעשר שלא החשוד הארץ עם לעני  –øOòî BðéàL úàå ÀÇÅÀÆÆÅÀËÈ

נותנים  דמאי, שהוא למעשרות, נאמנים שאינם מאנשים שגבו מה –
øOòîì,המעשר כדי  מעט לו  ומוסיפים המעשר , "חבר " לעני  – ÄÀÇÅ

יפסיד  ïwúî;(ירושלמי)שלא ïéìëBà íãàä ìk eàöîðבבבלי – ÄÀÀÈÈÈÈÀÄÀËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚øáç úBéäì åéìò ìa÷îä–Láéå çì õøàä íòì øëBî Bðéà,çì epnî ç÷Bì Bðéàå,íò ìöà çøàúî Bðéàå ©§©¥¨¨¦§¨¥¥¥§©¨¨¤©§¨¥§¥¥©¦¤©§¥¦§¨¥©¥¤©
õøàä,Bìöà Bçøàî àGåBúeñëa.äãeäé éaøøîBà:äwã äîäa ìcâé àG óà,÷BçNáe íéøãða õeøt àäé àGå, ¨¨¤§§¨§¤§¦§©¦§¨¥©§©¥§¥¨©¨§§¥¨¦§¨¦¦§

íéúnì ànhî àäé àGå,Løãnä úéáa LnLîe.Bì eøîà:ììkì elà eàa àG. §§¥¦©¥©¥¦§©¥§¥©¦§¨¨§¨¥©§¨
„íéîBzçpä,íúBà eáiç àGíéîëçLéøôäì,älçå øNòî úîeøz éãk àlà.øBkîì ïéàMø ïðéà íéðåðçä ©©§¦¦§¨£¨¦§©§¦¤¨§¥§©©£¥§©¨©¤§¨¦¥¨©¨¦¦§

éàîcä úà.éàîcä úà øBkîì ïéàMø äqb äcîa ïéòétLnä ìk.äqb äcîa ïéòétLnä ïä elà?úBðBèéqä ïBâk ¤©§©¨©©§¦¦§¦¨©¨©¨¦¦§¤©§©¥¥©©§¦¦§¦¨©¨§©¦
äàeáú éøëBîe. §¥§¨

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êëá åúåðîàð ãéñôî
b.xag zeidl,úåøáç éøáã åéìò ìá÷éù ãò úåøäè ïéðòì ïîàð åðéà íëç ãéîìú åìéôàå .íéøåäè åìù íé÷ùîå åéãâá åéäéå ùåøô åðééäã úåøäè ïéðòì

éøáã úìá÷ ïéàå .íéøåäè åìù íé÷ùîå åéãâá åéäé ë"çàå íåé íéùìù åîöò ìéâøäì êéøö úåøáç éøáã åéìò ìá÷îäå .äáéùéá áùåéå ï÷æ äéä ë"à àìà
:åéðôì íéìá÷î íéøçàù àìà ãåò àìå ,äùìù éðôá êéøö ïéàù íëç ãéîìú ìá÷îä äéä ë"à àìà ,íéøáç äùìùî úåçôá úåøáç.yaie glíéøñåî ïéàã

:ìàøùé õøàáù ïéìåçì äàîåè íåøâì øåñàù ,õøàä íòì úåøäè.gl epnn gwel oi`eàá àìù ïîæ ìë äàîåè ìá÷ì øùëåä àìù åðîî ç÷åì ùáé ìáà
:åàîèð àì ìáà åøùëåä øîåì ïîàð åðéà ìáà åøùëåä àì åììä úåøéôä øîåì õøàä íò ïîàðå .ä÷ùî åéìò.ux`d mr lv` gx`zi `leàáéå àîèé àìù

:úåøäè àîèéå.egx`n `le:õøàä íòì.ezeqka elv`åúùà ïäéìò äáùé àîù ïðéùééçã åîöò õøàä íò úàîåèî äøåîç åúàîåè õøàä íò úåñëã
ãâáå äãð:åúåñë òâîî éôè øäæéì ìåëé åîöò òâîîã åúåñëá åìöà åçøàî àì åøîà êëì éîð éà .íéùåøôì ñøãî õøàä íò é.dwc dnda lcbi `l s`

:íéøçà úåãùá åòøé àìù ìàøùé õøàá [ä÷ã] äîäá ìãâì øåñàù.mixcpa uext `di `le:ìåìç éãéì àáì åôåñù.wegya uext `di `le÷åçùã
:äåøòì íãàä úà ïéìéâøî ùàø úåì÷å.ynyne:ùøãîä úéáá íéîëç éãéîìú.llkl el` e`a `l:é"øë äëìä ïéàå .úåøäèì òâåð íðéðò ïéàã

c.minezgpd:ùéøôäì íéîëç åúåà åáééç àì éàîã àéäù õøàä íòî äàåáú ç÷ìù øáç íåúçð.xyrn znexz ick `l`àì ìáà äàîî ãçà àéäù
êéøöù äáåøî åçøèù éðù øùòîá íéîëç íäéìò åçéøèä àì ìåæá åøëî íäì íéøîåàå äòù ìëá íúåà íéèáåç åéùâåðå êìîä éøèåùù êåúî ,éðù øùòî

:øåëîéù íãå÷ éðù øùòî ùéøôäì áééç õøàä íòì øëåî íà ìáà ,éðù øùòî ùéøôé ç÷åìäù øáçì øëåîùë à÷åãå .íéìùåøéá åìëàì.mipepgdíéøëåîù
úå÷åðúä åìëàé àìù úå÷åðéúì øåëîì ïéìéâøù éðôî éîð éà .ï÷úì ìèåî íäéìò äáøä íéøëúùî ïäå ìéàåä ,éàîãä úà øåëîì ïéàùø ïðéà ,úåðçá èòî èòî
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מוסיפה  למעשרות, "נאמן" להיות עליו המקבל  דיני  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
במעשרות  דקדוקו על  שנוסף "חבר ", להיות עליו המקבל דיני  ללמד משנתנו
ואוכל מטומאה שנזהר דהיינו  טהרות, בעניני גם מדקדק הוא אחרות, ובמצוות
טומאה  מכל  פרישותו שם על כנראה "פרוש ", גם נקרא "חבר" בטהרה. חולין

כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם טמא. מקום חכם","xag"ומכל  "תלמיד נקרא
לזה  זה שחברתם משום כך  נקראו ואולי  "חברים", חכמים לתלמידי  יקראו  וכן 
משכב  מטמאי (הלכות הרמב"ם כותב כן  שמים". לשם חברה היא כי  נאמנה, חברה
הוא  הרי ובמצוות בתורה וישנו ישראל שהוא פי על  אף הארץ "עם א): י , ומושב
בבבלי "חברות". דברי עליו שיקבל עד הטהרות על  נאמן  ואינו טמא... בחזקת
בפני לקבל צריך "חברות" דברי  לקבל "הבא ב): ל, (בכורות ברייתא מובאת

לקבל צריך חכם תלמיד  ואפילו  "חברים" zexag)שלושה ixac) שלושה בפני
בישיבה ויושב זקן minkgd),חברים. zaiyi y`x) שלושה בפני לקבל צריך  אינו

אינו חכם תלמיד אף אומר : שאול אבא שישב. משעה עליו  קיבל שכבר חברים,
הרמב"ם  לפניו...". מקבלים שאחרים אלא עוד ולא חברים, שלושה בפני לקבל צריך 
דברי לקבל  צריכים ואינם נאמנין , טהרה, בחזקת הן  הרי  חכמים "תלמידי פוסק:

סלסול כהנים נהגו  המקדש  בית משחרב אבל  zeaiyge)חברות. dlrn) בעצמם

עד חכמים לתלמידי  אפילו טהרות מוסרים יהו חברות"שלא דברי  עליו שיקבל 
ג). י, משכב מטמאי  zexag?(הל ' ixac md dne.במשנתנו נלמד כך  על 

øáç úBéäì åéìò ìa÷îä ומאכליו טומאה, דיני על המקפיד  – ÇÀÇÅÈÈÄÀÈÅ
למשנתנו), (בהקדמה למעלה שבארנו  כמו  הם, טהרה בחזקת ובגדיו 

Láéå çì õøàä íòì øëBî Bðéà דברים ולא לחים דברים לא – ÅÅÀÇÈÈÆÇÀÈÅ
לגרום  ואסור ומטמאם, הוא טמא בחזקת הארץ שעם לפי  יבשים,

ישראל. בארץ לחולין çìטומאה epnî ç÷Bì Bðéàå דברים – ÀÅÅÇÄÆÇ
אצלו , לקחת לו  מותר  יבשים דברים אבל  הם. טמאים שבחזקת לחים,
משקים  או מים עליהם באו  כן אם אלא טומאה מקבלים אוכלים שאין
לומר הארץ עם ונאמן טומאה, לקבל אותם מכשירים שהם אחרים,

שהוכשרו  לומר  נאמן  אינו ברם, טומאה. לקבל  הוכשרו  לא שעדיין
וטומאות. טהרות בדקדוקי  בקי שאינו  לפי  נטמאו, לא BðéàåÀÅאבל

õøàä íò ìöà çøàúî ייטמא שמא פירותיו , עישר  אם אפילו – ÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆ
Bìöàאצלו , Bçøàî àGå, בביתו הארץ עם את מארח אינו  – ÀÀÈÀÆÀ

Búeñëa טמאים הארץ עם שבגדי  לפי  בבגדיו , לבוש הארץ כשעם – ÄÀ
את  שמטמאים כלומר נידה, אשתו  עליהן  ישבה שמא מדרס, טומאת

ובזה  ישיר , באופן  בהם נוגע אינו  אפילו  במשא או במגע האדם
אלא  מטמא אינו שהוא עצמו , הארץ מעם הארץ עם בגדי  חמורים

יותר . להיזהר  החבר יכול ומזה בגופו, הנוגע øîBà:את äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äwã äîäa ìcâé àG óà בארץ דקה בהמה לגדל שאסור – ÇÀÇÅÀÅÈÇÈ

אחרים, בשדות לרעות שדרכה לפי  íéøãðaישראל, õeøt àäé àGåÀÀÅÈÄÀÈÄ
נדרו , חילול  לידי לבוא שסופו לנדור, ירבה שלא –÷BçNáe שלא – ÄÀ

לערווה האדם את מרגילים ראש וקלות ששחוק בשחוק, (אבות ירבה

יג), íéúnìג, ànhî àäé àGå, לצורך שלא –úéáa LnLîe ÀÀÅÄÇÅÇÅÄÀÇÅÀÅ
Løãnä הללו הדברים כל מהם; ללמוד  כדי חכמים משמש  ויהא – ÇÄÀÈ

הפרישות. ממידות הם Bìאף eøîà:יהודה לרבי חכמים –àG ÈÀ
ììkì elà eàa לענין כלל  נוגעים אלו  עניינים שאין  חברות, – ÈÅÇÀÈ

טהרות.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

דמאי. לגבי חכמים בהם שהקלו בעניינים ללמד  מוסיפה משנתנו

íéîBzçpä,"חברים" שהם האופים –íéîëç íúBà eáiç àG ÇÇÀÄÄÀÈÂÈÄ
Léøôäì, דמאי שהיא הארץ, מעם שלקחו התבואה מן  –éãk àlà ÀÇÀÄÆÈÀÅ

øNòî úîeøz,(1/100) התבואה מכל אחד  אחוז  –älçå מן – ÀÇÇÂÅÀÇÈ
להפרישו , חייבום לא שני מעשר אבל  לכהן . וליתנן  ,(1/48) העיסה

תחת  נאלצים שהיו לפי בבבלי, מבואר הטעם להפריש. צריך והלוקח
הלכך מעט; משתכרים והיו  בזול, הפת את למכור  השלטון  פקידי  לחץ

בירושלים  ולאכלו שני  מעשר להפריש  מספק חכמים הטריחום לא

א). ט , שני ;(יומא  מעשר  יפריש  שהלוקח לחבר , כשמוכרים ודווקא

שימכרו . קודם שני  מעשר  להפריש חייבים הארץ, לעם מוכרים אם אבל 
cä úà øBkîì ïéàMø ïðéà íéðåðçäéàîלהפריש חייבים אלא – ÇÆÀÈÄÅÈÇÈÄÄÀÆÇÀÇ

והחנווני הואיל א) זה: בענין  נאמרו טעמים ושני  שני; מעשר גם
הכל לעשר חכמים עליו  הטילו לפיכך מרובה, ושכרו בקמעונות מוכר 

אצל לקנות הרגילים לתינוקות, יתן שלא ב) מתוקן . דבר ולמכור 
מתוקן . שאינו  דבר  äqbהחנוונים, äcîa ïéòétLnä ìk המוכרים – ÈÇÇÀÄÄÀÄÈÇÈ

אחד , במכר הרבה éàîcäבשפע, úà øBkîì ïéàMø שדרכם לפי – ÇÈÄÄÀÆÇÀÇ
עליהם  הטילו לא לכן הרבה, משתכרים ואינם גדושה מידה לתת

מהם. הלוקח על  אלא הדמאי  את להפריש  ïéòétLnäחכמים ïä elàÅÅÇÇÀÄÄ
úBðBèéqä ïBâk ?äqb äcîaלקמעונאים המוכרים (ר"ש),– ÀÄÈÇÈÀÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øéàî éaøøîBà:ããnäì BkøcL úàäqâa,äwãa Bããîe–äqbì äwc äìôè;ããnäì BkøcL úà ©¦¥¦¥¤¤©§§¦¨¥§©¨§¨§©¨§¥¨©¨©©¨¤¤©§§¦¨¥
äwãa,Bããîeäqâa–äwcì äqb äìôè.äqb äcî àéä Bæéà?GL Láiaïéa÷ úL,øðéc çláe.éñBé éaø §©¨§¨§©¨§¥¨©¨©©¨¥¦¦¨©¨©¨¥§¤©¦©©¦¨©¦¥
øîBà:íéðàú élñ,íéáðò élñå,é ìL úBt÷å÷ø–äøñëà ïøëBî àeäL ïîæ ìk,øeèt. ¥©¥§¥¦§©¥£¨¦§ª¤¨¨¨§©¤§¨©§¨¨¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡éàîc àéðñëàä úàå éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî.ìàéìîb ïaøéàîc åéìòBt úà ìéëàî äéä.ä÷ãö éàab– ©£¦¦¤¨£¦¦§©§¤¨©§©§¨§©©¨©§¦¥¨¨©£¦¤£¨§©©¨¥§¨¨

éànL úéaíéøîBà:ì øOòîä úà ïéðúBðøOòî BðéàL,øOòîì øOòî BðéàL úàå;ïéìëBà íãàä ìk eàöîð ¥©©§¦§¦¤©§ª¨§¤¥§©¥§¤¤¥§ª¨¦§©¥¦§§¨¨¨¨§¦

:ï÷åúî åðéàù øáã.miritynd lk:ãçéá äáøä òôùá íéøëåîù.dqb dcna:äñâ äãî àéä äîë ùøôî ïî÷ì.i`ncd z` xeknl oi`yxíéøëåîä êøã
éñåäì ãçéá äáøäàìà éàîãä úà ùéøôäì íäéìò åìéèä àì éëä íåùîå .úåãîä ìò íéôéñåîå äùåãâ äãî ïéùåòù íéòéôùî åàø÷ð êëìå äãîä ìò ó
:íäî ç÷åìä ìò.zepehiq:äñâ äãîá íéðåðçì äúåà íéøëåîå äàåáúä éìòáî äàåáú íéðå÷ä íéìåãâä íéøçåñä íä

d.dqba eccne dwca ccndl ekxcy z`:ïðéñøâ.dqbl dwc dlithããåîùë óà áééç ä÷ãá ãåîì åëøãã ïåéë ïðéøîà àìå ,äñâá øëåî àåäùë øåèôå
:äñâá.xpic glae:íéîãá åøòéù êëì ãéîú äðúùî øòùäù çìì äòåãé äãî äúéä àìù éôì .øðéã äåù àåäù äî äá ùéù äãî.dxqk`äãîá àì

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äñâá øëåîë éåäã øåèô ,ãîåàä éôì àìà ì÷ùîá àìå
b`.i`nc miiprd z` oilik`n:ïøùòé ïøùòì äöåøäå ïòéãåäì êéøöå íéøáç ïä åìéôà.`ipqk`d z`eíå÷îì íå÷îî øáåòä ìàøùé êìî ìù ìéç

:ï÷úì ïéáééç äìéìá íù åðì ìáà úøáåò àéäù ïîæá .éàîã íúåà ïéìéëàî ,íñðøôì íå÷îä éðá ìò ìèåîå.i`nc eilret z` lik`n did l`ilnb oax
:éàîãá åáåç úà òøåô àöîð ïäéúåðåæîá áééçã ïåéëã â"øë äëìä ïéàå .åéä íééðò.xyrnl xyern epi`y z`eåàöîðå åéúåøùòî éãëî øúåéá åì ïéðúåðå
:éàîã íééðòä úà ïéìéëàî ïéà éøîàã åäééîòèì ù"áå .ï÷åúî íéìëåà íãàä ìë.owzi owzl dvexdeäìéëà ïéìëåàùë àìà íééðòì éàîãä øúåä àìù

çàë"ë .éàîã ïéìëåà íééðòä éðú àìå éàîã íééðòä úà ïéìéëàî éðú÷ã éîð à÷éã .éàîã ïøùòì íä íéáééç íãéì åàåáéù úåøéôä ìáà úéáä ìòá ìöà ú

`xephxa yexit

äàeáú éøëBîe במידה אלא למכור דרכם שאין  תבואה סוחרי  – ÀÅÀÈ
כלל : אמרו  בירושלמי xkzynגסה, gwel ,yixtn xken Ð xkzyn xken"

."yixtn gwel Ð

i r i a x m e i
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דמאי, לעשר חייב דקה, במידה המוכר  שהקמעונאי, למדנו, הקודמת במשנה
דעת  מביאה משנתנו דמאי . מלעשר פטור  גסה, במידה מוכר שהוא והסיטונאי ,
אם  ואפילו  הנמכר , הדבר  של המדידה דרך אחר תמיד הולכים שאנו  מאיר, רבי

תמיד. שנמדד כמו דינו כדרכו שלא לפעמים נמדד

äqâa ããnäì BkøcL úà :øîBà øéàî éaø שדרכו דבר  – ÇÄÅÄÅÆÆÇÀÀÄÈÅÀÇÈ
תבואה, כגון גסה, במידה äwãaלהימכר  Bããîe פעם ומכרו – ÀÈÀÇÈ

קטנה, äqbìבמידה äwc äìôè גסה במידה נמדד כאילו  ודינו  – ÀÅÈÇÈÇÇÈ
דמאי . מלעשרו äwãaופטור  ããnäì BkøcL úà שרגילים דבר  – ÆÆÇÀÀÄÈÅÀÇÈ

קטניות כגון קטנה, במידה äqâa(ירושלמי),למכרו  Bããîe ואירע – ÀÈÀÇÈ
גסה, במידה äwcìשמכרו  äqb äìôè,בדקה נמדד כאילו  ודינו  – ÀÅÈÇÈÇÇÈ

גירסת לפי  המשנה את בארנו דמאי . משום לעשרו הרמב"ם וחייב

חולק  פירושו ולפי  בירושלמי ), והתלמוד התוספתא גירסת גם (שהיא
הולכים  חכמים שכן  הקודמת, שבמשנה החכמים על  מאיר רבי  כאן 

במידה  להימכר שדרכו דבר  אפילו  גסה, במידה שהמוכר  המידות, אחר 
חייב  קטנה במידה המוכר להיפך , וכן  דמאי; מלעשר פטור קטנה,

שבארנו  כמו  הנמכר, הדבר אחר  הולך  מאיר  רבי ואילו דמאי; לעשר 
במשנתנו  גורסים יש אבל הר"ש ):למעלה. ccnidl(ברטנורא; ekxcy z`

dqbl dwc dlth ,dqba eccne dwca בא אינו מאיר  שרבי כלומר –
אחר תמיד שהולכים להוסיף, בא אלא הקודמת, המשנה על  לחלוק

בגסה, מדדו אם דקה, במידה להימכר  שדרכו דבר ואפילו  המדידה,
להיפך . וכן דמאי; מלעשר  ופטור כסיטונאי , äcîדינו àéä BæéàÅÄÄÈ

äqb?"גסה "מידה נקראת מידה איזו  –Láia,ובפירות בתבואה – ÇÈÇÈÅ
GLïéa÷ úL,(ליטרים (כ6ֿ סאה חצי  –çláe, ובשמן ביין כגון  – ÀÆÇÄÇÇ
øðéc. דינר בשווה הנמכרת מידה –,íéðàú élñ :øîBà éñBé éaø ÄÈÇÄÅÅÇÅÀÅÄ

é ìL úBt÷å ,íéáðò élñå÷ø,אלו כל  המוכר  –àeäL ïîæ ìk ÀÇÅÂÈÄÀËÆÈÈÈÀÇÆ
äøñëà ïøëBî– ("אכסרה" במשקל  ולא במידה לא באומד , – ÀÈÇÀÈÈ

שאין  – "אכסרה" מפרשים ויש מדידה); בלי  ומובנה: יוונית, מלה
הפסד , ולא ריווח לא כמוכרøeètבמכירתו  שדינו דמאי , מלעשרם – È

– גסה. כרביהרמב"ם במידה שלא דמאי , במעשר חייב שהוא פוסק 
אבל עליו הראב"ד יוסי ; ד )משיג יא , מעשר  הל' .(עיין
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éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî מעשרים הארץ עמי ורוב הואיל  – ÇÂÄÄÆÈÂÄÄÀÇ
בעניים  חכמים הקלו  לכן  בלבד , חומרה אלא אינה דמאי ותקנת הם,

דמאי להאכילם א )שמותר מז , ברכות שהתירו (רש"י מפרשים ויש  ;
הצדקה את עלינו להקל  כדי דמאי  אכילת úàåÀÆ;(רמב"ם )לעניים

àéðñëàäמאכיליםéàîc:מפרשים יש –Ð `ipqk`dהמלך חיילי ÈÇÀÇÀÈÀÇ
הם  והרי  לפרנסם, המקום בני על ומוטל למקום ממקום העוברים

בבתיהם ואינם הואיל  מפרשים:(רש "י)כעניים ויש  ;`ipqk`d–
התירו  כך צדקה, מצוות משום לעניים חכמים שהקלו וכשם האורחים,

האכסניא  בעלי על  להקל  כדי  האכסניא, מצוות לחיזוק לאורחים דמאי

והירושלמי,(רמב"ם ) הבבלי בה מחולקים – שבמשנתנו זו הלכה .

הבבלי ועוד)שלפי  א  מז , ואינם (ברכות  דמאי, לאכול  לעניים מותר
ונחלקו  לעשרו , העניים צריכים הירושלמי לפי אבל  לעשרו, צריכים

בענייים  כאן שמדובר  אומר, אחד המשנה: בפירוש  אמוראים שם
אבל בעצמם, שיעשרו דמאי, שהוא להם להודיע וצריך "חברים",

מדברת  שמשנתנו אומר, ואחד דמאי. לתת אין  הארץ עמי לעניים
נועל נמצאת "חברים", בעניים אומר  אתה שאם הארץ, עמי  בעניים

הארץ, עם לעני אוכלים לתת אדם ירצה שלא הארץ, עם בפני  דלת
ואילו  לו, שנותן  האוכלים את לתקן  צריך  אינו  חבר בשביל שהרי 

לעניים  אפילו זו  שלדעה כלומר לתקנם, צריך הוא הארץ עם בשביל 
שמא  להודיעם, צריך  מקום שמכל  אלא דמאי, לתת מותר  הארץ עמי 

"האכסניא" בענין  גם נחלקו כן  מעשר . שהוא אחד  ביניהם יימצא

שם ). wqet:(עיין m"anxd האורחים ואת העניים את להאכיל  "מותר 

מתקנים" לתקן, רצו  אם והאורח, עצמו והעני  להודיעם; וצריך דמאי,

יא). י, מעשר éàîc(הל' åéìòBt úà ìéëàî äéä ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÈÈÇÂÄÆÂÈÀÇ
עניים. שהיו  לפי –,ezenk dkld oi`e להם לתת חייב והוא שהואיל 

רבן  שאף מפרשים, ויש  אסור. וזה בדמאי , חובו  פורע נמצא מזונות,
וכיון  להם, לתת חייב שאינו  סעודה אלא מאכילם היה לא גמליאל 

דמאי. להאכילם היה מותר לפיכך צדקה, בתורת להם éàabÇÈÅשנתנה
ä÷ãö, העיר מבני מזון צרכי  שגובים –:íéøîBà éànL úéa ÀÈÈÅÇÇÀÄ

øOòîä úà ïéðúBð,למעשרות מהנאמנים שגבו  מה –BðéàLì ÀÄÆÇÀËÈÀÆÅ
øOòî, לעשר שלא החשוד הארץ עם לעני  –øOòî BðéàL úàå ÀÇÅÀÆÆÅÀËÈ

נותנים  דמאי, שהוא למעשרות, נאמנים שאינם מאנשים שגבו מה –
øOòîì,המעשר כדי  מעט לו  ומוסיפים המעשר , "חבר " לעני  – ÄÀÇÅ

יפסיד  ïwúî;(ירושלמי)שלא ïéìëBà íãàä ìk eàöîðבבבלי – ÄÀÀÈÈÈÈÀÄÀËÈ
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‚øáç úBéäì åéìò ìa÷îä–Láéå çì õøàä íòì øëBî Bðéà,çì epnî ç÷Bì Bðéàå,íò ìöà çøàúî Bðéàå ©§©¥¨¨¦§¨¥¥¥§©¨¨¤©§¨¥§¥¥©¦¤©§¥¦§¨¥©¥¤©
õøàä,Bìöà Bçøàî àGåBúeñëa.äãeäé éaøøîBà:äwã äîäa ìcâé àG óà,÷BçNáe íéøãða õeøt àäé àGå, ¨¨¤§§¨§¤§¦§©¦§¨¥©§©¥§¥¨©¨§§¥¨¦§¨¦¦§

íéúnì ànhî àäé àGå,Løãnä úéáa LnLîe.Bì eøîà:ììkì elà eàa àG. §§¥¦©¥©¥¦§©¥§¥©¦§¨¨§¨¥©§¨
„íéîBzçpä,íúBà eáiç àGíéîëçLéøôäì,älçå øNòî úîeøz éãk àlà.øBkîì ïéàMø ïðéà íéðåðçä ©©§¦¦§¨£¨¦§©§¦¤¨§¥§©©£¥§©¨©¤§¨¦¥¨©¨¦¦§

éàîcä úà.éàîcä úà øBkîì ïéàMø äqb äcîa ïéòétLnä ìk.äqb äcîa ïéòétLnä ïä elà?úBðBèéqä ïBâk ¤©§©¨©©§¦¦§¦¨©¨©¨¦¦§¤©§©¥¥©©§¦¦§¦¨©¨§©¦
äàeáú éøëBîe. §¥§¨

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êëá åúåðîàð ãéñôî
b.xag zeidl,úåøáç éøáã åéìò ìá÷éù ãò úåøäè ïéðòì ïîàð åðéà íëç ãéîìú åìéôàå .íéøåäè åìù íé÷ùîå åéãâá åéäéå ùåøô åðééäã úåøäè ïéðòì

éøáã úìá÷ ïéàå .íéøåäè åìù íé÷ùîå åéãâá åéäé ë"çàå íåé íéùìù åîöò ìéâøäì êéøö úåøáç éøáã åéìò ìá÷îäå .äáéùéá áùåéå ï÷æ äéä ë"à àìà
:åéðôì íéìá÷î íéøçàù àìà ãåò àìå ,äùìù éðôá êéøö ïéàù íëç ãéîìú ìá÷îä äéä ë"à àìà ,íéøáç äùìùî úåçôá úåøáç.yaie glíéøñåî ïéàã

:ìàøùé õøàáù ïéìåçì äàîåè íåøâì øåñàù ,õøàä íòì úåøäè.gl epnn gwel oi`eàá àìù ïîæ ìë äàîåè ìá÷ì øùëåä àìù åðîî ç÷åì ùáé ìáà
:åàîèð àì ìáà åøùëåä øîåì ïîàð åðéà ìáà åøùëåä àì åììä úåøéôä øîåì õøàä íò ïîàðå .ä÷ùî åéìò.ux`d mr lv` gx`zi `leàáéå àîèé àìù

:úåøäè àîèéå.egx`n `le:õøàä íòì.ezeqka elv`åúùà ïäéìò äáùé àîù ïðéùééçã åîöò õøàä íò úàîåèî äøåîç åúàîåè õøàä íò úåñëã
ãâáå äãð:åúåñë òâîî éôè øäæéì ìåëé åîöò òâîîã åúåñëá åìöà åçøàî àì åøîà êëì éîð éà .íéùåøôì ñøãî õøàä íò é.dwc dnda lcbi `l s`

:íéøçà úåãùá åòøé àìù ìàøùé õøàá [ä÷ã] äîäá ìãâì øåñàù.mixcpa uext `di `le:ìåìç éãéì àáì åôåñù.wegya uext `di `le÷åçùã
:äåøòì íãàä úà ïéìéâøî ùàø úåì÷å.ynyne:ùøãîä úéáá íéîëç éãéîìú.llkl el` e`a `l:é"øë äëìä ïéàå .úåøäèì òâåð íðéðò ïéàã

c.minezgpd:ùéøôäì íéîëç åúåà åáééç àì éàîã àéäù õøàä íòî äàåáú ç÷ìù øáç íåúçð.xyrn znexz ick `l`àì ìáà äàîî ãçà àéäù
êéøöù äáåøî åçøèù éðù øùòîá íéîëç íäéìò åçéøèä àì ìåæá åøëî íäì íéøîåàå äòù ìëá íúåà íéèáåç åéùâåðå êìîä éøèåùù êåúî ,éðù øùòî

:øåëîéù íãå÷ éðù øùòî ùéøôäì áééç õøàä íòì øëåî íà ìáà ,éðù øùòî ùéøôé ç÷åìäù øáçì øëåîùë à÷åãå .íéìùåøéá åìëàì.mipepgdíéøëåîù
úå÷åðúä åìëàé àìù úå÷åðéúì øåëîì ïéìéâøù éðôî éîð éà .ï÷úì ìèåî íäéìò äáøä íéøëúùî ïäå ìéàåä ,éàîãä úà øåëîì ïéàùø ïðéà ,úåðçá èòî èòî

`xephxa yexit
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מוסיפה  למעשרות, "נאמן" להיות עליו המקבל  דיני  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
במעשרות  דקדוקו על  שנוסף "חבר ", להיות עליו המקבל דיני  ללמד משנתנו
ואוכל מטומאה שנזהר דהיינו  טהרות, בעניני גם מדקדק הוא אחרות, ובמצוות
טומאה  מכל  פרישותו שם על כנראה "פרוש ", גם נקרא "חבר" בטהרה. חולין

כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם טמא. מקום חכם","xag"ומכל  "תלמיד נקרא
לזה  זה שחברתם משום כך  נקראו ואולי  "חברים", חכמים לתלמידי  יקראו  וכן 
משכב  מטמאי (הלכות הרמב"ם כותב כן  שמים". לשם חברה היא כי  נאמנה, חברה
הוא  הרי ובמצוות בתורה וישנו ישראל שהוא פי על  אף הארץ "עם א): י , ומושב
בבבלי "חברות". דברי עליו שיקבל עד הטהרות על  נאמן  ואינו טמא... בחזקת
בפני לקבל צריך "חברות" דברי  לקבל "הבא ב): ל, (בכורות ברייתא מובאת

לקבל צריך חכם תלמיד  ואפילו  "חברים" zexag)שלושה ixac) שלושה בפני
בישיבה ויושב זקן minkgd),חברים. zaiyi y`x) שלושה בפני לקבל צריך  אינו

אינו חכם תלמיד אף אומר : שאול אבא שישב. משעה עליו  קיבל שכבר חברים,
הרמב"ם  לפניו...". מקבלים שאחרים אלא עוד ולא חברים, שלושה בפני לקבל צריך 
דברי לקבל  צריכים ואינם נאמנין , טהרה, בחזקת הן  הרי  חכמים "תלמידי פוסק:

סלסול כהנים נהגו  המקדש  בית משחרב אבל  zeaiyge)חברות. dlrn) בעצמם

עד חכמים לתלמידי  אפילו טהרות מוסרים יהו חברות"שלא דברי  עליו שיקבל 
ג). י, משכב מטמאי  zexag?(הל ' ixac md dne.במשנתנו נלמד כך  על 

øáç úBéäì åéìò ìa÷îä ומאכליו טומאה, דיני על המקפיד  – ÇÀÇÅÈÈÄÀÈÅ
למשנתנו), (בהקדמה למעלה שבארנו  כמו  הם, טהרה בחזקת ובגדיו 

Láéå çì õøàä íòì øëBî Bðéà דברים ולא לחים דברים לא – ÅÅÀÇÈÈÆÇÀÈÅ
לגרום  ואסור ומטמאם, הוא טמא בחזקת הארץ שעם לפי  יבשים,

ישראל. בארץ לחולין çìטומאה epnî ç÷Bì Bðéàå דברים – ÀÅÅÇÄÆÇ
אצלו , לקחת לו  מותר  יבשים דברים אבל  הם. טמאים שבחזקת לחים,
משקים  או מים עליהם באו  כן אם אלא טומאה מקבלים אוכלים שאין
לומר הארץ עם ונאמן טומאה, לקבל אותם מכשירים שהם אחרים,

שהוכשרו  לומר  נאמן  אינו ברם, טומאה. לקבל  הוכשרו  לא שעדיין
וטומאות. טהרות בדקדוקי  בקי שאינו  לפי  נטמאו, לא BðéàåÀÅאבל

õøàä íò ìöà çøàúî ייטמא שמא פירותיו , עישר  אם אפילו – ÄÀÈÅÇÅÆÇÈÈÆ
Bìöàאצלו , Bçøàî àGå, בביתו הארץ עם את מארח אינו  – ÀÀÈÀÆÀ

Búeñëa טמאים הארץ עם שבגדי  לפי  בבגדיו , לבוש הארץ כשעם – ÄÀ
את  שמטמאים כלומר נידה, אשתו  עליהן  ישבה שמא מדרס, טומאת

ובזה  ישיר , באופן  בהם נוגע אינו  אפילו  במשא או במגע האדם
אלא  מטמא אינו שהוא עצמו , הארץ מעם הארץ עם בגדי  חמורים

יותר . להיזהר  החבר יכול ומזה בגופו, הנוגע øîBà:את äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äwã äîäa ìcâé àG óà בארץ דקה בהמה לגדל שאסור – ÇÀÇÅÀÅÈÇÈ

אחרים, בשדות לרעות שדרכה לפי  íéøãðaישראל, õeøt àäé àGåÀÀÅÈÄÀÈÄ
נדרו , חילול  לידי לבוא שסופו לנדור, ירבה שלא –÷BçNáe שלא – ÄÀ

לערווה האדם את מרגילים ראש וקלות ששחוק בשחוק, (אבות ירבה

יג), íéúnìג, ànhî àäé àGå, לצורך שלא –úéáa LnLîe ÀÀÅÄÇÅÇÅÄÀÇÅÀÅ
Løãnä הללו הדברים כל מהם; ללמוד  כדי חכמים משמש  ויהא – ÇÄÀÈ

הפרישות. ממידות הם Bìאף eøîà:יהודה לרבי חכמים –àG ÈÀ
ììkì elà eàa לענין כלל  נוגעים אלו  עניינים שאין  חברות, – ÈÅÇÀÈ

טהרות.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

דמאי. לגבי חכמים בהם שהקלו בעניינים ללמד  מוסיפה משנתנו

íéîBzçpä,"חברים" שהם האופים –íéîëç íúBà eáiç àG ÇÇÀÄÄÀÈÂÈÄ
Léøôäì, דמאי שהיא הארץ, מעם שלקחו התבואה מן  –éãk àlà ÀÇÀÄÆÈÀÅ

øNòî úîeøz,(1/100) התבואה מכל אחד  אחוז  –älçå מן – ÀÇÇÂÅÀÇÈ
להפרישו , חייבום לא שני מעשר אבל  לכהן . וליתנן  ,(1/48) העיסה

תחת  נאלצים שהיו לפי בבבלי, מבואר הטעם להפריש. צריך והלוקח
הלכך מעט; משתכרים והיו  בזול, הפת את למכור  השלטון  פקידי  לחץ

בירושלים  ולאכלו שני  מעשר להפריש  מספק חכמים הטריחום לא

א). ט , שני ;(יומא  מעשר  יפריש  שהלוקח לחבר , כשמוכרים ודווקא

שימכרו . קודם שני  מעשר  להפריש חייבים הארץ, לעם מוכרים אם אבל 
cä úà øBkîì ïéàMø ïðéà íéðåðçäéàîלהפריש חייבים אלא – ÇÆÀÈÄÅÈÇÈÄÄÀÆÇÀÇ

והחנווני הואיל א) זה: בענין  נאמרו טעמים ושני  שני; מעשר גם
הכל לעשר חכמים עליו  הטילו לפיכך מרובה, ושכרו בקמעונות מוכר 

אצל לקנות הרגילים לתינוקות, יתן שלא ב) מתוקן . דבר ולמכור 
מתוקן . שאינו  דבר  äqbהחנוונים, äcîa ïéòétLnä ìk המוכרים – ÈÇÇÀÄÄÀÄÈÇÈ

אחד , במכר הרבה éàîcäבשפע, úà øBkîì ïéàMø שדרכם לפי – ÇÈÄÄÀÆÇÀÇ
עליהם  הטילו לא לכן הרבה, משתכרים ואינם גדושה מידה לתת

מהם. הלוקח על  אלא הדמאי  את להפריש  ïéòétLnäחכמים ïä elàÅÅÇÇÀÄÄ
úBðBèéqä ïBâk ?äqb äcîaלקמעונאים המוכרים (ר"ש),– ÀÄÈÇÈÀÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„éìBnäõøàä íò ïçBèì Bà éúek ïçBèì íéhç C–úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça;éøëð ïçBèì–éàîc. ©¦¦¦§¥¦§¥©¨¨¤§¤§¨¨©©©§§©§¦¦§¥¨§¦§©
õøàä íò ìöà Bà éúekä ìöà åéúBøt ãé÷ônä–úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça;éøëpä ìöà–åéúBøôk.éaø ©©§¦¥¨¥¤©¦¥¤©¨¨¤§¤§¨¨©©©§§©§¦¦¥¤©¨§¦§¥¨©¦

ïBòîLøîBà:éàîc. ¦§¥§©
‰úé÷cðtì ïúBpä–dì ïúBð àeäL úà øOòî,äpnî ìèBð àeäL úàå,ólçì äãeLçL éðtî.øîàéaø ©¥©ª§¨¦§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¦¤¨¦§¥¤£¨§©¥¨©©¦

éñBé:ïéànøì ïéàøçà eðà ïéà,ãáìa äpnî ìèBð àeäM äî àlà øOòî Bðéà. ¥¥¨©§¨¦¨©¨¦¥§©¥¤¨©¤¥¦¤¨¦§©
ÂBúBîçì ïúBpä–äpnî ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòî,ì÷ì÷únä úà ólçì äãeLç àéäL éðtî. ©¥©£§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¦¤¨¦§¥¤¦£¨§©¥¤©¦§©§¥

c.izek ogehl:äàåáúä ïçåèù éúåëì.ozwfga od ixd:ïéð÷åúî ïðéàù íéøçàá íéð÷åúîä åìà åôéìçä àîù éãéùç àìã.i`nc miakek caer ogehl
éìçäì ãåùç íéáëåë ãáåòã:íéáëåë ãáåòë àåä éøä éúåë ,äúåà íéãáåò åéäù íéúåëì íéæéøâ øä ùàøá äðåé åçëùàã øúáìå .ómiakek caerd lv`

.eizexitkàîù ïðéùééç ïçåèä ìöà ïçéðäìå íéèç ìù úåáø úåôå÷ êéìåäì íãà éðá êøãù éðôî àùéøå .øùòîä ïî íéøåèô íéáëåë ãáåò ìù úåøéôå
íéáëåë ãáåòä ïôéìçä àîù àìà ìàøùé ìù úåøéôá ïôéìçä àîù øîéîì àëéì úåøéô ìáà ,éàîã ïäù ìàøùé ìù úåøçà úåôå÷á åæ äôå÷ äôìçúð
,øçà ìàøùé ìù úåøéôá íéáëåë ãáåòä úéáá åôìçúð àîù ïðéùééç úåøéôá óàã øáñ ïåòîù éáøå .íéáëåë ãáåò ìù åéúåøéôë ïä éøä êëéôì åéúåøéôá
.åìàá åìà åôìçúðå åãéá ïë íâ ãé÷ôä úåøùòîä ìò íéãåùçä ïî øçà ìàøùé àîù ùåçì ùé êë íéáëåë ãáåòä ãéá åéúåøéô ãé÷ôä äæ ìàøùéù íùëù

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå
d.ziwcpet:äìöà íéðñëàúî íéëøã éëìåäå ÷ãðåôä úøîåù.dl ozep `edy z` xyrn:ï÷åúî åðéàù øáã åãé úçúî àéöåî øáç ïéàã`edy z`e

.dpnn lhepéìçäì ãåùç åðéà õøàä íòã â"òàãéìçäì äãåùç úé÷ãðåôä ,ìéòì ïøîàãë óøáçì äôé øúåé àåäù äìùî úðúåðå äáåèì úðååëúî àéäù ó
úøîåàå:òåøâäå ø÷ä åìù úà ìåèà éðàå øáçì äôéå íç àåäù éìùî ìéëààù éåàø äáìá.mi`nxl oi`xg` ep` oi`åðéìò íéàîøä úåéøçà ïéà øîåìë

íåìë äæî øáçì ïéà ï÷åúî åðéàùë åðìëàúå äîöòì úé÷ãðåôä åðç÷ú íàå äì ïúåð àåäù äî øùòî åðéà êëéôì .øùåòî åðéàù øáã åìëàé àìù íøîåùì
:éñåé 'øë äëìä ïéàå ,úðåëúî àéä ìåæâìã øáñ éñåé 'øå .ãáìá ìèåð àåäù äî àìà øùòî åðéàå

e.lwlwznd:ì÷ì÷úðù ìéùáú åà úô.dcedi iax xn`éìçäì äãåùç àéäù éðôî øîà÷ éëäå .àéä äãåäé 'øã äéúìî éîð àúééî÷ã ùøôî éîìùåøéáó
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íéhç CéìBnä,מעושרות –õøàä íò ïçBèì Bà éúek ïçBèì ÇÄÄÄÀÅÄÀÅÇÈÈÆ
ועל המעשרות על החשודים הארץ עם או כותי  שהוא לטוחן  –

úéòéáMìåהשביעית, úBøNònì ïú÷æça נשארות החיטים – ÀÆÀÈÈÇÇÇÀÀÇÀÄÄ
בחיטים  הארץ עם או הכותי החליפן  שמא חוששים ואין בחזקתן ,

להחליף. חשודים שאינם שביעית, בשל או מעושרות ïçBèìÀÅשאינם
éøëð, גוי לטוחן  חיטים המוליך אבל –éàîcשמקבל הקמח – ÈÀÄÀÇ

להחליף, הנכרי שחשוד  מספק, לעשרו וחייב דמאי, הוא הרי מהחיטים
מ  שאינן  בחיטים החליפן  שמא מבארהרמב "םעושרות.וחוששים

ואפשר רבים מאנשים חיטה של  קופות מקבל  שהטוחן  לפי  הטעם,
במעשרות, המחוייבות אחר  של בחיטים זה של חיטיו  את שיחליף

אבל  דמאי, הן  זהו הראב"ד ולכן  שלא וסובר הרמב"ם על בזה משיג
החליפן  שמא הוא החשש  אלא ספיקא, ספק כאן  יש שהרי החשש,

במעשרות  חייבות גוי שמירחן  חיטים הראב"ד ולדעת בשלו, הגוי
Zמדרבנן . õøàä íò ìöà Bà éúekä ìöà åéúBøt ãé÷ônäÇÇÀÄÅÈÅÆÇÄÅÆÇÈÈÆ

úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça לענין בחזקתם עומדים הם הרי – ÀÆÀÈÈÇÇÇÀÀÇÀÄÄ
הפיקדון . את להחליף חשודים שאינם שביעית, ולענין  epzpynמעשרות

חשודים  אינם הארץ עם טוחן או  כותי  טוחן רק שלא ללמד, באה
או  כותי סתם אפילו  אלא פרנסתם, לקיפוח שחוששים מפני  להחליף,

אצלם. שהופקדו  פירות להחליף חשודים אינם הארץ éøëpäעם ìöàÅÆÇÈÀÄ
הנכרי, אצל פירותיו המפקיד אבל  –åéúBøôk,הם הנכרי של – ÀÅÈ

היא  מאיר  רבי ומשנתנו לעשרם; חייב ולכן  בשלו , החליפם שודאי
מירוח  ואין מעשר , מיד להפקיע ישראל  בארץ לנכרי  קניין  שאין הסובר

ממעשרות. פוטר  éàîcהנכרי  :øîBà ïBòîL éaø הם הפירות – ÇÄÄÀÅÀÇ
מספק, ומעשרות תרומה הישראל ומפריש  החליף, אם שספק דמאי,

מחבירו  המוציא הוא שהכהן לכהן , התרומה את ליתן  חייב אינו אבל 
שהנכרי ראיה להביא לכהן ועליו התרומה את מוכר אלא החליף,

בבבלי  מבואר כך  שלו. ב ).והדמים יא , מפרשים:(בכורות יש  אבל

eizexitk שמירוח לפי  המעשר , מן  לגמרי  שפטורים הם, הנכרי  של –
בפי הגוי  החליפם שבוודאי  אומרים ואנחנו  ממעשרות, פוטר רות הנכרי

שהפירות  סובר, שמעון רבי  ברם, הפיקדון. להחליף הוא שחשוד  שלו,
ישראל של  בפירות הנכרי  החליפם שמא שחוששים לפי דמאי , הם

לחשוש יש כך  הנכרי ביד פירותיו הפקיד  זה שישראל  שכשם אחר ,
של בידו  פירותיו  הוא אף הפקיד הארץ, עם שהוא אחר , ישראל  שמא

באלו אלו ונתחלפו ברטנורא ).הנכרי, oerny.(רמב"ם; iaxk dkld oi`e
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ïúBpä,פירות או  קמח כגון  אוכל , מצרכי  –úé÷cðtì לבעלת – ÇÅÇËÀÈÄ
תבשיל, או מאפה דברי  מהם לו שתכין שלו , úàהאכסניא øOòîÀÇÅÆ

dì ïúBð àeäL,לה נותן שהוא מהמצרכים מעשר  מפריש  –úàå ÆÅÈÀÆ
äpnî ìèBð àeäLנוטל שהוא התבשיל  או המאפה מדברי וגם – ÆÅÄÆÈ

ólçìממנה, äãeLçL éðtî להחליף חשודה שהפונדקית – ÄÀÅÆÂÈÀÇÅ
מן  להאכילו כדי האכסנאי, לטובת מתכוונת שהיא משום או  בשלה,
משלו , ליהנות רוצה שהיא משום לפעמים או לה, שיש והטעים היפה

משלה, גרוע במאכל שלו את להחליף לעצמה היתר  היא שמורה
לפיכך בשבילו; טורחת והיא dlהואיל ozep `edy z` xyrn שלא –

חבר שאין  הטעם, מבואר ובירושלמי  טבל; באכילת ידו  על תיכשל
מתוקן, שאינו דבר  ידו מתחת dpnnמוציא lhep `edy z`eשהואיל –

דמאי. דין לו יש  ממנה נוטל שהוא מה הרי להחליף חשודה והיא

ïéànøì ïéàøçà eðà ïéà :éñBé éaø øîà מאכילת לשמרם – ÈÇÇÄÅÅÈÇÀÈÄÈÇÈÄ
לפיכך  מעושר, שאינו øOòîדבר Bðéà,לה נותן שהוא מה את – ÅÀÇÅ

áìa äpnî ìèBð àeäM äî àlàã שאין סובר, יוסי רבי – ÆÈÇÆÅÄÆÈÄÀÇ
משום  בזה ויש לרעתו, אלא האכסנאי  לטובת מחליפה הפונדקאית

מתוקן , שאינו דבר  ותאכל  שתחליף לה לחשוש אין  הלכך ורמאות; גזל
ממנה, נוטל  שהוא מה אלא מעשר  iqei,ואינו iaxk dkld oi`e אלא

שאינו  דבר ידו מתחת מוציא חבר  שאין לה, נותן  שהוא מה גם מעשר
מתוקן .

y c e w z a y
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ïúBpä, אוכל מצרכי  –BúBîçì או פת לו  שתעשה אשתו, לאם – ÇÅÇÂ
äpnîתבשיל , ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòîÀÇÅÆÆÅÈÀÆÆÅÄÆÈ

מדברי וגם לה נותן  שהוא מהמצרכים גם מעשרות מפריש הוא הרי –

ממנה, נוטל  שהוא והתבשיל  ólçìהמאפה äãeLç àéäL éðtîÄÀÅÆÄÂÈÀÇÅ
ì÷ì÷únä úà היא חשודה נתקלקל  התבשיל  או הפת שאם – ÆÇÄÀÇÀÅ

נותן  שהוא את מעשר  הלכך  משלה, היפה את לחתנה ולתת להחליפו ,
דמאי . משום ממנה נוטל  שהוא ואת טבל , יאכילנה שלא øîàÈÇלה,

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt i`nc zkqn

ïwúî.íéîëçåíéøîBà:íúñ ïé÷lçîe íúñ ïéáBb,ïwúé ïwúì äöBøäå. §ª¨©£¨¦§¦¦§¨§©§¦§¨§¨¤§©¥§©¥
·é éìò íBæçì äöBøäBàOnî ì÷äì ÷ø,éìLé àGøOòiL ãò C.é ç÷Bläøéæçäì Cìîðå ÷eMä ïî ÷ø,àG ¨¤©££¥¨¨§¨¥¦©¨©§¦©¤§©¥©¥©¨¨¦©§¦§©§©£¦

øOòiL ãò øéæçé,ïéðî àlà øqçî BðéàL.epnî äôé øçà ïòè äàøå ç÷Bìå ãîBò äéä,øéæçäì øzî,éðtî ©£¦©¤§©¥¤¥§ª¨¤¨¦§¨¨¨¥§¥©§¨¨Ÿ©©¥¨¤¦¤ª¨§©£¦¦§¥
CLî àHL. ¤¨©

‚ïìëàì ïìèðe Cøca úBøt àöBnä,Cìîðåòéðöäì–øOòiL ãò òéðöé àG.àHL ìéáLa ïìèð älçzî íàå ©¥¥©¤¤§¨¨§¨§¨§¦§©§©§¦©©§¦©©¤§©¥§¦¦§¦¨§¨¨¦§¦¤
eãáàé,øeèt.éàîc Bøëîì éàMø íãà ïéàL øác ìk,éàîc Bøáçì çìLé àG.éñBé éaøéàcåa øézî,ãáìáe Ÿ§¨¨¨¨¤¥¨¨©©§¨§§©¦§©©£¥§©©¦¥©¦§©©¦§©

epòéãBiL. ¤¦¤

:í"áîøä
a.mefgl:äðùîá äîåã åì ïéàå êúçìå úåøëì.e`ynn lwdl:åéìò ãáëé àìù.xyriy cr jilyi `líðéàùë íúåà ìëàéå õøàä íò íàöîé àîù

:øùòîá áééçúà àì éúëà ãâàð àìùá éàã ãâàðä ÷øéá éìéî éðäå .ìåùëî ïúåð àöîðå íéð÷åúî.weyd on wxi gweldïúîåùù åãéá ÷øé úåãåâà ìèðå
:øëåîì ïøéæçäì ïäéìò êìîð ïìèðù øçàìå äèåøôá úåãåâà êëå êë äòåãé.xyriy cr xifgi `låùòð åäðéäáâà éëîã ,ùéøôî àåäù øùòîä éîã åì ïúéå

:ïøùòì ïäéìò áééçúðå åìù.oipn `l` xyern epi`yïúåðîì àìà øñåçî äéä àìå ääáâäá íúåà äð÷ øáë øîåìë ,øñåçî àùåøéô éåä øùåòî éàä
:äèåøôá úåãåâà êëå êë òåãé äéä øáëù.gwele cner did:íäéáâä àìå åãéá íìèð àìå.xg` oreh:úå÷øé ìù øçà éåàùî

b.xyriy cr ripvi `l:ï÷åúî åðéàù øáã åãéî àéöåäì øåñàã.eca`i `ly:ïäá úåëæì ïéåëúð àìå.i`nc exknl i`yx mc` oi`yä÷ã äãîá ïåâë
:ìéòìã ïé÷øéôá ïðéøîàã.i`nc exiagl glyi `l:äñâá åøëåîì éàùøù ïåéë äñâá åì çìåù ìáà ,ä÷ãá.xizn iqei iaxåìéôà éàãå åøáçì çåìùì

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ä÷ãá øåñà éàîãáù éñåé éáø äãåîå .åòéãåéù ãáìáå ,ä÷ãá

`xephxa yexit

וסוברים, קמא תנא על  הם שחולקים שמאי , בית של טעמם מבואר
הירושלמי, פי  על מפרשים יש  אבל דמאי. העניים את מאכילים שאין

שמדובר לפי דמאי , העניים את שמאכילים ברישא הם מודים שאמנם
להקפיד מצווה הבית בעל ואין למקום, ממקום העוברים בעניים שם

לכך, חוששים אינם בעצמם הם אם מתוקן , שאינו דבר  יאכלו  שלא
צדקה  גבאי אבל  זמן . לאחר יאכלו שלא לגדרם יכול  אינו שהרי 

העניים  את יאכילו  שלא להיזהר תמיד  צריכים עירם, לעניי  המחלקים
מתוקן  שאינו אליהו ")דבר  íúñ.("שנות  ïéáBb :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÈ

באחד כלים, בשני  יגבו  שאם אחד , בכלי הכל  ומערבים אדם, מכל  –
בעיני שחשוד  הארץ עם ויראה מעשר, שאינו ממי ובשני שמעשר  ממי 

בצדקה ממעט אתה ונמצא כלום ליתן  ירצה לא ("שנות הגבאים,

ולכן הירושלמי), עפ"י mzqאליהו " miaebíúñ ïé÷lçîeלכל – ÀÇÀÄÀÈ
בשווה, ïwúìהעניים äöBøäå, לו שחילקו  מה לעשר –ïwúé– ÀÈÆÀÇÅÀÇÅ

בעצמו .
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מתוקן. שאינו דבר  באכילת אדם להכשיל שאסור  ללמד, באה משנתנו 

é éìò íBæçì äöBøä÷ø,נושא שהוא הירק מקלחי  עלים לחתוך  – ÈÆÇÂÂÅÈÈ
BàOnîכדי  ì÷äì,נאגד כבר שהירק וכגון עליו ; יכביד  שלא – ÀÈÅÄÇÈ

במעשרות ה),שנתחייב א, מעשרות  CéìLé(עיין àG,העלים את – ÇÀÄ
øOòiL ãò כשאינם ויאכלם הארץ עם ימצאם שמא אותם, – ÇÆÀÇÅ

מכשילו . ונמצא éמעושרים, ç÷Blä÷eMä ïî ÷øאצל שנטל – ÇÅÇÈÈÄÇ
לקנותן , כדי קצוב, שמחירן  ירק, אגודות בשוק ירקות CìîðåÀÄÀÇמוכר

øéæçäì; לקנותן ולא למוכר , אותן –øOòiL ãò øéæçé àG– ÀÇÂÄÇÂÄÇÆÀÇÅ
שלו , ונעשו במשיכה, או בהגבהה קנאן בידו  משנטלן  שכן אותן ,

ïéðî àlà øqçî BðéàLשהמוכר אלא הקנייה לגמר  חסר  שלא – ÆÅÀËÈÆÈÄÀÈ
לו  המגיע חשבון  לעשות כדי שבידו, האגודות מספר את לו ימנה

והחזירן  שנמלך  פי על  אף ולכן וידוע; קצוב מחירן  שהרי בעדן ,
מפריש. שהוא המעשר  דמי  למוכר ויתן  לעשרן ; חייב המוכר ), (מדעת

ç÷Bìå ãîBò äéä לקחו לא ועדיין  לקנותו , ירק ובורר עומד היה – ÈÈÅÀÅÇ
קניין , לשם øçàבידו  ïòè äàøåשל אחרת) (חבילה אחר משא – ÀÈÈÙÇÇÅ

epnîירקות, äôé, שבירר מזה –øéæçäì øzîבלי הירק את – ÈÆÄÆËÈÀÇÂÄ
CLîלעשרו, àHL éðtî מנת על  הירק את נטל לא שעדיין – ÄÀÅÆÈÇ

לעשרו . חייב אינו ולפיכך בהגבהה, או  במשיכה קנאו  ולא לקנותו,
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Cøca úBøt àöBnä,במעשרות נתחייבו שכבר  –ïìëàì ïìèðe ÇÅÅÇÆÆÀÈÈÀÈÀÈ
ונטל  לאוכלם,– מנת על  הפירות òéðöäìאת Cìîðåאחר ונמלך – ÀÄÀÇÀÇÀÄÇ

(להטמינם), להצניעם אלא לאכלם שלא òéðöéכך àG,הפירות את – ÇÀÄÇ
øOòiL ãò,לעשרם וחייב בהם, זכה לאוכלם, שנטלן  שכיון  אותם, – ÇÆÀÇÅ

אחר ימצאם שמא מתוקן , שאינו  דבר ידו מתחת להוציא לו שאסור 
לאכלם  לו שאסור  בעצמו, יאכלם אם שכן וכל לעשר ; מבלי ויאכלם

שיעשרם. eãáàéעד  àHL ìéáLa ïìèð älçzî íàå ולא – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÄÀÄÆÙÀ
ולאוכלם, בהם לזכות שכתובøeètהתכוון מלעשרם, יד,– (דברים  È

אתה כב): משלך  חכמים: ודרשו זרעך ", תבואת כל את תעשר  "עשר 
אחרים. משל  מעשר  אתה ואין éàMøמעשר íãà ïéàL øác ìkÈÈÈÆÅÈÈÇÇ

éàîc Bøëîì,ב למעלה (עיין  דקה במידה אותו שמוכרים כגון  – ÀÈÀÀÇ
éàîcד -ה), Bøáçì çìLé àG כאן שאין פי  על  ואף במתנה, – ÄÀÇÇÂÅÀÇ

לא  מקום מכל שם), בביאורנו (עיין  במכירה שיש  החששות אותם
למתנה. מכירה בין  לחלק חכמים éàcåaרצו  øézî éñBé éaø– ÇÄÅÇÄÀÇÇ

ודאי , טבל  לחבירו לשלוח epòéãBiLמתיר  ãáìáe לחבירו שיודיע – ÄÀÇÆÄÆ
ישכח  שמא חוששים אנו ואין מתוקן , שאינו  דבר לו  שולח שהוא

יוסי רבי  מודה בדמאי  אבל  לעשר. חבירו  ישכח שמא או להודיע
שמקילים  מתוך שמא לחשוש  שיש שמודיעו, פי  על  אף לשלוח, שאסור 

מלעשרו . וישכח חבירו  בו  יקל שמא או יודיענו , ולא ישכח בדמאי
.iqei iaxk dkld oi`e
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mizekdגם אשור"mipexney"הנקראים מלך  שהביא הגויים ומארצות zekn`הם
בערי והושיבם מאימת oexneyאחרות נתגיירו  הם השבטים. עשרת את הגלותו  אחרי 

ב במלכים כמסופר בהם הורגים שהיו fi),האריות wxt) בהרבה מחזיקים והיו 
בה  מדקדקים כותים, בה שהחזיקו מצוה "כל  עליהם: שאמרו  עד  שבתורה, מצוות

מישראל" `),יותר ,`r oiyeciw).מצוות מדקדוקי בהרבה בקיאים היו  שלא אלא
להם  ומצאו  אחריהם בדקו שפעם עד המצוות, בקצת בהם מאמינים היו מקום מכל
לכל גמורים כגויים עשאום ומאז  אותה, עובדים שהיו גריזים הר בראש יונה דמות
במצוות, כמדקדקים עדיין מקובלים שהיו  בזמן  בכותים עוסקת משנתנו – דבר .
במעשרות  החיוב כי אומרים, שהיו מעשרות, לענין נאמנים היו  לא מקום שמכל אלא
שומרים. היו  לא שביעית דיני גם וכן לאחרים. כשמוכר  ולא בעצמו  האוכל  על חל 
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„éìBnäõøàä íò ïçBèì Bà éúek ïçBèì íéhç C–úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça;éøëð ïçBèì–éàîc. ©¦¦¦§¥¦§¥©¨¨¤§¤§¨¨©©©§§©§¦¦§¥¨§¦§©
õøàä íò ìöà Bà éúekä ìöà åéúBøt ãé÷ônä–úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça;éøëpä ìöà–åéúBøôk.éaø ©©§¦¥¨¥¤©¦¥¤©¨¨¤§¤§¨¨©©©§§©§¦¦¥¤©¨§¦§¥¨©¦

ïBòîLøîBà:éàîc. ¦§¥§©
‰úé÷cðtì ïúBpä–dì ïúBð àeäL úà øOòî,äpnî ìèBð àeäL úàå,ólçì äãeLçL éðtî.øîàéaø ©¥©ª§¨¦§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¦¤¨¦§¥¤£¨§©¥¨©©¦

éñBé:ïéànøì ïéàøçà eðà ïéà,ãáìa äpnî ìèBð àeäM äî àlà øOòî Bðéà. ¥¥¨©§¨¦¨©¨¦¥§©¥¤¨©¤¥¦¤¨¦§©
ÂBúBîçì ïúBpä–äpnî ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòî,ì÷ì÷únä úà ólçì äãeLç àéäL éðtî. ©¥©£§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¦¤¨¦§¥¤¦£¨§©¥¤©¦§©§¥

c.izek ogehl:äàåáúä ïçåèù éúåëì.ozwfga od ixd:ïéð÷åúî ïðéàù íéøçàá íéð÷åúîä åìà åôéìçä àîù éãéùç àìã.i`nc miakek caer ogehl
éìçäì ãåùç íéáëåë ãáåòã:íéáëåë ãáåòë àåä éøä éúåë ,äúåà íéãáåò åéäù íéúåëì íéæéøâ øä ùàøá äðåé åçëùàã øúáìå .ómiakek caerd lv`

.eizexitkàîù ïðéùééç ïçåèä ìöà ïçéðäìå íéèç ìù úåáø úåôå÷ êéìåäì íãà éðá êøãù éðôî àùéøå .øùòîä ïî íéøåèô íéáëåë ãáåò ìù úåøéôå
íéáëåë ãáåòä ïôéìçä àîù àìà ìàøùé ìù úåøéôá ïôéìçä àîù øîéîì àëéì úåøéô ìáà ,éàîã ïäù ìàøùé ìù úåøçà úåôå÷á åæ äôå÷ äôìçúð
,øçà ìàøùé ìù úåøéôá íéáëåë ãáåòä úéáá åôìçúð àîù ïðéùééç úåøéôá óàã øáñ ïåòîù éáøå .íéáëåë ãáåò ìù åéúåøéôë ïä éøä êëéôì åéúåøéôá
.åìàá åìà åôìçúðå åãéá ïë íâ ãé÷ôä úåøùòîä ìò íéãåùçä ïî øçà ìàøùé àîù ùåçì ùé êë íéáëåë ãáåòä ãéá åéúåøéô ãé÷ôä äæ ìàøùéù íùëù

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå
d.ziwcpet:äìöà íéðñëàúî íéëøã éëìåäå ÷ãðåôä úøîåù.dl ozep `edy z` xyrn:ï÷åúî åðéàù øáã åãé úçúî àéöåî øáç ïéàã`edy z`e

.dpnn lhepéìçäì ãåùç åðéà õøàä íòã â"òàãéìçäì äãåùç úé÷ãðåôä ,ìéòì ïøîàãë óøáçì äôé øúåé àåäù äìùî úðúåðå äáåèì úðååëúî àéäù ó
úøîåàå:òåøâäå ø÷ä åìù úà ìåèà éðàå øáçì äôéå íç àåäù éìùî ìéëààù éåàø äáìá.mi`nxl oi`xg` ep` oi`åðéìò íéàîøä úåéøçà ïéà øîåìë

íåìë äæî øáçì ïéà ï÷åúî åðéàùë åðìëàúå äîöòì úé÷ãðåôä åðç÷ú íàå äì ïúåð àåäù äî øùòî åðéà êëéôì .øùåòî åðéàù øáã åìëàé àìù íøîåùì
:éñåé 'øë äëìä ïéàå ,úðåëúî àéä ìåæâìã øáñ éñåé 'øå .ãáìá ìèåð àåäù äî àìà øùòî åðéàå

e.lwlwznd:ì÷ì÷úðù ìéùáú åà úô.dcedi iax xn`éìçäì äãåùç àéäù éðôî øîà÷ éëäå .àéä äãåäé 'øã äéúìî éîð àúééî÷ã ùøôî éîìùåøéáó
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íéhç CéìBnä,מעושרות –õøàä íò ïçBèì Bà éúek ïçBèì ÇÄÄÄÀÅÄÀÅÇÈÈÆ
ועל המעשרות על החשודים הארץ עם או כותי  שהוא לטוחן  –

úéòéáMìåהשביעית, úBøNònì ïú÷æça נשארות החיטים – ÀÆÀÈÈÇÇÇÀÀÇÀÄÄ
בחיטים  הארץ עם או הכותי החליפן  שמא חוששים ואין בחזקתן ,

להחליף. חשודים שאינם שביעית, בשל או מעושרות ïçBèìÀÅשאינם
éøëð, גוי לטוחן  חיטים המוליך אבל –éàîcשמקבל הקמח – ÈÀÄÀÇ

להחליף, הנכרי שחשוד  מספק, לעשרו וחייב דמאי, הוא הרי מהחיטים
מ  שאינן  בחיטים החליפן  שמא מבארהרמב "םעושרות.וחוששים

ואפשר רבים מאנשים חיטה של  קופות מקבל  שהטוחן  לפי  הטעם,
במעשרות, המחוייבות אחר  של בחיטים זה של חיטיו  את שיחליף

אבל  דמאי, הן  זהו הראב"ד ולכן  שלא וסובר הרמב"ם על בזה משיג
החליפן  שמא הוא החשש  אלא ספיקא, ספק כאן  יש שהרי החשש,

במעשרות  חייבות גוי שמירחן  חיטים הראב"ד ולדעת בשלו, הגוי
Zמדרבנן . õøàä íò ìöà Bà éúekä ìöà åéúBøt ãé÷ônäÇÇÀÄÅÈÅÆÇÄÅÆÇÈÈÆ

úéòéáMìå úBøNònì ïú÷æça לענין בחזקתם עומדים הם הרי – ÀÆÀÈÈÇÇÇÀÀÇÀÄÄ
הפיקדון . את להחליף חשודים שאינם שביעית, ולענין  epzpynמעשרות

חשודים  אינם הארץ עם טוחן או  כותי  טוחן רק שלא ללמד, באה
או  כותי סתם אפילו  אלא פרנסתם, לקיפוח שחוששים מפני  להחליף,

אצלם. שהופקדו  פירות להחליף חשודים אינם הארץ éøëpäעם ìöàÅÆÇÈÀÄ
הנכרי, אצל פירותיו המפקיד אבל  –åéúBøôk,הם הנכרי של – ÀÅÈ

היא  מאיר  רבי ומשנתנו לעשרם; חייב ולכן  בשלו , החליפם שודאי
מירוח  ואין מעשר , מיד להפקיע ישראל  בארץ לנכרי  קניין  שאין הסובר

ממעשרות. פוטר  éàîcהנכרי  :øîBà ïBòîL éaø הם הפירות – ÇÄÄÀÅÀÇ
מספק, ומעשרות תרומה הישראל ומפריש  החליף, אם שספק דמאי,

מחבירו  המוציא הוא שהכהן לכהן , התרומה את ליתן  חייב אינו אבל 
שהנכרי ראיה להביא לכהן ועליו התרומה את מוכר אלא החליף,

בבבלי  מבואר כך  שלו. ב ).והדמים יא , מפרשים:(בכורות יש  אבל

eizexitk שמירוח לפי  המעשר , מן  לגמרי  שפטורים הם, הנכרי  של –
בפי הגוי  החליפם שבוודאי  אומרים ואנחנו  ממעשרות, פוטר רות הנכרי

שהפירות  סובר, שמעון רבי  ברם, הפיקדון. להחליף הוא שחשוד  שלו,
ישראל של  בפירות הנכרי  החליפם שמא שחוששים לפי דמאי , הם

לחשוש יש כך  הנכרי ביד פירותיו הפקיד  זה שישראל  שכשם אחר ,
של בידו  פירותיו  הוא אף הפקיד הארץ, עם שהוא אחר , ישראל  שמא

באלו אלו ונתחלפו ברטנורא ).הנכרי, oerny.(רמב"ם; iaxk dkld oi`e
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ïúBpä,פירות או  קמח כגון  אוכל , מצרכי  –úé÷cðtì לבעלת – ÇÅÇËÀÈÄ
תבשיל, או מאפה דברי  מהם לו שתכין שלו , úàהאכסניא øOòîÀÇÅÆ

dì ïúBð àeäL,לה נותן שהוא מהמצרכים מעשר  מפריש  –úàå ÆÅÈÀÆ
äpnî ìèBð àeäLנוטל שהוא התבשיל  או המאפה מדברי וגם – ÆÅÄÆÈ

ólçìממנה, äãeLçL éðtî להחליף חשודה שהפונדקית – ÄÀÅÆÂÈÀÇÅ
מן  להאכילו כדי האכסנאי, לטובת מתכוונת שהיא משום או  בשלה,
משלו , ליהנות רוצה שהיא משום לפעמים או לה, שיש והטעים היפה

משלה, גרוע במאכל שלו את להחליף לעצמה היתר  היא שמורה
לפיכך בשבילו; טורחת והיא dlהואיל ozep `edy z` xyrn שלא –

חבר שאין  הטעם, מבואר ובירושלמי  טבל; באכילת ידו  על תיכשל
מתוקן, שאינו דבר  ידו מתחת dpnnמוציא lhep `edy z`eשהואיל –

דמאי. דין לו יש  ממנה נוטל שהוא מה הרי להחליף חשודה והיא

ïéànøì ïéàøçà eðà ïéà :éñBé éaø øîà מאכילת לשמרם – ÈÇÇÄÅÅÈÇÀÈÄÈÇÈÄ
לפיכך  מעושר, שאינו øOòîדבר Bðéà,לה נותן שהוא מה את – ÅÀÇÅ

áìa äpnî ìèBð àeäM äî àlàã שאין סובר, יוסי רבי – ÆÈÇÆÅÄÆÈÄÀÇ
משום  בזה ויש לרעתו, אלא האכסנאי  לטובת מחליפה הפונדקאית

מתוקן , שאינו דבר  ותאכל  שתחליף לה לחשוש אין  הלכך ורמאות; גזל
ממנה, נוטל  שהוא מה אלא מעשר  iqei,ואינו iaxk dkld oi`e אלא

שאינו  דבר ידו מתחת מוציא חבר  שאין לה, נותן  שהוא מה גם מעשר
מתוקן .
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ïúBpä, אוכל מצרכי  –BúBîçì או פת לו  שתעשה אשתו, לאם – ÇÅÇÂ
äpnîתבשיל , ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòîÀÇÅÆÆÅÈÀÆÆÅÄÆÈ

מדברי וגם לה נותן  שהוא מהמצרכים גם מעשרות מפריש הוא הרי –

ממנה, נוטל  שהוא והתבשיל  ólçìהמאפה äãeLç àéäL éðtîÄÀÅÆÄÂÈÀÇÅ
ì÷ì÷únä úà היא חשודה נתקלקל  התבשיל  או הפת שאם – ÆÇÄÀÇÀÅ

נותן  שהוא את מעשר  הלכך  משלה, היפה את לחתנה ולתת להחליפו ,
דמאי . משום ממנה נוטל  שהוא ואת טבל , יאכילנה שלא øîàÈÇלה,

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt i`nc zkqn

ïwúî.íéîëçåíéøîBà:íúñ ïé÷lçîe íúñ ïéáBb,ïwúé ïwúì äöBøäå. §ª¨©£¨¦§¦¦§¨§©§¦§¨§¨¤§©¥§©¥
·é éìò íBæçì äöBøäBàOnî ì÷äì ÷ø,éìLé àGøOòiL ãò C.é ç÷Bläøéæçäì Cìîðå ÷eMä ïî ÷ø,àG ¨¤©££¥¨¨§¨¥¦©¨©§¦©¤§©¥©¥©¨¨¦©§¦§©§©£¦

øOòiL ãò øéæçé,ïéðî àlà øqçî BðéàL.epnî äôé øçà ïòè äàøå ç÷Bìå ãîBò äéä,øéæçäì øzî,éðtî ©£¦©¤§©¥¤¥§ª¨¤¨¦§¨¨¨¥§¥©§¨¨Ÿ©©¥¨¤¦¤ª¨§©£¦¦§¥
CLî àHL. ¤¨©

‚ïìëàì ïìèðe Cøca úBøt àöBnä,Cìîðåòéðöäì–øOòiL ãò òéðöé àG.àHL ìéáLa ïìèð älçzî íàå ©¥¥©¤¤§¨¨§¨§¨§¦§©§©§¦©©§¦©©¤§©¥§¦¦§¦¨§¨¨¦§¦¤
eãáàé,øeèt.éàîc Bøëîì éàMø íãà ïéàL øác ìk,éàîc Bøáçì çìLé àG.éñBé éaøéàcåa øézî,ãáìáe Ÿ§¨¨¨¨¤¥¨¨©©§¨§§©¦§©©£¥§©©¦¥©¦§©©¦§©

epòéãBiL. ¤¦¤

:í"áîøä
a.mefgl:äðùîá äîåã åì ïéàå êúçìå úåøëì.e`ynn lwdl:åéìò ãáëé àìù.xyriy cr jilyi `líðéàùë íúåà ìëàéå õøàä íò íàöîé àîù

:øùòîá áééçúà àì éúëà ãâàð àìùá éàã ãâàðä ÷øéá éìéî éðäå .ìåùëî ïúåð àöîðå íéð÷åúî.weyd on wxi gweldïúîåùù åãéá ÷øé úåãåâà ìèðå
:øëåîì ïøéæçäì ïäéìò êìîð ïìèðù øçàìå äèåøôá úåãåâà êëå êë äòåãé.xyriy cr xifgi `låùòð åäðéäáâà éëîã ,ùéøôî àåäù øùòîä éîã åì ïúéå

:ïøùòì ïäéìò áééçúðå åìù.oipn `l` xyern epi`yïúåðîì àìà øñåçî äéä àìå ääáâäá íúåà äð÷ øáë øîåìë ,øñåçî àùåøéô éåä øùåòî éàä
:äèåøôá úåãåâà êëå êë òåãé äéä øáëù.gwele cner did:íäéáâä àìå åãéá íìèð àìå.xg` oreh:úå÷øé ìù øçà éåàùî

b.xyriy cr ripvi `l:ï÷åúî åðéàù øáã åãéî àéöåäì øåñàã.eca`i `ly:ïäá úåëæì ïéåëúð àìå.i`nc exknl i`yx mc` oi`yä÷ã äãîá ïåâë
:ìéòìã ïé÷øéôá ïðéøîàã.i`nc exiagl glyi `l:äñâá åøëåîì éàùøù ïåéë äñâá åì çìåù ìáà ,ä÷ãá.xizn iqei iaxåìéôà éàãå åøáçì çåìùì

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ä÷ãá øåñà éàîãáù éñåé éáø äãåîå .åòéãåéù ãáìáå ,ä÷ãá
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וסוברים, קמא תנא על  הם שחולקים שמאי , בית של טעמם מבואר
הירושלמי, פי  על מפרשים יש  אבל דמאי. העניים את מאכילים שאין

שמדובר לפי דמאי , העניים את שמאכילים ברישא הם מודים שאמנם
להקפיד מצווה הבית בעל ואין למקום, ממקום העוברים בעניים שם

לכך, חוששים אינם בעצמם הם אם מתוקן , שאינו דבר  יאכלו  שלא
צדקה  גבאי אבל  זמן . לאחר יאכלו שלא לגדרם יכול  אינו שהרי 

העניים  את יאכילו  שלא להיזהר תמיד  צריכים עירם, לעניי  המחלקים
מתוקן  שאינו אליהו ")דבר  íúñ.("שנות  ïéáBb :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÈ

באחד כלים, בשני  יגבו  שאם אחד , בכלי הכל  ומערבים אדם, מכל  –
בעיני שחשוד  הארץ עם ויראה מעשר, שאינו ממי ובשני שמעשר  ממי 

בצדקה ממעט אתה ונמצא כלום ליתן  ירצה לא ("שנות הגבאים,

ולכן הירושלמי), עפ"י mzqאליהו " miaebíúñ ïé÷lçîeלכל – ÀÇÀÄÀÈ
בשווה, ïwúìהעניים äöBøäå, לו שחילקו  מה לעשר –ïwúé– ÀÈÆÀÇÅÀÇÅ

בעצמו .

i y i n g m e i
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מתוקן. שאינו דבר  באכילת אדם להכשיל שאסור  ללמד, באה משנתנו 

é éìò íBæçì äöBøä÷ø,נושא שהוא הירק מקלחי  עלים לחתוך  – ÈÆÇÂÂÅÈÈ
BàOnîכדי  ì÷äì,נאגד כבר שהירק וכגון עליו ; יכביד  שלא – ÀÈÅÄÇÈ

במעשרות ה),שנתחייב א, מעשרות  CéìLé(עיין àG,העלים את – ÇÀÄ
øOòiL ãò כשאינם ויאכלם הארץ עם ימצאם שמא אותם, – ÇÆÀÇÅ

מכשילו . ונמצא éמעושרים, ç÷Blä÷eMä ïî ÷øאצל שנטל – ÇÅÇÈÈÄÇ
לקנותן , כדי קצוב, שמחירן  ירק, אגודות בשוק ירקות CìîðåÀÄÀÇמוכר

øéæçäì; לקנותן ולא למוכר , אותן –øOòiL ãò øéæçé àG– ÀÇÂÄÇÂÄÇÆÀÇÅ
שלו , ונעשו במשיכה, או בהגבהה קנאן בידו  משנטלן  שכן אותן ,

ïéðî àlà øqçî BðéàLשהמוכר אלא הקנייה לגמר  חסר  שלא – ÆÅÀËÈÆÈÄÀÈ
לו  המגיע חשבון  לעשות כדי שבידו, האגודות מספר את לו ימנה

והחזירן  שנמלך  פי על  אף ולכן וידוע; קצוב מחירן  שהרי בעדן ,
מפריש. שהוא המעשר  דמי  למוכר ויתן  לעשרן ; חייב המוכר ), (מדעת

ç÷Bìå ãîBò äéä לקחו לא ועדיין  לקנותו , ירק ובורר עומד היה – ÈÈÅÀÅÇ
קניין , לשם øçàבידו  ïòè äàøåשל אחרת) (חבילה אחר משא – ÀÈÈÙÇÇÅ

epnîירקות, äôé, שבירר מזה –øéæçäì øzîבלי הירק את – ÈÆÄÆËÈÀÇÂÄ
CLîלעשרו, àHL éðtî מנת על  הירק את נטל לא שעדיין – ÄÀÅÆÈÇ

לעשרו . חייב אינו ולפיכך בהגבהה, או  במשיכה קנאו  ולא לקנותו,
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Cøca úBøt àöBnä,במעשרות נתחייבו שכבר  –ïìëàì ïìèðe ÇÅÅÇÆÆÀÈÈÀÈÀÈ
ונטל  לאוכלם,– מנת על  הפירות òéðöäìאת Cìîðåאחר ונמלך – ÀÄÀÇÀÇÀÄÇ

(להטמינם), להצניעם אלא לאכלם שלא òéðöéכך àG,הפירות את – ÇÀÄÇ
øOòiL ãò,לעשרם וחייב בהם, זכה לאוכלם, שנטלן  שכיון  אותם, – ÇÆÀÇÅ

אחר ימצאם שמא מתוקן , שאינו  דבר ידו מתחת להוציא לו שאסור 
לאכלם  לו שאסור  בעצמו, יאכלם אם שכן וכל לעשר ; מבלי ויאכלם

שיעשרם. eãáàéעד  àHL ìéáLa ïìèð älçzî íàå ולא – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÄÀÄÆÙÀ
ולאוכלם, בהם לזכות שכתובøeètהתכוון מלעשרם, יד,– (דברים  È

אתה כב): משלך  חכמים: ודרשו זרעך ", תבואת כל את תעשר  "עשר 
אחרים. משל  מעשר  אתה ואין éàMøמעשר íãà ïéàL øác ìkÈÈÈÆÅÈÈÇÇ

éàîc Bøëîì,ב למעלה (עיין  דקה במידה אותו שמוכרים כגון  – ÀÈÀÀÇ
éàîcד -ה), Bøáçì çìLé àG כאן שאין פי  על  ואף במתנה, – ÄÀÇÇÂÅÀÇ

לא  מקום מכל שם), בביאורנו (עיין  במכירה שיש  החששות אותם
למתנה. מכירה בין  לחלק חכמים éàcåaרצו  øézî éñBé éaø– ÇÄÅÇÄÀÇÇ

ודאי , טבל  לחבירו לשלוח epòéãBiLמתיר  ãáìáe לחבירו שיודיע – ÄÀÇÆÄÆ
ישכח  שמא חוששים אנו ואין מתוקן , שאינו  דבר לו  שולח שהוא

יוסי רבי  מודה בדמאי  אבל  לעשר. חבירו  ישכח שמא או להודיע
שמקילים  מתוך שמא לחשוש  שיש שמודיעו, פי  על  אף לשלוח, שאסור 

מלעשרו . וישכח חבירו  בו  יקל שמא או יודיענו , ולא ישכח בדמאי
.iqei iaxk dkld oi`e

i y y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

mizekdגם אשור"mipexney"הנקראים מלך  שהביא הגויים ומארצות zekn`הם
בערי והושיבם מאימת oexneyאחרות נתגיירו  הם השבטים. עשרת את הגלותו  אחרי 

ב במלכים כמסופר בהם הורגים שהיו fi),האריות wxt) בהרבה מחזיקים והיו 
בה  מדקדקים כותים, בה שהחזיקו מצוה "כל  עליהם: שאמרו  עד  שבתורה, מצוות

מישראל" `),יותר ,`r oiyeciw).מצוות מדקדוקי בהרבה בקיאים היו  שלא אלא
להם  ומצאו  אחריהם בדקו שפעם עד המצוות, בקצת בהם מאמינים היו מקום מכל
לכל גמורים כגויים עשאום ומאז  אותה, עובדים שהיו גריזים הר בראש יונה דמות
במצוות, כמדקדקים עדיין מקובלים שהיו  בזמן  בכותים עוסקת משנתנו – דבר .
במעשרות  החיוב כי אומרים, שהיו מעשרות, לענין נאמנים היו  לא מקום שמכל אלא
שומרים. היו  לא שביעית דיני גם וכן לאחרים. כשמוכר  ולא בעצמו  האוכל  על חל 
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øîàäãeäé éaø:dðúçî äLBáe dza úðwúa àéä äöBø.äãBîäãeäé éaøúéòéáL BúBîçì ïúBða,dðéàL ¨©©¦§¨¨¦§©¨©¦¨¨¥£¨¨¤©¦§¨§¥©£§¦¦¤¥¨
éìçäì äãeLçó,úéòéáL dza úà ìéëàäì. £¨§©£¦§©£¦¤¦¨§¦¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡úBøNònä ìò ïîàð BðéàL énî úBøt ç÷Blä,ïøOòì çëLå,úaLa BìàBLå–åét ìò ìëàé.éàöBî äëLç ©¥©¥¦¦¤¥¤¡¨©©©©§§¨©§©§¨§£§©¨Ÿ©©¦¨§¨¨¥

úaL,øOòiL ãò ìëàé àG.Bàöî àG,úBøNònä ìò ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà:ïä ïéøOòî–åét ìò ìëBà. ©¨Ÿ©©¤§©¥§¨¨©¤¨¤¥¤¡¨©©©©§§ª¨¦¥¥©¦
úaL éàöBî äëLç,øOòiL ãò ìëàé àG.dîB÷îì äøæçL éàîc ìL øNòî úîeøz,éøeæL ïBòîL éaøøîBà: ¨§¨¨¥©¨Ÿ©©¤§©¥§©©£¥¤§©¤¨§¨¦§¨©¦¦§§¦¥

ìò ìëBàå BìàBL ìça óàåét. ©§Ÿ£§¥©¦

:'åëå äúá úð÷úá àéä äöåø øîåà äãåäé éáøù äãåäé 'ø éøáã ì÷ì÷úîä úà.ziriay ezengl ozepa:úéòéáùä äðùá ìùáìå úåôàì äì ïúåðádpi`y
.ziriay dza z` lik`dl dceyg:äãåäé 'øë äëìäå .úéòéáù úåøéôá åðôéìçú àì ì÷ì÷úé íà åìéôàå úéòéáù åäì àøéîçã

c`.eit lr lk`i zaya .zexit gweld:ìåçáî øúåé úáùá ø÷ùìå äøéáò øåáòì íéàøéúîù ,åéìò úáù úîéàã.i`nc ly xyrn znexzéëäì
øùòî úîåøúå .äéìò åãùçð àì äìåãâ äîåøú ìáà ,ïåùàø øùòî ùøôåä àìù ïîæ ìë äúéîá äðéà éøáñã äéìò åãùçð õøàä éîòã ,øùòî úîåøú è÷ð

:úòîãîå äøæç äàîî úåçôì äîå÷îì äøæçùëå äàîî ãçà àéåä.eit lr lke`e el`eyäîåøú íù äì àø÷ðù øçàîãàøéå õøàä íò ìò òåîã úîéà
:éøåæù ïåòîù 'øë äëìäå .ø÷ùì

`xephxa yexit

dðúçî äLBáe dza úðwúa àéä äöBø :äãeäé éaø– ÇÄÀÈÈÄÀÇÈÇÄÈÈÅÂÈÈ
מוסיף  והוא הם, יהודה רבי דברי הרישא שאף מבואר , בירושלמי
לפי המתקלקל " את לחלוף חשודה שהיא "מפני  שאמר למה טעם

את  מקלקלת שהיא שיאמר מחתנה ובושה בתה, בטובת רוצה שהיא
חשודה  שאינה וסוברים יהודה רבי על חולקים חכמים אבל  האוכל .

ברם, למעשרות. חושש ואינו äãeäéלהחליף éaø äãBî,לחכמים – ÆÇÄÀÈ
úéòéáL BúBîçì ïúBða בשנת ותבשיל מאפה דברי לו  להכין – ÀÅÇÂÀÄÄ

óéìçäìהשמיטה, äãeLç dðéàL שבאו המותרים, פירותיו – ÆÅÈÂÈÀÇÂÄ
נתקלקל אם ואפילו שביעית, מחמת האסורים בפירותיה ההפקר, מן

תבוא שלא לפי  הפת, או  úéòéáLהתבשיל dza úà ìéëàäì– ÀÇÂÄÆÄÈÀÄÄ
הארץ  לעם חמור  שביעית שאיסור  באכילה, האסורים שביעית פירות

טבל . dcedi.מאיסור iaxk dkld

א ה נ ש מ ר ו א ב

המעשרות. על נאמן שאינו  למי  להאמין בשבת חכמים שהקלו ללמד , באה זו משנה

úBøNònä ìò ïîàð BðéàL énî úBøt ç÷Blä מעם היינו – ÇÅÇÅÄÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ
ïøOòìהארץ, çëLå ובשבת השבת, יום והגיע דמאי, של  מעשר  – ÀÈÇÀÇÀÈ

לפי  לעשר , לאכילה,owznyאסור  הפירות את úaLaבזה BìàBLåÀÂÀÇÈ
מעושרים, ממנו שלקח הפירות אם המוכר את בשבת ושואל –

הם, שמעושרים לו åétוכשהשיב ìò ìëàé לאכלם לו מותר – ÙÇÇÄ
גורסים: יש  דיבורו , פי על  eit.בשבת lr lke`e zaya el`ey הטעם

לסמוך חכמים התירו  ועונגה השבת כבוד  שמפני בירושלמי, מובא

וירא  הארץ עם על  שבת שאימת מפני הטעם, אומר ויש דבריו. על 
מתיירא  הארץ שעם א) פירושים: שני יש השני הטעם בענין לשקר .

בשבת ולשקר עבירה מברטנורא )לעבור הרב שבת (רמב"ם ; שאימת ב) ;
למעשר  קובעת ששבת משום מעשר, לענין הארץ עם כלומר(ר"ש )על  ,

מה  מעשר , בלא עראי אכילת החול  בימי שאוכלים רואה והוא הואיל 
היתר מורה הוא לפיכך למעשר, קובעת שהשבת בשבת, כן  שאין

לא בשבת אבל שבחול , באכילה חושב (מהרש"א )לעצמו  שהוא או  ;
חי בחולשעיקר  ולא בשבת הוא מעשר ואזהרת מכל(מהרש"ל )וב .

לאכלם  לו מותר לו שמכרם הפירות את שעישר בשבת אמר  אם מקום
úaLבשבת. éàöBî äëLç,שבת מוצאי ליל משהתחיל  אבל – ÈÀÈÈÅÇÈ

ìëàé àG בשבת עליהם אמר שהמוכר הפירות, את לאכול לו אסור – ÙÇ
הם, øOòiLשמעושרים ãò פיו על אוכל  שהוא פי על  שאף – ÇÆÀÇÅ

שבת, למוצאי הפירות מאותם נשארו אם xyriyבשבת, cr lk`i `l
הנשאר ועל שאכל  מה על לסמוך(רמב"ם )דמאי , חכמים התירו  שלא ,

ואפילו  לתקנם. אפשר  שאי  בשבת, אלא הארץ עם של דיבורו  על 

אין  מקום מכל  השבת, אימת משום בשבת לו  שמאמינים לסוברים
אסורים  שבת מוצאי משחשכה אבל השבת, לצורך אלא כך על סומכים

שבת אימת עליהם שאין  הארץ עמי  שיש  לפי ;(ירושלמי)באכילה,
יבואו  בשבת שאומר  מה על  החול בימי  יסמכו שאם גזירה, משום או

בחול  שאומר מה על  גם טוב").לסמוך יום  Bàöî("תוספות àG– ÀÈ
אלא המוכר, את בשבת מצא ìòלא ïîàð BðéàL ãçà Bì øîàÈÇÆÈÆÅÆÁÈÇ

:úBøNònä, עליהן שואל שאתה הללו  שהפירות אני  ïéøOòîיודע ÇÇÇÀÀËÈÄ
ïä,בשבת זה שאמר  והיינו  –åét ìò ìëBà לאכלם לו מותר – ÅÅÇÄ

אבל האחר. של  דיבורו פי על  גם àGבשבת ,úaL éàöBî äëLçÈÀÈÈÅÇÈ
øOòiL ãò ìëàéלהעיד נאמן  אדם שאין דמאי, שהוא – דבר  על ÙÇÇÆÀÇÅ

עליו  י).חשוד  ד , בכורות  äøæçL(משנה  éàîc ìL øNòî úîeøzÀÇÇÂÅÆÀÇÆÈÀÈ
dîB÷îì שאינה גדולה כתרומה דינה מעשר  שתרומת הזכרנו, כבר – ÄÀÈ

בחולין  מעשר תרומת נתערבה ואם לכהנים; אלא באכילה מותרת
באכילה  ואסור  "מדומע", הכל  נעשה כנגדה חלקים מאה בחולין ואין

על אלא גדולה, תרומה על  נחשדו לא הארץ שעמי בארנו , כן לזרים.
כל גדולה, כתרומה חמור עונשה שאין  שחשבו לפי מעשר, תרומת
שאם  ללמד , משנתנו  באה מכאן  ראשון. מעשר  הופרש  שלא זמן 

הכרי אותו  לתוך  בחזרה נפלה מדמאי הלוקח שהפריש מעשר  תרומת
חלקים  ותשעה תשעים אלא בו אין והרי ממנו, שהופרשה עצמו

מדומע, הכל  ונמצא ìçaכנגדה, óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÇÀÙ
BìàBL לו אמר ואם הדמאי , את ממנו  שקנה המוכר את שואל  – Â

כך, על  נאמן הוא הרי  המעשרות, את åétשהפריש  ìò ìëBàå– ÀÅÇÄ
תרומת  שהפריש  הלוקח לו ואמר שהואיל  המוכר, של דיבורו פי  על 

לומר המדומע על  הוא נאמן  ונתערבה, תרומה שם לה וקרא מעשר
אימת  גם כך  הארץ עם על שבת שאימת שכשם מעשרותיו , שהפריש

היה  לא הרי דיבורו, על שסומך  וכיון לשקר , הוא וירא עליו, המדומע
מותר ולכן מדומע, כאן  ואין מעשר  תרומת מהם להפריש צריך 

אבל המפרשים; רוב לפי המשנה את בארנו – הרמב"ם באכילתו .

אחרת בדרך שהבאנומפרשה מה  להלן ועיין למשנתנו, בפירושו (עיין

הראב"ד). והשגת  תורה " מ "משנה 
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ע"א: נב הגמרא:àøîâדף ïðé÷ñòשואלת éàîa מקדש באיזה - §©©§¦¨
משנתינו, ïBLàø,מדברת Lc÷îa àîéìéà ראשון במקדש וכי קשה, ¦¥¨§¦§¨¦
úëBøt eåä éî,שם היה כותל והרי הקדשים, לקודש ההיכל בין להבדיל ¦£¨Ÿ

,éðL Lc÷îa àlà,קשהïBøà äåä éî,שני àéðúäå,במקדש ¤¨§¦§¨¥¦¦£¨¨§¨©§¨
ïBøà æðâpMî,הראשון בית ïnäבסוף  úðöðö Bnò äæðâð שנצטוה ¦¤¦§©¨¦§§¨¦¦§¤¤©¨

למשמרת, להניחה äçLnäמשה ïîL úéçBìöe,במדבר משה שרקח §¦¤¤©¦§¨
ïøäà ìL Bìwîeäéçøôe äéã÷Le,ìt eøbML æbøàåïBøBc íézL ©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§¨¤¦§§¦§¦

ìàøNé éäìàì,Bì íúáLä øLà áäfä éìk(å) [úàå'] øîàpL ¤¡Ÿ¥¦§¨¥¤¤¡©§¥§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤
,'Cìäå Búà ízçlLå Bcvî æbøàa eîéNz íLà הארגז שעמד ומכך ¨¨¨¦¨©§©¦¦§¦©§¤Ÿ§¨¨
עמו. נגנז שאף נלמד הארון, עם

הגמרא: Bæðbמבררת éîe,הארון את -eäiLàéהמלך.Bæðb מבררת עוד ¦§¨Ÿ¦¨§¨
áeúkLהגמרא: äàø ,BæðbL äàø äîשבתוכחה האלות ä'בין CìBé' ¨¨¨¤§¨¨¨¤¨¥

éìò íé÷z øLà Ekìî úàå EúàE וחשש וגו', ידעּת' לא אשר ּגֹוי אל Ÿ§§¤©§§£¤¨¦¨¤ְֲֶֶַָָֹ
לכן לבבל הארון עמם יגלה øîàpLשמא ,Bæðâe ãîò לה ב' הימים (דברי ¨©§¨¤¤¡©

íéðéánäג) íiåìì øîàiå'[תורה íéLBãwä[-המלמדים ìàøNé ìëì ©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦
Cìî ãåc ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä ïBøà úà eðz 'äì©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤

óúka àNî íëì ïéà ,ìàøNé,úàå íëéäìà 'ä úà eãáò äzò ¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§¤¡Ÿ¥¤§¤
'ìàøNé Bnò. עמד שם והרי בבית, הארון את שיתנו לומר הוצרך ומדוע ©¦§¨¥

שהכין  במקום המקדש בבית הארון את שיגנזו להם שאמר אלא הזמן, כל
לכך. שלמה

הארון: עם נגנזו הדברים שאר שגם מנין מבארת éaøהגמרא øîàå§¨©©¦
àéúà ,øæòìà שוה בגזירה הארון עם נגנזה המן שצנצנת למדים - ¤§¨¨¨§¨

'änL' 'änL'àéúàå שוה , בגזירה נגנזה המשחה שמן שצלוחית ללמוד ¨¨¨¨§¨§¨
'úBøBc' 'úBøBc',àéúàåשוה בגזירה נגנז אהרן של 'úøîLî'שמקלו §¨§¨¦§¤¤

'úøîLî'. במשנה כתוב ואיך נגנז, ראשון בבית שכבר ארון, היה לא שני שבבית בברייתא מוכח מקום מכל ¦§¤¤
לארון'. 'הגיע

הגמרא: משנתינוíìBòìמתרצת ïBøàì'עוסקת òébä' éàîe ,éðL Lc÷îaהיינו,ïBøà íB÷î שעמד היכן §¨§¦§¨¥¦©¦¦©¨¨§¨
ראשון. בבית

הגמרא: íécaä,שואלת éðL ïéáì äzçnä úà ïúð éðz÷ àäå:הגמרא מתרצת בדים. היה לא שני ובבית §¨¨¨¥¨©¤©©§¨§¥§¥©©¦
àîéà ו ראשון בבית נותן שהיה במקום הרצפה על המחתה את נותן שהיה המשנה את לפרש אמור -k אילו ¥¨§

עתה אף íécaä.נותנה éðL ïéá¥§¥©©¦
ע"ב: נב éñBéדף éaø זו שאין מאיר רבי לטענת חושש ואינו מהלך היה הצפוני לכותל השולחן בין שסובר ©¦¥

ארץ, Eìדרך øîà כי ìהטעם, áeúkä ïëéøöä àlL ìàøNé ïéáéáççéìL אותם הצריכה לא התורה - ¨©§£¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§¦¨©¨§¨¦©
השליח  שהוא גדול הכהן הוא חביב ולכן עצמו. על מתפלל ואחד אחד כל אלא עליהם, שיתפלל שליח למנות

גלוי. באופן להכנס ויכול העבודה, את לעשות ישראל בני של

i"yx
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:úòîãîå äøæç äàîî úåçôì äîå÷îì äøæçùëå äàîî ãçà àéåä.eit lr lke`e el`eyäîåøú íù äì àø÷ðù øçàîãàøéå õøàä íò ìò òåîã úîéà
:éøåæù ïåòîù 'øë äëìäå .ø÷ùì

`xephxa yexit

dðúçî äLBáe dza úðwúa àéä äöBø :äãeäé éaø– ÇÄÀÈÈÄÀÇÈÇÄÈÈÅÂÈÈ
מוסיף  והוא הם, יהודה רבי דברי הרישא שאף מבואר , בירושלמי
לפי המתקלקל " את לחלוף חשודה שהיא "מפני  שאמר למה טעם

את  מקלקלת שהיא שיאמר מחתנה ובושה בתה, בטובת רוצה שהיא
חשודה  שאינה וסוברים יהודה רבי על חולקים חכמים אבל  האוכל .

ברם, למעשרות. חושש ואינו äãeäéלהחליף éaø äãBî,לחכמים – ÆÇÄÀÈ
úéòéáL BúBîçì ïúBða בשנת ותבשיל מאפה דברי לו  להכין – ÀÅÇÂÀÄÄ

óéìçäìהשמיטה, äãeLç dðéàL שבאו המותרים, פירותיו – ÆÅÈÂÈÀÇÂÄ
נתקלקל אם ואפילו שביעית, מחמת האסורים בפירותיה ההפקר, מן

תבוא שלא לפי  הפת, או  úéòéáLהתבשיל dza úà ìéëàäì– ÀÇÂÄÆÄÈÀÄÄ
הארץ  לעם חמור  שביעית שאיסור  באכילה, האסורים שביעית פירות

טבל . dcedi.מאיסור iaxk dkld

א ה נ ש מ ר ו א ב

המעשרות. על נאמן שאינו  למי  להאמין בשבת חכמים שהקלו ללמד , באה זו משנה

úBøNònä ìò ïîàð BðéàL énî úBøt ç÷Blä מעם היינו – ÇÅÇÅÄÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ
ïøOòìהארץ, çëLå ובשבת השבת, יום והגיע דמאי, של  מעשר  – ÀÈÇÀÇÀÈ

לפי  לעשר , לאכילה,owznyאסור  הפירות את úaLaבזה BìàBLåÀÂÀÇÈ
מעושרים, ממנו שלקח הפירות אם המוכר את בשבת ושואל –

הם, שמעושרים לו åétוכשהשיב ìò ìëàé לאכלם לו מותר – ÙÇÇÄ
גורסים: יש  דיבורו , פי על  eit.בשבת lr lke`e zaya el`ey הטעם

לסמוך חכמים התירו  ועונגה השבת כבוד  שמפני בירושלמי, מובא

וירא  הארץ עם על  שבת שאימת מפני הטעם, אומר ויש דבריו. על 
מתיירא  הארץ שעם א) פירושים: שני יש השני הטעם בענין לשקר .

בשבת ולשקר עבירה מברטנורא )לעבור הרב שבת (רמב"ם ; שאימת ב) ;
למעשר  קובעת ששבת משום מעשר, לענין הארץ עם כלומר(ר"ש )על  ,

מה  מעשר , בלא עראי אכילת החול  בימי שאוכלים רואה והוא הואיל 
היתר מורה הוא לפיכך למעשר, קובעת שהשבת בשבת, כן  שאין

לא בשבת אבל שבחול , באכילה חושב (מהרש"א )לעצמו  שהוא או  ;
חי בחולשעיקר  ולא בשבת הוא מעשר ואזהרת מכל(מהרש"ל )וב .

לאכלם  לו מותר לו שמכרם הפירות את שעישר בשבת אמר  אם מקום
úaLבשבת. éàöBî äëLç,שבת מוצאי ליל משהתחיל  אבל – ÈÀÈÈÅÇÈ

ìëàé àG בשבת עליהם אמר שהמוכר הפירות, את לאכול לו אסור – ÙÇ
הם, øOòiLשמעושרים ãò פיו על אוכל  שהוא פי על  שאף – ÇÆÀÇÅ

שבת, למוצאי הפירות מאותם נשארו אם xyriyבשבת, cr lk`i `l
הנשאר ועל שאכל  מה על לסמוך(רמב"ם )דמאי , חכמים התירו  שלא ,

ואפילו  לתקנם. אפשר  שאי  בשבת, אלא הארץ עם של דיבורו  על 

אין  מקום מכל  השבת, אימת משום בשבת לו  שמאמינים לסוברים
אסורים  שבת מוצאי משחשכה אבל השבת, לצורך אלא כך על סומכים

שבת אימת עליהם שאין  הארץ עמי  שיש  לפי ;(ירושלמי)באכילה,
יבואו  בשבת שאומר  מה על  החול בימי  יסמכו שאם גזירה, משום או

בחול  שאומר מה על  גם טוב").לסמוך יום  Bàöî("תוספות àG– ÀÈ
אלא המוכר, את בשבת מצא ìòלא ïîàð BðéàL ãçà Bì øîàÈÇÆÈÆÅÆÁÈÇ

:úBøNònä, עליהן שואל שאתה הללו  שהפירות אני  ïéøOòîיודע ÇÇÇÀÀËÈÄ
ïä,בשבת זה שאמר  והיינו  –åét ìò ìëBà לאכלם לו מותר – ÅÅÇÄ

אבל האחר. של  דיבורו פי על  גם àGבשבת ,úaL éàöBî äëLçÈÀÈÈÅÇÈ
øOòiL ãò ìëàéלהעיד נאמן  אדם שאין דמאי, שהוא – דבר  על ÙÇÇÆÀÇÅ

עליו  י).חשוד  ד , בכורות  äøæçL(משנה  éàîc ìL øNòî úîeøzÀÇÇÂÅÆÀÇÆÈÀÈ
dîB÷îì שאינה גדולה כתרומה דינה מעשר  שתרומת הזכרנו, כבר – ÄÀÈ

בחולין  מעשר תרומת נתערבה ואם לכהנים; אלא באכילה מותרת
באכילה  ואסור  "מדומע", הכל  נעשה כנגדה חלקים מאה בחולין ואין

על אלא גדולה, תרומה על  נחשדו לא הארץ שעמי בארנו , כן לזרים.
כל גדולה, כתרומה חמור עונשה שאין  שחשבו לפי מעשר, תרומת
שאם  ללמד , משנתנו  באה מכאן  ראשון. מעשר  הופרש  שלא זמן 

הכרי אותו  לתוך  בחזרה נפלה מדמאי הלוקח שהפריש מעשר  תרומת
חלקים  ותשעה תשעים אלא בו אין והרי ממנו, שהופרשה עצמו

מדומע, הכל  ונמצא ìçaכנגדה, óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaøÇÄÄÀÀÄÅÇÀÙ
BìàBL לו אמר ואם הדמאי , את ממנו  שקנה המוכר את שואל  – Â

כך, על  נאמן הוא הרי  המעשרות, את åétשהפריש  ìò ìëBàå– ÀÅÇÄ
תרומת  שהפריש  הלוקח לו ואמר שהואיל  המוכר, של דיבורו פי  על 

לומר המדומע על  הוא נאמן  ונתערבה, תרומה שם לה וקרא מעשר
אימת  גם כך  הארץ עם על שבת שאימת שכשם מעשרותיו , שהפריש

היה  לא הרי דיבורו, על שסומך  וכיון לשקר , הוא וירא עליו, המדומע
מותר ולכן מדומע, כאן  ואין מעשר  תרומת מהם להפריש צריך 

אבל המפרשים; רוב לפי המשנה את בארנו – הרמב"ם באכילתו .

אחרת בדרך שהבאנומפרשה מה  להלן ועיין למשנתנו, בפירושו (עיין

הראב"ד). והשגת  תורה " מ "משנה 
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Ba øöB÷å ââBç äzàL¯?úîéà .úøöò äæ øîBà éåä ¤©¨¥§¥¡¥¥¤£¤¤¥©
áBè íBéa àîéìéà¯àlà ?éøL éî áBè íBéa äøéö÷ ¦¥¨§§¦¨§¦¨¥¤¨

åàì¯âç" :äzòî àlà ,ïðçBé éaø øîà .ïéîeìLúì ¨§©§¦¨©©¦¨¨¤¨¥©¨©
éñàääôéñà Ba LiL âç eäæ éà ,"ó¯øîBà éåä ¨¨¦¥¤©¤¥£¦¨¡¥¥

áBè íBéa àîéìéà ?úîéà .úBkeqä âç äæ¯äëàìî ¤©©¥©¦¥¨§§¨¨
ìL Bleç .ãòBî ìL Bleça àlà éøL éî áBè íBéa§¦¨¥¤¨§¤¥¤

à ïîæa àaä âç :àlà ,éøL éî ãòBîàëä ,äôéñ ¥¦¨¥¤¨©©¨¦§©£¦¨¨¨
eäì àøéáñ eäééåøúc ììkî.äøéö÷ ïîæa àaä âç :éîð©¦©©¨¦§©§¦¨¦§¨§©§©§§¦¨§
?éléî éðäðî ,äëàìî úéiNòa øeñà ãòBî ìL Bleçc§¤¥¨©£¦©§¨¨§¨¨¥¦¥
"íéîé úòáL øBîLz úBvnä âç úà" :ïðaø eðúc§¨©¨©¤©©©¦§¦§©¨¦
,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bleç ìò ãnéì¦¥©¤¥¤¨©£¦©§¨¨

éøö Bðéà :øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøácì÷ ,C ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦©
ïäéðôì äMeã÷ ïéàL éòéáLe ïBLàø äîe :øîBçå̈¤©¦§¦¦¤¥§¨¦§¥¤

ïäéøçàìe¯ãòBî ìL Bleç ,äëàìî úéiNòa øeñà §©£¥¤¨©£¦©§¨¨¤¥
ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ LiL¯øeñà àäiL ïéc Bðéà ¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤¥¦¤§¥¨

LiL ,eçéëBé úéLàøá éîé úLL !?äëàìî úéiNòa©£¦©§¨¨¥¤§¥§¥¦¦¤¥
!äëàìî úéiNòa ïéøzeîe ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷§¨¦§¥¤§©£¥¤¨¦©£¦©§¨¨

äîlúLLúéLàøá éîé¯,óñeî ïaø÷ ïäa ïéàL ©§¥¤§¥§¥¦¤¥¨¤¨§©¨
ãòBî ìL Bleça øîàz¯Làø .óñeî ïaø÷ Ba LiL Ÿ©§¤¥¤¥¨§©¨Ÿ

óñeî ïaø÷ Ba LiL ,çéëBé Lãç¯úéiNòa øzeîe Ÿ¤¦©¤¥¨§©¨¨©£¦©
,"Lã÷ àø÷î" éeø÷ ïéàL Lãç Làøl äî !äëàìî§¨¨©§ŸŸ¤¤¥¨¦§¨Ÿ¤

éeøwL ãòBî ìL Bleça øîàzìéàBä ,"Lã÷ àø÷î" Ÿ©§¤¥¤¨¦§¨Ÿ¤¦
éeø÷åLã÷ àø÷î¯.äëàìî úéiNòa øeñàL àeä ïéc §¨¦§¨Ÿ¤¦¤¨©£¦©§¨¨

úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bleç ìò ãnéì "eNòú àì äãBáò úëàìî ìk" :Cãéà àéðz©§¨¦¨¨§¤¤£¨Ÿ©£¦¥©¤¥¤¨©£¦©
éøö Bðéà :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,äëàìîéãòBî älà" :øîBà àeä éøä ,C §¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¦£¥¥¥¤£¥

äïBLàøa íà ?øaãî áeúkä äna ;'åâå "'¯éòéáMa íà ,ïBúaL øîàð øák éøä¯éøä ©¤©¨§©¥¦¨¦£¥§¨¤¡©©¨¦©§¦¦£¥
úéiNòa øeñàL Eãnìì ,ãòBî ìL Bleça àlà øaãî áeúkä ïéà àä .ïBúaL øîàð øák§¨¤¡©©¨¨¥©¨§©¥¤¨§¤¥§©¤§¤¨©£¦©
øeöò éòéáM äî "'äì úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL" :Cãéà àéðz .äëàìî§¨¨©§¨¦¨¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©©§¦¦¨

¯íéîé úLL óàäëàìî ìëa øeöò éòéáL äî éà ,ïéøeöò¯ìëa ïéøeöò íéîé úLL óà ©¥¤¨¦£¦¦©§¦¦¨§¨§¨¨©¥¤¨¦£¦§¨
"úøöò éòéáMä íBiáe" :øîBì ãeîìz ?äëàìî¯äML ïéàå ,äëàìî ìëa øeöò éòéáMä §¨¨©§©©©§¦¦£¤¤©§¦¦¨§¨§¨¨§¥¦¨

øeñà íBé äæ éà Eì øîBì ,íéîëçì àlà áeúkä ïøñî àì àä .äëàìî ìëa ïéøeöò íéîé̈¦£¦§¨§¨¨¨Ÿ§¨¨©¨¤¨©£¨¦©§¥¤¨
ãtñäa ïéøzeîe".úøzeî äëàìî Bæ éàå äøeñà äëàìî Bæ éà ,øzeî íBé äæ éàåúéðòúå §¥¤¨¥§¨¨£¨§¥§¨¨¤¤¨¦§¤§¥§©£¦

úîe äNòî :øîzéàäå "úaMä øçà úøöò ïéøîBàä éøác úà íéi÷ì àlLàñkìà,ãeìa ¤Ÿ§©¥¤¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨§¨¦§©©£¤¥©¤§¨§
ìàøNé ìk eñðëðå,BãôBñìíBé .äéä úøöò ìL áBè íBiL éðtî ,ïBôøè éaø íçépä àìå §¦§§¨¦§¨¥§§§Ÿ¦¦¨©¦©§¦§¥¤¤£¤¤¨¨

áBèàì !äéä çeaè íBiL éðtî :àîéà àlà ?eúà÷ éî ,áBè íBéa éà !?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¦§¦¨¨¤¨¥¨¦§¥¤¦©¨¨¨
ïàk :àéL÷¯ïàk ,úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéa¯.úaMa úBéäì ìçL áBè íBéa ©§¨¨§¤¨¦§©©©©¨¨§¤¨¦§©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dbibg(oey`x meil)

änk àðòãé àìeidi oinelyz ly mini dnk mircei epiid `l ± Ÿ¨©§¨©¨
`l j` ,oinelyz dl yiy wx x`ean ef dyxca ixdy ,zxvrl

,dnk x`eanàéòLBà éaø øîà øæòìà éaøc ïì òîLî à÷cnly ¨©§©¨§©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨
lk oinelyz el yi zevnd bgy myky ,zevnd bgl ywida

.dray lk oinelyz yi zxvrl jk dray
:zxvra oinelyz oicl sqep cenil d`ian `xnbdLé÷ì Léøå§¥¨¦

,øîàbg iabl dxeza xn`py dnn cnlp zxvra oinelyz oic ¨©
zereayd(fh bk zeny)øéöwä âçå','dcVA rxfY xW` LiUrn ixEMA §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©©¨¤

,'xivwd bg' `xwp `ed okle ,ea xevwl xzeny bg yiy rnyne
eeäæéàeze`ââBç äzàL âçeaåmb,úøöò äæ øîBà éåä ,Ba øöB÷ ¥¤©¤©¨¥§¥£¥¥¤£¤¤

,jk lr le`yl yie .zxvrd lr xn`p df weqt ixdyúîéàizn ± ¥©
,xevwl xzen zereayd bgaéàáBè íBéa àîéìzereayd bg ly ¦¥¨§

,envréøL éî áBè íBéa äøéö÷,aeh meia xevwl xzen ike ±àlà §¦¨§¦¨¥¤¨
ïéîeìLúì åàìini lr weqta xaecny yxtl jixv gxkda ± ¨§©§¦

my lr 'xivwd bg' mi`xwp el` miniy ,zxvrd ly oinelyzd
yiy o`kn epcnle ,xevwl xzeny onfa dbibg oaxw mda axwy

.oinelyz zxvrl
øîàelïðçBé éaø,yiwl yixläzòî àlàoeyld z` yxtn dz`y ¨©©¦¨¨¤¨¥©¨

z` mb jk yxtz ok m` ,ea xevwl xzeny bg `edy 'xivwd bg'
e' zekeqd bg iabl weqtd jynda xn`py dnóñàä âçz`vA §©¨¨¦§¥

,jk yexcpe ,'dpXdäôéñà Ba LiL âç eäæ éàea seq`l xzeny ± ©¨¨¥¤©¤¥£¦¨
,ezial dcyd zexit z`,úBkeqä âç äæ øîBà éåädf weqt ixdy £¥¥¤©©

,zeywdl yi ok m`e ,zekeqd bg iabl xn`púîéàonfd `ed izn ± ¥©
,zekeqd bga dtiq`a xzendáBè íBéa äëàìî ,áBè íBéa àîéìéà¦¥¨§§¨¨§

àlà ,éøL éîxaecny yxtz,ãòBî ìL Bìeça,dyw oiicr df ixd ¦¨¥¤¨§¤¥
éøL éî ãòBî ìL Bìeçxeq` crend leg mb ixd ,dk`lna ¤¥¦¨¥

.jenqa x`eank dk`lnaàlà'siq`d bg' oeyldy gxkda ¤¨
`edy ,dxe`iaäôéñà ïîæa àaä âç`le ,dcyd on d`eazd ly ©©¨¦§©£¦¨

ok m`e ,d`eazd z` ea seq`l xzenyénð àëäoeyla ,o`k mb ± ¨¨©¦
`id zxvrdy `ed xe`iad ,zxvr iabl dxen`d 'xivwd bge'âç©

ïîæa àaädäøéö÷xzeny bg `edy `le ,dcya d`eazd ly ©¨¦§©§¦¨
.zxvrl oinelyz yiy o`kn yexcl oi` jk m`e ,ea xevwl

:`xnbd zwiicnììkî,rnyn yiwl yixe opgei iax ixacn ± ¦§¨
eäì àøéáñ eäééåøúcmixaeq mdipyy ±øeñà ãòBî ìL Bìeçc §©§©§§¦¨§§¤¥¨

,äëàìî úéiNòain cren ly eleg' opgei iax dywdyk ixdy ©£¦©§¨¨
xzen ok` crend leg ezrcly yiwl yix el aiyd `l ,'ixy

.xeq`y dcen `ed mby gkene ,dk`ln ziiyra
:`xnbd zl`eyéléî éðäðî.dk`ln ziiyra xeq` crend legy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa(gi cl zeny)âç úà' §¨©¨¨¤©

íéîé úòáL ,øîLz úBvnäeli`k weqtd yxcpe ,'zFSn lk`Y ©©¦§Ÿ¦§©¨¦Ÿ©©
e ,'mini zraW xnWY zFSOd bg z`' xn`pãnéìjkaìL Bìeç ìò ¤©©©¦§Ÿ¦§©¨¦¦¥©¤

,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBîixd 'xenyz' xn`py mewn lkay ¥¤¨©£¦©§¨¨
dk`lnn zevnd bg z` xenyl dxez dxidfde ,e`l zxdf` ef

,mini drayäiLàé éaø éøácéøö Bðéà ,øîBà ïúðBé éaø .Ccenll ¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦
a z`f yexcl ozip `l` ,weqtn z`fäîe .øîBçå ì÷meiïBLàø ©¨¤©¦

éòéáLegqt ly,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ ïéàLminid `l` §¦¦¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
,leg ini md mdixg`le mdiptly,äëàìî úéiNòa øeñàiniBìeç ¨©£¦©§¨¨

,ïäéøçàìe ïäéðôì äMeã÷ LiL ãòBî ìLmei epyi mdiptl ixdy ¤¥¤¥§¨¦§¥¤§©£¥¤
m`d ,gqt ly iriay mdixg`e ,oey`x aehøeñà àäiL ïéc Bðéà¥¦¤§¥¨

.äëàìî úéiNòa©£¦©§¨¨
:xnege lwd z` `xnbd zkxeteçéëBé úéLàøa éîé úLLozip ± ¥¤§¥§¥¦¦

,reay lkay legd ini zyyn gikedlïäéðôì äMeã÷ LéL¤¥§¨¦§¥¤
,ïäéøçàìeizy oia mi`vnp reaye reay lk ly legd ini ixdy §©£¥¤

,zezayåok it lr s`,äëàìî úéiNòa ïéøzeîleg mb ok m`e §¨¦©£¦©§¨¨
eiptl dyecw yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi crend
ini zyyn cenll oi` :`kxitd z` `xnbd dgec .eixg`e

oky ,crend legl ziy`xal äîúéLàøa éîé úLLïaø÷ ïäa ïéàL ©§¥¤§¥§¥¦¤¥¨¤¨§¨
,óñeî,dk`ln ziiyra mixeq` mpi` okleãòBî ìL Bìeça øîàz ¨Ÿ©§¤¥

,óñeî ïaø÷ Ba LiL.dk`lna xeq` `ed jk meyny okzie ¤¥¨§¨¨
:zkxete `xnbd zxfegL ,çéëBé Lãç Làøixd,óñeî ïaø÷ Ba Lé ŸŸ¤¦©¤¥¨§¨¨

å`ed ok it lr s`,äëàìî úéiNòa øzeîcrend leg mb ok m`e §¨©£¦©§¨¨
`xnbd dgec .sqen oaxw ea yiy s` ,dk`ln ziiyra xzen didi

oky ,crend legl yceg y`xn cenll oi` :`kxitd z`Làøl äî©§Ÿ
ïéàL ,Lãç`ed,'Lã÷ àø÷î' éeø÷,dk`lna xeq` epi` okleøîàz Ÿ¤¤¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ©

,'Lã÷ àø÷î' éeøwL ãòBî ìL Bìeçaeïéc ,'Lã÷ àø÷î' éeø÷å ìéàBä §¤¥¤¨¦§¨Ÿ¤¦§¨¦§¨Ÿ¤¦
.äëàìî úéiNòa øeñàL àeä¤¨©£¦©§¨¨

:crend lega dk`ln xeqi`l xg` cenil d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéàzekeqd bg iabl xn`p ,zxg` `ziixaa epipy ±(dl bk `xwie) ¦¨

Wcw `xwn oFW`xd mFIA','eNòú àì äãáò úëàìî ìkweqtae ©¨¦¦§¨Ÿ¤¨§¤¤£Ÿ̈Ÿ©£
z` miyxece ,''dl dX` EaixwY mini zraW' xn`p eixg`y¦§©¨¦©§¦¦¤©
EUrz `l dcar zk`ln lM' xn`p eli`k miweqtd zekinq¨§¤¤£Ÿ¨Ÿ©£
,dk`lna mixeq` zekeqd bg ini zrayy rnyne ,'mini zraW¦§©¨¦

eãnéìaezkd jkaéøác ,äëàìî úéiNòa øeñàL ãòBî ìL Bìeç ìò ¦¥©¤¥¤¨©£¦©§¨¨¦§¥
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaøCy ,ef dyxclàeä éøä ©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¥¨¦£¥

øîBà(c bk `xwie)'åâå 'ä éãòBî älà'i`xwn' oeylde ,'Wcw i`xwn ¥¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤¦§¨¥
e ,dk`ln ziiyrn meid z` ycwl yiy dxe`ia 'Wcwáeúkä äná Ÿ¤©¤©¨

a íà ,øaãîaeh meiøîàð øák éøä ,ïBLàø(hl bk my)oFW`xd mFIA' §©¥¦§¦£¥§¨¤¡©©¨¦
,'ïBúaLe ,dk`lnn zeayl yiy xnelk[éðéîLa] (éòéáùá) íà± ©¨¦©§¦¦

,zxvr ipinyaøîàð øák éøä(my)ipinXd mFIaE'àä ,'ïBúaL± £¥§¨¤¡©©©§¦¦©¨¨
y ixdL Eãnìì ,ãòBî ìL Bìeça àlà øaãî áeúkä ïéàcrend leg ¥©¨§©¥¤¨§¤¥§©¤§¤

.äëàìî úéiNòa øeñà̈©£¦©§¨¨
:crend lega dk`ln xeqi`l sqep cenil,Cãéà àéðzbg lr xn`p ©§¨¦¨

gqtd(g fh mixac)øöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL''äì ú ¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©
,iriayd meil mini zyy eywed ,'dk`ln dUrz `l Lidl`äî ¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨©

øeöò éòéáM,dk`lna xeq` ±úLL óàdíéîémipey`xdïéøeöò± §¦¦¨©¥¤¨¦£¦
.dk`lna `ed mb xeq` crend legy xnelk ,dk`lna mixeq`

éà,jk yexcpe ixnbl mze` deeyp ok m` ,xn`z m`e ±éòéáM äî ¦©§¦¦
aeh mei `edyíéîé úLL óà ,äëàìî ìëa øeöòeidiìëa ïéøeöò ¨§¨§¨¨©¥¤¨¦£¦§¨

äëàìî,aeh meik,'úøöò éòéáMä íBiáe' øîBì ãeîìzxnelk §¨¨©§©©©§¦¦£¤¤
zeyrl xeqi`d oi`y cnll ick ,llkd on iriayd mei `vi jkly

`l` ,minid zray lka dey dk`ln,äëàìî ìëa øeöò éòéáMä©§¦¦¨§¨§¨¨
ïéàålkäMLdíéîémipey`xdäëàìî ìëa ïéøeöòmeid enk §¥¦¨¨¦£¦§¨§¨¨

dxn`y xg`ne .zek`lndn wlga wx mixeq` md `l` ,iriayd
`le ,oleka `le zek`lndn wlga xeq` crend legy dxez

,dxeq` efi`e zxzen dk`ln efi` jl yxitàäy d`xe rc ±àì ¨Ÿ
,íéîëçì àlà áeúkä ïøñîdk`ln efi` lr oiadl mirceid mdy §¨¨©¨¤¨©£¨¦

lhen mdilre ,xeqi` lihdl efi` lre xzid lihdlEì øîBìlr ©§
dii`xd itl ycegd yeciw itäæ éà`edíBéaeh mei ea lgy ¥¤

yøeñà,dk`ln lkaäæ éàå`edíBéy crend leg ea lgyøzeî ¨§¥¤¨
jl ecibi crend leg lre ,zek`ln zvwaBæ éà`idäëàìî ¥§¨¨

d,äøeñà,crend xg`l cr edyri `l m` ca` epi`y xac oebk £¨
Bæ éàå`idäëàìîd,úøzeîedyri `l m` ca` `edy xac oebk §¥§¨¨¤¤

.crend xg` cr
:dpyna epipyúéðòúå ãtñäa ïéøzeîe,zayd xg`y geah meia ¨¦§¤§¥§©£¦

.úaMä øçà úøöò ïéøîBàä éøác úà íéi÷ì àlL¤Ÿ§©¥¤¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨
:`xnbd dywn(øîúéàäå),`ziixaaúîe äNòîenyy mkg §¨¦§©©£¤¥

,ïBôøè éaø íçépä àìå ,BãôBñì ìàøNé ìk eñðëðå ,ãeìa àñkìà£¤§¨§§¦§§¨¦§¨¥§§§Ÿ¦¦¨©¦©§
äéä úøöò ìL áBè íBiL éðtî:`ziixad z` `xnbd zx`an .íBé ¦§¥¤¤£¤¤¨¨

Czòc à÷ìñ áBè,aeh meia did df dyrny jzrca dler ike ± ¨§¨©§¨
ixdéàdid df dyrn m` ±eúà÷ éî ,áBè íBéami`a eid m`d ± ¦§¦¨¨

.ctqda xeq` aeh meiy mircei lkd ixd ,ecteql l`xyi lkàlà¤¨
àîéà,`ziixad zpeeka yxtl xn`z jk ±çBáè íBiL éðtîly ¥¨¦§¥¤§©

zxvr,äéämgipd `le ,ctqda xzen df meiy mrd mixeaq eide ¨¨
dyw ok m`e .ctqda xeq` geah meiy xaqy meyn ,oetxh iax
xzen zxvr ly geah meiy ,epzpyna x`eandn oetxh iax lr

.miwecv ly mailn `ivedl ick ziprzae ctqda
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdid oetxh iaxa dyrnd ±íBéa Ÿ©§¨¨§

úaMä øçà úBéäì ìçL áBè'geah mei'y ,reayd zenin cg`a ± ¤¨¦§©©©©¨
xeq` df geah meie ,xg` meia `l` ,oey`x meia lg `l eixg`ly
ly mailn `ivedl mrhd o`k jiiy `l ixdy ,ziprzae ctqda

eli`e .miwecvïàkxaecn dpyna ±,úaLa úBéäì ìçL áBè íBéa ¨§¤¨¦§§©¨
ick ,ziprze ctqda exizd dfae ,oey`x meia lg ely 'geah mei'y
meia `weec dlg zxvry mixne`d miwecvd ixac miiwl `ly

.oey`x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



קפג oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtohw cren
àðòãé àìrl` iaxc ol rnyn `w ,oinelyzl eidi mini dnk -dray zevnd bg dn ,xf

.dray o`k s`êéùòî éøåëá øéö÷ä âçå.aizk zereay bga -ïîæá àáä âç éîð éëä
äøéö÷.opireny`l `z` ea xvewe bbeg e`le ,xn`w -'åë åäééåøúã ììëîxn`wcn -

llkn ,"oi`" yiwl yix dil xcdn `le ,ixy in cren ly elega dtiq` opgei iax

.xeq` edl `xiaq ediiexzcúåöîä âç úà
'åâå íéîé úòáù øåîùúly eleg lr cnil -

z`" :dia yexc .dk`ln ziiyra xeq`y cren

`l zxdf` xenyz lke - "xenyz zevnd bg

.dk`lnd on edixney ,`ed dyrzéîé úùù
úéùàøázezay izy oia reaye reay lk ini -

.odixg`le odiptl dyecw ixd ,oiayei odùàø
'åë çéëåé ùãçeleg lr dnzz l` dz` s` -

.'ek cren ly'åëå åùòú àì äãåáò úëàìî ìë
."dy` eaixwz mini zray" :dil jinqe -ãîéì

'åëå ãòåî ìù åìåç ìò`l" :dia yixc ikde -

dilre ,aizk zekeqd bgae ."mini zray eyrz

.mipdk zxeza `zipzn jd `niiwùã÷ éàø÷î
.dk`ln ziiyra ediycw :rnyn -øåöò

äëàìîî`l" :diteb `xw i`da aizkck -

."dk`ln dyrzàìà áåúëä ïøñî àì éøä àä
íéîëçìody aezkd jl xn`y xg`n :xnelk -

ef i` yxit `le ,oleka `le dk`lnn oixevr

oxqn `ly d`xe rc - dxeq` ef i`e zxzend

lihdl edfi` lr oiadl mirceid ,minkgl `l`

i` exn`i mde ,xeqi`d lihdl ef i` lre xzidd

lka xeq`e dii`xd yeciw it lr aeh mei edf

xeq` epi`y cren ly eleg edf i`e ,dk`ln

ef i` jl ecibi cren ly eleg lre .dk`ln lka

efi`e ,ca` epi`y xac - dxeq` dk`ln

.ca`d xac - zxzen dk`ln'ø ïçéðä àìå
ïåôøè.ctqda mixzeny ipz oizipzne -íåéá

úáùá úåéäì ìçù áåèzay xg` geah meiy -

.zay xg` zxvr mixne`d iptn ,ctqda xzen

zeidl lgy aeh mei - cela `qkl`c i`de

.zaya cg`a ely geah mei oi`c ,`ed lega
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àìàdpyd y`xc `nw wxt xn`c ,opgl` epiax axd dywd - dtiq` onfa `ad bg

,llk liir `l `nlce :iq` iaxl `xif iax dil xn` :(`,bi) (oixcdpqc `xnbae)

i`n ."siq`d bg" aizkc ,jzrc `wlq `l !zekeqd bg cr lifize hnyz `pngx xn`we

dtiq` onfa `ad bg `nili` ?siq`d-siq` i`n `l` ,"jiyrn z` jtq`a" :aizkd-

onfa `ad zekeqd bg opixn` `l `nl` .xivw

bg opirny "jtq`a"nc oeik :ixen uxize !dtiq`

"siq`d bg" xn`e ,dtiq` onfa `ad-rnyn

["'ebe jtq`a"] `xw i`d e`l i` la` .xvwil-

ok m` ,dtiq` onfa `ad [siq`d] bg :opiyxc ded

mey `kile li`ed ,ikd `nip xivwd bg mb

.dil witnc zernynåìåçxeq` cren ly

dk`lnc rnyn dxe`kl - dk`ln ziiyra

dia `xqzinc-.weqtn dil witnc ,`ziixe`cn

`irain `l :(mye :`i) ohw crenc ipy wxta oke

cren ly eleg elit` `l` opaxcnc la ¥̀

epiaxl dywe .qxhpewa mzd yxit oke .`ziixe`c

opixyc zek`ln dnke ca`d xac ok m`c :mz

xeqi` epivn okid ike ?exzyn ikid mzd

,cere ?xzen ezvwne xeq` ezvwn `ziixe`c

mewn lk :(`,`k) dlibnc iyily wxta opzc

drax` oixew sqen yie aeh mei oi`y-eleg oebk

,dk`ln xqzin `l :`nl` ,ycg y`xe cren ly

icda dil liikc :cere .aeh mei oi`c xn`wcn

:ziprzc inlyexia opixn`ck .opaxc ,ycg y`x

carinl `lc oilibxc `iyp oild ebdpy mewnae

gxi yixa `zciar`-epivn cere .`ed `bdpn

exq` melk :ohw crenc ipy wxta inlyexia

mirbi eidie oizeye oilke` ediy ick `l` dk`ln

`pyil rnyn .oizeye oilke`e oifget mde ,dxeza

iab (a,ai) ohw crenc ipy wxta oke .`ed opaxcnc

:`xnba irae .crena ezk`ln oieki `ly calae

xnel `vnz m` ?eixg` epa eqpwiy edn ,zne oeik

eixg` epa eqpw zne xekad ofe` mxv-mzd

ied crena dk`lnc rnyn .`ziixe`c `xeqi`

crena ezk`ln oiekn`c zegcl yi ,edine .opaxc

oeik ,`ziixe`c `xeqi` `kil `din `zydc .i`w

zn`d itl rnyn mewn lkn .`ed ca`d xacc

yixa mzd xn`w ike .opaxcn wx xqzin `lc

n"yeg elit` `l` opaxc la` `irain `l `wxit¥

`ziixe`c-el yiy itl ,xn`w `ziixe`c oirk

`kil la`d ini la` .`ziixe`c `xwn] jnq

izktde" :aizkc ,dlaw ixacn [`l` ,`zknq`

`l` :`kd xn`wce .(g qenr) "la`l mkibg

ixy in cren ly elega-on xeq`c rnyn ok m`

ixzyn `lc meyn e`l :xnel yie !dxezd

dil opiknq `xw`c oeik `l` ,`ziixe`cn

xqzinl-ixyc `xw inwe`l dil `xaqn `l

xi`n oa wgvi epiax axd yxit oke .ikda `icda

crenc dk`lnc ,xy` oa wgvi epiax mya

yxity l`eny epiax yexitk `le .opaxcn

z` dfand lk iab (`,giw migqt) "migqt iaxr"a

.cren ly elega dk`ln dyer :oebk ,zecrend

`de .epyxitcke ,ied opaxcnc ,`zil `de

xer iptl" meyn dil wetize mizek iab opixn`c

n"yegc dk`lna "leykn ozz `l-jnqc meyn

.da oicen oiwecv dil iede ,ied `xwc `hytäîdn itl ,`nlra `zlin ielb wx xenb xnege lw df oi`y `l` xqzin ca`d xac oky ipdl dn jxtnl ivn ded - 'ek iriaye oey`x

.opaxc wx xqzin `l dk`lnc izyxityùàøike .ziyixtck bdpn meyn wx xq`p epi` mbe ,(a,ak) dlibnc iyily wxta aeh mei iexw epi` oky ,dk`ln ziiyra ixyc - gikei ycg

oke ,xfril` iaxc iwxita `zi`ck ,dk`ln zeyrl `ly zebdepc miyp meyn :inp i` ,ixiin dpyd y`x ly ycg y`xc ,mini 'aa mrl dk`ln leha meyn (`,bk) dpyd y`xa xn`w

.(a,ak) dlibna i"yx yxitäîdyecwe sqen :izxz `ki`c crend legl dn :xninl ivn ded - ycw `xwn iexw epi` oky yceg y`xl.eixg`le eiptl
`iyw
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קפד
oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtohw cren

äðùîäîåøúìå øùòîìå ïéìåçì íéãéì ïéìèåð`l` ea oi`y ilkc dlihpa odl ic -

.min ziriaxïéìéáèî ùãå÷ìåmipdkl my`e z`hg e` minly lek`l la` -

vy ,dlrn yi`ly mici mzq `l` opi`y it lr s`e ,d`q mirax`a mici liahdl jix

.sebd lk z` d`nhnd `ziixe`c d`neha erbpúàèçìåmin ,z`hg ina rbil -

i`nh lr odn zefdl dxt xt`a miycewnd

eici e`nhp m`y ,dxizi dlrn yi - mizn

z` `le micid z` oi`nhnd mixacd on zg`a

lke xtq oebke ,d`nehd clee oebk ,sebd

.mixteq ixacn ody ze`nehóåâä àîèðlke -

deab dfy elld zelrn lke .dliah jixv sebd

iab `kd edl hwpc i`de .mixteq ixacn - dfn

,lbx zekld oteqa yiy itl - lbxd zekld

x`ya `le lbxa mixedh oiaeyg ux`d inry

."ycwa xneg" seqa ,dpyd zeniïéìåçì ìáè
ïéìåçì ÷æçåäoilegl lah :dlrn ef cere -

myl leahl oiekzp ,xnelk .oilegl wfged

.oilegøùòîì øåñà.dpeek oeyl - wfged -

xedh zwfga eteb cinrdl oiekzp :xnelk

.oilegløùòîìlk`pd ipy xyrnl -

.milyexia÷æçåä àìåzliah myl oeekzp `l -

.`nlra dvigxl `l` ,dxdhñøãîa` -

,afd qxcnk ,milke mc` `nhl d`nehd

rbi xy` yi`e" :aizkck ,milke mc` `nhny

.(eh `xwie) "eicba qaki eakynaïéùåøôì-

.dxdha odileg ilke`läîåøú éìëåàì-

exn`y ,mixteq ixacn zelrn el` lke .mipdk

dxiny daeyg el` ly ozxdh zxiny oi`y

eli`k - el` lv` el` ody jezne .el` lv`

oda dayi `ny odicbaa oda exfb .dexny `l

dl yxtn ikd ,dcpd qxcn od ixde ,dcp ezy`

."hgeyd" wxtaàøîâíéøåëáoiiexw -

el` - "jci znexze" :xn xn`c ,dnexz

.dnexzk od jkl ,(`,fi zekn) mixekadïéáééç
äúéî ïäéìòea ezne" :aizkc ,cifn olke`d xf -

lk`i `l xf lke" :dil jinqe ,"edellgi ik

.dnexza xacn oiprd lke ,"ycwùîåçå-

lk`i ik yi`e" :aizkc ,bbey olke`dycw

.(ak `xwie) "eilr eziying sqie dbbyaøåñàå
íéøæì.e`la -ïäë éñëð ïäåz` oda ycwl -

dndae ,zerwxwe ,micar odinca gwile ,dy`d

.d`nhäàîå ãçàá ïéìåòåoi` zegta la` -

.mixfl xeq` oilegd lk `l` ,oilerïéðåòèå
íéãé úöéçømicie ,iyily dyer ipydy itl -

z` zelqet jkitl - ipy z`neh mdilr exfb

.olhp `l m` ,dnexzdùîù áøòäå`nhp m` -

dnexza lke` epi` - lahe `ziixe`c d`neh

opitli (a,cr) zenaia ,eyny aixriy cr

.i`xwnøùòîá ïë ïéàù äîoi`e ,dzin oi` -

lk`p envr lk ixdy ,mixfl xeq` [oi`e] .yneg

.dkiqe dizye dlik`l `l` ozip `lc ,zerwxwe micar ea zepwl ied `l inp heicd iqkpe .oeict dnexza oi`c ,`peeb i`d ik `kd ynega ixii` `l epeicta siqeny ynege .mixfl

."lxrd" wxt zenaia dl opitli i`xwne ,xyrna lke` - dlre lah :ol `niiwc ,yny axrd oerh epi`e .iyily zeyrl ea lqet ipyd oi`y - mici zvigx oerh oi`eúàéá ïåòèä ìë
íéøôåñ éøáãî íéîipy lke`e oey`x lke` lke`d ,dnexzd z` oilqet el` :(a,bi) `nw wxta zay zkqna ixn`c jpd lk ,d`neh eilr exfb minkge ,dxezd on xedh `edy lk -

.'ekùãå÷ä úà àîèî.iriaxd z` cer odilr(c) lqete ,`nh iexw zeidl ycewd z` `nhn ipyde .d`nehl ipy z`neh odilr epzp :xnelk -äîåøúä úà ìñåôå`id lqtidl -

.iriax zeyrl xg` zlqet dpi` la` ,dnvrïéìåçì øúåîå.rnyn olke`l elit` - xzenc `pyil hwpe ,oilegd z` lqet epi`e :ipzw `lcn .oileg lek`l -äìéëàáoizipzn -

.xn`w dlik`a - dlihp jixvnc'åë éâéìô àì ïàë ãòdlik`a xzen xn`c xi`n 'xl opirnyc ,xyrna liqt `l - ipy zribpa i`c ,`id dlik` oeyl - "xyrna xeq`" :ipzwc -

?ipn oizipzne .dlik`a elit` xzenc ecen edlek oilega eli`e .xyrnc dlik`a dilr bilti`eéøéôã äìéëàá ïàë,edine .xn`w ixitc dlik`a - "xyrna ok oi`y dn" :ipzwc `d -

.dnexzd z` lqet ipyc ,[lqet] `ed erbna elit`y ,dlihp ira dnexzaìèåð.ilka -ìéáèî.d`q mirax`a -
ïàë
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àéù÷xyrna ok oi`y dn ,xn`w wxtd cr oilega xninl ira `le - oileg` oileg-

dil rnyn `l `pyilc

ïàë,ikd ipyil inp xyrn` xyrn :opgl` epiax axd dywd - dribpa o`ke dlik`a

.dl ixq`e ,opax ibilt inp xyrnc dribpa s`c :ixen uxize !opaxk elit` inwele

`l` ibilt `l o`k cr :xn`wc ,jenqa rnyn oke

jzrc `wlq `xwirnc rnyn ,xyrnc dlik`a

:bl) oilegc ipy wxta oke .ibilt oipr lkac `pin`

`l` opax ibilt `l `nlce :xn`wc (mye

.epi` xexa xacc rnyn ,'ek xyrnc dlik`a

oizipzn ,jinrhile :iieyw`l ivn ied ,edin

z` oilqet el`e :opzc (ci) `nw wxt zayc

`ixi` i`nc ,opaxk `nwezin `l ,dnexzd

dnexz-iieyw`l yg `l `l` !inp xyrn elit`

`ztwz` ik `ed zn`c rnyn `iddc gkne .dil

(a,bl) oilegc ipy wxta hwpc `de ,iniy axc

"`nlce"-`ed zn` mlerlc ,`ed `lilw `pyil

ileklc ,ibilt `l oileg zlik`e .xyrn zribpa

:dnzz l`e .(oilega) iyily dyer ipy oi` `nlr

oileg zlik` ira `l opaxlc jzrc `wlq ikid

.dlihp era `lc ,ixita ixii`c :xnel yie ?dlihp

àäjxved `l `zyde - ixita `d `ndpa

`ede .opax `de xi`n iax `d xyrn iab ez uxzl

`l` ,dribpa `d dlik`a `d xninl ivnc oicd

.dil `ticr dlik`a dlekìèåðäeici

zekxa) "oikxan cvik" wxta xn` ike - zexitl

lra lv` zezyl oiaeqn eidy oigxe` :(`,bn

ziad-zg` eci cg` lk oilhep-meyn mzd

.ipzwc ,"zg` eci"c `pyil rnyn oke .ied zeiwp

ïàë`l m`c rnyn - xyrnl o`k oilegl

.dnexza oky lke ,ipdn `l xyrnl oeek

el`" wxta xn`c :opgl` epiax axd dywde

:mixne` i`ny zia ,(a,`p) zekxaa "mixac

.qekd z` oibfen jk xg`e ,micid z` milhep

qekd z` ebfni m`y-miwyna rbi `ny

oeik ,inp olhep elit` ,`zyde .qekd ixeg`y

dnexzl dlihp jd `ipdn `lc-lqet dil `ied

dnexzd z` lqetd lk :(opze ,dnexzd z`

lhpc oeikc :uxize !dligz zeidl oiwyn `nhn

oilegl eici-`li`c .rnyn ikde .dnexz liqt

ikd `niz `l-oileg lke` ,xag s` ,mc` jl oi`

.oiwyn `nhi `ly dxdha
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dbibg(oey`x meil)

zebxc opyi d`nehd zxnega :dxdhe d`neh ipiiprl dncwd
dbxce ,'d`nehd zea` ia`' `id xzeia dxengd dbxcd .zepey
zg` dbxca cxei zna rbepd ilk e` mc` .envr zna wx `id ef
md mzaife dafe afe dnda zlape uxy oke ,'d`nehd a`' dyrpe
lk .ea mirbepd milke mc` `nhn d`nehd a` .d`nehd a`
opi` ode ,'d`nehd cle' ze`xwp d`nehd a`l zgzny zebxcd
rbepd xac .cala oiwyne oilke` wx `l` ,milke mc` ze`nhn
milk`n .d`nehl oey`x dyrpe ,zg` dbxca cxei d`nehd a`a
miyrp mpi` oileg .d`nehl ipy miyrp d`nehl oey`xa erbpy
epi` d`nehl ipya rbp oileg ly lk`n m`e ,d`nehl ipyn xzei
ipya drbp m` d`nehl iyily mb ziyrp dnexz .llk `nhp
iyilya drbp m`e ,d`nehl iriax ziyrp dpi` la` ,d`nehl
z`hg in .d`nehl iriax mb dyrp ycew .llk d`nh dpi`
ycewa iriaxe dnexza iyilye oilega ipy .mler cr mi`nhn
mi`nhn mpi`y oeikn ,'mileqt' `l` 'mi`nh' mi`xwp mpi`

.'`nhn' `xwp epi`e 'lqet' `xwp mze` `nhnde .mixg`
ze`nhp ocal micidy minkg exfb mipey mipte`a :mici z`neh
mirax`a dliah e` mici zlihp zekixve ,d`nehl ipy zbxca
eici zeyrp ,d`nehl oey`xa rbepd mc` :`nbecl .min d`q
,ycewd ixtq c"kn xtqa rbepd oke .opaxcn d`nehl zeipy
,'mici mzq' lr minkg exfb ,sqepa .d`nehl zeipy eici zeyrp
oxdhl yie ,d`nehl zeipy ody ,dxdha exnyp `ly mici epiidc

.oileg ly `id elit`e ,zt zlik` iptl
mipey mipica ,dxneg ly zebxc xnelk ,'zelrn' eyr minkg
exear dxdhd jk ,xzei yecw xacdy lkk .dxdhl mirbepd
,ipy xyrn ,oileg :zebxc yng dfa dpen dpynd .xzei dxeng

.z`hg in ,ycew ,dnexz

äðùî
dpynd .zexdh ipipra dpynd zwqer ,zkqnd seq cr o`kn
jixv miycw e` zexdh lek`l dvexdy minkg zxifba zgzet
,xaca [zebxc-] zelrn yiy zx`ane ,eici z` xdhl okl mcew

:dxdhd beq itlíéãiì ïéìèBðea yiy ilkn micid z` milhep ± §¦©¨©¦
,min ziriaxøNòîìe ïéleçìipy.äîeøúìå §¦§©£¥§¦§¨

LãB÷ìe,minly xya lke`d l`xyi oebk ,zepaxw xya zlik`l ± §¤
exingde ,efn dlecb dlrn eyr ,my`e z`hg xya lke`d odk e`

yïéìéaèîdlihpa ic oi`e ,min ly d`q mirax`a micid z` ©§¦¦
.d`neha erbp `ly ,mici mzqa elit` md el` mipice .ilkn

ìein,úàhç,meyciwe dnec` dxt xt` mdilr epzpy min mdy §©¨
dlrn eyr ,exdhl zn `nh lr mdn mifneexingde ,efn dlecb

elit`y mda rbeplåéãé eàîèð íàz` wx z`nhnd d`neha ¦¦§§¨¨
eli`k df ixd ,sebd z` `le micidàîèðlk,Bôebleahl jixve ¦§¨

.dewna eteb lk z`
laehdy ,dewna dliah iabl zelrn minkg eyr dfa `veik
el dliren dliahd oi` ,lwd xac myl leahl oeekzde dewna

:xengd xaclïéleçì ìáèlek`l ick dewna lah `nh mc` m` ± ¨©§¦
e ,dxdha oilegïéleçì ÷æçeäzlik`l eteb z` xdhl oiekzd ± §©§¦

`ed ixd ,oilegì øeñàlek`øNòî,dxdha milyexia lk`pd ipy ¨¤©£¥
m`e .xyrn zlik` myl leahiy crìáèickìlek`øNòî ¨©¤©£¥

eäîeøúì ìáè .äîeøzì øeñà ,øNòîì ÷æçeäe,äîeøúì ÷æçeä §©§©£¥¨¦§¨¨©¦§¨§©¦§¨
LãB÷ì ìáè .LãB÷ì øeñàeì øeñà ,LãB÷ì ÷æçeäina rebp.úàhç ¨§¤¨©§¤§©§¤¨¦©¨

m` la`ì ìáèxacì øzeî ,øeîçd xacìwlah m`y oebk ,epnn ¨©§¨¨§©
m`e .oileg lek`l xzen xyrn zlik`l÷æçeä àìå ìáè`l ± ¨©§Ÿ§©

,`nlra dvigxl `l` ,dxdh zliah myl llk oiekzdàì eléàk§¦Ÿ
,ìáè.dnexzae xyrna xeq`e ¨©

:dxdh iabl minkg eyr efn dlrnl ef zetqep zelrníò éãâa¦§¥©
õøàäk md ixd ,dxdha envr xney epi`yì ñøãîd iabïéLeøt ¨¨¤¦§¨§§¦

mr icbay epiidc ,dxdha mdly oilegd z` lek`l micitwnd
`edy afd qxcnk ,mdicba z`e miyextd z` mi`nhn ux`d
eicba z` xney epi` ux`d mry meyn ,milke mc` `nhn

md ixde dzecpa dzidyk ezy` mdilr dayi `nye ,dxdha
oke .dcpd qxcnéãâadïéLeøtmd ixd,äîeøz éìëBàì ñøãîeéãâá ¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥

äîeøz éìëBàmd ixdì ñøãîilke`,LãB÷eéãâáilke`LãB÷ixd §¥§¨¦§¨§¤¦§¥¤
mdì ñøãîina miwqer.úàhçycew e` dnexz ilke` mby s`e ¦§¨¨©¨

xac myl dxinyy minkg exfb mewn lkn ,dxdha mdicba exny
exnyp `l eli`k md ixde ,xengd xac myl dliren dpi` lwd

.mze` d`nih dcp ezy`y miyyege ,llk
,äpeäkaL ãéñç äéä øæòBé ïa óñBédxdha dnexz lke` dide ¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§¨

,d`nehn xdfpeåok it lr s`ì ñøãî Bzçtèî äúéäilke`.LãB÷ §¨§¨¦§©§¦§¨§¤
okeìëBà äéä àãbãeb ïa ïðçBéely oilegd z`ìk LãBwä úøäè ìò ¨¨¤§§¨¨¨¥©¨¢©©¤¨

,åéîéeli`k ,ycewd z` z`nhnd d`neh lkn mda xdfp didy ¨¨
,ycew eidåok it lr s`.úàhçì ñøãî Bzçtèî äúéä §¨§¨¦§©§¦§¨§©¨

àøîâ
xyrne oileg zlik` iptl micid z` lehil jixvy dpyna x`ean

:`xnbd dywn .ipyeòa éî øNòîe ïéleçmikixv md m`d ±úìéèð ¦©£¥¦¨§¦©
íéãé,mzlik` iptléäðéîøewdl yi ±dpynn dxizq jk lr zey ¨©¦§¦§¦

mixekiaa epipyy ,zxg`(`"n a"t),,íéøekéaäå äîeøzämixf ©§¨§©¦¦
cifna melk`yäúéî ïäéìò ïéáéiç,miny iciaLîBçåm`e ± ©¨¦£¥¤¦¨§¤

,ziying ztqeza miiey z` odkl mlyl miaiig ,bbeya melk`
øeñàåe`l xeqi`aíéøæì,mlk`lïäåmiaygpéñëðdïäk,epenne §¨§¨¦§¥¦§¥Ÿ¥

zepwl e` ,dy` mda ycwl oebk ,xac lkl mda ynzydl i`yxe
,d`nh dndae zerwxwe micar mdincaäàîe ãçàa ïéìBòåm` ± §¦§¤¨¥¨

d`n zaexrza yie ,oilega mixekiad e` dnexzd eaxrzd
ixd ,mixekiadn e` dnexzdn ltpy dn cbpk oileg ly miwlg
oilega eaxrzd m` la` ,mixfl zxzen zaexrzd lke ,milha md
,mixfl dxeq` zaexrzd lk `l` ,milha mpi` xzei ohw xeriya

íéãé úìéèð ïéðeòèe,mda dribpl e` mzlik`lLîL áøòäåm` ± §¦§¦©¨©¦§©£¥¤¤
.axrd cr mlk`l xeq` ,meia lahe `ziixe`c d`neha `nh did

,dpynd zniiqneelà éøämibdepd mipicäî ,íéøekéáe äîeøúa £¥¥¦§¨¦¦©
îa ïk ïéàMøNò,`xnbd dtiqene .ea mibdep el` mipic oi`y ,ipy ¤¥¥§©£¥

ïkL ìëåmibdep el` mipic oi`y.ïéleçaz` `xnbd znkqn §¨¤¥§¦
:dxizqdøNònà øNòî àéL÷e,ïéleçà ïéleç àéL÷epzpyn ixdy ©§¨©£¥©©£¥©§¨¦©¦

mixekiaa dpyna eli`e ,oilegae xyrna mici zlihp dkixvn
.mici zlihp miperh mpi`y x`ean

:xyrn iabl dxizqd z` `xnbd zvxznøNònà øNòî àîìLa¦§¨¨©£¥©©£¥
àä ,àéL÷ àìk `id mixekiaa dpynd ±àäå ,øéàî éaøepzpyn ± Ÿ©§¨¨©¦¥¦§¨

k `idïðúc .ïðaø(d"n `"it dxt),íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ©¨¨¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
eilre `nh `edy eilr exfb minkge ,xedh `ed dxezdny lk ±

okle ,d`nehl ipy `ed ixd ,mina xdhidlLãBwä úà ànèî§©¥¤©¤
äîeøzä úà ìñBôe,d`nehl iyily mze` dyere ,mda rbp m` ¥¤©§¨

øNòîìe ïéleçì øzeîe,mlk`l s` ,ipyíéîëçå .øéàî éaø éøác ¨§¦§©£¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøñBàdlik`øNòîajixvy epzpyna epipyy dn ,ok m`e .ipy §¦§©£¥

jixv oi`y mixekiaa epipyy dne ,opaxk `ed xyrnl mici zlihp
.xi`n iaxk `ed xyrnl mici zlihpïéleçà ïéleç ,àlàoiicr ¤¨¦©¦

,àéL÷.oilegl mici zlihp jixv `ly micen minkg mb ixdy ©§¨
:`xnbd zvxznäìéëàa ïàk ,àéL÷ àìdkixvny epzpyna ± Ÿ©§¨¨©£¦¨

,oileg zlik`a xaecn oilegl dlihpäòéâða ïàkdpyna eli`e ± ¨¦§¦¨
.cala dribpa xaecn ,oilega mici zlihpn zxhety mixekiaa

:uexizd lr dywne `xnbd zxfegé÷úî,éMà øa éîéL áø dì ó ©§¦¨©¦¦©©¦
ixdàlà ,øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãòwxäìéëàa ©¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¥¦¤¨©£¦¨

,øNòîcepipy jk lre ,xyrn zlik` xizd xi`n iax ixdy §©£¥
,'xyrna mixqe` minkge'øNòîc äòéâða ìáà,åokäìéëàá £¨¦§¦¨§©£¥§©£¦¨

éâéìt àì ,ïéleçcmicen mlek `l` ,xi`n iaxe minkg ewlgp `l ± §¦Ÿ§¦¦
mici zlihp dkixvny epzpyn ok m`e ,mici zlihp jixv epi`y

.`id in zrck ,oilegl
mixekiaa dpynd oia dxizqd lr xg` uexiz `xnbd zvxzn

:epzpynläìéëàa éãéàå éãéà ,àlàzewqer zeipynd izy ± ¤¨¦¦§¦¦©£¦¨
,dlik`l mici zlihpaàîäðc äìéëàa ïàk ,àéL÷ àìåepzpyna ± §Ÿ©§¨¨©£¦¨§©£¨

minkg epwiz ztae ,zt zlik`a xaecn oilegl dlihp dkixvny
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dbibg(ipy meil)

ïàkepiid dpeek `la zlqetd `ziixad -ìzlik`.øNòî ¨©©£¥
:df welig `xnbd dgikenäðåek eòa àì ïéìeçc àøîéz àðîe- §¨¥§¨§¦Ÿ¨©¨¨

dnn ,dpeek jixv oi` oileg zlik`l xdhdly cnlz okidneïðúc¦§©
dpyna(e"n d"t ze`ewn),ìúpL ìbLmid onäàñ íéòaøà Báemin ©¤¦§©©§¨¦§¨

,dewn xeriykíãàä ìò ìôðå`nhdíéìkä ìòå,mi`nhdïéøBäè §¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦
.[mixdhp-]éðz÷dpynaíéìëc àéîec íãà`la cgi milke mc` - ¨¨¥¨¨§¨§¥¦

,milk oicl dnec mc` oicy xnel ,weligíéìk äîs` exdhpàìc ©¥¦§Ÿ
épåeëî,zrc mda oi` ixdy dxdhlíãà óàs` xdhpïéeëî àìc §©§¥©¨¨§Ÿ§©¥

.xdhdl dpeek jixv oi` oilegly gkene ,xdhdl
:`xnbd dgecéànîe,xdhdl oiekzd `l mc`dy xaecnyàîìc ¦©¦§¨

xaecnìzé éúîéà ätöîe áLBéaìbä Lexdhie,ïðé÷ñòoeikn wxe §¥§©¤¥¨©¦¨¥©©©§¦¨
.xdhp okl exdhi lbdy oiekzdye,jtidl `id dpynd zpeek

yíéìkmdäðåek øác íãà äî ,íãàc àéîec,oiekl ezlekiay - ¥¦§¨§¨¨©¨¨§©©¨¨
,oiekiy cr xdhp epi`eeäì ïéeëîc íéìk óàdpeeka my mgipdy - ©¥¦¦§©¥§

dpc `xnbd .mixdhp mpi` mxdhl oiekzd `l m`e ,lba mxdhl
:df yexitaàîéz éëåyxtz m`yätöîe áLBéalb eze` xdhiy §¦¥¨§¥§©¤

dyw ,ylziyàøîéîì éàîoiekzn ixd ,jka yecigd dn - ©§¥§¨
df yecig `lnl`y xnel yi .xdhdlàðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨£¦¨

yiy ,xnel jzrca dlerøBæâéìxdhi `l ylzpy lbyéúà àîìc ¦§¦§¨¨¥
íéîLb ìL úéìcøça ìaèéîìin lgpa mb leahl `eai `ny - §¦§©§©§¨¦¤§¨¦

,dliahl leqtd xdd on cxeid minybénð éàyxtl yi mb e` - ¦©¦
y miayeg epiidyøBæâða dliahïéLàøribnyk lbd y`xa - ¦§¨¦

,ux`lïéték eèàoink xie`a cnery lbd rvn`a leahi `ny - ¨¦¦
okl ,oldlck dleqt ea dliahdy dtikïì òîLî à÷dpyndàìc ¨©§©¨§Ÿ

,ïðéøæbmrh `xnbd zx`an .xdhn ux`l ribny lbd y`xe ©§¦¨
:xen`d leqtdàøîéz àðîecnlz okidn -,ïétéëa ïéìéaèî àìc §¨¥§¨§Ÿ©§¦¦§¦¦

dnnàéðúc,`ziixaaéôì ,ïétéëa ïéìéaèî ïéàå ïéLàøa ïéìéaèî §©§¨©§¦¦§¨¦§¥©§¦¦§¦¦§¦
øéåàa ïéìéaèî ïéàLdxn` `l ixdy ,rwxwa `vnpd dewna `l` ¤¥©§¦¦©£¦

dxn` `l` ,xdhn xie`a `vnpd dewny dxez(el `i `xwie)K`'©
mpi` okl xie`a zeidl mkxc oi`y oeike ,'min dewn xFaE oirn©§¨¦§¥©¦

ie`a mixdhn.x
:dpeek mikixv oi` oilegy oicl xg` xewn `iadl dvex `xnbd

àlà`ed xewndïðúc àäî(f"n c"t oixiykn),úBøétexyked `ly ¤¨¥¨¦§©¥
,d`neh lawlíénä únà CBúì eìôpLzeaiaq rwxwa uixg - ¤¨§§©©©©¦

,dcyd lk zewydl min `ln dcydúBàîè åéãiL éî èLôez` ¨©¦¤¨¨§¥
mind zn` jezl eici,úBøBäè åéãé ,ïìèðezn`a elahpy oeik §¨¨¨¨§

,minda ïðéà úBøéôeweqtd llk(gl `i `xwie)'ïzé éë'exyked `le ¥¥¨¦¦ª©
.zexitd lr mind z`iaa dvx `ly oeik ,d`neh zlawlíàå§¦

åéãé eçãeiL ìéáLa,zexitd z` lhpe mind zn`l ohytåéãé ¦§¦¤§¨¨¨¨
'ïzeé éë'a ïä éøä úBøétäå úBøBäèlawl eiykrn exykede §§©¥£¥¥§¦©

qipkdy ici lry ,mina eid zexitdy el aeh dzry oeik ,d`neh
,oilegl eici laehdy gkene .eici mb egced zexitd lehil eici

.zexit zelrdl `l` olaehl oiekzd `ly s` exdhp
:df oic lr `iyew d`ian `xnbdïîçð áøì äaø déáéúéàxn`y ¥¦¥©¨§©©§¨

,epzpyna epipyy ,dpeek zekixv opi` oilegl dliahe dlihpy
ïéleçì ÷æçeäå ,ïéleçì ìáBhä,oilegl xdhdl oiekzd -øeñà ©¥§¦§§©§¦¨

.øNòîìm` `weecy ,wiecneïéà ÷æçeäj` ,oilega xzen ok` - §©£¥§©¦
m`,àì ÷æçeä àìuxiz .xdhdl dpeek jixv oilegl s`y x`eane Ÿ§©Ÿ

`l` ,dpeek jixv oilegly ycgl dpynd zpeek oi` :ongp axéëä̈¦
,ïéleçì ÷æçeäL ét ìò óà ,øîà÷mewn lkn,øNòîì øeñàj` ¨¨©©©¦¤§©§¦¨§©£¥

.dpeek `la s` xzen oilegl
:dpynd jyndn el dywd cer,déáéúéà,epzpyna epipyàìå ìáè ¥¦¥¨©§Ÿ

÷æçeä,dvigx myl `l` llk xdhdl oiekzd `l -àì eléàk §©§¦Ÿ
åàì éàî ,ìáèaygpy xnel dpeekd oi` m`d -ìáè àì eléàk ¨©©©§¦Ÿ¨©

,ììkoilegl s`y gkene ,oilega s` xeq`e dligzak `nh `ede §¨
:ongp ax uxiz .xdhdl dpeek jixv,àì`id dpynd zpeek `l` Ÿ

ïéleçì ìáè ìáà ,øNòîì ìáè àì eléàkdpeek `la ezliah - §¦Ÿ¨©§©£¥£¨¨©§¦
.oilegl ezxdhn

:ongp axl dxexa di`x d`ian `xnbdàeädax -øáñongp axy ¨©
déì éçãî à÷ éçcokn xg`l j` ,el` mivexiza eze` dgec wx - ¨¥¨©§¥¥

çkLàå ÷c ÷ôðax ixacl di`x da `vne `ziixaa wcwce `vi - ¨©¨§©§©
,ongpàéðúc,`ziixaa,ïéleçì øzeîe øNòîì øeñà ÷æçeä àìå ìáè §©§¨¨©§Ÿ§©¨§©£¥¨§¦

.dpeek jixv oi` oilegl xdhdly yxetne
:dliaha dpeek oipra sqep oic d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

ìáè,mieqn xacl xdhdl oiekzd `l j` ,xdhdl oiekzdeäìòå ¨©§¨¨
,gl epcere mind onBîöò ÷éæçîezliah dlrzy oiekn -äî ìëì ©§¦©§§¨©

,äöøiM.dliaha weqr oiicry aygp gl epcery oeiky ¤¦§¤
:`xnbd dywn,éáéúéîe dewna laehd,íéna úçà Bìâø eäãBò ¥¦¥¥©§©©©©¦

e÷æçeäxdhdl oiekzd -,ì÷ øáãìmina oiicr elbxy oeik÷éæçî §©§¨¨©©§¦
Bîöòxdhdl oiekl leki -,øeîç øáãì`ed oiicr eli`k aygpy ©§§¨¨¨

minl xaegnxak m` j` ,äìòmind on ixnbl÷éæçî Bðéà áeL ¨¨¥©§¦
:`xnbd zwiicn .xeng xaclåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d - ©¨

y,ììk ÷éæçî Bðéàoiekzd `l mind jeza didyk m` s` epiide ¥©§¦§¨
wifgdl lekiy xn`y xfrl` iaxl dywe ,melkl envr wifgdl

:`xnbd zvxzn .dvxiy dnl envr,àì`id `ziixad zpeek Ÿ
m` wx okle ,mieqn xacl envr wifgd xakyeäãBò,minaìò óà ¥©©

÷æçeäL étmieqn xacl÷éæçîm` j` ,xzei xeng xacl mb envr ¦¤§©©§¦
äìòwx ,ixnbl mind on÷æçeä àì íàmelkl÷éæçîlkl envr ¨¨¦Ÿ§©©§¦

,dvxiy dn÷æçeä íàåaey mieqn xacl÷éæçî Bðéàxacl envr §¦§©¥©§¦
.xzei xeng

:`ziixad ixaca zx`an `xnbdàpz ïàîxaeqd `ziixad ly ©©¨
y onf lkyíéna úçà Bìâø eäãBò,dliahd dxnbp `ly aygp ¥©§©©©©¦

ïðúc ,àéä äãeäé éaø ,úãt éaø øîàdpyna(e"n f"t ze`ewn),äå÷î ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©¦§¤
äàñ íéòaøà Ba Léå ãcîpLminúBðåeëîxeriyk [zewiecn-] ¤¦§©§¥©§¨¦§¨§¨

,dewnïBLàøä ,äæ øçà äæ eìáèå íéðL eãøéåxyk dewna lahy §¨§§©¦§¨§¤©©¤¨¦
,àîè éðMäå ,øBäèxqgpe eteb lr min ex`yp oey`xd `viyky ¨§©¥¦¨¥

.exeriyn dewndúBòâBð ïBLàø ìL åéìâø eéä íà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦¨©§¨¤¦§
íénaoey`xd `vi `l oiicry aygp ,ipyd zliah zrya ©©¦

e dewndn,øBäè éðMä óàmiaygp oey`xd seb lry mindy ©©¥¦¨
.`ziixaa `pzd xaq mb jke .xqg exeriy oi`e dewna mi`vnpk

:zwelgnd z` zx`an `xnbd,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
ú÷Bìçî`weec dcedi iaxe `nw `pzïðaøc úBìòîalah ipydy - ©£¤§©£§©¨¨

ceb' xnel dcedi iax lwid okle ,minkg epwizy dlrn meyn
mind eli`ky ,oey`xd seb lry mind z` [cxede jeyn-] 'zig`

,exeriyn xqg `le dewnd jeza mi`vnpìáàdliahaäàîehî £¨¦§¨
`ziixe`c,àîè éðMä (óà) ìkä éøác ,äøäèì`l dcedi iax s`y §¨¢¨¦§¥©Ÿ©©¥¦¨¥

.df xeaig lr jnqúãt éaøc eðééäåzrck md ongp ax ixace - §©§§©¦§¨
leki mina zg` elbx m`y dxn`y `ziixady xaeqy zct iax
gkene ,dcedi iax zhiyk wx `id ,xeng xacl envr wifgdl
xacl dliahd ici lr envr z` wifgdl oebk opaxc zelrna s`y
.zig` ceb mixne` oi`y exaqe dcedi iax lr minkg ewlgp ,xeng

:zwelgnd xe`iaa ongp ax ixaca xg` oeyløîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©
ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áøenvr zelrdl dvexyk ©©§¨¨©©¨©£©©£¤

ezliahaäàîehî`ziixe`c,äøäèì`nw `pz xn` df lre ¦§¨§¨¢¨
,dewna mi`vnpk mpi` eteb lry minde ezliah xnby aygpy

,øBäè éðMä óà ìkä éøác ,ïðaøc úBìòîa ìáà`nw `pz mby £¨§©£§©¨¨¦§¥©Ÿ©©¥¦¨
.'zig` ceb' mixne`y dcenúãt éaøc àâéìôempi` el` mixace - §¦¨§©¦§¨

ixd mind jeza eilbx m`y `ziixad oic z` cinrdy zct iaxk
,dcedi iax zrck wx opaxc zelrna dxdhl dewnl xeaig df

.dfl dcen `nw `pz s`y x`ean el` mixacae
:dcedi iax zrca wtq d`ian `xnbddépéî éòa ,àìeò øîà̈©¨§©¦¥

[izl`y-]äãeäé éaøì ,ïðçBé éaøîoey`x ly eteb lry mindy ¥©¦¨¨§©¦§¨
,mina elbx oiicr m` dewnl mixaegnl miaygpìéaèäì eäî©§©§¦

úBiøBpéöå ïéèçîmina [adf ziieehl c`n miphw zeblfn-] §¨¦§¦¦
yïBLàø ìL BLàøawx m`d ,dfúéçà ãeb[cxede jeyn-]déì úéà §Ÿ¤¦©¦¦¥

äãeäé éaøìeilry mind seqy oeik ,dewnl mind xeaig oiprl §©¦§¨
j` ,dhnl cxil÷éqà ãebdewnd in z` zelrdl [dlrde jeyn-] ©¦©£¥

,ey`xa liahdl ozip didie oey`x ly ey`xlàîìc Bà ,déì úéì¥¥¦§¨
,déì úéà énð ÷éqà ãebmina zeixepive mihgn liahdl ozipe ©¦©¦¦¥

e .oey`xd y`xayäeúéðz ,éì øîà,`ziixan z`f epcnl - ¨©¦§¦¨
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קפז oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
øùòîì ïàëmc` s` ,ipeekin `lc milk dn :opiqxb ikd .dnexza oky lke ,dpeek ira -

.oeekin `lc inpúéìãøçlaehde ,d`q mirax` da yie deab mewnn zcxeie ztheyy -

mirax`e ,i`cn xzei sewf mewn - `ed qxthw mewnc meyn .dliah el dzlr `l da

.(h dpyn g wxt zexdh) xeaig epi` qxthwde wevpd :opze ,cg` mewna opi` eay d`q

itl ,ea oilaeh oi` inp qxthw epi` m` s`e

ediy cr ozligf jxc mixdhn minyb in oi`y

dn i` :mipdk zxeza `ipzc ,oxeay` jxc oiewp

oilgefa xdhn dewn s` - oilgefa xdhn oiirn

didi min dewn xeae oirn j`" :xnel cenlz -

,oilgefa xdhn oiirnd ,(`i `xwie) "xedh

.zilcxd :qixb i`d epiaxe .oxeay`a dewnde

ïéùàø.ux`l ribn `edyk lbd iy`xn cg` -

ïéôéëoink xie`a cnery ,lb ly ezirvn` -

dtika oliahde dlrnl milk hiyed m`e .dtik

.lif`e yxtnck ,dliah dpi` -ïéìéáèî ïéàù
øéåàáxie` ly dewn dxez dxn` `ly -

.dliahlúåøåäè åéãé.oeekzp `ly it lr s` -

ïúåé éëá ïðéà úåøéôåozei ,xykd iab opirac -

.dil `gipc ,ozi ikc `inecåçãåéù ìéáùá íàå
åéãé,ozei ika `ed ixd - zexit lehil oeekzp -

gicdl oeekzpc oeike .eiykrn d`neh oilawne

lry ,dlitp jda dil `gipc dizrc ilb eici

.eici gicd diciïéà ÷æçåä`ed oeekzp m` -

.oilegl dliah `iedcìáèon dlre `vie -

.mindåîöò ÷éæçîlkl ,xak lahy dliaha -

.dvxiy dnììë ÷éæçî åðéà åàì éàî:xnelk -

oia ,lw xaca dliah zrya envr wifgdy oia

.wifgn epi` aey - melkl envr wifgd `lyíà
÷æçåä àìwifgn - mzq lahy ,xac meyl -

epi` - lwl wfged m` la` .dvxiy dn lkl

.lw xacl dil wizpi` `dc ,xengl wfgenïàî
àðúzligzk dil aiyg mina epcer meync -

.wifgn - wfgedy it lr s`e ,dliahàîè éðùäå
.oey`xd lry mina xeriyd xqg ixdy -

ú÷åìçîezliah dzidyk ,opaxe dcedi iaxc -

ope`d oebk ,minkg ly zelrnn zg` liaya

epi`e ycewl dliah oikixvy mixetk xqegnde

iax xn`w `idda - `ziixe`c d`neh `nh

zerbep oey`x ly eilbx dil ipdnc dcedi

od eli`k ,eilry min zig` ceb :opixn`c ,mina

.dewnaúãô éáøã åðééäå`d lirl iwe`c -

,`nl` .opaxk `le dcedi iaxk "edicer"c

,edicer ipdn `l zelrn iabl elit` opaxl

- xengl xeq` lwl wfged xn`c dwfg `dc

.edpip zelrn'åë éøîàã àëéàopiqxb `kd -:

edicerc `d ongp axl eli`c ,zct 'xc `bilte

`dc ,`ed lkd ixac xengl wfged lwl wfged

d`nehn `l` dcedi 'xc dilr opax ibilt `l

.dxdhl `ziixe`cúåøåðéö,adf ea oieehy -

.c`n ohw blfn oink oieyreïåùàø ìù åùàøá
.mina ecera -úåéîîâiletiy ,lgpa zeneb -

"ozi` lgp" oke ,f"rla `"xelee* oixewy mixd

lgpy - zirvn`e dpeilr dpezgz ."oepx` lgp"

.`ed rteyn oexcnïäéðéá úøáåò.ozxagne -
¯
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øåæâðdzlr `le ,d`q mirax` da yie deab xdn zcxeiy :i"yx yexit - zilcxg eh`

miyexit dnka aezk oke ,yxit wgvi epiax axde .xeaig epi` qxthwc ,dliah my

.mipdk zxeza `ipzck ,oxeay`a `l` oilgefa xdhn dewn oi`c mrhn leqtc :i"yx ly

meyn i`c .mi ly lba opixfbcn ,xwir oey`x mrh jgxk lr :opgl` epiax axd xne` ,edine

dligf-'xk dl opinwen `l i` ,ipdn mi lya f`

:(c dpyn d wxt) ze`ewn zkqna xn`c [xi`n]

xn`w i`n :ixenl dyw dide .dewnk miOid lk©¦

`l inp mi lya `d ?minyb in ly zilcxg meyn

oiliahn oi` :mixne` lld zia ,opzck ,ipdn

`lcn ,ixiin zilcxg lkac rnyne ,zilcxga

.`gip oey`x yexitle !minyb `icda dil xkfed

xeaig ded qxthwc :zeywdl yi izk` ,edine

ok m`e ,wgvi epiax axd yxitck ,ze`ewn oiprl

dligf meyn `nrh ded i`e !ipdn `l dnl-

.ith okzi

àì`zeaxe - xyrnl lah `l eli`k

s` `ipdnc ,`ied oileg meyn oizipznc

wfged ik s` ,xyrn meyn i`c .dpeek `la

oilegl-epiax axd .ipdn `lc `yix ipzw

iziid `yix meyn i`c :xnel yi cere .opgl`

wfgedn xyrnl llk wfged `l sicr ithc xne`

.xyrnn ixnbl ezrc xwr `dc ,oilegl

ìáèmixtq dnkae .gl epcere - 'ek dlre

.gl `icda aizk

éáøoiliahn xne` did xi`n xne` dcedi

dcedi 'xc llkn i"yx qxb `l - dpeilra

ceb mrhn dpeilra oiliahn :yxit ikde .'ek

iax dilr bilt `le .zig` ceb oky lke ,wiq`

`de .eilr wleg ip`e dil ipzw `lcn ,dcedi

dpezgza oia dpeilra oia xne` xi`n iax `ipz

oeyle .'eke dpeilra `le dpezgza xne` ip`e

`ziipzn ok m`c ,dcinrdl oi` mixtqa aezkd

df lk ?`ziixzal ziivc zifg i`ne iccd` oiiyw

oke ,mixtqd zqxib ayiil yi ,edine .i"yx yxit

'x :l`ppg epiax yexita `qxibd zrvd `id

`le dpezgza xne` did xi`n 'x xne` dcedi

.wiq` ceb `le zig` ceb dil zi`c ,dpeilra

xn`wcnc .wiq` ceb dil zi` dcedi 'xc llkn

xne` xi`n iax-.el dcen `ed oi`c rnyn

oia xne` xi`n 'x xne` dcedi 'x ,`ipzde :jixte

`le dpezgza xne` ip`e ,dpeilra oia dpezgza

iccd` 'ipzne !wiq` ceb dil zil `nl` .dpeilra

xne` xi`n xne` dcedi 'xc `ziinwc ,oiiyw `l

dpeilra `le-,dcedi iax ly ezrc itl epiid

xi`n 'x ly `xaql la`-mya .dpeilra s`

.ixen
dpezgza`le
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אותם עניינים שפועלים ביום-הכיפורים על ידי תענית ולעינויים, פועלים בפורים על-ידי "משתה ושמחה".
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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eNòpLLãBwä úøäè ìòLãB÷kéànî .eîc¯ ¤©£©¨¢©©¤§¤¨¦©
àìãî
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חגיגה. פרק שני - אין דורשין דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כאשר יהודי מרבה ב"משלוח מנות" מלמטה למעלה על-ידי ענייני התורה ומצוות, אזי מקיים גם הקדוש-ברוך-הוא את המצווה של 
"משלוח מנות" – ליתן ליהודי כל המצטרך לו – בריבוי מופלג.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dbibg(ipy meil)

,øîBà éðàå ,äðBéìòa ìéaèî ,øîBà äéä øéàîliahnàìå äðBzçza ¥¦¨¨¥©§¦¨¤§¨©£¦¥©©§¨§Ÿ
,äðBéìòa`l` 'wiq` ceb' mixne` oi`y xaq dcedi iaxy yxetne ¨¤§¨

.zncewd `ziixadn zwiicy itk `le ,'zig` ceb' wxdéì øîà̈©¥
,opgei iaxàéðz éà,wleg dcedi iaxy yxetna `ziixaa,àéðz ¦©§¨©§¨

iax zrcl s`e wtqd hytpy `vnpe .ia xfeg ip`e ,dilr jenqpe
.oey`x ly ey`xa zexepive oihgn leahl oi` dcedi

:dpyna epipy'åë ïéleçì ÷æçeäå ïéleçì ìáBhä.xyrna xeq` ©¥§¦§§©§¦
:`xnbd zxxanïéúéðúî épî.df oica epzpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦

zrck :`xnbd daiyneäì éðLc ,àéä ïðaødpey mdixacly - ©¨¨¦§¨¥§
oicd,øNòîì ïéleç ïéalirl exn` ixdy(:gi)d`neh `nhdy ¥¦§©£¥

okle ,oilega xzene xyrna xeq` ,d`nehl ipyk epicy opaxc
df itl mpn` .xyrna xeq` oilegl wfged m`y epzpyn dxn`

:`xnbd dywnàîéàd z` dpy in xen` -àôéñ,epzpyn ly ¥¨¥¨
yñøãî õøàä íò éãâa[afd qxcnk mi`nh-]ïéLeøôìmilke`d - ¦§¥©¨¨¤¦§¨¦§¦

e ,dxdha oileg,äîeøz éìëBàì ñøãî ïéLeøt éãâámdy epy `le ¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨
xcn xyrn ilke` icbae] xyrn ilke`l qxcn,[dnexz ilke`l q

i`ce ,dey mpice xyrnl oileg oia wlgl oi`y x`eaneïàúà- £¨
`a df oicìzrceäðéð éããäk øNòîe ïéleç øîàc øéàî éaømpic - §©¦¥¦§¨©¦©£¥©£¨¥¦§

dy `vnp ok m`e .deyàLéøk zipypàôéñå ïðaøk.øéàî éaø ¥¨©¨¨§¥¨©¦¥¦
:`xnbd zvxznïéàd ,jk ok` -àLéøk zipypàôéñå ïðaøkéaø ¦¥¨©¨¨§¥¨©¦

.øéàî¥¦
:xg` uexiz `xnbd d`iandì éðúî àcà øa àçà áø[qxeb-] ©©¨©©¨©§¥¨

àôéñadpynd ly,úBìòî Lîçilke` mdn dlrnle ,miyext §¥¨¨¥©£
dlrn siqedy epiide .z`hge ycew ilke` ,dnexz ilke` ,xyrn
dpynd ly `tiqa mb eixacle ,epzpyna zeiepyd rax`d lr

,oilegn xzei xyrnl dlrn yiy xn`pedf itldlek dì é÷Bî- ¥¨¨
dpynd lk z` cinrnïðaøk.xyrnl oileg oia ewligy §©¨¨

:epzpynn oic zgked d`ian `xnbd,dpéî òîL ,éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨
y,LãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçzlik`a libxd mc` ,xnelk ¦¤©£©¨¢©©¤

eidiy ick ,ycewd zxdha eileg lek`l envr lr lawne miycw
,ycewd zxdha mi`iwae mixidf ezia ipaeîc LãB÷kmpic - §¤¨

s` miycw zelqetd ze`nehd lkn lcadl jixve ,ycewk
qxcn ycewd zxdh lr oileg ilke` icba oi` okle ,opaxcn
zxxan .mzenk d`nehn mixnyp md ixdy ,ycew ilke`l

:`xnbdéànî,eixac z` ixn ax giken dpyna okidn - ¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר זאב יהודא שי' הלוי

שלום וברכה!

... אקוה אשר המברק שלי בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
ומשרה  כו'  לגימה שמקרבת  גדולה  וע"פ מרז"ל  רעים  ובטח התועדו במסיבת  במועדו,  נתקבל  זי"ע 
שכינה )סנהדרין קג, סוף ע"ב( על כו' הרי להבדיל עאכו"כ כשעשרה מישראל מתקבצים, שבלאה"כ 
בקבוצם לחוד שכינתא שריא אם אפילו אינם עושים מאומה )אגה"ק סי' כ"ג. ועיין ג"כ קרבן העדה 
בירושלמי ערובין פ"א הלכה ]יו"ד[(, ובפרט כשגם נשמע דברי תורה, הרי מובטחני שההחלטות הטובות 

נמשכות בפועל בענינים דמחשבה דיבור ומעשה.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל בקשר עם ימים הקרובים ליום ההילולא הנ"ל, ובו המאמר אשר 
חיבה יתירה נודעת לו מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכמ"ש במכתבו הנדפס בתחלת הקונטרס.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ז' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שלו מעש"ק כ"ח שבט, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע אקראהו וכן הפ"נ שכותב בשם חמיו וחמותו שיחיו.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולותיו הטובות בישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ובפרט שהוא 
ע"ד המובא באגה"ק סי' ז' ובספר השיחות קיץ ת"ש עמוד כ"ב שלכל נשמה יש מצוה פרטית המשמשת 
שער דרך בו עולים כל המצות והפעולות טובות שלו וכן נמשכים השפעות מלמעלה למטה. וכיון שזכה 
שהמצוה שלו היא באהלה של תורה ובמוסד שנתייסד ומתנהל על שם וברוח של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי 

בכל בקשה ופ"נ קשור זה עם פעולותיו במוסד זה. והשי"ת יזכהו ויצליח לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכת פורים שמח.



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dbibg(iyily meil)

ezgked m`éðz÷ àìcî`pzdeäaycew zxdha oileg ilke`a - ¦§Ÿ¨¨¥§
äìòîmilke`d miyext icbay ,dpyna zeiepyd zelrnd oia ©£¨

,ycewd zxdh lr oileg ilke`l qxcn md oileg zxdha oileg
ilke`l dlrn dpyy dna millkpe ,envr ycewk mpicy gken

,zegcl yi ixd .ycewéàä àîìãåmrhd -äìòî eäa éðz÷ àìc §¦§¨©§Ÿ¨¨¥§©£¨
meyn ,efäîeøúì eîc éàc,dnexzk mpic m`y -éðz àädpyna §¦¨¦§¨¨¨¥

ilke` icbayäîeøz,ycewl qxcnïéleçì eîc éàåmpic m`e - §¨§¦¨§¦
,oilegkéðz àädpyna,ïéleçìilke`l qxcn miyext icbay ¨¨¥§¦

jka ewlgpy epivne .ycewl qxcn mdy xnege lwe dnexz
,mi`pz(ïðúc)dpyna(g"n a"t zexdh),úøäè ìò eNòpL ïéleç ¦§©¦¤©£©¨¢©

,ïéleçk ïä éøä LãBwäezrc oi`y ,d`nehl iyily miyrp mpi`e ©¤£¥¥§¦
,ezrc dlhay meyn ycewk mzeyrl dliren ycewk mlk`l

øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaøoic mdl oi`e ezrc dlhay s` ©¦¤§¨¨§©¦¨¥
ycew zxiny,äîeøúk ïä éøälk ,ycew zxdha mxnyy oeiky £¥¥¦§¨

.dnexzk d`nehl iyily miyrpe ,dnexz zxdha mxnyy oky
miaygp ycewd zxdh lr eyrpy oilegy xaeqy in oi` la`

.ycewk
:ixn ax zgked z` zx`an `xnbdàlà`id dgkeddàôéqîly ¤¨¦¥¨

,epipyy ,epzpynäpeäkaL ãéñç äéä øæòBé ïa éñBéxdfp dide ¥¤¤¤¨¨¨¦¤©§¨
,dxdha dnexz lek`l,LãBwì ñøãî Bzçtèî äúéäåeïa ïðçBé §¨§¨¦§©§¦§¨©¤¨¨¤

ìëBà äéä àãbãeboileg s`äúéäå ,åéîé ìk LãBwä úøäè ìò §§¨¨¨¥©¨¢©©¤¨¨¨§¨§¨
úàhçì ñøãî Bzçtèî`weecy ,wiecne .dnec` dxt inl - ¦§©§¦§¨©©¨

ïéà úàhçìdxdha wfgen did `ly ,qxcn ezgthn dzid ok` - §©¨¦
j` ,da wqrzdlàîìà ,àì LãB÷ìc gkene -øáñ÷ly `pzd §¤Ÿ©§¨¨¨©

y dpynd,eîc LãB÷k ,LãB÷ úøäè ìò eNòpL ïéleçdzid okle ¦¤©£©¨¢©¤§¤¨
.ixn ax mb xaq jke ,envr ycew ilke`l s` dxedh ezgthn

oileg ilke`l minkg exingd oday zepey zekld d`ian `xnbd
:dxdha mdivtg zxinyn mzrc egiqdyk dxdhaïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨

Bzøôòî äìôð ,øæòìà ïaexceq-][epîéäe ,ux`lBøéáçì øîà ¤¤§¨¨¨§¨©£©§¥¤¨©©£¥
on`pe xedh didy,äàîè ,Bì dðúðe ,él dðzgiqd exiagy meyn §¨¦§¨¨§¥¨

yyeg epi` dilray xaqy oeik ,dxdha dxnyln ezrc
.xedh `ed m` eze` l`y `l milrad ixdy ,dzxdhl

:ztqep `xnegíéìk Bì eôlçúð ,íøîò ïa ïúðBé éaø øîà[micba-] ¨©©¦¨¨¤©§¨¦§©§¥¦
,ìBç ìL íéìká úaL ìLdrhe leg ly eicba lehil xaqy xnelk ¤©¨§¥¦¤

,zay ly eicba lhpe.eàîèð ,ïLáìe§¨¨¦§§
:dnec ztqep dkldíéLð ézLa äNòî ,÷Bãö øa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¨©£¤¦§¥¨¦

úBøéáçdxdh lr zecitwnd -ïäéìk ïäì eôlçúpL[odicba-] £¥¤¦§©§¨¤§¥¤
.ïànéèå ,àáé÷ò éaø éðôì äNòî àáe ,õçønä úéáa§¥©¤§¨¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¨

:zepexg`d zekldd izy lr `xnbd dywné÷úîéaø dì ó ©§¦¨©¦
äzòî àlà ,àéòLBà`edy `vnpe df xac `edy zwfga dxinyy ©§¨¤¨¥©¨

y dxdha oileg lke`d ok m` ,dxiny dpi` xg`ìqì Bãé èéLBä¦¨©©
,íéøBòN út Bãéa äúìòå ïéhç út ìBhéì`idy zrc lr wx xnyy ¦©¦¦§¨§¨§¨©§¦

,mihig lyúàîèðc énð éëä.jka d`nhp ef s` ike -àîéz éëå ¨¦©¦§¦§¥§¦¥¨
énð éëä,dyw ,oicd jky xnel dvxz m`e -àéðúäå,`ziixaa ¨¦©¦§¨©§¨

ú÷æça úéáçä úà ønLnä`idyäøBäè ,ïîL ìL úàöîðå ïéé ìL ©§©¥¤¤¨¦§¤§©¤©¦§¦§¥¤¤¤§¨
.ànèlî.`nh epi` xg` `edy `vnpe xac lr xny m`y yxetne ¦§©¥

:`iyewa dgkedd lr daiyn `xnbdéîòèìeCgkeny jzhiyle - §©§¥
,dyw ,df ote`a dxdhl dxiny yiy `ziixad onàîéàxen` - ¥¨

a yexitd z`àôéñ,epipyy ,`ziixad lyäøeñàåef ziag ¥¨©£¨
ìBëàlî,dkezay dn lr dxiny yi ok` m`e ,dkeznéànà ¦¤¡©©

:`xnbd zvxzn .lek`ln dlqtp,äéîøé éaø øîàyi mlerl ¨©©¦¦§§¨
dxaic `ziixade ,dxinyøîBàaxneydäézøîLziagløácî §¥§©§¦¨¦¨¨

dànèîä,da rbi `ly ,mixg` `nhlàìådizxnydìñBtä øácî ©§©§¨§Ÿ¦¨¨©§¨
dpi`e ,dligzkl zexdhl da eynzyi `le ,d`nh didzy -
zaygp efk dxiny s`y `ziixad dycige ,mixg` d`nhn

.ziagd el dtlgzpy mewna mbe ,dxinyl
:df uexiz lr `xnbd ddnzàbìôì àúeøéèð àkéà éîeyi ike - ¦¦¨§¦¨§©§¨

`ly oeik ,dxiny ef oi` ixnbl xny `ly oeike ,oi`vgl dxiny

:`xnbd daiyn .xenyl jixv didy itk xnyïéàyi ok` - ¦
.xenyl oeekzdy dnl oi`vgl dxinyàéðúäåepipy jke - §¨©§¨

e mip`z ly lq el did m` ,`ziixaaìò ìqäå ìqa Bãé èéLBä¦¨©©§©©©
äôéøânäå ,Bôéúkz`vnp zeweac mip`z zcxtdl zynynd §¥§©©§¥¨

Baìa äéäå ,ìqä CBúad`nehn xenylBaìa äéä àìå ,ìqä ìò §©©§¨¨§¦©©©§Ÿ¨¨§¦
xenyl.äàîè äôéøânäå øBäè ìqä ,äôéøânä ìò©©©§¥¨©©¨§©©§¥¨§¥¨

recn :ef `ziixa lr dywn `xnbdäôéøânä ànèz ,øBäè ìqä©©¨§©¥©©§¥¨
d`nhpy.ìqì:`xnbd zvxznéìk ïéàd`nehd a` epi`yànèî ©©¥§¦§©¥

éìk:`xnbd dywn .opaxcn s` xg`ànèéìåd`neh lawiy -äî §¦§¦©¥©
ìqaM:`xnbd zvxzn .dtixbnd onåézøîL øîBàa ,àðéáø øîà ¤©©¨©¨¦¨§¥§©§¦

dtixbnlBànènL øácî,mixg` `nhlàìåeizxnyøácî ¦¨¨¤§©§§Ÿ¦¨¨
BìñBtäda ynzydl oi` dligzkle ,mixg` `nhl `le `nhdl ©§

.zexdha
:dziiyew z` `xnbd dwiqnàéL÷ íB÷î ìkîx`eany dnn ¦¨¨©§¨

xedh xg` `vnpe df `edy zwfga xny m` s`y `ziixaa
wecv xa xfrl` iaxe mxnr oa ozpei iaxl dywe ,mixg` `nhln

.mi`nh mdilk etlgzp m`y exn`y
ciay dn xnyn mc` oi`y dkldd lr `xnbd dywn dzr

:exiag,deáà øa äaø áéúBî ãBòå,`ziixaa epipyyäMàa äNòî §¦©¨©£©©£¤§¦¨
äæ ãâa ,éaø ,Bì äøîàå ,ìàòîLé éaø éðôì úàaL úçàip` zrcei ©©¤¨¨¦§¥©¦¦§¨¥§¨§¨©¦¤¤¤

y,äøäèa åézâøàyly lr yly xeriyl ribdy dryny £©§¦§¨¢¨
,e`nhnd xac ea rbp `l [d`neh zlaw xeriyk] zerav`åmle` §

éaìa äéä àìdpeekìéaø äéäL úB÷éãa CBzîe .äøäèa BøîBL Ÿ¨¨§¦¦§§§¨¢¨¦§¦¤¨¨©¦
,d÷ãBa ìàòîLérxi` `ny ,exneyl zpeekzd `ly oeik ,dl`yy ¦§¨¥§¨

,zxdfp `le xac eaìáça énò äëLî äcð ,éaø ,Bì äøîàdxyw - ¨§¨©¦¦¨¨§¨¦¦©¤¤
lawl ie`x cbad did xakyk dbix`d ilka lagd z` inr
jk rnyyk .`nhpe cbad z` dhiqd jk jezny okzie ,d`neh

,íéøîBà eéäL ,íéîëç éøác íéìBãb änk ,ìàòîLé éaø øîàm` ¨©©¦¦§¨¥©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§¦
oiekzdì BaìaBøîBL,dxdhaì Baìa ïéà ,øBäè,àîè BøîBLs` §¦§§¨¥§¦§§¨¥

`nhpy okzi ,exneyl oiekzd `ly oeiky ,`nhpy xeaq epi` m`
.jka yibxd `le,ìàòîLé éaø éðôì úàaL úçà äMàa äNòî áeL©£¤§¦¨©©¤¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

å ,äøäèa äézâøà Bæ ätî ,éaø ,Bì äøîàmle`éaìa äéä àì ¨§¨©¦©¨£©§¦¨§¨¢¨§Ÿ¨¨§¦¦
ì,éaø ,Bì äøîà ,d÷ãBa ìàòîLé éaø äéäL úB÷éãa CBzîe .døîBL §§¨¦§¦¤¨¨©¦¦§¨¥§¨¨§¨©¦

,d`neh lawl ie`x did `l oiicryk cbad zbix` mcewàîéð¦¨
[heg-],äta äézøL÷e ,él ä÷ñôðonfae ,eay wexa ahxp hegde ¦§§¨¦§©§¦¨©¤

cbad z` dbx`yky okzie ,`nhn dwexy dcp iziid dxiywd
z`f rnyyk .cbad z` `nihe gl wexd x`yp ,d`neh lawne
Baìa ,íéøîBà eéäL ,íéîëç éøác íéìBãb änk ,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©¨§¦¦§¥£¨¦¤¨§¦§¦

ìì Baìa ïéà ,øBäè BøîBL.àîè BøîBLxenyl oiekzd m`y gkene §§¨¥§¦§§¨¥
`vnpe df xac lr xneyy ayg m` s` rnyne ,ote` lka xedh

:`xnbd zniiqn .xg`àîìLaoaen mpn` -÷Bãö øa øæòìà éaøì ¦§¨¨§©¦¤§¨¨©¨
`ed mrhdy ,ugxnd ziaa etlgzpy miyp izy icba `nihy

y meynúçàå úçà ìkicba z` dyaly xg`l el` miypn ¨©©§©©
dly mpi`y dpigade dzxagõøàä íò úLà ézøáç ,úøîBà,`id ¤¤£¤§¦¥¤©¨¨¤

,dxdha dicba dxny `leåokldpéî dzòc äçqîzxinyn - §©§¨©§¨¦¨
e .dzxag icbaíøîò ïa ïúðBé éaøìmyaly zay icba `nihy §©¦¨¨¤©§¨

,leg icba mdy aygy meynénðy ,oaenãéáò úaLc íéìëc ïåék ©¦¥¨§¥¦§©¨¨¦
éôè øenéL eäìicban xzei ely zayd icba lr xney mc`y - §¦§¥

leg icbak myalyk okl ,legdeäéépéî dézòc çqîmzxinyn - ©©©§¥¦©§
.mxneyl libx `edy dlerndøæòìà ïa ïúðBé éaøì àlà`nihy ¤¨§©¦¨¨¤¤§¨¨

,dyw ,enixdl exiagl xn`e ecba ltpykdéãéa øenéL eäì ãéáòð©£¦§¦¦¥
déøáçc.exiag icia ecera d`nehn ecba xneyy xn`p - §©§¥

:`xnbd zvxznä÷æç ,ïðçBé éaø øîày `idønLî íãà ïéàoi` - ¨©©¦¨¨£¨¨¥¨¨§©¥
xenyl oiekzn mc`,Bøáç ãéaM äî`l `ed s` exiagy oeike ©¤§©£¥

`l ixdy dxdh lr citwn epi`y xaqy oeik ,ecba z` xny
dzid `ly `vnp ,ecba mixdl el xn`yk `ed xedh m` el`y

.zexdh lr micitwnl d`neh `ide dxiny mda
:`xnbd dywnàìå,exiag ciay dn xnyn mc` oi` ike - §Ÿ
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קצי
oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtohw cren

äìòî åäá éðú÷ àìãîilke`l qxcn oileg zxdha odileg oilke`d oiyext icba :xnel -

.ycew dil `pz `de ,od ycew llka :dpin rny ,ycewd zxdha odilegàîìãe` -

`ki`c ,enc dnexzk e` ,ezrc dlhac ,`xab i`d xn`c i`n eda ipdn `lc ,enc oilegk

`d - oilegl enc i`c ,dlrn eda `pz `l jkld .lif`e miiqnck ,`zlina ibiltc i`pz

dil opz `d dnexzl enc i`e oileg dil ipz

.dnexz oizipzna'åë ïðúã`d :xnelk -

cge ,oilegk :xn` cg ,da ibiltc i`pz ogky`

.opixn` `l ycewk la` ,dnexzk :xn`

åúøôòî.xceq -äàîè.xedh df elit`e -

dn xnyn mc` oi` dwfg :`nrh yxtn onwle

,exiag cia dxny `l `ed jkitl ,exiag ciay

xninc ,dxneyl yg did `l el dpzpy df mbe

rcei epi` `ede ,il dpz dil xn`y oeik :xn`

yie ,ezxdhl yg `l - xedh m` ip` `nh m`

gqid ied zexdha oixingnle ,zrcd gqid o`k

.d`neh zrcdìåç ìù íéìëá úáù ìù íéìë
.zay ly lhpe leg ly eicba lehil xeaqk -

åàîèðdil `xiaqc `zyd dizrc `wlq `w -

`vnpe df xac `edy zwfga xacd xnyn

.xeny epi` - xg` xac `edyäéîøé éáø øîà
`l - lek`ln dxeq` `tiq `ni` zkxtc `d -

.icin dil riiqnøáãî äéúøîù øîåàá
äìñåôä øáãî àìå äàîèîädna la` -

s`e ,dxiny ezxiny `ied - epnid dxnyny

.df epi`y it lrìñä.etizk lr mip`z ly -

äëåúá äôéøâîåoixewy ,`ed lfxa ilk -

ea oilican mbe ,dxikd xt` ea oitxeby ,l"icee*

.efa ef zewacend mip`zàîèîädl ozepd -

.mixg` `nhl d`nehäìñåôäynzydln -

lke`l dpin `wtp :inp i` .dligzkl zexdh da

lkne .dlik`a leqt `edy ,da weacd,mewn

`ki` :`nl` .ozlqet dpi` - zexdha drbp m`

`vxzin inp `peeb i`d ikae .`bltl `zexihp

.`id `pwzine ,lirlc oizipznàéù÷jd -

.`nhln dxedh da ipzwcäøäèá åéúâøà-

yly lr yly ea bx`py dryny ip` zrcei

ea drbp `l - d`nehl d`xpy zerav`

.exneyl iala did `l mewn lkne ,d`neh

'åë úå÷éãá êåúîåjala did `le li`ed -

?zxdfp `le jke jk ea rxi` `ny ,exneyl

ìáçá éîò äëùîilka lagd ea dxywy -

.ezhiqd `nye ,dbix`déì ä÷ñôðmcew -

mcew dta dizxywe ,melk da izbx`y

.d`nehl die`x dzid `ly ,melk da izbx`y

yie .izcpl dleah iziid `le da izxdfp `le

oiicr zerav` yly da dbx`yk `ny yegl

jk .`ed d`nehd a` dcpd wexe ,gl wexd

mr zexepiv meyn :oiyxtn izeaxe .ipira d`xp

:xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd ,ux`d

`l i`c ,dzid dxiag ef dy`d jgxk lr

lr l`yil opax inw `iz` in - dzid dxiag

dizbx` xninl `pnidn in :cere ?zexdhd

,xedh - oxneyl eala :zdin ipzw .dxdha

.mixacd od od dxinyd zpeek xg` :xnelkïåéë
éôè øåîéù åäì ãéáò úáù ìù íéìëãdfe -

dxinyn dizrc `gq` - leg ly el`y xeaq

eala oi`ke ,oxneyl libx didy `ziilrn

.inc oxneyl
åéøîç

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

éáøwxta opixn`c ,opgl` 'x axd dywd - dnexzk `ed ixd xne` wecv 'xa xfrl`

.gqtl min dxrn xedh mc lr zayei mixne` eid dpey`xa :(a,`r) dcpc `xza

dxrn :`xnba wiice-rbep ,oi`-.enc ycewk ycewd zxdh lr eyrpy oileg :`nl` .`l

eed dnexzk i`c :ixenl d`xpe !dnexz lqet mei leahc ,dnexzk eedc `nlc ?dilpne-

dil ied `lc ,lqet `l` ied `l da rbz elit`

iriax `nhn dnexza iyily oi`e ,iyily `l`

rnyn zvwe .iriax ea oiyer mind oi`y ,ycewa

.mz epiaxe i"yx yexit jezn ok

äéúøîùxacn `le d`nhnd xacn

epiax axdl dyw dide - dlqetd

e` oey`xa i` ?dtixbn jd `lqti` i`na :opgl`

ipya-a`n `l` d`neh oilawn milke mc` oi`

d`nehd a`a i`e ,d`nehd-!ied `nh leqt i`d

oilqet oi`nh oiwync ,oiwyna dlqtpy :uxize

.oiwyna e`nhpy milk ixeg` :opixn`ck ,ilka

àîéð:i"yx yxit - dta dizxywe il dwqtp

die`x dzid `ly ,zbx`p dzid `ly mcew

dleah iziid `le da izxdfp `le ,d`nehl

yly da izbx`yk `ny yegl yie .izecipl

.ze`nhl ied d`nehd a`e ,cbaa gl wexd oiicr

ux`d mrc `xepv mrhn iyxtn eed izeaxe

lr :xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd

'xc dinw diz`wcn ,dzid dxag ef dy` jgxk

dizbx` xnel `pnidn in :cere .l`yil l`rnyi

lk iziin inlyexiae .i"yx yxit df lk .dxdha

milka oiwxt jci`c oizipzn lr icaer ipd

xn`we ,ycewl dliah mikixv dxdha mixnbpd

minkg dyrn milecb dnk :l`rnyi iax dil

dxag dy`ac rnyn .'ek mixnbpd milk ixn`c

iynync meyn dliah irae ,opiwqr zbxe`

dywde .i"yx yexitk ,elek bx`py mcew dicda

dcp" xnel el did :i"yx yexitl sqei epiax axd

d`xpe .`caer jci`a "dkyn dcp" enk ,"iziid

,gl wex my did dta dxywy jeznc :yxtl el

.od zeipy micie ,wexa drbp dbx`y dryae

wexc rnyn (`,hv) oiaexirc `xza wxtae

,dwyn aygin:opzck ,dtnl `nhne wexd xfge

zhiy itl j` .oiwyna e`nhpy milk ixeg`

dl inwene ,mixnbpd milkl dl incnc inlyexid

`ixi` i`ne ux`d mrc `xepiv meyn onwl

`ki` inp xagc `xepiva elit` ?ikd meyn

`lc xnel lkep ,edine .mici rbn mrhn yginl

.hwp ediipin `cg `l` ,onwl hwp mrh xwir
`ipzde
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קצב
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtohw cren

åéìòåôå åéøîç.ux`d inr -úåøäè ïéðåòèirbep opi` ode .qxg ly zeiaga oii oebk -o

.eabn `nhin epi` qxg ilke ,okezaúåøåäè åéúåøäèoeikc .erbp `ny oiyyeg oi`e -

ciay dn xnyn mc` :`nl` .iz` `zyd :ixaq `zry lk - biltn `edy oriced `lc

.exagàôéñ àðù éàîå àùéø àðù éàîi`e :eyexit ikd - opiqxb i`e .dil opiqxb `l -

- exag ciay dn xnyn mc` oi` jzrc `wlq

?`tiq `py i`n `yix `py i`n÷çöé éáø øîà
êëì åéìòåôå åéøîç øäèîámc` oi` mlerl -

,xeniy oikixv oi` ipde ,exag ciay dn xnyn

jkl oliahdykc ,edl ztki` `l erbp inp i`c

.opiwqrïåúì÷ò êøã ïäì àáá`eal lekiyk -

jkld ,epiai `ly oezlwr jxc me`zt mdl

.dipin ilgc

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåç'åë äîåøúáî ùã÷áilk miliahny -

.mi`nh mdipyy ilk jezaàì ìáà
ùã÷ì.`nrh yxtn `xnba -êåúå íééøåçà

äîåøúì äèéáöä úéáåynzydl ie`xd ilk -

yinyz lk ,ezhiav ziae eixeg`ne ekeza

oiprl envr ipta ilk aeyg eay yinyze

.df `nhp `l - df `nhp m`y ,dnexz

.`xnba yxtnck ,xn`w opaxc ze`nehaeìáà
ùã÷ì àì`nh elek odn cg` `nhp m`y -

.ycwlñøãîä úà àùåðä.af ly lrpn -àùåð
äîåøúä úà.dxie`a rbep epi`y ziaga -ìáà

ùã÷ä úà àì.`nrh yxtn `xnba -àì
ùã÷ä úãîëzcn ,eizeliah zvivga -

.dnexzdùã÷áù`ae `nh cba yi m` -

meyn ,exyw z` xizn ,`ed xeyw m` ,eliahdl

.dvivgl inccáâðîåeabpn `ed gl m` -

incc meyn df lke .eliahn jk xg`e dlgz

.`ed dvivgläîåøúáåexyewl dvx m` -

.liahn jk xg`e xyewäøäèá íéøîâðä íéìë-

lawl oiie`xy ,oxnbl jenq e`ayn oda xdfpy

.d`nehùã÷ì äìéáè ïéëéøöyxtn `xnbae -

.`nrhåëåúáù äî úà óøöî éìëämilke` -

odn cg`a `nh rbpe ,cg` ilka daxd zekizg

e`nhpe ,zg` dkizg olek zeidl otxvn ilkd

.olekäîåøúì àì ìáàda rbpy dze` `l` -

zrbepde ,dipy `ied da zrbepde ,oey`x `ied

.zexedh x`yde ,ziyily dipyaìåñô.xg` cer lqet epi`e -åéãéî úçà úàîèð íà
.sebd z` `le mici `l` d`nhn dpi`y ,opaxc d`neha -ïéáåâð,odinin oiaebp eidy -

.mlern d`nehl exyked `lyúåáàåñî íéãéádxyked `lc oeikc ,dnexzl zeipy -

.`lqtin `l -ùã÷ì àì ìáà.`nrh yxtn `xnba -
ïðåàä
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àéðúäå(`,hq) dxf dcearc `xza wxtae .exag ciay dn xnyn mc` :`nl` - 'eke

:ipzwc ,rbpc dil ifg `dc ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n iab ,i"yx yxit

j` .zeiag `la ixiin oilke`a `l` ,zenezq eidy ixiin zeiaga `l ipde .zexdh oiperh

xnel dvexe :iyw` ik `kdc ,cere !dil dywz `le ,zeiaga inwel :opgl` epiax axdl dyw

xnyn ivn ikid ,exag ciay dn xnyn mc`y

eipir enlrzp il dnl :eze ?zeiaga epi`c oeik dil

!mda rbep `edy dil wetiz ?mze`nhl mdn

`nrh i`n dil iywiz inp `tiq `la elit` :cere

zeiaga `kdc wgvi epiax axd yxite ?`yixc

zenezq i`c .od zegezt mpn`e ,ixiin-`l

inwe`l jxev did `l :cere .oir znlrda e`nhi

`edy ericed `ly oeik ,jkl xdhna `yix

dil iwenc ab`c :zegcl yi df ,edine .biltn

dil opipyc `iepiy meyn `kd-mzd mb inwe`

i`c .`kdc `idd gkn dpin jixte .dxf dceara

yi ik ,`xaqn dil iyw` `l` ,ikd `niz `l

`yixa jda erbp `ny yegl-`kd ok m`

dn meyn `yix `py i`n :jixt ik ,oizrnya

`ny yegil :dil iywiz izk` ,'ek exiag ciay

erbp `lc ,`iyw `l `xaqn i`ce `l` !mda rbi

,edine .biltn `edy mericed `ly oeik ,izzxnc

yegil ,`teb `yix jinrhle :iieyw`l ivn ded

.dil jixt `le ,izkec dnka oke .rbp `ny

éàîiax xn` `tiq `py i`ne `yix `py

jkl eilrete eixng xdhna `yix wgvi

opiqxb `le ,aezk yexit yie .mixtqa aezk jk -

:yexite .aezk iz`vn iptly yexita j` .dil

`niz ike ,exiag ciay dn xnyn mc` oi` mlerl

jkl eilrete eixng xdhna ?`yix `py i`n

yxit oke ,aezk mipyi miyexitae .zzxn jkitle

zgkenc` :xnelk .jinrhile enk iedc ,ixen

xnyn mc`c `yixn-i`n epiide .`tiql iywiz

xnyn mc` i`c ,`tiq `py i`ne `yix `py-

?jkl xdhna `l` !`l i`n` `tiq

àááopira ikd elit`e - oezlwr jxc mdl

rbil mizzxn ediy ick ,jkl mxdhiy

mdl oixqene li`ed ,izzxin `l ikd e`l i`e .ea

elit`e .mixedhk mnvr miwifgne zexdhd

rbil `ly oze` oixidfn-.jd` ictw `lc ixaq

rcei mlerlc ,cegl oezlwr jxca ibq ieba la`

erbn lr citwny `ed-.zzxne

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåçdyw dide .zelrn xyr `li` iaxle ,`axl aiyg zelrn dxyr zg` Ð ycwa

,dnexzle oilegl micil oilhep :(a,gi) lirlc `idd ipzil :opgl` epiax axdl

dnexzl wfgede lah .oiliahn ycwleÐaiyg `w `lc :ixenl d`xpe !ycwl wfged `l

jd la` .inp `ziixzaa elit`e ,zvw d`nehc `xxc `ki`c `kid `l` oizipznaÐdcpay zrl zrn aiyg `l (`,e) dcpc `nw wxta inp ikde .d`nehc `xxc llk `kilÐ`kilc meyn

ycwl qxcn dnexz ilke` icbae .d`nehc `xxcÐ.dcp ezy` odilr dayi `ny ,`ziixe`c s` d`nehc `xxc `ki`àùåðäcalae dnexzd z` `yep .af ly lrpn Ð qxcnd z`

qxcnd z` `yepd :mipdk zxeza `ipz ike .ziagd z` `yep wx da rbi `lyÐcg` lqete mipy `nhn yexit ,cg` lqete mipy `nhnÐ,oilega ipye oey`x dyere ,d`nehd a` dedc

dnexza lqeteÐenk ilk `nhl d`nehd a` `yep i`dl dil aiygc :eyexitl dywe ,dxie`a rbep epi`e ziaga dnexzd z` `yepy qxcn `yep :i"yx yxity dn lre .da rbepa mzd

akynd rixkd ,dipy ska oiwyne oilke`e ,mipf`n ska ayene akyn :`ipz `l in !hqida ekezay dnexze ziag i`d `nhil ok m`e ,afÐrbepd" :mipdk zxeza `ipz cere !oilke`d `nih

olpn mixg` micba ,yeal `edy micba `l` il oi` ,(eh `xwie) "eicba qaki eakynaÐ"eicba" xnel cenlz dn ok m` ."eicba" ,"cba" :xnel cenlzÐ.qxg ilke mc` hxtl :yexit ,hxtl

.yegl oi` dxie`a rbi elit` ,i`ce `l` .qxcnd z` e`yp zra elit` ilk `nhi `l qxcnd `yepc `nl`

àì.`pyil i`d hwp ,mdipia mipic daxd ea yxtny itl Ð ycwd zcn dnexzd zcnkéìëälk"n opiyxc (a,ck) oilegc `nw wxtac :mixt` iax axd dywd Ð ekezay dn sxvn

"`nhi ekeza xy`Ð.oilegl sexiv epivn `lc :wgvi epiax axd uxize !sexivc `nrhn mzd `nlc ?ikd `nrhc dil `pne ,`nh lcxg `lnelit`y qxg ilk lr cnil

íéìëla` .oiicr d`neh oilawn oi`y itl ,mxneb zr cr oziiyr onfa dxdha mxneyl zelibx oi`c meyn ,miyrp `le ,mixnbp hwp ikdlc :opgl` epiax axd xne` Ð 'eke mixnbpd

d`neh oilawny ,exnbp ikÐ.dxdha mxneyl odl al oipzep
ope`d
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óà ,úBøäè ïéðeòè åéìòBôå åéønç eéäL éøä :àéðúäå§¨©§¨£¥¤¨©¨¨§£¨§¦§¨©
âéìôäL ét ìòøúBé ïäîìénî¯åéúBøäè.úBøBäè ©¦¤¦§¦¥¤¥¦¦¨¢¨§

"íëéøçà àBáà éðàå eëì" :íäì øîà íàå¯ïåék §¦¨©¨¤§©£¦¨©£¥¤¥¨
eîlòúpLàðL éàî .úBàîè åéúBøäè ïäî åéðéò ¤¦§©§¥¨¥¤¨¢¨§¥©§¨

?àôéñ àðL éàîe àLéøàLéø :àçtð ÷çöé éaø øîà ¥¨©§¨¥¨£©©¦¦§¨©¨¨¥¨
øäèîaïéà !éîð àôéñ ,éëä éà .Cëì åéìòBôå åéønç ¦§©¥©¨¨§£¨§¨¦¨¦¥¨©¦¥

àLéø éëä éà .Bøéáç òbî ìò ãét÷î õøàä íò©¨¨¤©§¦©©©£¥¦¨¦¥¨
!éîð àôéñ éëä éà .ïBúl÷ò Cøc íäì àáa !éîð©¦§¨¨¤¤¤£©¨¦¨¦¥¨©¦

"íëéøçà àBáà éðàå eëì" eäì øîàc ïåék¯Cîñéî ¥¨©£©§§©£¦¨©£¥¤¦§©
.eäééúòc àëîñ̈§¨©£©§

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîBçLãwa:äîeøzaîïéìéaènLCBúa íéìk ¤©Ÿ¤¦©§¨¤©§¦¦¥¦§
äîeøzì íéìk¯;Lãwì àì ìáàíééøBçà ¥¦©§¨£¨Ÿ©Ÿ¤£©¦

úéáe CBúåäèéávääîeøza¯;Lãwa àì ìáà §¥©§¦¨©§¨£¨Ÿ©Ÿ¤
àNBpäúàñøãnääîeøzä úà àNBð¯àì ìáà ©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨Ÿ

ì .Lãwì ñøãî äîeøú éìëBà éãâa ;Lãwä úàà ¤©Ÿ¤¦§¥§¥§¨¦§¨©Ÿ¤Ÿ
ábðîe øézî LãwaL :äîeøzä úcî Lãwä úcîk§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥

ìéaèîeCk øçàå øLB÷ äîeøúáe ,øLB÷ Ck øçàå ©§¦§©©¨¥¦§¨¥§©©¨
íéìk ;ìéaèîíéøîâpä,Lãwì äìéáè ïéëéøö äøäèa ©§¦¥¦©¦§¨¦§¨¢¨§¦¦§¦¨©Ÿ¤

Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä ;äîeøzì àì ìáà£¨Ÿ©§¨©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤
¯éLéìMäå ,ìeñt Lãwa éòéáøä ;äîeøzì àì ìáà£¨Ÿ©§¨¨§¦¦©Ÿ¤¨§©§¦¦

úçà úàîèð íà ,äîeøzáe .äîeøzaåéãiî¯ ©§¨©§¨¦¦§¥©©¦¨¨
ãiäL ,ïäézL ìéaèî Lãwáe ,äøBäè dzøéáçànèî £¤§¨§¨©Ÿ¤©§¦§¥¤¤©¨§©¥

íéìëBà ïéìëBà ;äîeøza àì ìáà Lãwa dzøéáç úà¤£¤§¨©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨§¦¨¦
;Lãwa àì ìáà ,äîeøza úBáàBñî íéãéa ïéáeâð§¦§¨©¦§£©§¨£¨Ÿ©Ÿ¤
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dbibg(iyily meil)

úäåàéð,`ziixaaåéønç eéäL éøä[eixeng ibidpn-]åéìòBôeinr §¨©§¨£¥¤¨©¨¨£¨
ux`dïéðeòèoii mnvr lr mi`yep -úBøäè,zegezt qxg zeiaga §¦§¨

âéìôäL ét ìò óà[wigxd-].úBøBäè åéúBøäè ,ìénî øúBé ïäîoi`e ©©¦¤¦§¦¥¤¥¦¦¨¢¨§
,wgxzny mriced `ly oeik ,e`nhpe mda erbpy miyyeg

.zexdha rbil mi`xie mdil` aexw `edy mixeaqe,íäì øîà íàå§¦¨©¨¤
ïäî åéðéò eîlòúpL ïåék ,íëéøçà àBáà éðàå eëìd`ex epi`y - §©£¦¨©£¥¤¥¨¤¦§©§¥¨¥¤

,mze`,úBàîè åéúBøäè,mdixg` wx `eaiy mdl xn`y oeiky ¨¢¨§¥
epi` mc` m`e .zexdha erbpe epnn mi`xi mpi` `ny miyyeg

,exiag ciay dn xnynàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîrecn - ©§¨¥¨©§¨¥¨
`l` ,`nhl epl did `yixa s` ixd ,`nh `tiqae xedh `yixa
ziad lra xnyy `yixa okle ,exiag ciay dn xnyn mc` i`ce

.xedh ,eilret ciay dn
:`xnbd zvxzn,àçôð ÷çöé éaø øîàdn xnyn mc` oi` mlerl ¨©©¦¦§¨©§¨

a x`eande ,exiag ciayàLéøxaecn ,zexedh eizexdhyøäèîa ¥¨¦§©¥
z` dliahaCëì åéìòBôe åéønçm` s` `linne ,eizexdh e`yiy ©¨¨£¨§¨

.e`nhp `l eizexdha erbp
:`xnbd dywnéëä éàa ,eilrete eixng xdihyàôéñwgxzpy ¦¨¦¥¨

mdnénðrecne ,`nhn mrbn oi` ixdy ,d`nehl yeygl oi` ©¦
,xedh envr `edy s` :`xnbd zayiin .ze`nh eizexdhíò ïéà¥©

,Bøéáç òbî ìò ãét÷î õøàämr exagl ozp `ny yeygl yie ¨¨¤©§¦©©©£¥
:`xnbd dywn .zexdha rbil ux`déëä éà,jkl yeygl yiy ¦¨¦

aénð àLéøeizexdh recne ,exiag rbnn mxny `ly yeygp ¥¨©¦
xaecn :`xnbd zvxzn .zexedhïBúl÷ò Cøc íäì àáalekiyk - §¨¨¤¤¤£©¨

oeike ,mze`xle jka eyibxi `ly zlzetn jxcn `eal ziad lra
d`xiy mi`xie ,zexdhd e`nhi `ly citwny mircei mxdihy
aey .jkl yegl oi` okle ,zexdha rbil mdixagl mipzepy

:`xnbd dywn,éëä éàaénð àôéñyeygl oi` mdn wgxzny s` ¦¨¦¥¨©¦
.ziad lra m`xiy miyyegy oeik ,zexdha rbil `nhl epzpy

:`xnbd zvxzn,íëéøçà àBáà éðàå eëì ,eäì øîàc ïåékmircei ¥¨§¨©§§©£¦¨©£¥¤
e mdn wgxznyeäéézòc àëîñ Cîñéîjk lr mzrc mikneq - ¦§©¨§¨©§©§

mdixagl epzp `ny miyyeg okle ,m`xie `eaiy miyyeg mpi`e
.zexdha rbil mi`nhd

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

ùãå÷á øîåç ¯ éùéìù ÷øô
mda weqrl dligzdy ,dxdhe d`neh ipica wqer df wxt

mcewd wxta dpynd(:gi lirl)qay meyn ,mte(.ek onwl)oic x`az
x`yn dpeya lbxa mixedh miaygp ux`d inry ,lbxd zekldn
zelrnd z` mcewd wxta dpynd dx`iay jezne .dpyd zeni
xzei z`hg ine [zepaxw oebk miycw] ycewe dnexze xyrnay
odn ,dnexzl ycew oiay zelrnd z` df wxta zx`an ,oilegn

.ycewn xzei dnexz ly odne ,dnexzn xzei ycew ly zelrn

äðùî
exingdy dxdhe d`neh ipica zelrnd z` zhxtn ef dpyn

:dnexzan xzei ycewa minkg
yiLãwa øîBçxzei.äîeøzaî.`íéìk CBúa íéìk ïéìéaènL ¤©Ÿ¤¦©§¨¤©§¦¦¥¦§¥¦

mda ynzydl zpn lr ,mxdhl dvexe mi`nh mdipyyk
àì ìáà ,äîeøzìmda ynzydl zpn lr df ote`a miliahn ©§¨£¨Ÿ

,Lãwì.dliah el dzlr `l liahd m`e ©Ÿ¤
.aíééøBçàilkd lyCBúåilkdäèéávä úéáe,ilkd zfig` zia - £©¦§¥©§¦¨

ipta ilkk aygp ,envr ipta mdn cg` lka ynzydl ozip m`
mixg`de ,`nh `ed wx opaxcn `nhnd xac ea rbp m`e ,envr

mda ynzydl ozipe ,mixedh,Lãwa àì ìáà ,äîeøzaoiprly ©§¨£¨Ÿ©Ÿ¤
.ilkd lk `nhp el`n cg`a d`nehd drbp m` s` ycew

.bñøãnä úà àNBpä,af ly lrpn oebk ,eilr oryp afdy cba - ©¥¤©¦§¨
äîeøzä úà àNBð,ziagd xie`a rbep epi`yk ,ziag jeza `idyk ¥¤©§¨

,jka dnexzd z` `nhn epi`yàì ìáà`yiä úàyiy ilk £¨Ÿ¤©
ekezaLãw.qxcnd z` `yep ecera Ÿ¤

.c,äîeøz éìëBà éãâa,d`nehn mdicba lr mixney mdy s` ¦§¥§¥§¨
z`neha mi`nhk miaygp mewn lknñøãîdcpdìilke`,Lãw ¦§¨§Ÿ¤

xengd ycwl dxiny zaygp dpi` dlwd dnexzl dxinyy
.dpnn

.däîeøzä úcî Lãwä úcîk àì,dliaha dvivg oiprlLãwaL Ÿ§¦©©Ÿ¤¦©©§¨¤©Ÿ¤
,xeyw `ede `nh cba liahdl dvex m`øézîmcew eixyw ©¦

,dvivgl dnec xywdy ,eliahiyábðîe,gl `ed m` cbad z` §©¥
,dvivgl dnec df mbyåokn xg`l wxìéaèî,eze`Ck øçàå §©§¦§©©¨

øLB÷.cbad ixyw z` aeyäîeøzáedvex m`øLB÷cbad z` ¥©§¨¥
,ìéaèî Ck øçàå.dvivg meyn jka oi`e §©©¨©§¦

.e,äøäèa íéøîâpä íéìk,d`nehn exnyp mziiyr xnbl jenqy ¥¦©¦§¨¦§¨¢¨
ì äìéáè ïéëéøözeynzydì àì ìáà ,Lãwzeynzyd.äîeøz §¦¦§¦¨§Ÿ¤£¨Ÿ§§¨

.fBëBúaM äî óøöî éìkäilka yi m`y oebk ,cg` xack ezeyrl ©§¦§¨¥©¤§
ilkdy mi`nh mlek mdn cg`a `nh rbpe ,zexit dnk cg`

,mxagnì`edy lke` oipràì ìáà ,Lãwmtxvnì`edy lke` §Ÿ¤£¨Ÿ§
,äîeøz.eze` wx `nih mdn cg`a `nh rbp m`y §¨

.géòéáøä`edyk d`nehl,ìeñt ,Lãwaepi`e ,`nhp `edy ¨§¦¦©Ÿ¤¨
,xg` ycew `nhnéLéìMäåleqt d`nehl,äîeøza`nhn epi`e §©§¦¦©§¨

.iriax dzeyrl zxg` dnexz
.häîeøzáe,dnexza rbil e` lek`l `ad -úçà úàîèð íà ©§¨¦¦§¥©©

åéãiîeici z` wx z`nhny opaxc d`neha,dzøéáçdipyd cid - ¦¨¨£¤§¨
da drbpyäøBäè,dnexza da wqrzdl lekieìéaèî Lãwáe §¨©Ÿ¤©§¦

,ïäézL,d`nhp `ly cia s` wqrzi `l dliahd mceweãiäL §¥¤¤©¨
.äîeøza àì ìáà ,Lãwa dzøéáç úà ànèî§©¥¤£¤§¨©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨

.iïéáebð íéìëBà ïéìëBàeahxp `ly zexit oebke ,dligzn miyai - §¦¨¦§¦
,d`neh lawl exyked `l ok lre ,mzyilz zryníéãéa§¨©¦

úBáàBñîok miyere ,zeipy eidpe d`nehl oey`xn e`nhpy §¨
,äîeøzaexyked `ly meyn d`neh milawn mpi` zexitd ixdy ©§¨

,jklàì ìáàok dyri.Lãwa £¨Ÿ©Ÿ¤
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אגרות קודש

]ט' אדר תשי"ג[

...כן אתענין לדעת מהנעשה ע"ד שידוך המתאים בשביל בנו שי'. ועתה אשר ראה כבודו בעיני 
בשר, יכולת השי"ת בענין זיווגים, אף שנראה לו שזהו דבר קשה, וגם רז"ל אמרו שקשה כקריעת ים 
סוף, בטח הרי יוקל הענין גם אצל בנו שי'. ובלבד שישתדל כדרשת חז"ל, דרכו של איש וכו'. וידוע ג"כ 

העצה הוגנת של חז"ל שאין צריך להיות - בגיל - חילוק גדול ביניהם.



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dbibg(iriax meil)

.`iïðBàä,mdilr la`zdl aiigy eiaexwn cg` el zny in - ¨¥
miycw zlik`a xeq`e ,xawp mxhe(:gv migaf),åoiicre xdhpy `nh §

`edíéøetk øqeçîcr miycw zlik`a xeq`e ,ezxtkl zepaxw - §©¦¦
mixetik xqegnd `iaie ,zepip`d onf xeariy xg`l ,oaxw `iaiy

,eizepaxwéøöì äìéáè ïéëzlik`ì àì ìáà ,Lãwzlik`.äîeøz §¦¦§¦¨§Ÿ¤£¨Ÿ§§¨

àøîâ
milk jeza milk oiliahny dnexzan ycwa xneg :dpyna epipy

.ycwl `l la` dnexzl
:`xnbd zxxanàîòè éàî Lãway [mrhd dn-]àìilk miliahn ©Ÿ¤©©£¨Ÿ

:`xnbd daiyn .ilk jezaBãéákL éðtî ,àìéà éaø øîà[ecaek-] ¨©©¦¦¨¦§¥¤§¥
ìLdéìkipevigd jeza gpend iniptdõöBçrbiln mind ipta ¤§¦¥

mliahi `l ycewl okle ,iniptd ixeg`ae ipevigd ilkd jeza
.cgi

:`xnbd dywnàôéñcî àäådpynd jynda epipyy jkn - §¨¦§¥¨
dnrhy ycewa dlrnäöéöç íeMîmrhy rnyn ,x`eaiy itke ¦£¦¨

a dlrndàLéøilk jeza ilk iablåàì[epi`-].äöéöç íeMî ¥¨©¦£¦¨
:`iyewd z` `xnbd zx`aneéðz÷caLãwä úcîk àìå ,àôéñ §¨¨¥¥¨§Ÿ§¦©©Ÿ¤

,øLB÷ Ck øçàå ìéaèîe áébðîe øézî LãwaL ,äîeøzä úcî¦©©§¨¤©Ÿ¤©¦§©¥©§¦§©©¨¥

äîeøzáedvx m`.ìéaèî Ck øçàå øLB÷yceway mrhd ixde ©§¨¥§©©¨©§¦
,`ed dvivg meyn ,ezliah mcew cbad z` abpne xywd xizn
meyn mdipy mrhy oeike .dvivgl minec zeglde xywdy
dvivgk d`xpy dn s` ycew iably eprinydl dvxe ,dvivg
,zlqet dxezd on dxenb dvivg wx dnexzae ,dliahd lqet

.mdn cg` wx eprinyi
oia zelrnd mrh mlerl :`xnbd zvxzne àLéøa oiaàôéñ`ed ¥¨¥¨

àëéøöe ,äöéöç íeMîef dlrn eprinydl dpynd dkixve - ¦£¦¨§¦¨
,mdipyaïðéòîLà éàcd z` wx eprinyd m`y -àLéøoi`y §¦©§§¦¨¥¨

,ycewl ilk jeza ilk miliahnàðéîà äåäc xne` iziid -eðééä £¨£¦¨©§
àîòèmrhdy -àì Lãwìc,miliahnàkéàc éìk ìL Bãéák íeMî ©£¨§©Ÿ¤Ÿ¦§¥¤§¦§¦¨

ilkl mind oia uveg `ed `nye ,ilkd ly ecaek z` yiy -
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

דבגמרא  הריון  על  הממונה  המלאך  בענין  שהעיר  ומה  אדר,  מבדר"ח  מכתבו  קבלתי  בנועם 
איתא דלילה שמו, ובשם המגיד מקאזניץ שזהו שם תכ"ה, ומפרש שזהו ע"פ דעת תוס' הרא"ש בנדה 

ט"ז ע"ב דהקב"ה נותן לאשה הריון ואח"כ מתעסק בה המלאך.

ולפרש דהשם תכ"ה אינו מלאך אלא קאי על הקב"ה בעצמו  הנה לכאורה אם רוצה לחלק 
מבלי התלבשות במלאך, הרי גם אליבא דתוס' יש לומר כן, כי פשיטא אשר כל דבר ודבר בא מהקב"ה, 

ובמילא יש לזה שייכות מאיזה שם, אף שאח"כ נמסר למלאך.

ההתועדות  תתחיל  הרגיל  ע"ד  הנה  הבע"ל,  הפורים  בחג  התועדות  בענין  במכתבו  במ"ש 
בביהכ"נ לאחר שעה השמינית ערב, ומובן אשר ע"פ פסק רז"ל ודרשתם עה"פ את המשכן כמשפטו, 

הנה אותו שבדרום ינתן בדרום )ירושלמי שבת פי"ב ה"ג(.

בכבוד ובברכת פורים שמח.
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חגיגה. פרק שלישי - חומר בקודש דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בכל הקשור להנהגת הבית צריך הבעל להתחשב עם דעתה של "עקרת הבית".
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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d`nehc `xxc-.`ziixza e` `ziinw e` ,zelrn iab diipzipe :yxtl wgvi epax axdl d`xp ikdl !ycwl `weec `kde ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl mzdc `py i`n dil iywz izk`

zrl zrn dl opinhn ik `dc .`ziixzal s` inc `le ,opaxc elit` llk d`nehc `xxc `kilc :ipyne-`xxc `kilc oeik ,oilegl s` mzd opiwqn ikid :dnzz l`e .dzid dxedhc ol miw

llk d`nehc-zexdha dwqrc dryac oeik ,mzd d`nehc `xxc edl zil mewn lkne ,ycwd zxdh lr eyrpy oilega s` opax exfb jkl ,dzii`x iptl mcd xwrpy zvw `ed zelibxy itl

.ok ixg` d`xz izn zrcei dpi`y ,zexdha weqrln gipdl dl oi`e ,d`neh wtq my oi` f`

àúééøúáonwle - (`,hk) "myk" wxt dheqa `zi`ck ,`ziixe`c eedc dnexza iyilye ,ipzwc ycwa iriax ixd :wgvi epiax axdl dniz - `ziixe`c d`nehc `xxc edl zilc

zepexg` 'ek `ziinwl zelrn dxyr zg` iab ipzwc dea` xa dax xn` ongp axc :ixenl dyw cere !ycwa iriax opaxc iedc yxity i"yx yexitk `lce ,ux`d mra yxt`

exavy oebk oipg iaxc `xninl :dil ipync ,`ziixe`c ied lq sexivc dil opirny (`,ck) onwl eli`e ,`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil `ziixzac el` lk dil `xiaq ok m` .`weec ycwl

jez el yi `ziixe`c `ilahw iab lr-oilegl jiiy `lc oeik :wgvi epax axd uxize !jez el yiy ilka `ziixe`c ied `nl` .sxvn-.d`nehc zekiiy epiide ,d`nehc `xxc dil aiyg `l

äéáåòëdwyne qxthwde wevpd :(`,ar) dxf dcearc `xza wxtae ,(`,fh) oihibc ipy wxt dl iziine ,opzc :mz epiax dywde .onewnl zexfeg zerav` izy :i"yx yxit - dllgke

gteh-githdl zpn lr gteh `d ,xeaig opi`-awpa la` ,githdl zpn lr gteha ibq minac :mz epiax xne`e !xeaig-:wgvi epiax axdl dyw j` .zerav` izy opira

mdn zg` ycw ,oa`ay zezwy izy :[g dpyn] dxtc iying wxta opzc-ztilwk elit` eiab lr oitv min eidy e` ,cep zxtetyk df jeza df zeaewp eid m` .zeycewn opi` dipyay min

odn zg` ycw ,meyd-,eze !meyd ztilwk ibq `tiqa `wecc ,minn elit` cepd zxtety opira lzekac rnyn ,eiab lr oitv min eidy e` :`tiq ipzwcn rnyn .zeycewn dipyay min

izWl wcqpy ze`eewn izy oiay lzek :(h dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opz-axrl .sxhvn-evxtp :mixacd selig xne` dcedi 'x .cepd zxtetyk cg` mewna `diy cr ,sxhvn oi` ¦§¦§¥¤

min `ln awpd ivg opirac oeike .onewnl zexfeg ,zerav` izy xnelk ,[cepd] zxtetyk agex lre meyd ztilwk mex lr df jezl df-`ipzin i` :cere .githdl zpn lr gtehn ith `ki`

ze`ewn oiprl qxthwe wevpc `idd-,`ipzin dwyd oiprlc :wgvi epiaxl d`xpe .ze`ewn oiprl `nwezin `l `xwirnc llkn ,`ed dcedi iaxe ze`ewn oiprle oihiba xn`wc i`d i`n

:iipzin zexdhc ipiny wxt seqae .'ek qxthwde wevpd ,dlek z` liahiy cr :mixne` minkge ,ryedi 'x ixac ,dxedh dewnl ewiydy oeik ,oi`nh oiwyn `ln `edy [lwn] :`yixc `inec

ze`ewn oiprl la`-zig` ceb xn`c ,`id dcedi iaxe ze`ewn oiprl [`nlic] :oihiba opinwen ike .dpezgza oilaehc zeinnb yly iab (`,hi) lirl `zi`ck .liren-inwe`l ivn `l

`l mlerlc edcic `pyil rnyn ikde .zxtety agexa meyd ztilwk `diy cr xeaig edl zil mlerlc ,dey rwxwa oky lke ,zig` ceba elit` githdl zpn lr gteh edl zilc ,opaxk

ceb jiiyc `kid wx dil zil inp dcedi iaxl xninl `ki`c ,cere .xeaig ieddey rwxwa la` ,zig`-mirax` zirvn`ae hwpc izyxit (dpezgza ligznd xeaca a,hi) lirle .opixn` `l

zirvn`a d`q mirax` `ki` ab lr s`c ,dcedi iaxc `zeaxl-el` oiliahn oi` :mixne` minkge ,`ztqeza `tiq ipzw ikd elit`c ,minkgc `zeax inp i` .dpeilra oilaeh oi`

ze`ewn oiprle ,qxthwe wevpc `idda xeaig epi` qxthwc opifg dwyd iabc ,dketd `xaqc :opgl` epax axdl dniz j` .zirvn`a-oilaehc (my) zeinnb dyly iab lirl `zi`ck ,ipdn

githdl zpn lr gteh el`e ,xeag iedc dpezgza-ze`ewn oiprle dwXd oiprl ipdn-dwyde dxdhe d`nehc :wgvi epax axd uxize !eiab lr oitv min opira-`le ,dl ixinb `zkld ©¨¨

xn`w ze`ewn oiprl `nlic opixn`w ike ,oitv min opira ze`ewnae .dwydl xeaig ied githdl zpn lr gteh iabc :el `iyw cere .`zlin `ilz `xaqa-`l dwyd iablc xnel dvex

ze`ewn hwpc `de .dcedi iaxl xeaig ied zig` ceb xninl `ki`c mewna dwydl oicd `edc :xnel yie !xeaig ied-:zeipynd lk ayiile `xwirn wlgl yi ,edine .dihwp dia ixii`c meyn

llk lzek `kilc `kid ,dey rwxwac-lzeka awp `ki`c `kide ,githdl zpn lr gteha ibq-lzek iab lre ,cepd zxtety agexk opira-:cepd zxtetyk agex lre meyd ztilwk ibq

.[aexir ligznd xeac `,eh zenai zetqez oiire]
i`n

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

àøèé÷càiîaé÷eãäà.÷ãäéîàiîc ,àLéø ìáà §¦§¨§©¨©£¥¦£©£¨¥¨§©¨
ééeô÷àeô÷îàðîì déì¯.àëéøö ,äöéöç àéåä àì ©§¥©§¥§¨¨¨©§¨£¦¨§¦¨

àìéà éaø øîàc ,déîòèì àìéà éaøàðéðç éaø øîà ©¦¦¨§©§¥§¨©©¦¦¨¨©©¦£¦¨
úBðBLàø Lîç ,ïàk eðL úBìòî øNò :àtt øa©©¨¤¤©£¨¨¨¥¦

¯,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì ïéa Lãwì ïéa¥©Ÿ¤¥©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤
úBðBøçà¯úøäè ìò eNòpL ïéleçì àì ìáà Lãwì ©£©Ÿ¤£¨Ÿ©¦¤©£©¨¢©
,Lãwä?àîòè éàîLîçàúééî÷àøøc eäì úéàc ©Ÿ¤©©§¨¨¥¨©¨¨§¦§§¨¨

àúééøBàcî äàîeèc¯ïéa Lãwì ïéa ïðaø eäa eøæb §§¨¦§©§¨¨§§©¨©¥©Ÿ¤¥
eäì úéìc àúééøúa ,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤©§©§¨§¥§

àúééøBàcî äàîeèc àøøc¯,Lãwì ïðaø eäa eøæb §¨¨§§¨¦§©§¨¨§§©¨©©Ÿ¤
Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì¯.ïðaø eäa eøæb àì ©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤Ÿ¨§§©¨©

äöéöç íeMî éåä àôéñcî :øîà àáø¯åàì àLéø ¨¨¨©¦§¥¨¨¥¦£¦¨¥¨¨
ìéaèé àlL äøéæb :àîòè eðééä àLéøå .äöéöç íeMî¦£¦¨§¥¨©§©§¨§¥¨¤Ÿ©§¦

ïéèçîúøôBôLk åéôa ïéàL éìëa úBøBðéöå.ãBpä §¨¦§¦¦§¦¤¥§¦¦§¤¤©
déáBòk ,ãBpä úøôBôLk úBàåå÷î áeøéò :ïðúãk§¦§©¥¦§¨¦§¤¤©§§¨

äììçëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

חגיגה. פרק שלישי - חומר בקודש דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

מהמעות שמרוויחים להכנסת הבית, הנה ראשית דבר, צריך להקציב הסכום הדרוש לחינוך הבנים והבנות בדרך התורה והמצווה, 
והנשאר יהיה לכלכלת הבית.

משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dbibg(iriax meil)

÷ãäéî é÷eãäà àiîa àøèé÷c`edyk xzei wcdzn xywdy - §¦§¨§©¨©£¥¦£©
wcedn `ed dzr ,min ea eqpkpe ietx did dligzny s`e ,mina

,uvegk d`xpe xzeiìáàaàLéø,ilk jeza ilk miliahn oi` iabl £¨¥¨
xnel mewn didàðîì déì et÷î ééet÷à àiîcmiqpkp mindy - §©¨©§¥©§¥§¨¨

rbep epi`e iniptd ilkd z` midiabne mitivne ipevigd ilkl
,ipevigd ilkaàéåä àìaygp df oi` -äöéöçokl ,ycewl s` Ÿ©§¨£¦¨

àëéøö.ycew iabl dvivg aygp df ote`a s`y eprinydl §¦¨
ly ,ycewl zelrnd izy mrhy `li` iax zrc zx`an `xnbd
meyn `ed ,dliahd mcew eaebipe cbad zxzde ,ilk jeza ilk

:dvivgdéîòèì àìéà éaø,ezhiyl -éaø øîà àìéà éaø øîàc ©¦¦¨§©£¥§¨©©¦¦¨¨©©¦
úBìòî øNò ,àtt øa àðéðçdnexzd lr xzi ycewaïàk eðL £¦¨©¨¨¤¤©£¨¨

,epzpynaLîçd zelrndúBðBLàøexn`pLãwì ïéae envrïéa ¨¥¦¥©Ÿ¤¥
,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì,ycewk d`nehn mexnyy xnelk ©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

yng eli`e ,dnexzd lr xzi el` zelrn zebdep mda mby
zelrnúBðBøçàexn`pLãwì,calaìò eNòpL ïéleçì àì ìáà ©£©Ÿ¤£¨Ÿ©¦¤©£©

,Lãwä úøäèxyry xn`y jkne .el` zelrn zebdep `l mday ¨¢©©Ÿ¤
xaqy gken ,dxyr zg` epyp dpynay s` lr ,epy zelrn
xizdl jixvy dlrnde ilk jeza ilk miliahn oi`y dlrndy
odizyl cg` mrh ,dliahd mcew cbad z` abple xywd z`
dpyna epypy `vnpe ,zg` dlrnk mayg okle ,dvivg meyn

.zelrn xyr wx
:`xnbd zxxanàîòè éàîzelrnd oia ,df weliga mrhd dn - ©©£¨

.ycewd zxdh lr eyrpy oileg oiprl zepexg`l zepey`xd
y meyn :`xnbd zx`anäàîeèc àøøc eäì úéàc àúéén÷ Lîç̈¥©©¨¨§¦§§¨¨§§¨

àúééøBàcîd`neh yyg mda yiy zepey`x zelrn yngy - ¦§©§¨

,`ziixe`cLãwì ïéa ïðaø eäa eøæbe envrìò eNòpL ïéleçì ïéa ¨§§©¨¨¥©Ÿ¤¥©¦¤©£©
.Lãwä úøäèzelrnd ynga mle`àøøc eäì úéìc àúééøúa- ¨¢©©Ÿ¤¨§©¨¨§¥§§¨¨

yyg mda oi`y zepexg`,àúééøBàcî äàîeècze`neh oleky §§¨¦§©§¨
`ziixe`c d`neh yygn `le ,ycewl zelrnk minkg epwizy

,zepey`xd zelrnkïðaø eäa eøæbwx,Lãwìj`ìò eNòpL ïéleçì ¨§§©¨¨©Ÿ¤©¦¤©£©
.ïðaø eäa eøæb àì Lãwä úøäè̈¢©©Ÿ¤Ÿ¨§§©¨¨

oicl xg` mrh xne`e wlegy `ax ixac z` d`ian `xnbd
:ilk jeza ilk oiliahn oi`y dpyna epipyyàôéñcî ,øîà àáø̈¨¨©¦§¥¨

,cbad abple xywd z` xizdl jixv ycewl dliahd mcewy oica
enrhäöéöç íeMî éåäa dlrnd mrh ,zeglde xywd lyàLéø £¥¦£¦¨¥¨

ilk jeza ilk miliahn oi`yäöéöç íeMî åàìdid m`y ,`ed ¨¦£¦¨
mipicn cg`a z`f eprinydl `pzl ic did ,dvivg meyn mrhd
.ycew zliaha leqty dvivgl dnecd lkl micnl epiide ,el`

àLéøåilk jeza ilk miliahn oi`yàîòè eðééäminkg da eyry §¥¨©§©£¨
,ycewl dlrnìéaèé àlL äøéæbdewnaúBøBpéöå ïéèçîzeblfn-] §¥¨¤Ÿ©§¦§¨¦§¦

mi`vnp mdyk ,mxdhl ick ,mi`nh [adf ziiehl miphwajezéìk §§¦
ïéàLy gztak åéôaxeriyãBpä úøôBôLlelg dpw `edy ¤¥§¦§§¤¤©

oeik ,dliah mdl dzlr `l df ote`ae ,xer cep ita mipzepy
,dewnl mixaegnk miaygp mpi` ilkd jeza mi`vnpd mindy

ïðúãkdpynae"t ze`ewn)(f"n,ãBpä úøôBôLk úBàåå÷î áeøéòipy - §¦§©¥¦§¨¦§¤¤©
xeriyk d`q mirax` yi cg`ay ,df cva df mi`vnpd ze`eewn
m` ,mdipia xagn xepivk ieyrd awpe ,jkn zegt yi ipyae dewn
,miaxern miaygp ze`eewnd ,cepd zxtety xeriyk exeriy

didiy jixv awpd xeriye ,xyk xqgd dewnd mb jkaedéáBòk- §§¨
zxtetyd seb iaerk
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הנכבד והנעלה איש המעלה גזע תרשישים גדול

באישים וו"ח אי"א משכיל על דבר טוב וכו'

מוהר"ר דוד ני"ו ששון

שלום וברכה!

יקרת מכתבו מי"ג בשבט קבלתי בשמחה ובו ג' תמונות מג' כתבי יד עתיקים, אשר מהם ניכר 
אמיתת הפס"ד של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך לכתוב מלת דכא )בפסוק לא יבוא 

פצוע דכא( באלף.

ובטח ידוע לכת"ר רבוי הדיעות שנאמרו בזה, אשר כלם נקבצו בספר משנת אברהם.

זי"ע, אשר בהיותו בעיר  נבג"מ  וראוי לציין מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
ורמיזא )ווארמס( ראה שם הספר תורה שקבלה בידם שכתבה מהר"ם זצ"ל מרוטנברג וכתוב שם דכא 

באלף. וכן ראה גם כן בספר תורה בפראג שע"פ הקבלה בידם מדור לדור הגיהה עזרא הסופר.

לאות הכרת תודה נשלח לכת"ר בחבילה מיוחדת ה"שדי חמד" לחח"מ הספרדי.

בכבוד ובברכה.



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dbibg(iying meil)

dììçëå,df xeriy minkg exriye ,zxtetyd jezay llgk - §©£¨¨
úBòaöà ézLaodyk ,ipepia mc` ly lceb`l zekenqdúBøæBç ¦§¥¤§¨§

ïîB÷îìx`eane .wgec `la cv lkl awpd llga zeaaezqn - ¦§¨
xeriya awp ici lr oxagl jixv ze`eewnd axrl icky
eity jixvy ilk jeza ilk zliahl oicd `ede .cepd zxtetyk
dewnd in mr ekezay mind xagl ick df xeriyk agx `di
,xv eity ilk jeza milk leahl erhi `ly icke ,xdhl elkeiy

.agx eity ilka s` ilk jeza ilk llk eliahi `ly exfb
y rnyn `ax ixacneàäk dì øáñ[enk-]øîà ïîçð áø øîàc ¨©¨§¨§¨©©©§¨¨©

úBìòî äøNò úçà ,deáà øa äaødnexzn xzei ycewaïàk eðL ©¨©£©©©¤§¥©£¨¨
,epzpynaLLd zelrndúBðBLàøexn`pLãBwì ïéae envrïéa ¥¦¥©¤¥

,LãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçìd zelrnd yngeúBðBøçàexn`p ©¦¤©£©¨¢©©¤©£
wxLãBwìenvr,LãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì àì ìáàitke ©¤£¨Ÿ©¦¤©£©¨¢©©¤

dxyr zg` dpny jkne .zelrnd oia weligd lirl x`azpy
xizny oicde ,ilk jeza ilk milaeh oi`y oicdy ,rnyn zelrn
eid m`y ,mixg` minrhn zepey zelrn md ,liahne abpne

.zelrn xyr wx eid mrhd eze`n
:`xnbd zxxan .zehiyd oia dkldl lcadd xe`iaàkéà éàî- ©¦¨

yi lcad dfi`.àìéà éaøãì àáøc ïéa:`xnbd daiynàkéà ¥§¨¨¦§©¦¦¨¦¨
eäééðéaa `ed mdipia lcadd -ìñmiawp `ln ilk -éðúebøâålq - ¥©§©§©§§¦

,xivad zra xeal zbd on cxeid oiid oepiql ynynd c`n lecb
íéìk ïàlénLmi`nhøîàc ïàîì .ïìéaèäåmrhdy,äöéöç íeMî ¤¦§¨¥¦§¦§¦¨§©§¨©¦£¦¨

el` milka mbàkéàmilkd mirbepy iptny ,dvivg yyg yi - ¦¨
dliahde ,ilkd zizgza min erbi `ly yeygl yi lqd zizgza

e .dleqtéìëa úBiøBpéöå ïéèçî ìéaèé ànL äøéæb íeMî øîàc ïàîì§©§¨©¦§¥¨¤¨©§¦§¨¦§¦¦¦§¦
å ìñ ,ãBpä úøôBôLk åéôa ïéàLãBpä úøôBôLk ïäéôa ïéàL éðúebøâ ¤¥§¦¦§¤¤©©§©§§¦¤¥§¦¤¦§¤¤©

àkéìllk mda exfb `l okle ,lecb mdit mlerly ,`vnpa mpi` - ¥¨
dxyk dliahde.

:jk xaq `ax ok`y d`ian `xnbddéîòèì àáø àãæàåepivne - §©§¨¨¨§©£¥
,o`k ezxaq itk dkld wqt `axyéðúebøâå ìñ ,àáø øîàc§¨©¨¨©§©§§¦

íéìk ïàlénLmi`nhïìéaèäå,dewnaïéøBäèmrh m`e .ycewl s` ¤¦§¨¥¦§¦§¦¨§¦
leqtl el did dvivg meyn did ilk jeza ilk leahl xeqi`d
dxifb `ed xeqi`d mrhy xaqy iptn j` ,ipzebxbe lqa dliah
oi` ipzebxbe lqae ,cepd zxtetyk eita oi`y ilka liahi `ny

,`ax xn` sqep oice .dliahd xiykd okl ,xen`k ok xefbläå÷îe¦§¤
d`q mirax`n xzei ea yiyéðúebøâå ìña B÷lçLm`yry ¤¦§§©§©§§¦

,d`q mirax` oi` cal cv lkae cvl cvn dvignkàì íL ìáBhä©¥¨Ÿ
,äìéáè Bì äúìòxeriy mda oi`e ze`eewn ipyk e`yry meyn ¨§¨§¦¨

ick xeaig aygp epi` ipzebxbde lqd iawpay mind xeaige ,dewn
.cepd zxtetyk xeriy mda oi`y oeik ,cg` dewn mzeyrl

,xacl di`xeàìçìçî éìeçìç dlek àòøà àäcmind ixde - §¨©§¨¨©§¥§©§§¨
lecb xdpn eribd o`k miraepd minde ,rwxwd lka milglgn

,xg` mewnaemewn lkn,ãçà íB÷îa äàñ íéòaøà àkéàc ïðéòa§¦¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¤¨
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oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtohw cren

äéáåòå äììçëåizy ellg jeza lblbl leki mc`y ,onewnl zexfeg zerav` izy ode -

.`id `ziixe`c d`neh yyg inp i`de .milk s` oiliahne ,aexir ied - cv lkl zerav`

éðúåâøâ,zbd geliw zgz eze` oipzepe ,xivad zra oiid oippqn eay ,c`n lecb lq -

ipzebxb xifgd `ly :(a,ep) dxf dcear zkqna opixn`ck ,xeal cxeie ea opzqn oiide

.zblïéøåäè,dinrhl `axe .ycewl s` -

eita oi`y ilk meyn dxifb `nrh iwe`c

yginl `kil ipzebxbae lqae ,cepd zxtetyk

.ikdläìéáè åì äúìò àìizyk o`yry -

lr s` .dfa `le dfa `l xeriy oi`e ,ze`ewn

df oi` - mixvpd xie` oia oxagn mindy it

.xeaigàìçìçî àìåë àòøà àäãminde -

opiayg `le ,lecb xdpn oi`a o`k oiraepd

.cg` mewna d`q mirax` opirac ,xaegnk

éìéî éðäåeita oi`y ilka liahnd :opixn`c -

did `ly ,xedh ilka - mi`nh cepd zxtetyk

.liahdl jixv oevigd ilkdìáà`ed m` -

.liahdl jixvìù åôåâì äìéáè à÷ìñã åâéî
éìë,eit jxc oiqpkpd min ici lr ekez xdhil -

dliah inp `wlq - ezxdh ok ez`nehkc

.ekezay milklïéøåäè åìà éøä,dnexzl -

.xvw eitl agx eit oia wlg `leìáè àì íàå
'åë.eliahdl jixv oi` m`e :dl yxtnck -

íéáøåòîä íéîälr xdhl `a dz`e ,dewnl -

dt jxc oiaxern ediy cr ,mkezay milk odici

.cepd zxtetyk agxàìéà 'øã àäåiwe`c -

x`yk inp ipzebxbe lqe ,dvivg meyn `nrh

oixedh opi` - okezl milk liahnde ,enc milk

meyn oizipznc `nrh iwe`c `axe .ycewl

yginl `kil ipzebxbe lqa `de ,ze`ewn aexir

.`id i`pz - oixedheíéøáç ïðéøîà÷ ïàîì-

ilk liahi `ly ef d`xed mixne` ep` inl

iz` `l ux`d mr eli`c ,xagl - ilk jeza

,yginl `kil dnexzl ,jkld .l`ynl onw

oiprle ,ze`ewn aexir xeriy rici rcin `dc

oidiabn - `ed cak m` ,inp ilk ly eciak

.eze`éîð ùãå÷ éëä éàoizipzn jgxk lr -
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.minyl xihwne ,zenad xeqi` zrya -éáøë

éñåéxn`ck ,opilawn `l opaxl eli`c -

.(a,hn) "oixaer el`" wxta migqtaùåçéðå
äìàùì,dnexzl ilk jeza ilk leahp `l -

oil`ey ep`e ,ikd ciare ux`d mr ifg `nlc

.oda oiynyne odilk z`ïðúãoizipzna -

.ediipn opiliiycìëä ìò ìéöî ñøç éìëm` -

znd :inp i` .znd ld`a lizt cinv swen

ziad on dgezt daex`e ,diilra zexdhe ziaa

qxg ilke ,dgzta qxg ilk eaiyde ,diilrl

.diilray dn lk lr livne ,eabn `nhn epi`c - d`nehd ipta uveg'åë àîè àåäù.daex`d it lr ux`d mr epzpy mcew ezligzn `nh did dfd ilkd -íéìëåà íúøäéè àìäå
åëåúáù ïé÷ùîå.`id `ide ,znd ld`a lizt cinv swen did m` -
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ר
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtohw cren

åðøäè åîöòì.`nh elk`n ikd e`lae ,orbnne odn oilca mixagd ixdy ,mlk`i `ed -

åìå êì úøäè.ea ynyze epl`yz `ny -äáéøòá äùì äùà.ef diilra -çéâùî íåìë
êéìò`l` dxdh odl oi`y .qxg ilke oiwyne oilke` i`ny zia el exdh jkitl -

.epliahie ,jl rnyi - shy ilka la` .jl rnyi `l eilr oxqe`l z`a m`e ,ozxiay

åäì ïéìéáèî.ilk jeza ilk mliahd `ny -

éðîéäî àì äìéáèàåepnn l`eyd :xn`c -

.liahdl jixvåôåâá.onidn -àéðúäå-

.`zegipaåøùëåä àì.d`nehl e`xp `l -øáç
úåæäì àáù,dpey`x d`fd lawl ie`x :xn`e -

mei meidy ,ez`nehl mini dyly exar xaky

.iyilyäìéçúá åéìò úøîçäù øîåç êåúî-

zlwd - ezpn`d `le eize`fdl jiptl `ayk

`edy itl ,dliahd lr epin`dl eteqa eilr

.cer el jxhvi `ly ezliaha xdfpåàîèðù éìë
åéøåçà,xn`w zkzn ly e` ur ilk -

.oabn oi`nhnyïé÷ùîá,`id opaxc d`nehc -

,ilk `nhn dwyne lke` oi` `ziixe`cnc

.d`nehd a`n `l` d`neh lawn ilk oi`y

yiy itl ,ilk oi`nhn oiwyn ediy minkg exfbe

on ilk `nhne d`nehd a` `edy dwyn

,jkld .eilbx inine af ly ewex oebk ,dxezd

eixeg` - mixteq ixacn ef d`nehe li`ed

ecarc ,mixedh eay oiyinyz x`ye ,oi`nh

`le ,mdixacn ef d`nehy ricedl xkid opax

zyxetn `id jk .miycwe dnexz dilr etxyi

.`nw wxt dcp zkqnaåðâåàdletkd ezty -

.yinyzl ie`xe ,ueg cvlåðæàofe` oebk -

.ziagdåéãéå.zagn oebk ,ci zia el yiy ilk -

åëåú àîèð.`nh elek ,opaxc d`neha elit` -

åèáåöù.mixg`l ehiyene ,ea fge`y -èáöéå
äìéì÷.dl hiye`e :mebxz -úòãä éé÷ð-

.miqipzq`ïéòáåöe` lcxga oilke` oiliahn -

leaiw zia dxrwd ileya oiwwegy ,unega

.lcxge uneg my oipzepe ,aiaq el daebe envrl

íéøåçà íäì ïéàmixeg` ly mdl welig oi` -

oia ,`nh lkd - odn cg` `nhpyn `l` ,jeze

.leabd iycwl oia ycwnd iycwläîåøú-

.l`xyi ux` leab lka zlk`pdàîìãi`d -

ycew zxdh lr eyrpy oileg leab iycw

xac izxkfed ef jzpyn ici lre zxn`w

.ongp axc diax dea` xa daxn izrnyy
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íåìëshy ilk la` :i"yx yxit - ja gibyn-dnl :`id dnize .leahie xity rnyi

dewna dxdh edl zilc meyn i`e ?oiwyne milke`an ith dfa rnyi-oiwyn

okxevl i`e ,edl opilahnc opiwqn ik :cere !owiydl leki ixd ?xninl `ki` i`n-dnl

.mlerl le`yi `l jkitl ?ja gibyn melk :yxtl d`xp `l` !qxg ilkn ith edl leahi

mlerle ,mdn ml`yiy shy ilk lr `l la`

.mixagl oi`nh

àîèlirlc ipda - iriaye iyily d`fd zn

dltpce ,oiliahn opiliiy ik xn`wc

lahy (a,bl dcp) "mizek zepa"ae epnn zxetrn

mr meyn `l` e`nh `lc ,xag icba` qxce

zn z`neh` opiyiig `le ux`d-`lc oeik

.dil opixfb `l igiky

äìéáèàåmr on`p `ipzde ipnidn `l

oeik :i"yx yxit .'ek xnel ux`d

liahdl jixv epnn l`eyd xn`c-`l `nl`

i`n :opgl` epiax axdl `iywe .dliah` onidn

lr `d ?zn z`neh` on`pc oizipznn dil jixt

z`neh wx liahdl jixv l`eyd xn`w `l jgxk

iriay z`neh la` ,axr-ilkc ,xn`w `l

,ixen uxize .wiqnck ,iypi` ilyen `l drayl

i`ny zial lld zia excdp :xn`wc `d` i`wc

`nhnc oeikc ,inc `lc wiqne .milkl oiliahnc

z`nehn livn qxg ilk oi`y mrhn i`ny zia

ld`-m`e ,iriaye iyily d`fd ira ok m`

mdilka ynzyp-lr livdl mipn`p mdy ,on`p

jixt ikdl ehn`e .zna e`nhp `ly lkd

rbnn dliaha eilk zxdhl zn `nh zliah`

oiliahn ze`neh x`yay zxn`wc .zn `nh-

`kd la` ,axr z`neh `edy itl-.d`fd ira

`lc i`ny zial lld zia ez ixcd` `l jkl

opiyiigc ,i`ny zia ixacl dliah icin ipdn

.ld` z`nehn eze` ux`d mr livd `ly milka

mlivdy xnel onidn `lc `xninl :jixt ikdle

!'ek on`p `ipz `de ,ld`n

êåúîzlwd ezlgza eilr zxngdy xneg

ezligz :i"yx yxit - eteqa eilr-

eteq ,ez`fd-xefgl cer jxhvi `le ,dliah

milk dn ;xnege lwn slipc :oeir jixve .leahle

ozliah lr on`p oi`y-eteb ,oz`fd lr on`p

ezliah lr on`py-?ez`fd lr on`py oic epi`

milk z`fda onidn `l o`k crc :ixen xn`e

`lc ,zna e`nhp `ly xn`e ,epiptl `ayk `l`

zefdl `a m` la` .giky-elit` ,on`p epi`

`a ux`d mr :`ztqeza ikd inp `ipze .eteb `la

zefdl-yi .mini dyly xg` eilk lre eilr oifn

ezligz :miyxtn-eteq ,zefdl `a-xne`

eli`e ,zn zxdh :qxbinl mdl did j` .izifd

.zn zliah :`ipz `ztqeza

éìë`ziixe`cnc - oiwyna eixeg` `nhpy

e ,ilk `nhn dwyne lke` oi``ed opax

(a,f) dcpa `zi`ck ,dafe af dwyn meyn xefbc

`lc ikid ik ,diabl `xikid opax dia ceare -

wxt opixn`ck ,miycwe dnexz dilr sexyil

.(`,gl zexeka) "oinen el`"

íå÷î:i"yx yxit - oiraev zrcd iiwpy

,leaiw zia dxrwd ileya oiwweg

.lcxge uneg leaiwd jeza oipzepe ,aiaq daebde

`nhz dnexzl ok m` :opgl` epiax axd dywde

!ekez jezn rxb in ?wwgd inhi`c oeik ,dlek

eixeg` `nhp m` ,dhiavd jeze mixeg` :oizipznd yexit ikdc xnele wegcl jixve-dhiavd ziae ekez `nhp ,dhiavd ziae ekez `nhp `l-dcedi ax ,df yexitl ,ok m` .eixeg` `nhp

.oeir jixve ,dpynd yexita od oiwelg iq` axe l`eny xn`
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Bîöòì,eðøäèìáàøäèðEì BúøähL éìkä úà §©§¦©§£¨§©¥¤©§¦¤¨¢¨§
?Bìå:òLBäé éaø øîà ,àéðzéðLBaúéa ,íëéøácî §©§¨¨©©¦§ª©§¦¦¦§¥¤¥
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Bì ìtèð !?ïéøBäè ïé÷Lîe äòáL úàîeè àîè ïébBì¦¨¥§©¦§¨©§¦§¦¦§©
Eì øîBà :Bì øîà ,éànL úéa éãéîìzî ãçà ãéîìz©§¦¤¨¦©§¦¥¥©©¨©©§

.éànL úéa ìL ïîòèéìk :Bì øîà .øBîà :Bì øîà ©§¨¤¥©©¨©¡¨©§¦
éìk .õöBç Bðéà :Bì øîà ?õöBç Bðéà Bà õöBç àîè̈¥¥¥¥¨©¥¥§¦
íàå .àîè :Bì øîà ?øBäè Bà àîè õøàä íò ìL¤©¨¨¤¨¥¨¨©¨¥§¦

éìò çébLî íeìk ,"àîè" Bì øîBà äzà,ãBò àìå ?E ©¨¥¨¥§©§¦©¨¤§Ÿ
øîBà ,"àîè" Bì øîBà äzà íàL àlàélL" Eì ¤¨¤¦©¨¥¨¥¥§¤¦

.éànL úéa ìL ïîòè eäæå ,"àîè ElLå øBäèãiî ¨§¤§¨¥§¤©§¨¤¥©©¦¨
,éànL úéa éøá÷ ìò çhzLðå òLBäé éaø Cìä:øîà ¨©©¦§ª©§¦§©©©¦§¥¥©©¨©

,éànL úéa úBîöò íëì éúéðòðíëlL úBîeúñ äîe ©£¥¦¨¤©§¥©©©§¤¨¤
Ck¯úBLøBôîåéîé ìk :eøîà .änëå änk úçà ìò ¨§¨©©©©¨§©¨¨§¨¨¨

eøçLeäéðtî åéðéL.åéúBéðòú,Bìå Eì :úäéî éðú÷ §£¦¨¦§¥©£¦¨¨¨¥¦©§§
ïðéìàL :àîìàïðéìééL ék !eäéépéîeäéépéî¯ïðéìaèî ©§¨¨£¦©¦©§¦¨§¦©¦©§©§§¦©

éëä éà .eäììlä úéa eäì eøãäéð:éànL úéaìék §¦¨¦¦©§§¥¦¥§¥©©¦
äàfä éòa úî àîè !eäì ïðéìaèî eäéépéî ïðéìàL̈£¦©¦©§©§§¦©§§¥¥¨¥©¨¨
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:ééaà øîà !úî àîè úìéáè úøäè:àéL÷ àìàä ¨¢©§¦©¨¥¥¨©©©¥¨©§¨¨
¯àä ,Bôeâa¯,åéìëa éãéàå éãéà :øîà àáø .åéìëa §¨§¥¨¨¨¨©¦¦§¦¦§¥¨

àä ;àéL÷ àìå¯àì íìBòî øîàcézìaèäkéì §¨©§¨¨§¨©¥¨Ÿ¦§©§¦§¦
ézìaèä àì ìáà ézìaèä" øîàc àäå éìk CBúa§§¦§¨§¨©¦§©§¦£¨Ÿ¦§©§¦
íò ïîàð :àéðúäå ."ãBpä úøôBôLk åéôa ïéàL éìëa¦§¦¤¥§¦¦§¤¤©§¨©§¨¤¡¨©
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åéìò zøîçäL øîBç CBzî :ééaà øîà àlà !éòéáLe éLéìL eðéðôaBúìéçúa¯åéìò zì÷ä §¨¥§¦¦§¦¦¤¨¨©©©¥¦¤¤¤§©§¨¨¨¦§¦¨¥©§¨¨¨
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úçà :deáà øa äaø øîàc àúléî ïzøkãà .zøîà÷ LãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì©¦¤©£©¨¢©©¤¨¨§©§©§©§¨¦§¨§¨©©¨©£©©
úBðBLàø LL ;ïàk eðL úBìòî äøNò¯,LãBwä úøäè ìò eNòpL ïéleçì ïéa LãBwì ïéa ¤§¥©£¨¨¥¦¥©¤¥©¦¤©£©¨¢©©¤
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dbibg(iying meil)

wxBîöòìux`d mrl -,eðøäèerbnne epnn milca mixagdy §©§¦©§
dxdh mdl oi`y ,ely qxg ilkn oke ,elk`na d`neh mibdepe

,dewnaìáàji`éìkä úà øäèð`vnpy ,qxg ly epi`yBúøähL £¨§©¥¤©§¦¤¨¢¨
Eìxagd,Bìåmrn qxg ly mpi`y milk le`yl xagd jxcy oeik §§

yi okle ,mi`nhd ux`d mr ilka ynzyn xagdy `vnpe ,ux`d
.m`nhl

:i`ny zia ixaca mixace oic d`iand `ziixaéaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
éðLBa ,òLBäé[ip` yiiazn-],éànL úéa íëéøácîmkixacl ixdy §ª©§¦¦¦§¥¤¥©©

øLôàm`yäMàyie zn `vnp dizgzy ziaae diilra z`vnpd ¤§¨¦¨
iilrl ziadn daex`,dnzeq qxg ilke ,dìäLdqiräáéøòa ¨¨©£¥¨

,ur ly [dxrw-],äòáL ïéàîè äáéøòå äMàlr elvip `ly oeik ¦¨©£¥¨§¥¦¦§¨
,znd zngn e`nhpe ,daex`ay qxg ilkd iciåd eli`÷öa §¨¥

didi ea dwqrzdyøBäèoke .dewna dxdh el oi`y oeikïéâBì- ¨¦
zkzn ly ilkïé÷Lî àìîd ,ef diilra `vnpdàîè [ïéâBì] ¨¥©§¦¦¨¥

äòáL úàîeè,xen`d mrhdnïé÷Lîeekezay.ïéøBäè`vnpe §©¦§¨©§¦§¦
.mrh `la el` mixacy

Bì ìtèðryedi iaxl xagzp -,éànL úéa éãéîìzî ãçà ãéîìz ¦§©©§¦¤¨¦©§¦¥¥©©
e,Bì øîày jpevxnL úéa ìL ïîòè Eì øîBà.øBîà ,Bì øîà .éà ¨©©§©£¨¤¥©©¨©¡

Bì øîà,jl`y` ,cinlzdõöBç àîè éìkd`nehd iptaBðéà Bà ¨©§¦¨¥¥¥
,õöBç Bðéà ,Bì øîà .õöBçuveg epi` d`neh lawnd xac ixdy ¥¨©¥¥

,cinlzd l`y .dipta,Bì øîà .øBäè Bà àîè õøàä íò ìL éìk§¦¤©¨¨¤¨¥¨¨©
,àîèiaxl cinlzd x`ia jkae .afk epicy ux`d mr rbn meyn ¨¥

jiynd f`e .d`nehd ipta uveg epi` ux`d mr ly ilky ,ryedi
,xnel cinlzdBì øîBà äzà íàåea rbpy ilkdy ux`d mrl - §¦©¨¥

éìò çébLî íeìk ,àîèE.xedh envr wifgn ixdy ,jl rnyi ike - ¨¥§©§¦©¨¤
ãBò àìå,cala df `le -Bì øîBà äzà íàL àlà`edy,àîè §Ÿ¤¨¤¦©¨¥¨¥

éànL úéa ìL ïîòè eäæå .àîè ElLå øBäè élL Eì øîBàilky ¥§¤¦¨§¤§¨¥§¤©£¨¤¥©©
ilke miwyne milke` lr d`nehd iptn livn ux`d mr ly qxg
mdl rnyi `l mi`nh mdy ux`d mrl exn`i m`y oeik ,qxg
mpi` dxdh mdl yiy milk j` ,mxdhl dpwz mdl oi`y oeik
mxdhie minkgl ux`d mr rnyiy iptn ,d`nehd iptn milevip

.jka cqtd el oi`y oeikãiîz`f rnyykçhzLðå òLBäé éaø Cìä ¦¨¨©©¦§ª©§¦§©¥©
,éànL úéa éøá÷ ìòeíëì éúéðòð ,øîàxzei mkcbpk izxaic - ©¦§¥¥©©¨©©£¥¦¨¤

i`cn,éànL úéa úBîöòmda yi minezqk e`xp mkixacy s`y ©§¥©©
,mrhäîed zekldd,Ck íëlL úBîeúqdänk úçà ìò úBLøBôî ©§¤¨¤¨§¨©©©©¨

eøîà .änëå,extiq -åéîé ìkryedi iax lyéðtî åépéL eøçLeä §©¨¨§¨¨¨§£¦¨¦§¥
åéúBiðòz.i`pb jxca i`ny zia lr xaicy lr ©£¦¨

:ux`d mrn milk mil`ey mixagy di`xd z` `xnbd zniiqn
úäéî éðz÷ilky lld zial exn` i`ny ziay epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©

ezxdh eze` xdhn dz` m` ,ux`d mr lyïðéìàL àîìà ,Bìå Eì§§©§¨©£¦©
eäéépéî.ux`d mrn milk le`yln mirpnp mpi` mixagy gken - ¦©§

,dnexzl ilk jeza ilk liahdl `ly minkg exfb `l recn dywe
l`yi xagde ,dliaha oick xdfi `le ux`d mr z`f dyri `ny

.`nh ilka ynzyn `vnpe mixedh mdy zwfga eilk z` epnn
:`xnbd zvxzneäéépéî ïðéìééL ékinrn milk mil`ey xy`k - ¦©§¦©¦©§

ux`d,eäì ïðéìaèî.oick `ly ilk jeza ilk meliahd `ny ©§§¦©§
:`xnbd dywnéëä éàmrn l`ypd ilk lk miliahny jk m` - ¦¨¦

seqa epyy enk i`ny zial ecede lld zia exfg recn ,ux`d
my dpynd(c"in `"t zeicr),éànL úéáì ìlä úéa eäì eøãäéðlr ¦©§§¥¦¥§¥©©

c ,exdhl oi` okle ux`d mrn ilk l`ey xagy mzprhïðéìàL éë¦©£¦©
,eäì ïðéìaèî eäéépéî.mxdhl ozip okle ¦©§©§§¦©§

dliren dpi` dcal dliahy oeik jk eaiyd `l :`xnbd zvxzn
y oeik ,znd lde`a e`nhpy milk xdhléòa úî àîè[jixv-] §¥¥¨¥

äàfäminia z`hg innéòéáLe éLéìLez`nehl(i hi xacna),àðîe ©¨¨§¦¦§¦¦¨¨
ìéLðéà éìLBî àì éîBé äòáLilk li`ydl miyp`d jxc oi`e - §¦§¨¥Ÿ§¦¦§¥

,zn z`nehn ilkd z` xdhl leki epi` okle ,mini drayl
oeiky ,md mi`nh el` milky i`ny zia exn` df mrhne
iyily z`fda mxdhl epl rnyi ux`d mrd ,mxdhl xyt`y

.el` milka ynzydl xagd lkeie ,iriaye
ux`d mrn ilk l`eydy x`azpy dn lr aey dywn `xnbd

:eliahdl jixvéðîéäî àì dìéáhàåmipn`p mpi` ux`d inr ike - §©§¦¨Ÿ§¥§¦
,dliahd lràéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ìò õøàä énò ïéðîàð §¨©§¨¤¡¨¦©¥¨¨¤©

,úî àîè úìéáè úøäèdn lr d`fdd xg`l oick elahy xnelk ¨¢©§¦©§¥¥
`l ux`d mrn ilk l`eyd xag jk meyne .zn z`neha `nhpy
ilk jeza ilk lah `ny eyyg `l dn iptne ,elaehl jxhvi
s` ilk jeza ilk liahdl `ly xefbl yi ok lre ,dleqt ezliahe

.dnexzl
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàdxn`y `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zxacn mipn`pyazxdh,Bôeâmteb exdihy xnel mipn`py §
e ,zn z`nehnàäepiid ,on`p epi`y x`azpy dn -azxdh,åéìk ¨§¥¨

.oick `ly mliahdy yyg yi mday
:sqep uexizéãéàå éãéà ,øîà àáøxaecn mipicd ipya -,åéìëa ¨¨¨©¦¦§¦¦§¥¨

àä ,àéL÷ àìåote`a dxaic ,mipn`py dxn`y `ziixad -øîàc §Ÿ©§¨¨§¨©
ux`d mr,éìk CBúa éìk ézìaèä àì íìBòîoeik on`p jk lre ¥¨Ÿ¦§©§¦§¦§§¦

,oick eilk liahd eixaclyàäåepiid on`p epi`y x`azpy dn - §¨
ote`aézìaèä øîàc,ilk jeza ilka ézìaèä àì ìáàjezéìk §¨©¦§©§¦£¨Ÿ¦§©§¦§§¦

,ãBpä úøôBôLk åéôa ïéàL`ly yeygl yiy oeik on`p epi`y ¤¥§¦¦§¤¤©
`ian `ax .jka ahid wcwcn epi`y ,cepd zxtetyk eita did

:eixacl di`xàéðúäå,`ziixaa epipy jke -,øîBì õøàä íò ïîàð §¨©§¨¤¡¨©¨¨¤©
úBøétel`eøLëeä àìmicyeg ep` oi`y meyn ,d`neh lawl ¥Ÿ§§

,xwynyúBøét øîBì ïîàð Bðéà ìáàel`,eàîèð àì ìáà eøLëeä £¨¥¤¡¨©¥§§£¨Ÿ¦§§
,eppiprl oicd `ede .dxdhe d`neh ipic z` rcei epi`y meyn
epi` j` ,llk ilk jeza liahd `ly xnel on`p ux`d mry
on`p epi` okle ,cepd zxtetyk ilkd ita oi`y oigadl wcwcn

.jk lr
:eteb lr on`py uexizd lr `xnbd dywn,ïîéäî éî Bôebàå§©¦§¥¨

àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -úBfäì àaL øáçxdhl z`hg in §¨©§¨¨¥¤¨§©
`nhpy mein mini dyly xak exary xne`e ,zn z`nehn envr

,eilr zefdl xyt`e.ãiî åéìò ïéfîj`ïéà ,úBfäì àaL õøàä íò ©¦¨¨¦¨©¨¨¤¤¨§©¥
eðéðôa äNòiL ãò åéìò ïéfîd meid cr epipta dpniy -éLéìLefie ©¦¨¨©¤©£¤§¨¥§¦¦

eilred meid cr dpni okn xg`léòéáLftgpy jezny ,eilr efie §¦¦
.minid oipn lr on`p epi` xdhdl

:eixac z` x`an iia`,éiaà øîà àlàux`d mry izxn`y dn ¤¨¨©©©¥
y epiid ,zn z`nehn eteb zxdh lr on`pzøîçäL øîBç CBzî¦¤¤¤§©§¨

Búléçúa åéìòepipta zepnl jixve on`p epi`y ,zefdl `ayk ¨¨¦§¦¨
,mini draye dylyBôBña åéìò zì÷ä,dliahd lr epin`dl ¥©§¨¨¨§

didi `le dilr epin`py ick ,oick dzeyrl wcwcn i`ce day
.leahle xefgl jixv

:dpyna epipyCBúå íéøBçà.ycwa `l la` dnexza 'eke £©¦§
:`xnbd zyxtnéàîoic edn -CBúå íéøBçà,epzpyna epipyy ©£©¦§

eyexitïðúãkzxg` dpyna(e"n d"kt milk),éìkzkzn e` ur §¦§©§¦
ïé÷Lîa åéøBçà àîèpL,mda erbpy mi`nhïéàîè åéøBçà,opaxcn ¤¦§¨£¨§©§¦£¨§¥¦

la`BëBze ilkd lyBðâBàe ,ueg cvl dletkd ezty -Bðæàofe` - §¨§
,ea fge`y ilkayåéãéå,ilkd ea fge`y ci zia -,ïéøBäèoeiky §¨¨§¦

didi ilkd lk `ly ,ef d`neha xkid minkg eyr opaxcn `edy
epnn e`nhpy miycwe dnexz sexyl e`eai `ly ick ,`nh

(.gl zexeka)m` mpn` .BëBz àîèð,opaxc d`neha s` ,ilkd ly ¦§¨
.àîè Blekxyrna oke] dnexza wxy ,epzpyn dxn` df oic lre ¨¥

e`nhp m` s`y dlrn eyr ycewl j` ,df oic xn`p [oilege
.elek `nhp cala eixeg`

:dpyna epipy'åëå äèéávä úéáe.ycwa `l la` dnexza ¥©§¦¨
:`xnbd zxxanéàî`xwpd ilka wlgd edn -.äèéávä úéa ©¥©§¦¨
:`xnbd daiynBèáBvL íB÷î ,ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà- ¨©©¦§¨¨©§¥¨¤§

,mixg`l ehiyene ilkd z` ea fge`yøîBà àeä ïëåfrea lv` §¥¥
zexe(ci a zex),'éì÷ dì èaöiå'.'hiye`e' `ed 'havie' yexiteéaø ©¦§¨¨¨¦©¦

øîà éqàmya,ïðçBé éaø`ed dhiavd ziaúòcä éi÷pL íB÷î ©¦¨©©¦¨¨¨¤§¦¥©©©
[miqiphqi`d-]ïéòáBömpi`y jezny ,mlk`n my milaeh - §¦

miyer ,mixg` zxrway lcxge unega mlk`n liahdl mileki
,eaiaq otec el yie ,dxrwd ileya envr ipta ohw leaiw zia

.my milaehe
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dbibg(iyiy meil)

ä÷ñôðå[dkzgp-]Bìcðñ ìL äòeöø,afd qxcn z`neha `nhd §¦§§¨§¨¤©§¨
dìèðedrevxlúéáç ét ìò dçépäåly oii da didy qxg ly §¨¨§¦¦¨©¦¨¦
,ycewejk jeznäìôðdrevxdúàîèðå ,úéáçä øéåàì,ziagd ¨§¨©£¦¤¨¦§¦§¥

.dkeza didy ycew ly oiid z` d`niheeøîà äòL dúBàa§¨¨¨¨§
,minkg,ñøãnä úà àNBpädvxi m`àNBðmb onf eze`aúà ©¥¤©¦§¨¥¤

.Lãwä úà àì ìáà ,äîeøzä©§¨£¨Ÿ¤©Ÿ¤
:`xnbd dywnéëä éàa ,df dyrn iptn jk lr exfbyénð äîeøz ¦¨¦§¨©¦

:`xnbd zvxzn .qxcnd z` `yepyk dp`yi `ly xefbpéðî àä̈©¦
ly eixack epzpyn -øîàc ,àéä àéá÷ò ïa äéððç éaødxifb iabl ©¦£©§¨¤£©§¨¦§¨©

,zxg`,äéäL äNòîëe ,äðéôñáe ïcøia àlà eøñà àìx`eaiy itke Ÿ¨§¤¨©©§¥¦§¦¨§©£¤¤¨¨
eze` oirk wx dxfbp ,dyrn meyn dxfbpy ef dxifb oke .oldl

.ycew ly ziaga didy dyrn
:`xnbd zxxanàéä éàîoa dippg iax xaic dilry dxifbd ©¦

:`xnbd d`ian .`iawràéðúc,`ziixaaúàhç éî íãà àOé àì §©§¨Ÿ¦¨¨¨¥©¨
úàhç øôàådf xt` mda epzpy mine dnec` dxt xt` -íøéáòéå §¥¤©¨§©£¦¥

,äðéôñáe ïcøia,df ote`a didy dyrn meynåmb df mrhnàì ©©§¥¦§¦¨§Ÿ
äæ ãöa ãBîòéxdp lyøçà ãöì í÷øæéåzhyedl dnecy ,ely ©£§©¤§¦§§¥§©©¥

,didy dyrnk xdpd xie`a dpitqå ,íénä éðt ìò íèéLé àìåok §Ÿ§¦¥©§¥©©¦§
Bøéáç éab ìò àìå äîäa éab ìò ákøé àì,ecia mdykïk íà àlà Ÿ¦§©©©¥§¥¨§Ÿ©©¥£¥¤¨¦¥

åéìâø eéäenvr elyò÷øwa úBòâBðxdpd xie`a epi` f`y ,xdpd ¨©§¨§©©§©
.dpitqk df oi`e erwxwa `l`øLbä éab ìò ïøéáòî ìáàeilbxyk £¨©£¦¨©©¥©¤¤

ea zerbep,LLBç Bðéàåe .xdp lr `le rwxw lr `edy aygpyãçà §¥¥¤¨
úBøäpä øàL ãçàå ïcøiä.ef dxifb llkaàéá÷ò ïa äéððç éaø ©©§¥§¤¨§¨©§¨©¦£©§¨¤£©§¨

eøñà àì ,øîBàz`hg xt`e z`hg in xiardlïcøia àlà ¥Ÿ¨§¤¨©©§¥
å ,äðéôñáedfäéäL äNòîkx`ya `l j` ,oldl xteqiy itk ¦§¦¨§§©£¤¤¨¨

.lirl mixkfend mipte`d
:`xnbd zxxanäéäL äNòî éàî:`xnbd daiyn .exfb ezngny ©©£¤¤¨¨

úàhç éî øéáòî äéäL ãçà íãàa äNòî ,áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©©£¤§¨¨¤¨¤¨¨©£¦¥©¨
å ïcøia úàhç øôàådiddúéò÷ø÷a áeçz úî úéfk àöîðå ,äðéôña §¥¤©¨©©§¥§¦§¦¨§¦§¨§©¦¥¨§©§¨¦¨

ìLd,äðéôñ,e`nhpe d`nehd lr z`hgd xt`e in elid`de ¤§¦¨
.d`fdn elqtpeeøîà äòL dúBàa,minkgúàhç éî íãà àOé àì §¨¨¨¨§Ÿ¦¨¨¨¥©¨

.äðéôña ïcøia íøéáòéå úàhç øôàåoa dippg iaxe minkg ewlgpe §¥¤©¨§©£¦¥©©§¥¦§¦¨
dnecd ote` lka mb e` ,dyrn eze`k `weec exfb m`d ,`iawr

.el
.` :qxcnd z` `yepa zewtq dnk zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

`yepdy dpyna xn`pàîè ìcðñyie ,ycew `yi `l afd qxcna ©§¨¨¥
wtzqdl,eäî øBäè ìcðñ`yi `l e`yepdy exfb ea mb m`d ©§¨¨©

i`ce df .a .ycew `yepyk `nh lcpq `yil `eai `ly ,ycew
`yi `l d`neh `yep xy`ky,äçeút úéáçwtzqdl yi j` ¨¦§¨

äîeúñ úéáçziagd xie`l drevxd letiz `ny yyg oi`y,eäî ¨¦§¨©
ziag `yi `ny ,d`yep ecera d`neh `yi `ly exfb da mb m`d

m` .b .dkezl d`nehd letize dgeztàNðå øáòycewd z` ¨©§¨¨
,qxcna `nhd lcpqd z` `ypyk,eäî`yi `ly exfb wx m`d ©

.opaxcn `nh ycewd `ype xar m`y mb exfby e` ,dligzkl
:oexg`d wtqd iabl zwelgn.àîè àNðå øáò íà ,øîà àìéà éaø©¦¦¨¨©¦¨©§¨¨¨¥

e,øîà àøéæ éaøm`,øBäè àNðå øáòmeyn `ed exfby mrhd ixdy ©¦¥¨¨©¨©§¨¨¨
j` ,df dyrn dxwi `ny dligzkl eyyge ,didy dyrn

.e`nhl exfb `l carica
:dpyna epipy'åë äøäèa íéøîâpä íéìkycewl dliah oikixv ¥¦©¦§¨¦§¨¢¨

.dnexzl `l la`
mziiyr xnba wx d`neh milawn milk ixd :`xnbd dywnmilk)

(cere ,c"n c"t ,e"n a"tel` milke ,ïàî eäðéøîâc,mzk`ln xnb in - §©§¦§©
eäðéøîâc àîéìéàmzk`ln xnby yxtp m` -øáçxneye lke`d ¦¥¨§©§¦§¨¥

dyw ,dxdha eilk,äìéáè eäì änìe .dxdha mxney ixdàlà ¨¨§§¦¨¤¨
xn`p,õøàä íò eäðéøîâcike ,dpynd oeyl dyw df itl ixd §©§¦§©¨¨¤
øîâð,eäì éø÷ äøäèa ïéon xdfp epi`e `ed ux`d mr ixd ¦§¨¦§¨¢¨¨¥§

.d`nehd
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà äðúî áø øîà àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨©©©§¨¨©§¥

øáç eäðéøîâc íìBòì,mzk`ln xnb xagy xaecn -åmdilr exfb §¨§©§¦§¨¥§

d`nehàøBpéö íeMî[wex-]õøàä íòcm`nihe mdilr fzip `ny ¦¦¨§©¨¨¤
.xag ly ecia mcera

:`xnbd dywnúîéà ìôðc,ux`d mr ly ewex ltp izni` - §¨©¥©
déøîâéìc énwî àîéìéà,ilkd zk`ln xnb mcew -àäoiicråàì ¦¥¨¦©¥§¦§§¥¨¨

àðî[ilk-],àeä,afd wex eilr fzip m` s` d`neh lawn epi`e ¨¨
e ,dliah jixv recneàlà`ny xn`zøúa[xg`-]déøîâcilkl ¤¨¨©§©§¥

xagdy meyn jkl yeygl oi` ixd ,wexd ltpeäa øéäæ øäæéî- ¦§©¨¦§
.ux`d mr m`nhi `ly ,eilka xdfp

:`xnbd zvxzníìBòìwexd ltp `ny `ed yygddénwî[iptl-] §¨¦©¥
déøîâc,jka xdfp `l ef drya ixdy ,ilkl xagdåeyygàîìã §©§¥§¦§¨

déøîâc àðcéòa,d`neh lawl ie`x dyrpe ilklïééãò`xepivd §¦§¨§©§¥£©¦
eilr dltpy [wex-],àéä äçìilkd `nhp df ote`aelr exfb okle , ©¨¦

eidiy ,mziiyr zligzn dxdha mxneyl exdfp `ly milkd lk
.ycewl dliah mikixv

dxdha mixnbpd milky ,dpynd ixaca oecl dtiqen `xnbd
:`xnbd zwiicn .ycewl dliah mikixvïéà äìéáèj` ,[ok-]áøòä §¦¨¦©£¥

LîLynyd rwyzy -,àì`le dliah jixvy wx epy ixdy ¤¤Ÿ
.yny axrd mb exn`

axrd mikixv el` milk m`d mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
d`vnp df weic itl :`xnbd dgiken .ynyéaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§©¦

ïðúc ,øæòéìàdpyna(c"n d"t dxt),dxt xt`l ilk ziiyr oipra ¡¦¤¤¦§©
úàhçì dëúçL úøôBôLekeza gipdl ekzgy lelg ur dpw - §¤¤¤£¨¨©©¨

ycewl dliah jixve ilk dyrp df dyrnae ,dnec` dxt xt`
,dxdha mixnbpd milkd lkk,ãiî ìBaèé ,øîBà øæòéìà éaøepi`e ©¦¡¦¤¤¥¦§¦¨

.`nh aygp dliah oerhy oeiky ,dxt ilk x`yk e`nhl jixv
ànèé ,øîBà òLBäé éaøzxtetyd z`,ìBaèé Ck øçàåmeyn ©¦§ª©¥§©¥§©©¨¦§

ilka ynzydl xzeny xkid oi` ilk xnb ly efk d`nehay
yi okle ,eyny aixriy mcew mb dxenb d`nehn edeliahdy

.zxg` d`neha e`nhl
åda ïðéeä,dpynd ixaca epce -dëúçczxtetylïàî,[in-] §©¦¨¨§¨§¨©

äìéáè él änì ,øáç dëúçc àîéìéàdpi` ixd ,xfril` iaxl ¦¥¨§¨§¨¨¥¨¨¦§¦¨
ziyrp dxty xkid meyn dliahdl lirei `l `linne ,d`nh

.dxedh ixnbl `id ixdy ,mei leahaàlàåxn`píò dëúçc §¤¨§¨§¨©
õøàä,dyw ,erbn meyn d`nheàîéì àäaxn`i dfa ike -éaø ¨¨¤§¨¥¨©¦
òLBäéxne`e eilry d`neha ic `lyéà÷å àîè àä ,ìBaèéå ànèé §ª©§©¥§¦§¨¨¥§¨¥

.yny axrd jixv i`cee ,ux`d mr rbn zngn
ìàeîL øîà äðúî áø øîà àìéL øa äaø øîàåixac x`al §¨©©¨©¦¨¨©©©§¨¨©§¥

,dpyndíìBòìxaecnå ,øáç dëúçcd`nhàøBpéö íeMî[wex-] §¨§¨§¨¨¥§¦¦¨
õøàä íòcyyg yiyìôðc:`xnbd zxxane .zxtetyd lrúîéà §©¨¨¤§¨©¥©

,ltpdëzçéìc énwî àîéìéà,zxtetyd z` jzgy iptl -àä ¦¥¨¦©¥§¦§§¨¨
oiicràeä àðî åàì,d`neh zlawn dpi`e,dëúçc øúa àlàåixd ©¨¨§¤¨¨©§¨§¨

xak f`da øéäæ øäæéî`ny d`neh lawz `ly dxneyl xagd ¦§©¨¦¨
:`xnbd zx`an .dxtl da eynzyiy mcew ycewa rbizíìBòì§¨

ltpy `ed yygd,dëzçéìc énwî`ed yygdeàðcéòa àîìc ¦©¥§¦§§¨¦§¨§¦§¨
,dëúçc[wex-] `xepivd,àéä äçì ïééãòzxtetyd zkizgae §¨§¨£©¦©¨¦

iax xn` okle ,epnn z`nhpe gl oiicr wexd ,ilk ziyrpyk
yyg `l ryedi iaxe ,cin dliahne d`nh zaygpy xfril`

.jkl
:xfril` iaxk dpi` epzpyny dzgked z` `xnbd zniiqn

òLBäé éaøì àîìLaxg`l zxtetyd z` mi`nhn eidy xaeqd ¦§¨¨§©¦§ª©
,dzk`ln xnb,ïé÷Bãöì àøékéä àkéàc eðééäilka miynzyny ©§§¦¨¤¥¨¦§¦

,epyy dn miniiwne .mei leah `edyïðúcdpyna(f"n b"t dxt), ¦§©
äøtä úà óøBOä ïäkä úà eéä ïéànèîick ,uxy zribpaàéöBäì §©§¦¨¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨§¦

a íéøîBà eéäL ïé÷Bãö ìL ïalîxak mde exdhpy milke mc` ¦¦¨¤§¦¤¨§¦§
úéNòð äúéä LîL éáøBòîde`nih okle ,dnec`d dxtd §¨¥¤¤¨§¨©£¥

.mei zleah `idyk da eynzyde deliahdeøæòéìà éaøì àlà¤¨§©¦¡¦¤¤
lkk cin eze` miliahn `l` ilkd z` mi`nhn eid `ly xaeqd

,dxdha mixnbpd milkdàîìòa àîìLa zøîà éàycew x`ya - ¦¨§©§¦§¨¨§¨§¨
LîL áøòä ïðéòa`le ,dliaha ic `le dxdha mixnbpd milka §¦¨©£¥¤¤
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המשך בעמוד נח



רג
oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

åìãðñ ìù äòåöø ä÷ñôðå.ziagd xie`l dltp jk jezne ,ecia dlhpe ,dzid afd qxcn -

àéá÷ò ïá äéððç 'øexfb `l ,didy dyrn lr xac lr minkg exfby mewn lk :xn`c -

.exfb ycewae ,dyrn did ycewa :jkld .xac eze`ke ,dyrnd znbeck `l`ãåîòé àìå
äæ ãöá.xdp ly -ò÷ø÷á úåòâåð åéìâø ïë íà àìà,dpitqa didy dyrn meyn -

lr exfbe ,xie`a zkldn dpitq lke .onwlck

.olek zexie`døùâä ìò ïøéáòî ìáàli`ed -

.ea zerbep eilbxeïãøéá àìàx`ya `le -

df cva cnere ,eipt lr ohiyn la` .zexdp

.xg` cvl mwxfieáåçú úî úéæëelid`de -

.e`nhpe eilràîè ìãðñ åäì àéòáéà`d -

.enr ycew `yi `ly eilr exfbc zxn`cìãðñ
éàî øåäèe` `nh eh` xedh lcpq xefb in -

?`läçåúô úéáçziag ,eilr xefb i`ce -

?i`n dnezqõøàä íòã àøåðéö íåùîå`ny -

.ea fge` xagyk ux`d mr itn wex dilr fzip

àåä àðî åàì àä.jka `nhil `le -äçì ïééãò
àéäzkqnae .`ed af `ny meyn d`nhne -

oi`e oigl oi`nhn wexde aefd :opz (a,cp) dcp

.oiyai oi`nhnúàèçì.dxt xt` ekeza zzl -

ãéî ìåáèéilka oiieyrd dxt iyinyz lky -

aixriy mcewe ,dliah oiperh d`neh lawnd

] .onwlck dxtl oda eynzyi eynyïéàîèî
'åë åéä.[uxy ea eid oirbep -ìù ïáìî àéöåäì

äúéä ùîù éáøåòîá íéøîåà åéäù ïé÷åãö
úéùòðedl `wtpc ,da xyk mei leah opaxle -

,"`nhd lr xedhd dfde" :`xwc `ieaixn

mei leah lr cnil ,`nh `edy llkn - "xedh"

aizkc ,iz`e opiwqr xedha ickn .dxta xyky

"xedh yi` mina lahe aef` gwle" :dipin lirl

dfde" azkinle xcdnl il dnl ,(hi xacna)

xedh :`l` !"`nhd lr dfde" aezkil ?"xedhd

,xedh ixwi`c mei leah ogky`e .edc lk

."xdhe mina ugxe" :aizkcãéî ìåáèéoi`e -

d`nh ixdy ,zxg` d`neh d`nhl jixv

.lif`e yxtnck ,zcnereäìéáè åì äîìoeike -

mei leaha miwecvl xkid oi` - d`neh dl oi`c

.dayòùåäé 'øì àîìùá,`nhl dkixvnd -

ede`nih ixdy ,oiwecvl xkid `ki`c epiid

o`ke ,yny axrd dkixvd dxenb d`neh

.xkid ied - mei zleah da eynzyiéáøì àìà
øæòéìà.ef d`neh `l` dkixvn epi`y -éà

àîìùá úøîàáøòä íéîëç åëéøöä àîìòá
ùîùmixnbpd milk zliaha ,`nlra -

`l `kdc epiid ,oizipznk `lce ,dxdha

.`xikid `ki` - dl opikxvn
äåàùò
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ä÷ñôðåilk e`l drevx i`de ,ilk aizk d`neh iabc ab lr s` - elcpq ly drevx

lif` `w iia` :(`,aiw zay) "mixyw el`" wxta lhlhl dil opixy `lcn ,`ed

!`ed `pn e`l `nl` ,dlhlhl xeq`c `gkene .`lcpqc drevx dil wiqti` ,sqei ax xza

inlyexia edine .exifgdl leki heicdc `pn `ki`c ,drevx jda xiizypc oebk :xninl jixv

.elcpq dwqtpe :epivn

àì`lc opax elit`e - z`hg in mc` `yi

xeng` `l mewn lkn ,didy dyrnk era

.z`hgl wx ,ycwl `dinúîaegz

mc" wxta xn`c `de - dpitq ly dzriwxwa

,e`nhpy z`hg in :(`,bv migaf) "z`hg

d`fd zlawn dcp oky ,oixdhn-x`ya epiid

.elqtp zn z`neha la` ,ze`neh

íìåòìlr lek`l bdepd - xag edpixnbc

mrc `xepiv meyn ycew zxdh

lr wx ,ycwd zxdh lr lke` epi`y `ki` ux`d

lv` `id d`neh dzxdhy ,dnexz zxdh

`nh xagc `xepiv oi` i`e .ycwd-nwendil opi

i`n` :ixenl dyw dide ,ynn ux`d mra

`nhipe ,envr xaga elit` inwel ?ikd opinwen

lkd `nhipe ,edpip dwync ,`xepivd zngn

zeipy micic el d`xpe !od zeipyc micid zngn

micie ,opaxc wx `ziixe`c `xxc mdl oi` od

zelrn dil dede ,opaxc dwyne ilk `nhn

.`ziinw `le `ziixza

äìéáè`pz `lcn - `l yny axrd oi`

xne` iziid ok m` :`niz ike .`icda

`kilc :xnel yie !`ira `din dliah dnexzlc

dliah oikixv :`icda `nil ok m`c ,ikda irhnl

.opgl` epiax axd .ycwl yny axrde dnexzl

úøôåôùopixn`c `de - z`hgl dkzgy

oiyrp eid diyrn lk :(`,a `nei)

zxtety `kde ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka

dlebn dgipdy zigelv :opz oke !`ied ur ly

mzd !qxg ly zigelv mzqe ,dqekn d`vne

eidy itl ,mini dray jeza diiyr zrya `wec

yny iaxerna dzeyrl miliwn-oixingn eid

x`ya la` ,da elflfl `lc zexneg x`y da

.yegl oi` mini

ïéàîèî- dxtd z` sxeyd odkd z` eid

j` .uxy ea eid mirbep :i"yxt

.cegl envr rbna wx ,dil rnyn `l `ztqeza

eig` eid mini dray lk :`ztqeza `ipz ikde

eid ipinyd meiae ,epnid yextl oilibx mipdkd

eze` oiliahne oixfege ,eze` oi`nhne ea mirbep

dyrn :`ztqezd oeyl dfe .mei leaha ziyrpe

dide ,dxtd z` sexyl ywiay odkd iwecva

oa opgei oax rnye .yny iaxerna dtxeyl dvex

,lecb odk iyi` :el xn`e ,eilr eici jnqe ,i`kf

idp .'ek lahe cxi .lecb odk zeidl jl d`p dnk

oirbepy dn d`neh dze` oiyyeg oiwecvd oi`y

ea erbp `ly dn dxt ly dlrn `le ,eiykr ea

dray lkmewn lkn -minkg ixacl oi`ex lkd

yiy ipiny meia ea erbpe ,`nhn ux`d mr rbny

.mei leaha dzeyrl

äåàùò:xnelk - ely iriaya zn `nhk

ok m` :`niz ike ,d`fd xzal

d`fd xg`l s`c :xninl `ki` !iral `l dliah

iyily wxta [mz epiax] yxtnck ,dliah ira

,d`fd iptl zg` :yi zeliah izyc ,dlibnc

.d`fd xg`l zg`e
`vi
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ét ìò dçépäå dìèðe ,Bìcðñ ìL äòeöø ä÷ñôðå§¦§§¨§¨¤©§¨§¨¨§¦¦¨©¦
äòL dúBàa .úàîèðå ,úéáçä øéåàì äìôðå ,úéáç̈¦§¨§¨©£¦¤¨¦§¦§¥§¨¨¨
ìáà ,äîeøzä úà àNBð ñøãnä úà àNBpä :eøîà̈§©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨

épî àä !éîð äîeøz éëä éà .Lãwä úà àì¯éaø Ÿ¤©Ÿ¤¦¨¦§¨©¦¨©¦©¦
ïcøia àlà eøñà àì :øîàc ,àéä àéá÷ò ïa äéððç£©§¨¤£©§¨¦§¨©Ÿ¨§¤¨§©§¥

,äðéôñáeäNòîëeàOé àì :àéðúc ?àéä éàî .äéäL ¦§¦¨§©£¤¤¨¨©¦§©§¨Ÿ¦¨
,äðéôñáe ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå úàhç éî íãà̈¨¥©¨Ÿ§¥¤©¨§©£¦¥§©§¥¦§¦¨

äæ ãöa ãBîòé àìåí÷øæéåíèéLé àìå ,øçà ãöì §Ÿ©£§©¤§¦§§¥§©©¥§Ÿ§¦¥
éaâ ìò àìå ,äîäá éab ìò ákøé àìå ,íénä éðt ìò©§¥©©¦§Ÿ¦§©©©¥§¥¨§Ÿ©©¥
ìáà .ò÷øwa úBòâBð åéìâø eéä ïk íà àlà ,Bøéáç£¥¤¨¦¥¨©§¨§©©§©£¨

ïøéáòîãçàå ïcøiä ãçà .LLBç Bðéàå øLbä éaâ ìò ©£¦¨©©¥©¤¤§¥¥¤¨©©§¥§¤¨
eøñà àì :øîBà àéá÷ò ïa äéððç éaø .úBøäpä øàL§¨©§¨©¦£©§¨¤£©§¨¥Ÿ¨§
äNòî éàî .äéäL äNòîëe ,äðéôñáe ,ïcøia àlà¤¨§©§¥¦§¦¨§©£¤¤¨¨©©£¤
íãàa äNòî :áø øîà äãeäé áø øîàc ?äéäL¤¨¨§¨©©§¨¨©©©£¤§¨¨
ïcøia úàhç øôàå úàhç éî øéáòî äéäL ãçà¤¨¤¨¨©£¦¥©¨§¥¤©¨©©§¥

úî úéfk àöîðå ,äðéôñáeáeçzdúéò÷ø÷aìL ¦§¦¨§¦§¨©©¦¥¨§©§¨¦¨¤
úàhç éî íãà àOé àì :eøîà äòL dúBàa .äðéôñ§¦¨§¨¨¨¨§Ÿ¦¨¨¨¥©¨
:eäì àéòaéà .äðéôña ïcøia íøéáòéå úàhç øôàå§¥¤©¨§©£¦¥§©§¥¦§¦¨¦©£¨§
úéáç ,äçeút úéáç ?eäî øBäè ìcðñ ,àîè ìcðñ©§¨¨¥©§¨¨©¨¦§¨¨¦
íà :øîà àìéà éaø ?eäî àNðå øáò ?eäî äîeúñ§¨©¨©§¨¨©©¦¦¨¨©¦

àNðå øáò¯àNðå øáò :øîà àøéæ éaø ,àîè¯ ¨©§¨¨¨¥©¦¥¨¨©¨©§¨¨
'åë äøäèa íéøîâpä íéìk".øBäè."?ïàî eäðéøîâc ¨¥¦©¦§¨¦§¨¢¨§¨§¦§©

øáç eäðéøîâc àîéìéà¯àlà ?äìéáè eäì änì ¦¥¨§¨§¦§¨¥¨¨§§¦¨¤¨
õøàä íò eäðéøîâc¯!?eäì éø÷ äøäèa ïéøîâð §¨§¦§©¨¨¤¦§¨¦§¨¢¨¨¥§

:ìàeîL øîà äðzî áø øîà àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¥¨¨©©©¨¨¨©§¥
.õøàä íòc àøBðéö íeMîe ,øáç eäðéøîâc íìBòì§¨§¨§¦§¨¥¦¦¨§©¨¨¤

énwî àîéìéà ?úîéà ìôðcdéøîâéìc¯àðî åàì àä ¦§©¥©¦¥¨¦©¥§¦§§¥¨¨¨¨
øúa àlà .àeädéøîâc¯øäæéî!eäa øéäæ¯íìBòì ¤¨¨©¦§¨¥¦§©§¦§§¨

äçì ïééãò déøîâc àðãéòa àîìãå ,déøîâc dénwî¦©¥¦§¨¥§¦§¨§¦¨¨¦§¨¥£©¦©¨
äìéáè .àéä¯LîL áøòä ,ïéà¯àìc ïéúéðúî .àì ¦§¦¨¦¤¡¥¤¤¨©§¦¦§¨

.øæòéìà éaøkdëúçL úøôBôL :ïðúc,úàhçìéaø §©¦¡¦¤¤¦§©§¤¤¤£¨¨©©¨©¦
øæòéìà:øîBàìBaèéànèé :øîBà òLBäé éaø ,ãiî ¡¦¤¤¥¦§¦¨©¦§ª©¥§©¥

:da ïðéåäå .ìBaèé Ck øçàådëúçcàîéìéà ?ïàî §©©¨¦§§¨¥©¨©£¨¨©¦¥¨
øáç dëúçc¯õøàä íò dëúçc àlàå ?äìéáè éì änì¯ànèé òLBäé éaø àîéì àäa ©£¨¨¨¥¨¨¦§¦¨§¤¨©£¨¨©¨¨¤§¨¥¨©¦§ª©§©¥

dëúçc íìBòì :ìàeîL øîà äðzî áø øîà àìéL øa äaø øîàå !éà÷å àîè àä ?ìBaèéå§¦§¨¨¥§¨¥©£©©¨©¥¨£©©©¨¨£©§¥§¨©£¨¨
íeMîe ,øáçénwî àîéìéà ?úîéà .ìôðc õøàä íòc àøBðéödëzçéìc¯,àeä àðî åàì àä ¨¥¦¦¨§©¨¨¤§¨©¥©¦¥¨¦©¥§¦©§¨¨¨¨¨

dëúçc øúa àlàå¯ïééãò dëúçc àðãéòa àîìc ,dëzçéìc énwî íìBòì !da øéäæ øäæéî §¤¨¨©©£¨¨¦§©§¦¨§¨¦©¥§¦©§¨¦§¨§¦¨¨©£¨¨£©¦
òLBäé éaøì àîìLa .àéä äçì¯àøékéä àkéàc eðééä.ïé÷Bãvìïäkä úà eéä ïéànèî :ïðúc ©¨¦¦§¨¨§©¦§ª©©§§¦¨¤¥¨©§¦¦§©§©§¦¨¤©Ÿ¥

.úéNòð äúéä LîL éáøBòîa :íéøîBà eéäL ,ïé÷Bãö ìL ïalî àéöBäì ,äøtä úà óøBOä©¥¤©¨¨§¦¦¦¨¤§¦¤¨§¦¦§§¥¤¤¨§¨©£¥
àlà,øæòéìà éaøìLîL áøòä ïðéòa àîìòa àîìLa zøîà éà¯àøékéä àkéàc eðééä ¤¨§©¦¡¦¤¤¦¨§©§¦§¨¨§¨§¨¨¥©¤¡¥¤¤©§§¦¨¤¥¨

:áø øîà !àkéà ïé÷Bãvì àøékéä éàî ,LîL áøòä ïðéòa àì àîìòa zøîà éà àlà ,ïé÷Bãvì©§¦¤¨¦¨§©§§¨§¨¨¨¥©¤¡¥¤¤©¤¥¨©§¦¦¨¨©©
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רד
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

õøù àîèë äåàùòmixnbpd milkl xfril` iax yny axrd ira `l `nlra mlerl -

uxya erbp eli`k o`yr z`hg ly zxtetyy itl .`xikid `ki` ikd elit`e ,dxdha

axrd dkixv dzid ef - mei ileaha ziyrp dxtc e`l i` :jkld ,ipye oey`x oipn oiprl

.ynyäúòî àìà.uxy `nhk `l` de`yr `lc -íãà àîèú àìuxy `nh `dc -

`ly .mc` `nhn epi`e ,`ed d`nehd a` e`l

`nha oirbepd milke mc`l d`neh epivn

,zn `nhn ueg mixg`n d`neh laiwy

"axrd cr `nhz zrbepd ytpde" :xn`py

.(hi xacna)úî àîèëzna `nhp eli`k -

.mc` `nhnyäøôá øáã åùãéç àìlr s` -

dfd leflfd liaya ,daxd zelrn da eyry it

- mei leah ezeyrl dtxeyd odk oi`nhn eidy

ievn epi`y xac dizelrn zexfba eycig `l

milk da eyry zxn`yk m`e .mewn meya

yecg jl oi` ixd - zn `nhk dxdha oixnbpd

.dfn lecbáùåî àîèî íåãøå÷ åøîà àìù-

ie`x epi`y ilkl dxta d`neh epzp `l :xnelk

cgein epi`y mecxew xnel oebk ,d`nehl

afd ayena d`nehd a` dyrp epi`e daiyil

eycig - d`neh lawl ie`xd ilka la` .dxta

.zna rbepk zna rbep epi`y zeyrl daá÷øú
.d`q ivg -áùé øùàxy`" opixw `lcn -

cgein xy`a `l` xacn epi`y epcnl "ayi

.cinz my ayiléñåä'åë àáé÷ò éáø ó`yix -

rbpy z`hg xt` lr oerny iax cird ipzw

.elek z` lqt ezvwna `nhíéìçâå äðåáìs` -

ozxykn ycwd zaig - edpip lke` e`lc ab lr

.d`nehlïìåë úà ìñôotxvn ilkdy itl -

lr `yix ipzwcn ,`id opaxcn zecr jde .cgi

opaxc jgxk lr i`ce `idde .'ek z`hg xt`

`l` slinl `kil - oipg 'xc `xwn i`c ,`id

.`l - dxt xt` la` ,gafn iycw
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àöéciar (a,ct zay) "`aiwr iax" wxta - epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y df

xya rbnl ie`xd jez mdl oi`y ,'ek afa mixedhy miphw oikt dne :xnege lw

qxcna `nhy utn ,zna mi`nh ,afa-:mdxa` epiax axd dywde .zna `nhy oic epi`

epzk`ln dyrpe cenr :`kd opixn`ck ,qxcn ipa oi`y xnege lw caril milkd lkn

-:wgvi epaxl dyw cere ,'ek utn ,zna mi`nh

mixedhy ,milecb qxg ilkn xnege lw caril

iax" wxta `zi`ck ,afd qxcna migezt elit`

lke" :(hi xacna) aizkcn silic] (my) "`aiwr

z`neha "eilr lizt cinv [oi` xy` gezt ilk

,inc `lc :xnel yie .'ek utn ,`xw irzyn zn

qxcn e`nhn `lc `d milkd lkc-meyn e`l

`lc ,edpip qxcn ipa e`lc meyn `l` ,od ilkc

,qxcna mixedhc milecb qxg ilk oke .my jiiy

afd z`neh x`ya mi`nhe-z`neh meyn mzd

lk wyl ywzi`c ,`ilz `pngx [jeza] uxye zn

qxcn z`neh la` .ur ilk-,ied jez mrhn e`l

`nhny utn ,jkld .daiyil cgein mrhn `l`

epic `ede ,qxcn-dil zilc oeik ,zna `nhi `l

,miphw oiktn xnege lw opicar `zyd la` .jez

milecb llka opyiy ,hqide rbn mda xedhy

zxfb mrhn xedh `kde ,jez mrhn dia jiiye

afd xya rbn dia jiiy `lc oeikc ,aezkd-mb

ikd elit` eeye ,dia jiiy `l epiirne exry rbn

my yiy utnc oky lk ,milecbk zn z`nehl od

`l eze .zna `nhiy ,qxcn oebk ,afc d`neh mb

ipdne li`edc ,daiyil cgein oky :wlgl jiiy

mrhn miphw oiktl jiiy `lc ,daiyi cegi ea

lwd ied ,afd qxcn mi`nh edi ikd elit`e ,jez

`kiiyc jez z`neh edl zile li`ed ,xenb xnege

.wgvi epiax axd .eda

íàùdywd - ezvwna mei leah rbp

`kd rnync :oe`b miqp epiax axd

idliya eli`e ,sexv eda ipdncn ,ilka eycwzpc

aw el exftzp :(a,cn) `neia "itlwa sxh" wxt

milgb-dl inwen oizliknc inlyexiac uxize !ycwa ciqtn `d ?ocakn ikide .dn`l ocakndn iptn :opgei 'x mya `pipg xa iqei 'x :inlyexi oeyl dfe .`kdc `idd mixetkd mei lya

onvr z` oixagn zegpn ixiW mixne`-cirdl e`a dn ,oxagn zxy ilky eid mircei :yiwl yix mya xne` `g` 'x ,oiilkl ewwfpy iptn-lre zxehwd lre dpeald lr zezlqd lr §¨¥

mei lk ly la` .qipkn did dzeg didy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :oea 'x xn` ?i`n milgb dpeale zxehw ,zleq `gip .milgbd-milgb aw epnn xftzp :opzc `iddk ,`l

`ede .jixv lkdc ,mixetkd mei lya dl iwene ?jixv epi`y daxd yiy oeik ,mlek z` lqet dnl ,xnelk ?i`n milgb :ikd inlyexid yxtn did wgvi epiax axd ,edine .dn`l ecakn

ike .zxehwe dpealc `inec ,oiqipkny ilk lk rnyn oxagn zxy ilke ,`l i` dyecw da dzegy sqk ly dzgn i` dil wiqt `lc meyn `l` ,mei lk ly dzgna inwe`l ivnc oicd

ilkl jixv epi`y elit` ,`din opaxcnc jenqa opixn` `d :`niz-opaxc sexiv c"nl la` ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid :xninl `ki` !sxvn inp ilk-`zyde .melk lirei `l

meia ea el jixv oi`y dne ,el ie`xd wx sxvn epi` ilkc okzi miqp 'x axd dywdy dn mb ,ikdl opiz`c-`l` oiycwn oi` zxy ilkc :uxzn mz epiaxe .ewiqtn m` melk jka oi`

egwle" on gkenc o`n `ki` (a,gr) "dcezd"ae (`,f) zegpnc `nw wxt ,edine !oiycwn mixne` yie (a,hn dkeq) "daxre alel" idliy `id `zbeltc :opgl` epiax axdl dyw j` .zrcl

,da dxrny dze` m` ik dyecw dpi` sqkc dzgn :miyxtn yie .i`pzc `zbelt ogky` `lc ,iedc `ed i`xen`c `zbelte .zrcl `l` oiycwn oi`c (c xacna) "zxyd ilk lk z`

dn`l ocaknc milgb aw el exftzpe-gafnd on milgb cixen `dc ,dizaeiz i`n `prci `le !el ie`xd xac z` ycwn gafn `dc :opgl` epiax axdl dywe .sqk ly dzgna ixii`

.gafnl ie`x milgba jiiy `lc rnyn ,yiwl yixe opgei iax da ibilt ux`l

àäåikd e`l `d :rnyn - `ed opaxc-opaxcn sexiv i`dc i`nn xn`wcn :cere ."siqed"n wx wiicw `lcn ,`ziixe`c sexiv xity jiiy ded-.`ziixe`c dil zi`c `nl`

"xya lk`i xedh lk xyade" :(`,dl) migqtc ipy wxta oke-:`tiqn `l` ,'ek olpn `ziixe`c zxykn ycwd zaig `l` :(a,el) oilegc ipy wxta oke .dpeale mivr zeaxl

"xya lk`i xedh lk"-iptl ycw lk`y `nh :(`,cl migaf) "mileqtd lk" wxtae .dpeale mivr zeaxlxya z`neha la` .dwel epi` :xne` cge ,dwel :xne` cg ,dwixf-ixac

.dpeale mivr zeaxl ?il dnl "xyade" :(a,ck migqt) "dry lk" wxtae .`z`c `ed ikdl `xw xwir :`nl` .dpeale mivr zeaxl :xn xn`e "'ek xyade" :`xw xn`c ,dwel lkd

il dnl xya-"xyade" :xn xn`de ,(a,en) "y"a" idliy migafa xn`wc `de .'ek oixeni` zeaxl-leqt ied `din `ziixe`cn mzd .`nlra leqtlc :ipyne !dpeale mivr zeaxl

`din `ziixe`c dlrn `l` ?edpip oilke` ike edpip d`neh zlaw ipa dpeale mivr :(`,dl) migqta mixne` ike .dwel mzd xn`c `ki` iwet`l `l` leqt iedc xn`w `le ,daxwdl

"lxrd"a `dc ,`ed `ziixe`c mzde .dlrn `l` ,ifg `xab i`de 'ek ezxtk `iad .'ek dnexza lke` eyny aixrd :mzd iziin oke .lke` dil ieye `ed lke` e`lc dlrne ,ied

(`,`k zegpn) "dax unewd" wxta cenlzd xn`w ike ,dpeale mivr iab `ziixe`c sexiv ied mlerlc rnyn `zyde .iaizk i`xw dyly :xn`wc ,`xwn dil witn (a,cr zenai)

d`neh oilawn oi`y dpeale mivr e`vi-ilawn `l oileg ivrc oeik dil wiqt `l mewn lkn ,`ziixe`c ezxykn ycwd zaigc ab lr s` ,xykd ila xnel epevxc xnel yi

opaxc sexiv `nl` :(`,hi) migqta xn`w ike ,xykda `l` opiaxn `lc xninl `ki` ok m` .`xwc `xezi e`l i` ,xykda elit` `ziixe`c d`neh-,opaxc `aiwr iaxc ezecrc

dpeale mivr la`-e`lc ,`ziixe`c edpip d`neh ileaw zepa e`l dpeale mivrc `aiwr iaxle .opaxc zelrn iabc sexiv mzd wiicc ,xn`wc i"yx yxitk `le .`ziixe`c mlerl

`ed lke`-xt`e 'eke z`hg xt` lr oerny iax cird :`yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiic `l` ,ikd rnyn `l oizrnyc zernyn mbe .iz`ady ipd lka ziyixtck ,okzi `l
z`hg
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éànî !àéä ïðaøc àäå .Blek úà ìñt¯éðú÷cî ¨©¤§¨§©¨©¦¦©¦§¨¨¥

úàhç øôà ìò àøéúa ïa ïBòîL éaø ãéòä :àLéø¥¨¥¦©¦¦§¤§¥¨©¥¤©¨
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חגיגה. פרק שלישי - חומר בקודש דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

צריכים להשתדל, אשר התעסקות הבעל בפרנסה תהיה באופן כזה אשר יהיה לו פנאי מספיק ללימוד התורה.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dbibg(iyiy meil)

,yny axrdl mipiznn `ly jka xkid yi dnec` dxta mle`
y oeikäeàNòdnec` dxt ikxvl dieyrd zxtetyl minkg £¨¨

,õøL àîèk.miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x `edy ¦§¥¤¤
minkgy `l` ,yny axrd dkixv zxtetyd dzid `linne
xkid didiy ick ,mei ileaha dxtd iyrnl eynzyiy epwiz
.yny axrd mikixvy mixne` eidy miwecv ly mailn `ivedl

:`xnbd daiynäzòî àlà,uxy `nhk de`yry zvxizyàì ¤¨¥©¨Ÿ
ànèzzxtetyd,íãàa`n wx d`neh lawny dxeza epivny §©¥¨¨

oey`x wx dyrp uxyn `nhpde ,d`nehl oey`xn `le d`nehd
ok m`e ,d`nehllàän[recn-]àéðzjzegd iabl `ziixaa ©¨¨©§¨

dy ,z`hgl zxtetydìéaèîe dëúBçmilk oick dxdhl §¨©§¦¨
,dxdha mixnbpdäìéáè ïeòèzxtetydy x`eane ,envr xdhl ¨§¦¨

.da rbepd mc` z`nhn
:xfril` iaxk dpi` epzpyny di`xd z` zegcl day `xnbd

àlàåy xn`zúî àîèk äeàNòaxrd dperh okle ,mc` `nhny §¤¨£¨¨¦§¥¥
.dliah xg`l cin da eynzyiy xkid dfa didie ,ycewl yny

:`xnbd daiynéëä éà,zn `nhk de`yryéòaéz`dz - ¦¨¦¦¨¥
dkixv zxtetydéòéáLe éLéìL úàfäilk oick dxt xt` inn ©¨©§¦¦§¦¦

ok m`e .znn `nhpyàéðz änlàdy zxkfpd `ziixaadëúBç ©¨¨©§¨§¨
,äìéáè ïeòè dìéaèîe`weecy rnyneïéà äìéáèdperh ok` - ©§¦¨¨§¦¨§¦¨¦

j` ,zxtetyd.àì éòéáLe éLéìL úàfä©¨©§¦¦§¦¦Ÿ
:di`xd z` aey zegcl dqpn `xnbdäeàNò àlàz`nehl ¤¨£¨¨

zxtetydBlL éòéáMa úî àîèkxg`l ezxdhl iriayd meia - ¦§¥¥©§¦¦¤
miynzyny jkae ,dliah oerh oiicry ,ez`fdzleah zxtetya

.mei leaha mixyk dxt iyrny miwecvl xkid yi ,mei
xnbpd ilk z`neh minkg eyry xnel ozip cvik :`xnbd daiyn

,zn `nhk dxt xt`làéðúäådxta eyr minkgy s` ,`ziixaa §¨©§¨
e`eai `ny eyyge ,mei ileaha dxyk `idy oeik ,zeax zelrn

mewn lkn ,da lflfläøôa øác eLcéç àì íìBòîievn epi`y ¥¨Ÿ¦§¨¨§¨¨
zxtetyl de`yry xnel xyt` cvik ok m`e ,xg` mewna
yecig oi` ixd ,dnec` dxt oiprl zn `nhk dxdha dxnbpy
exfb zenewn x`yayk xedh ilk lr zn z`neh xefbln lecb

.zexg` ze`neh eilr
:`xnbd dgec,éiaà øîàxnel eycig `ly xnel dpeekd oi` ¨©©©¥

eycig ok` dfy ,d`neha rbp `ly it lr s` `nh ilkdy
epi`y d`neha `nh ilkdy xnel eycig `ly `l` ,x`eank

epiide ,dl ie`xeøîà àlLy,áLBî ànèî íBãøB÷ony meyn ¤Ÿ¨§§§©¥¨
ieyr epi`y oeik afd ayen z`neha `nhdl ie`x epi` dxezd

,daiyilàéðúãkxn`p ,`ziixaa(e eh `xwie)éìkä ìò áLiäå'xW` ¦§©§¨§©Ÿ¥©©§¦£¤
afd ayeny micnl jkne ,'axrd cr `nhe 'ebe aGd eilr aWi¥¥¨¨©¨§¨¥©¨¨¤

mpn` .erbnk d`nehd a`a `nhn daiyil cgeindìBëéziid ¨
afd m` s`y xneläôk`l` daiyil crein epi`y ilk [jtd-] ¨¨

zcink ,ekeza gipdl,äéìò áLéå ,äàñzcink ilk dtk m` oke §¨§¨©¨¤¨
á÷øz,d`q ivg -àäé ,äéìò áLéåilkdàîèayen meyn `nhne ©§©§¨©¨¤¨§¥¨¥

.afdøîBì ãeîìzxkfpd weqtaåéìò áLé øLà éìkä ìò áLiäå''ebe ©§©§©Ÿ¥©©§¦£¤¥¥¨¨
,'àîèé`weecy 'aWi' zaizn rnynyäáéLéì ãçeénL éî`nhp ¦§¨¥¥¦¤§¨¦¦¨

okle ,dxwna eilr aWiy ilk `le ,afd ayen meynäæ àöé- ¨©¨¨¤
,daiyil cgein epi`y ilkdLeilr ayeidBì íéøîBàmikixvyk ¤§¦

jkleðzëàìî äNòðå ãBîò'ilk epi`y oniq edfy 'df ilka £§©£¤§©§¥
`ly ,dxta xac eycig `ly `ziixad zpeek efe .daiyil cgeind

.d`nehd a` zeidl afd ayen ici lr `nhiy eycig
:dpyna epipy.äîeøzì àì ìáà Lãwì BëBúaM äî óøöî éìkä©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.sxvn ilkdy df oic epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,ïéðç éaø øîàdnn z`f micnle ,dxezd on df oic ¨©©¦¨¦

àø÷ øîàc(ci f xacna),'úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók'jkne §¨©§¨©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤
micnl ,zg` rnyny 'sM' xn`p xaky s` 'zg`' xnel jxvedy©©©

y,úçà ókaM äî ìëì BàNò áeúkä,cg` xack didpe sxhvny ©¨£¨§¨©¤©©©©
dn mb `nhp ,ilkd ly cg` cva `vnpy dna `nh rbp m`e
ixdy ,ycewa `ed df oice .ea rbep epi`y s` ,ipyd cvay

.`id ycew zxehwd
:dxezd on ilk sexivy oipg iax zrc lr `xnbd dywnáø áéúî¥¦©

,àðäkdpyna epipy(`"n g"t zeicr)lr `xiza oa oerny iax cird , ©£¨
e ,elek z` `nihy ,ezvwna `nh rbpy z`hg xt`éñBäéaø ó ¦©¦

àáé÷òlr cirdeúìqä,zegpn lyålräðBáläå ,úøèwäd`ay £¦¨©Ÿ¤§©§Ÿ¤§©§¨
,miptd mgl mríéìçbäå,zxehwd lyBúö÷îa íBé ìeáè òâð íàL §©¤¨¦¤¦¨©§§¦§¨

mdn cg` lyBlek úà ìñtilkdy ,ilk eze`a epnn `vnpd lk - ¨©¤
.cg`k zeidl mtxvnàäå,`aiwr iax zecra mi`nhd ixde - §¨

mz`neh,àéä ïðaøceéànî,ok gken oipn -éðz÷cîaàLéøly §©¨¨¦¦©¦§¨¨¥¥¨
,`aiwr iax zecr mcew ef dpynìò àøéúa ïa ïBòîL éaø ãéòä¥¦©¦¦§¤§¥¨©

úàhç øôà[dnec` dxt-],Blek úà ànéhL ,Búö÷îa àîhä òâpL ¥¤©¨¤¨©©¨¥§¦§¨¤¦¥¤
oi` ixdy ,opaxcn ilk sexiva d`nehd i`ce z`hg xt`ae

,gafn iycwa xaecn myy oeik 'zg` sk'n z`f cenlléðz÷å§¨¨¥
`tiqaéñBä,àáé÷ò éaø óoicd itk `id dtqeddy rnyne ¦©¦£¦¨

dxezd on epi` ilk sexivy gkene .opaxcn d`nehdy oey`xd
.oipg iaxl dywe ,opaxcn `l`

:`xnbd zvxzn,àøt÷ øa íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©©¨¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו מבשר טוב אשר סו"ס נתקבל הש"ס לזכותו ולזכות הרבים הלומדים 
בשעוריו, ויה"ר מהשי"ת אשר יגדל גבולו בתלמידים מקשיבים ויקויים בהם ג"כ תכלית המבוקש ע"פ 

מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה.

ובהמשך לזה באתי בהצעתי במה שכבר דברתי בכ"מ ות"ל שעלתה בידי, להנהיג בכל מקום 
לימוד ברבים שיעור עכ"פ של איזה רגעים דהלכות המצויות הנוגעים למעשה בחיי היום יומים, ויש 
לקחת זה אם מס' דרך החיים לבעל המחבר ספר חוות דעת או מקיצור שו"ע וכיו"ב. ולהדרים באה"ק 
ת"ו הרי בודאי ישנם ג"כ לקוטים מהלכות הנוהגים בארץ בזמן הזה. וגודל הנחיצות בזה אינו דורש 

ביאור, והרי סו"ס הרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור.

בברכה להצלחה ולהשפעה טובה בקהלתו וסביבתו.
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xnel xyt` dilre ,ilk mikixv mpi`y mixiy dl yiy ,dgpnd
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mle` ,dxezd on sxhvny `aiwr iax dcen ilk jixvy dne ,ilk

äðBáìe úøBè÷`aiwr iax cird mdilr mbe ilkl mikixvy §¤§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

...לימי הפורים והש"ק שלפניהם הצעתי לאנ"ש שיחיו שילמדו מאמר פורים ה'תש"א ההולך 
ונדפס עתה )ונדפס בקונטרס ק' בשעתו( בספר המאמרים תש"א, וכן השיחה דפורים תש"א )הנדפסה 
בפ"ע,  מיוחדה  בחוברת  בשעתו  ג"כ  ונדפסה  שי'(  ליסנער  למר  השייך  תש"א,  השיחות  בספר  עתה 

ובבקשה לפרסם את זה באופן המתאים במחנם הט'.

בברכה לפורים שמח המחכה לבשו"ט.



רז oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtohw cren
àëøöð àì.dgpn ixiy ly zleql `l` opaxcnc `aiwr iaxc zecr i`dl -åìàã

éìëì êéøöä àúééøåàãîepi`ye .etxvn ilk ,`xw da ixii`c ,skay zxehwc `inec -

.otxvn ilkd oi` - odk zlik` ody dgpn ixiy oebk ,ilkl jixvøîéîì àëéà éàî-

.ilkl oikixv ixdàìáèø÷.wely xer -ïéðç éáøã àä àâéìôåsexiv :lirl xn`c -

.`a` xa `iig 'xc` ,`ziixe`cíéøåôë øñåçî
ùã÷ì ìåñôå äîåøúì øùëdl opitli zenaia -

.(a,cr) "lxrd" wxta ,i`xwnìåñôù éùéìù
äîåøúádheq zkqna xnege lw ol `wtpck -

- xyrna xzeny mei leah dne :(`,hk sc)

oic epi` - xyrna leqty ipy ,dnexza xeq`

!?dnexza iyily dyriyäùòéù ïéã åðéà
ùã÷ì éòéáøoicd on `al eic :xn`z m`e -

ixdy ,jixv `l xnege lw ok m` !oecpk zeidl

jixtinc `kide ,dxezd on ycwl iyily epcnl

zeidl oicd on `al eic opixn` `l - xnege lw

o`nle .(`,dk sc) `nw `aaa opixn`ck ,oecpk

edpip opaxc zelrn ipd ,eic opixn` inp xn`c

iyily epcnle hwpc i`de .`ziixe`c e`le

opirny`c ,`id `nlra `zln - ycwl

.`ed dxezd on ycwl iyilycïðé÷ñò àì éî
'åë.`xw i`dn inp rnzyn `l in -éðùá òâðã

lk" :aizkc ,`nh ipy ixwi`c ogky` `dc -

dne oey`x ilkd l"de ,"`nhi ekeza xy`

:`pngx xn`we .`nh dil ixwe ,ipy ekezay

dil dede ,ipya - "`nh lka rbi xy` xyade"

minly xyaa `xw i`de ."lk`i `l" - iyily

.aizkåðù ïéøåáéçáci :ipzwc oizipzn -

ceray oebk - ycwl dzxiag z` d`nhn

dxedh dzid dxedhl zrbep d`nhd cidy

rbpinl iz` `nlc opax xefbc ,ycwa zrbep

- onwl leqt xn`c o`nle .ycwa d`nh

.`id `nlra dlrnc ,leqtlàìù ìáà
ïéøåáéçádxfg dxedhd on dyxity xg`ly -

d`nhn ci oi`e ,xedh ycwa drbpe dxedh

.leqtl ziyily elit` dzeyrl dzxiagãé
äáåâð.oiwyn da oi`y it lr s` -úà àîèì
ùã÷ä.iriax zeyrl -øîåà äãåäé 'ø-

.d`nhn `l la` ,ycwd z` zlqet dzxiag

ïéøåáéçá àìù àîìùá úøîà éàxn`w -

ab lr s`e ,daebpc `zeax epiid - d`nhnc

drbp `ny yegl oi`e ,efa drbpyk `id daebpc

oiwyn `nhn dnexzd z` lqetd lkc ,mipey`x ody d`nhay oiwyna dxedhd cid

ikd elit` ,dzxiag enk oiwynd zngn dipy inp ci jd dl `iede ,dligz zeidl

.ycwl dzenk dipy zeyrdl dzxiag z` d`nhn cidy `id opaxc dlrnc ,d`nhn

i`n - ycwl `nh rbp `nlc meyn `nrhe ,oixeaiga `l` opixn` `l zxn` i` `l`

!`id dipy `ld !?oiwyn `la ycwl dl `inhn `l `ziinw ci eh` ?daebpc `zeax
ìáà
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xt`a oilren oi`y (`,ap zegpn) "zlkzd"a gkenck ,leg `l` ycew epi`c ,opaxcn z`hg

`zyde .`kd wiicck ,`yix enk opaxc iedc rnync ,`aiwr iax siqed :ipzwe .dxt

"xyade" :cenlzd ileka iziinc dyxc `nwezn-wxtc dcedi iaxk dpeale mivr zeaxl

opaxl i`c .(a,aw my) "mikqpde zegpnd"-.oeict dl yi dhigy xza xya s` rnyn `d

,ilka eycwedae ,opaxk inewe`l `pliki ,edine

`lc zegcl `ki` j` ,migqta dl opinwencke

zegpnd" yixa oke .mivr` `le dpeal` wx i`w

`xw xwirc wgvi epiax axd mya yxit "mikqpde

wx ied `l mivr` la` ,dpeal` wx i`w `l

jiiy `le ,izkx`d mzde .`nlra `zknq`

mivr aiyg `lc `dn di`x `iadl oi`e .`kd

xyked jpi` aiyg ik ,(`,h) dlirnc ipy wxta

`lc meyn ,dxtk ixqegnae mei leaha lqtil

oaxw `lc ,dxhwdae dkleda s` lebit dia jiiy

.`ed xenb

àúééøåàãaxd dywd - sxvn jez el yi

xn`w `l i`n` :opgl` epiax

zxy ilk `ziixe`c ?leg ilka exavy oebk

lr s`e ,skc `inec opirac ,leg ly `le ,sxvn

.oeir jixve !jez el yiy it

ïéðî:i"yx yxit - leqt `edy ycwa iriaxl

eic xn`c o`nle-opaxc zelrn ipd

epcnle :xn`wc i`de .`ziixe`c `le ,edpip

dxezd on iyily-`le .`ed `nlra `zlin

`ed `nlra `zln `l` xnege lwn inp xn`w

`idd iab i"yx yxit (`,hi) migqtc `nw wxtae

,lke`a `nhn dwyn oi`c oerny 'xe iqei 'xc

iriax ogky` ikid ,da `veik dyer d`neh oi`e

di`x `iane ,`ed opaxc i`ce `nl` ?ycwa

.`ziixza opaxc zelrn iab aiyg oizliknc

ilk sexiv dil zi`c ,oipg 'xl :wgvi epiaxl dywe

'xle ,opaxc zelrn iab dil aiygwe `ziixe`c

dl iwen `d ,`ed opaxc sexiv dil zi`c opgei

oilega iyily xaq `aiwr 'xe ,`aiwr 'xk

,`ziixe`c inp ycwa iriax ok m`e ,`ziixe`c

"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" ,o`k ixw

:wgvi epiax axd uxize ?'eke rbpc opiwqr `l inc

opaxc edl ixwc-oilegl dl gkyn `lc meyn

ycwd zxdh lr eyrpy-oke .[`ziixe`c iedc]

ycwa iriaxl dl zgkync :mz epiax xn`

ici lr oi`nhc ,dpeale mivr ici lr [`ziixe`c]

oey`x ea oipen i` ,(a,aw zegpn) zegpn ly cixva yiwl yixl dil irain ike .ycwd zaig

ipye oey`x ea zepnl ycwd zaig ipdn i`c ,`l i` ipye-`nhn lke` oi` xn`c o`nl

ici lr dl iwenc mz epiax yexitl :opgl` epiax axdl dyw dide .i`d dil `hiyt lke`

dpeale mivr-?ipye oey`x dia ipninl ycwd zaig ipd` `lc xenb lke`n `ticr ike

ïéøåáéçázrbep dxedh dzid dxedhl zrbep d`nh cidy dryay :i"yx yxit - epy

zngn `nh ycwde ,llk d`nh dpi` dipyd ok m`c :eyexitl dywe .ycwl

ny dxfbyie !d`nh leahi ?odizy leahi ycwae xn`w i`n`e ,d`nhd dpey`xa rbi `

zg` eci d`nhp `d :xn`w ikdc ,eayiil-epy oixeaiga :xnel yi cere .odizy e`nhp `ny ,odizy liahdl minkg ekixvd ezligza ycwae .dxedh dzxiag-xtqa zrbep zg` cic

ycwa dipy dze` dyere dzxag d`nhn ci :onwl opzc `d oke .rbz `ny dl opixfbc ,xtqa drbp eli`k oecz da zrbepd zxg`d cie ,dlqetd-i`n itl ikd oizrnya dl opinwen

dipyd cia rbp `l elit`e dnvr xtqa drbp `ny opixfbc i`ce `l` ?ziyily didz `l mrh dfi`ne ,dipy zeidl dzxag d`nhn cic ryedi 'x ixacl jzrc `wlqc-`ny ,d`nh

d`nhd z` liahd `ly cr dxedha dyry zexdh lk odn zg` eci z` liahnd :`ztqeza `ipze ,xtqa drbp-.dl z`nhn dribp `lac rnyn .ycwl dzxag `nhn cidy ,ze`nh

d`nhn ci dil zile .iriax dyerc ycw wx d`nhn dpi` okl ,iyilyn xzei oi` dnexzac ,dnexzl `l la` ,ycwa leqtil iriax llka `l` dpi`y ,iqei 'xl dlrn iedc okzi `zyde

cic `id zxg` dlrn mewn lknc :uxize !ycwa iriax llka `ied `d ?'ipzna dlrn i`d aiyg i`n` :opgl` epiax axd dywde .ziyily zeidl d`nhn `l` ,dipy zeidl dzxag z`

d`nehd a`n `l` `nhp eteb oi`c oeik jzrc `wlqc ,dzxag z` d`nhn-.ol rnyn `w ,`l inp eici mb

àìàoixeaiga s` d`nhn `lc ,dnexz meyn i`e - `zeax i`n 'eke oi` oixeaiga zxn` i`-.ycwc `zeax `l` ,`zeax edl zigp `l

ãçàexag ci `nhne li`edc - leqtl exag ci cg`e eci-ikid ik ,jkitl .d`nh cia dxedh ci itelgi` meyn `nrh iwen ,eci `wec :xn`c yiwl yixl la` ,lqti m` jka epl ic

`id dipyc ,ycw d`nhn d`nh ecic-mya .`nhl dil `xiaq `xwirnc rnyn .`nhl `l la` leqtl :eixacl yxit yiwl yix dia xcd ik ,jenqa rnyn oke .inp dxedh s`

.l`eny epiax
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רח
oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtohw cren

åøéáç ãé ìáà.dz`nih `l exag cia drbp m` -ãéä äúåàádpey`xd cia rbp m` -

.exag ci d`nhn dpi` dipyd la` .exag ciaìåñôìå`nhn ci xn`c `ed ,ycwd z` -

.`nhl `l la` ,dzxiagàùéø äéì àðú àä.odipy oiliahn ycwle -äùåò éðù ïéà
éðùcid xn`c ryedi 'xl 'irnyc llkn .dipy dzxiag z` dyer dipy `idy ci oi` -

.dzenk zeidl dzxiag z` `nhnàì àîìãå
éùéìù àìå éðùdlrn jd edl zilc -

`nhl elit` - dil zi`c o`n la` .oizipznc

,od zeipy mlerl mici :xn`w ikdl ,dil zi`

.dzxiag z` `nhn ci oi` jkitläáåâð ùé éëå
úøùëî ùã÷ä úáéç àìäå ,ùã÷áoi` `l` -

exykedyk `l` ,exyked `lyk xnel ef daebp

.oilawn od d`nehe ,oiaebp od eiykre d`nehl

,oiaebp ycw ilke`a xacl epzpyn dkxved `le

.ycw ilke`e oiaebp oileg ilke`a `l`åì áçú
åøáçe`d dfe ,zexedh micia -eici lk

.zea`eqnåà ùåëá åîöò àåä ïáçúù åà
øëøëáoilawn oi`e ,ur ilk iheyt ody -

.d`nehïéìåç ìù ìöá åà ïåðö ìåëàì ù÷éáå
ïäîòelit`e ,oilegd z` ze`nhn mici oi`y -

rbz ot - ycwd mr mlk`i `ly opax xefb ikd

.eitay ycw ilke`a za`eqn eciäîåøú ïéðòì
eyr `l - dzlqet za`eqn cidy it lr s` -

ipzw ikde .rbp `le xidf :opixn` `l` ,dlrn

mr zea`eqn micia oileg oilke` :oizipzn

,oiaebp hwp ikdle .ycwd mr `l la` ,dnexzd

oiwyn eid - mdilr oiwyn eid eiykr eli`y

z` oiyere ,micid zngn mipey`x oiyrp

- eitay dnexza oirbepyke ,miipy oilegd

oiaebpa `zln wiqnc zi`e .mze` oilqet

il dn ,oilega :il `iywe ,exyked `l mlerny

mici oi` `ld ?exyked `l il dn exyked

.oilegl melk zelirenéøéñà àðãéàä ãòã ïåéë
,ycwa xeq`e dnexza xzen mixetk xqegnc -

- ipy xyrna mixeq`y it lr s`e .ope` oke

zenai zkqna opixn`ck ,dnexza oixzen

.zepip` `le jl izxq` zexf :dxizi "xf lke"n

äðùîïéðîàð äãåäéáù.ux`d inr -ìò
ïîùå ïéé úøäèedeyicwd m` ,ycew ly -

lr oipn`p - micade zezibd zrya gafnl

i`n yxtn `xnbae .dpyd zeni lk ozxiny

.hwpc dcedi `pyíéãáäå úåúéâä úòùáå-

.mdilk z` oixdhn lkdåì åàéáäåinr -

.xag odkl ux`däçéðî ìáàzbl ux`d mr -

.odkl dppzi f`e ,d`adïîàð ïîù âåì úéòéáø
.dnexz` on`p - ycw` on`pc ebinc -
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ïðúã:(`,ci) zayc `nw wxta opixn`c :wgvi epaxl dyw - 'ek dnexzd z` lqetd lk

i`n .'eke xn`c jpxt 'xc meyn ,dnexzd z` zelqet xtq zngn ze`ad micid s`

xtqc :xnel yie !`kd opzck ,mici `nhn dnexzd z` lqetc inp ilin lk elit` ?xn`w

dilr ibiltc ,mzd jixhvi` opaxlc :xnel yi cere .ilin x`y ly jk xg`e ,oey`x dxfbp

'x s`c xnel d`xp ith ,edine .ryedi iaxc

dlek rnynck ,ycwl wx xn`w `l ryedi

`tiqa xn`w ike .`l dnexzl la` ,oizrny

iazk `lde :ryedi iax mdl xn` ,oizipznc

oi` :dil exn` ,micid z` oi`nhn miIpW ycwd§¦¦

`d ?edl iywn `w i`ne ,'ek dxez ixac oicnl

,dnexzl s` ixiin ycwd iazkc dcen edi`

!ycwl `wec dnexzd z` lqetd lkc `idde-

`zlnc `neiq `l` ,`id `iyew e`l mzd

dyer ipy dnl eixac lr mrh ozil `a ,wiqnw

.ycwl oky lk ,dnexza epivn inp ikdc ,ipy

iziin `zriiq i`n :opgl` epax axdl dyw la`

'xc meyn mzd ip`y ?ycwd iazkn dizlinl

axd uxize !'ek mexr dxez xtq fge`d lk jpxt

jpxt 'xc jiiy `lc `kid inp xtqac :wgvi epax

.oilitzd mr oilitz ly zerevx oebk ,dil xn`w

wxta :opgl` epiax axdl dyw did izk` la`

ici lr ipy dyer ipyl epivn (`,cl) oilegc ipy

:xn`w `l i`n`e .ded inp dligz :jixte ,oiwyn

:xnel yie ?`kd ik ,dzxag z` d`nhny cia

yg `l jkl ,mici zkqna dil xn`w edi`c

xtq ici lr mbe .edi` xn`y dnn `zriiq `iadl

ipy dyer ipy epivn :xninl ira `l-mzdc

mzd ,edine .jpxt 'xc meyn ,`ki` dax `nrh

zayc dxfb meyn ipy dyer ipy xninl ira `l

oiwyn icy `nlc :opixn`c ,xac xyr dpenyc

mi`nh oilke` lik` ik eitl dnexzc-mzdc

epivn `ly oeik ,dnznw `l` .`nrh `d rci inp

`kd :dil xn` ?opixfb ikid `peeb i`dk d`neh

`le ycwl ipy iyily xn`wc mzdc `idde

:dywe .ycwd zxdh lr eyrpy oilega dnexzl

:xnel yie ?`kd zelrn iab dl aiyg `l i`n`

dzxdhy dnexz ip`y :`nrh yxtn mzdc

dlrn meyn e`l ok m` .ycwd lv` `id d`nh

dil zilc o`nl edine .opgl` epiax axd ,`id

`le ,ryedi 'xl xfrl` iax ikd dil xcd`c mzd

i`xen` mzd xn`wc ,izxn` `l ip` s` wiqnw

opgei 'xc `ail`e edpip-aiyg `l i`n` ok m`

xefb `l dnexzac xninl `ki`c :xnel yie ?dil

,ycw iab `l la` ,dnexz iab oifixfc meyn

epivn eznbece .dlrn oda xninl jiiy `l jkld

oifixf dnexz ilke`y iptn :opgei 'x mya `iig 'x ,ycwa xneg iab inlyexia oiwxit yixa

`nh dfae xedh dfa ,dfae dfay xac eli` ?dlrn `id `cd :`pn 'x inew `pipg 'x xn` .oifixf opi` ycw ilke`e ,od-n `id `cd.zefixfa ielzd xaca dlrn dil opiayg `l `nl` .dlr

àìe` dixag dil agz :`l` ?ycewa daebp yi ike :xne` qepbihp` oa `pipg 'x :dil opiqxb `ztqeza ,edin .cenlzdc `pyil iedc rnyn - 'ek agzy e` eita exiag el agzy `kixv

.miphw miheyt d`neh ilawn `l opaxcn elit`e ,d`neh ilawn `lc ur ilk iheyt dil eedc ,yek hwp ikdle .dnexz ly lva e` zif dnr lke`e mqiwa e` yeka `ed agzy

da hgye dpw ly zinexw wcay oebk :(`,b) oileg yixc `idd el dnece-oinezgp ly sc :(`,eq `xza `aa) "[ziad] z` xkend"a opixn` ike .d`neh lawn `lc ur ilk iheyt dedc meyn

llk leaw zia dil zilc ab lr s` ,`nh-xn`c o`nl s` (a,ev zegpn) "mgld izy" wxtac ,d`nh zktdznd `lahc `idd oke .mc` iynynn ynzyne ,mc` ynyn meyn `nh mzd

(`,d) dkeq yixa rnycck ,`lahl `xagn `lc ab lr s` ,dzid dhnl ezxbqn-.izyxit dkeq yixae .mipdk zxeza `icda `zi` ikde .ied mc` iynyn mrhn `l`

ùã÷ìdliac lk` iab ,(`,hv) oiaexirc `xza wxta dwyn aiygc ,eit wexa rbp `nlc :yxtl mileki epiid cere .i"yx yxit oke ,eit jezay ycwl zeipy eicia rbi `ny - opax xefb

.zea`eqn micia

äãåäéáùxivad zrya gafnl eyicwd m` :i"yx yxit - dpyd lka onye oii zxdh lr oipn`p-`la i`c ,yxtl okzi okc :opgl` epiax axd xn`e .dxinya oipn`p ,dpyd zeni lk

xivad zrya eyicwd-,inp mikqpl ecgia xninl epivn ded :inp i` ?dipin d`neh dil rwt diycw`c meyn eilr ycw ike .ux`d mr z`neha `nhpe ,oileg dil ded

diycw` ike .ocgiy od oilegy epl reciy oebke-zeni lk ly dnexz gipn ux`d mrc ,jenqa dnexz iab epivn oke .dxdha exneyl xdfp did `xwirne ,eilr ycw zni`y xninl `ki`

.d`ad dpyl dpdyiy `xnba rnyn envr xaga elit`e .`id `idy xagd dxikny it lr s` :`ztqeza `ipze .xagl dpzil zezibd zrya d`ad dpyl dpyd
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dbibg(ycew zay meil)

,àì Bøéáç ãé ìáà,z`nhp dpi` exiag cia d`nhd ecia rbp m`y £¨©£¥Ÿ
d`nhd eci slgzz `ny `ed dzxiag z` z`nhn ciy mrhdy
slgzz `ny yyg oi`e ,ycewa d`nha rbil `eaie dxedhd ecia

.exiag cia eciBøéáç ãé ãçàå Bãé ãçà ,øîà ïðçBé éaøåoda rbpy §©¦¨¨¨©¤¨¨§¤¨©£¥
exiag cia rbp m` `weece ,d`neh odilr exfb ,d`nhd ecia

ãiä dúBàadrbpy dipyd eci mr exiag cia rbp m` j` ,d`nhd §¨©¨
dzxiag z`nhn cie ,exiag ci d`nhp `l ,d`nhd ciaìBñôì¦§

,xg` ycew `nhi `le d`nehl iriax didiy ycewd z`àì ìáà£¨Ÿ
ànèìeciy xn`y opgei iax ixacne .xg` ycew `nhiy eze` §©¥

dzxiag z`nhn ciy gken ,exiag ci z` z`nhn dpi` dipyd
cid `ny z`nhn mixeaiga wx m`y ,mixeaiga `ly s`
rbi `ny yyg yi exiag cia mb ixd ,ycewa rbiz d`nhd
z`nhn cid i`ce `l` ,d`nh dpi` recne ,exiag ciay ycewa

.envr lv` wx jiiy dfe ,mixeaiga `ly s` dzxiag
:`xnbd zxxanéànîzx`an .opgei iax z`f cnl okidn - ¦©

:`xnbdéðz÷cîa epzpynaàôéñ,df oic lydànèî ãiäL ¦§¨¨¥¥¨¤©¨§©§¨
,äîeøzì àì ìáà Lãwì dzøéáçdyweél änì ez àärecn - £¤§¨©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨¨¨¨¦

,df oic dpypdéì àðz àäa dpyndàLéøm` yceway ,df oic ly ¨¨¨¥¥¨
z` z`nhn cidy oaen `linne ,odizy liahn zg` eci d`nhp

.dzxiag,dpéî òîL åàì àlàd`a `tiqdyééBúàìs`y zeaxl - ¤¨¨§©¦¨§¨¥
Bøéáç ãé.d`nhd ecin z`nhp ©£¥

:`xnbd dtiqendéa øãä Lé÷ì Léø óàåiaxl dcede ea xfg - §©¥¨¦¨©¥
,opgeiãçàå Bãé ãçà ,Lé÷ì Léø øîà énà éaø øîà äðBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©©¦©¦¨©¥¨¦¤¨¨§¤¨

Bøéáç ãéexiag rbp m` `weece ,d`nhd ecia erbp m` e`nhp ©£¥
ãiä dúBàadzxiag z`nhn d`nhd cide ,d`nhdìBñôìz` §¨©¨¦§

ycewdànèì àì ìáà`nhiye d`nehl iyily ezeyrl eze` £¨Ÿ§©¥
.xg` ycew

:dfa mi`pz zwelgn `xnbd d`ianådzxiag z`nhn ciy oicd §
wx,ànèì àì ìáà ìBñôìzwelgnïðúc ,àéä éàpzdpynamici) ¦§£¨Ÿ§©¥©¨¥¦¦§©

(a"n b"t,äîeøza ìñBtä ìkdze` dyere d`nehl ipy `edy ¨©¥©§¨
,iyilyíéãé ànèîea erbpyúBiðL úBéäìdnexz leqtl ezenk §©¥¨©¦¦§§¦

.ycew `nhleåokdzøéáç ànèî ãézenk zeidl,déaø éøác §¨§©¥£¤§¨¦§¥©¦
äNBò éðL ïéàå ,ïä úBiðL íéãé ,íéøîBà íéîëçå .òLBäérbepd z` §ª©©£¨¦§¦¨©¦§¦¥§¥¥¦¤

ea.(ïéleça) éðL:`xnbd dgikenåàì éàîminkglàìc àeä éðL ¥¦©¦©¨¥¦§Ÿ
ãéáò,dzxiag z`nhnd cid [dyer-],ãéáò éLéìL àäx`eane ¨¦¨§¦¦¨¦

rnyne ,`nhl `le leqtl wx dzxiag z` z`nhn ci minkgly
.`nhl s` dzxiag z` z`nhn ci ryedi iaxly

:`xnbd dgecàîìcd`nh ciy minkg mixaeqãéáò éðL àì ¦§¨Ÿ¥¦¨¦
[dyer-],éLéìL àìåj` ,llk dzxiag z` z`nhn dpi`e §Ÿ§¦¦

jka oi`e ryedi iaxk `nhl s` dzxiag z`nhn cid epzpynl
.zwelgn

:dfa zxg` mi`pz zwelgn `xnbd d`ianéàpz éðä ék àlà¤¨¦¨¥©¨¥
,dfa ewlgpyàéðúc,`ziixaaãé`idy s` ,d`nhäáeâð,[dyai-] §©§¨¨§¨

dzøéáç úà ànèîd`nehl dipy zeidlLãwa ànèì`edy §©¥¤£¤§¨§©¥©Ÿ¤
,xg` ycew leqtiäãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøác ,äîeøzì àì ìáà£¨Ÿ©§¨¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨

ãé dúBà ,øîBàdzxiag z`nhn dyaide d`nhdìBñôìycew ¥¨¨¦§
.ànèì àì ìáàd ewlgpy yxetne`nhl dzxiag z`nhn ci m` £¨Ÿ§©¥

.elqetl wx e` ycew
:dpyna epipy'åë úBáàBñî íéãéa ïéáebð íéìëBà ïéìëBàdnexza §¦¨¦§¦§¨©¦§¨

.ycewa `l la`
:dpyna df oic lr dywn `ziixaïa àðéðç éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦£¦¨¤

Lé éëå ,ñBðâéèðàoicäáeâð`le mlern dahxp `ly dyai - ©§¦§§¦¥§¨
d`neh lawl dxykedLãwä úaéç àìäå ,Lãwìmc`d ze`z - ©Ÿ¤©£Ÿ¦©©Ÿ¤

ycewlïzøLëîmdilr `a `ly s` d`neh lawl ycew ilk`nl ©§©§¨
micia mlke`l xeq`y heyt ok m`e ,miwyn drayn cg`

df oic xnel dpynd dkxved `le ,ze`nh.
:`xnbd zvxznàëéøö àìxeq`y xnel epzpyn dkxved `l - Ÿ§¦¨

lke`y ote`a `l` ,ze`nh micia xyked `ly ycew lek`l
,ea rbil `la ycewBøéáç Bì áçzL ïBâkilke` z` zexedh eiciy §¤¨©£¥

ycewdáçzL Bà ,åét CBúìmze`Bîöòì àeämiverp mdykLeëa §¦¤¨©§©§§
økøëáempi`y ur ilk iheyt mdy ,urn miieyrd dieh ilk - §©§©

,d`neh milawnìBëàì Lwéáembïéleç ìL ìöáe ïBðömiyaiïänò ¦¥¤¡§¨¨¤¦¦¨¤
oi`y zycgn dpynde ,eita mcera ycewd ilk`n mr -
rbi `ny ,eicin d`neh milawn mpi`y s` ,eitl ecia mqipkdl

`weece .eitay ycewd ilk`na d`nhd eciaìilke`eøæb Lãw §Ÿ¤¨§
,ïðaø eäaj`ìilke`,ïðaø eäa eøæb àì äîeøz,rbiy miyyeg `le §©¨¨§§¨Ÿ¨§§©¨¨

.cgi miaebp oilege dnexz lek`l xzene
:dpyna epipy'åë íéøetk øqeçîe ïðBàäycewl dliah oikixv ¨¥§©¦¦

.dnexzl `l la`
:`xnbd zxxanàîòè éàî.ycew zlik`l dliah mekixvd ©©£¨
:`xnbd daiynéøéñà eåä àðãéàä ãòc ïåékeid eiykr cry oeik - ¥¨§©¨¦§¨££¦¥

zlik`l mixedh zeidln mzrc egiqd ,miycw zlik`a mixeq`
okle yceweäðéëøöà[mekixvd-]äìéáè ïðaømzlik` mcew ©§§¦§©¨¨§¦¨

zepaxwd eaxwede zepip`d dwqty xg`l.

äðùî
,dnexzd lr ycewd zelrn zncewd dpyna x`azpy xg`l
mr zepn`p iabl ycewd lr dnexzd zlrn ef dpyn zx`an

:mzxdh lr ux`da øîBçzxdh oicäîeøz,ycewan xzei ¤§§¨
ïéðîàð äãeäéaLexnyy xnel ux`d inrïéé úøäè ìòeyicwdy ¤¦§¨¤¡¨¦©¨¢©©¦

mikqplïîLåzegpnl eyicwdy,äðMä úBîé ìkmaixwdl ozipe §¤¤¨§©¨¨
envrl dna dpea cg` lk didi ,mdn mlawp `l m`y ,gafnl

dilr aixwne(.ak lirl).úBzébä úòLáemiaprd z` mikxecyk - ¦§©©¦
oiil zbaíécaäå,onyl cad ziaa mizifd z` mihgeqyk - §©©¦

xnel ux`d inr mipn`päîeøzä ìò óàmeyn ,dxedh `idy ©©©§¨
didzy ick ,mdilk z` mixdhn ux`d inr mb mipnf mze`ay

.dxedh mznexzeøáòipnfBì eàéáäå ,íécaäå úBzébäux`d inr ¨§©¦§©©¦§¥¦
xag odklepnî äpìa÷é àì ,äîeøz ìL ïéé ìL úéáçux`d mrn - ¨¦¤©¦¤§¨Ÿ§©§¤¨¦¤

dxedh dnexzkzeni x`yay meyn ,dzxdh lr on`p epi` f`y ,
.dxdhd lr citwn epi` dpyddçépî ìáàcr elv` ux`d mr £¨©¦¨

úâìdpya miaprd zkixcl -,äàaä`idy xnel on`p didi f`e ©©©¨¨
,ycewn dxeng dnexz z`vnpe .epnn dlawl odkd lkeie dxedh
ipnf caln dpyd lk dzxdh lr mipn`p mpi` ux`d inry jka
lk mzxdh lr mipn`p ycew ly onye oiie ,micade zezibd

.dpyd
:dpyd lk dnexz zxdh lr on`p ux`d mr eay ote`øîà íàå§¦¨©

Bì,odkl ux`d mrdëBúì ézLøôäziag jezl izqpkd - ¦§©§¦§¨
dnexzdïîàð ,Lã÷ úéòéáøjezny ,ziaga `vnpd lk zxdh lr §¦¦Ÿ¤¤¡¨

dnexzd zxdh lr mb on`p ,day ycewd zxdh lr `ed on`py
.day

:dnexzd lr ux`d inr mipn`p eay sqep ote`ïîL écëå ïéé éck©¥©¦§©¥¤¤
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עשיית טובה וגמילות-חסד ליהודי בגשמיות, עם היותה בנוגע לענייניו הגשמיים, הרי אצלו רוחניות הוא.
משיחת חג הפורים ה'תשי"ז
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áìøác ìëa àì[bvxìéàBä ,ãáìa íéìë éøáLa àlà åéìò éìk úøBz Lé éìk Ba úBqëì éeàø íàL eøîà Ÿ§¨¨¨¨§¤¦¨§©§¦¥©§¦¨¨¤¨§¦§¥¥¦¦§¨¦
ïéãò ïééeàø íà eøaLpLk óà íäî ò÷ôð àì ïëì ,íéîìL eéäLk øeîb éìk úøBz íäéìò øák äéäå§¨¨§¨£¥¤©§¦¨§¤¨§¥¦¨¥Ÿ¦§©¥¤©§¤¦§§¦§¦£©¦

.éeqëì§¦
úBqëì íééeàøL ét-ìò-óà ,íäá àöBiëå íéðáà Bà úBøBøö ïBâk ,øeîâ éìk úeëiL Ba ïéàL øác ìk ìáà£¨¨¨¨¤¥©¨§¦¨§§£¨¦§©¥¨¤©©¦¤§¦§©
øàaúpL Bîk ,íîB÷îe íôeb Cøöì elôà íìèìèì øeñàå ,Ck ìéáLa éìk úøBz íäéìò ãøé àì ¯ íéìk íää¤¥¦Ÿ¨©£¥¤©§¦¦§¦¨§¨§©§§¨£¦§Ÿ¤¨§¨§¤¦§¨¥

.äìòîì§©§¨
éøö ïëìåéìk dðéàL õò úëéúç íéìèBðå íéìLëpL íéaøì øéäæäì C[cvxóã äæéà da CBîñì[dvxìáBkL §¨¥¨¦§©§¦¨©¦¤¦§¨¦§§¦£¦©¥¤¥¨§¦¦§¨¥¤©¦§

.äæ ïéðòa àöBiëå ,åéìò̈¨§©¥§¦§¨¤
Bîöò äö÷nä Cøöì BðéàLk äö÷î ìeèìè ìk øzî éøëð éãé-ìò ìáà[evx:å"òø ïnña øàaúpL Bîk , £¨©§¥¨§¦ª¨¨¦§ª§¤§¤¥§Ÿ¤©ª§¤©§§¤¦§¨¥§¦¨

לב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dkld ixe`ia
øáã ìëá àì [âöø ולא כלי שאינו חפץ כל היינו –

חפץ  אבל ואבנים, עצים עפר כגון שימוש לשום הוכן
כלשהו  לשימוש אינו 291שהוכן אפילו כלי תורת מקבל

– בשבת המותר לשימוש שיחדוהו ללא ואף גמור כלי
זה  שימוש בו לעשות שרגילים בכך .292ודי

éìë äðéàù [ãöø אותה הכינו או ייחדו שלא –

לשימוש.
óã äæéà [äöø.עץ לוח –

åîöò äö÷åîä [åöø שלא עצמו המוקצה לצורך –
כן  אם אלא לטלטל לנכרי לומר אסור – יינזק או ייגנב

גדול  הפסד .293במקום

zetqede mipeiv
ואבנים)291) כעצים (שלא לשימוש שהכינוהו בו שניכר

בו  לעשות רגילים אך בשבת האסור לשימוש הוכן אם גם
סעיף  דלעיל צמר של גיזין וכגון בשבת, המותר שימוש גם
כוונתו  אם גם בטלטול ומותרים עליהם לשבת (שרגילים ג
(שרגילים  מח סעיף דלהלן לבנים בהם), להטמין הייתה
בהם), לבנות בתחלה הייתה שמטרתו אף עליהם לשבת
(להלן  ניקבה שלא חדשה מחט נח), סעיף (להלן עורות

לט). סעיף
הוכנו 292) לא כלים ששברי ואף מ, הערה לעיל עד"ז

ראויים  אם גם המוקצים ועפר לאבנים ודומים שימוש לשום
גם  גמור מכלי פוקעת לא כלי תורת מכלֿמקום – לשימוש
אך  כלי תורת עליהם שיש דברים כשאר כעת ודינו כשנשבר
לזורקם  שדרך (או שנזרקו כלי שברי ולכך גמור, כלי אינם
שהכניסן  צמר של (כגיזין בטלטול אסורים כט) סעיף כדלעיל

שנזרק. גמור כלי משא"כ רפח) הערה לעיל ראה לאוצר,
לטלטל 293) לנכרי לומר שמותר הדין והוא סי"ב; שז סי'

שז  (סי' בידיו כבר כשהמוקצה או הנכרי לצורך מוקצה
סל"ו).

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק

Ê הפרוץ הקצר הקרפף אורך כותלי כששני זה וכל
לא  שאם הרחב חלל לתוך ונכנסים בולטים הם במילואו
במילואה  פרצה נקראת שאינו במילואה פירצה זו אין כן
בית  או חצר או קרפף של רחבו כותל כל נפרץ כן אם אלא
טפח  ובולט הרוחב מחלל ארוך הרוחב כותל היה אם אבל
הפס  ממנו ונשתייר החלל כמדת ונפרץ לכאן וטפח לכאן
לצד  בולטין הפסין שאין אף שמכאן טפח ופס שמכאן טפח
זו  אין חוץ לצד אלא אורך כתלי שבין החלל לתוך הפנים

מהכותל  קטנים גיפופים ונשתיירו הואיל במילואה פרצה
בפנים  שעומד למי נראין אינן אלו שגיפופים ואף הנפרץ
שהם  כיון במילואו הנפרץ הבית או החצר או הקרפף בתוך
כמו  לפרצה פסין משום נדונין בחוץ שעומד למי נראים
למבוי  לחי משום נידון מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי
חוץ  העומד הרי כאן כן גם כן ואם שס"ג בסי' שיתבאר כמו
אלו  לו נראין הרחב קרפף בתוך דהיינו הקצר לקרפף
הם  כאילו לפרצה ומכאן מכאן העודפים הרחבים גיפופים
אלא  נפרץ ולא הקצר של הרוחב מכותל וגיפופין שיורין
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הקצר  של ארכו כשכתלי מהֿשאיןֿכן בלבד באמצעו
ונראה  ניכר אזי הרחב החלל לתוך ונכנסים בולטים

הקצר. של רחבו מכותל אינם הללו שהגיפופים

שם  מופלגים הם שמה הבולטים אלו כתלים שראשי והוא
כגון  שבצדם הרחב קרפף אורך כתלי מן ברוחב טפחים ג'
אם  אבל טפחים ג' מהם אחד כל באורך יש אלו שגיפופים
שם  וסניפים כלבדים הם הרי טפחים ג' מהם מופלגים אינם
ונמצא  כסתום הוא שביניהם והאויר הרחב אורך כתלי לצד
ארכו  כתלי מראשי דהיינו הקצר לקרפף גיפופים שם שיש
ופחות  מכאן טפחים מג' פחות שהם הרחב אורך כתלי עד

במילואה: פרצה כאן ואין מכאן טפחים מג'

* * *
Á רשות ואחד אחד כל הרי במילואה פרצה שם שאין וכל

בית  אלא מהם אחד בכל להם נותנים ואין לעצמו
לבדו  הוא סאתים מבית יותר מהם באחד יש ואם סאתים
במילואם  לזה זה פרוצים שאינם כיון מותרים והשאר אסור

מעשר: יותר בפרצה ואין

הרבים: לרשות הסמוך גג דין שסא סימן ב חלק

בצדו ‡ טפחים י' גבוה ואינו הרבים לרשות הסמוך גג
עשרה  גבוה הוא שבחצר צדדין ובשאר הרבים שברשות

התורה. מן היא גמורה היחיד רשות

ורבים  הרבים לרשות עשרה בתוך והוא הואיל כן פי על ואף
זה  הרי קטנים וכלים כובעים בו שמניחים בו משתמשים
עד  מחצר בו להשתמש הגג לבעל ואסור הרבים כרשות
לגג  שסילק דעתו גילה שאז מחצירו קבוע סולם לו שיעשה
עליו  בעצמו להשתמש לו נוח אלא הרבים רשות מכח זה
הסולם  ליטול שסופו שכיון סילוק כאן אין עראי סולם אבל

הוא: שאינו כמו

לחול · בין לשבת בין שם שקבע[ו] כל קבוע סולם ואיזהו
קבוע: זה אין להפך או לחול ולא לשבת קבעו אם אבל

סולם ‚ אפילו גבוה הוא הרבים שברשות מצדו אם אבל
צריך. אין

מצד  בין הרבים רשות מצד בין עשרה גבוה אינו אם אבל
אינו  טפחים י' בו יש שבתוכו שהבית פי על אף החצר
סולם  ואין הוא כרמלית אלא היחיד רשות הגג על נקראת

כלל: לו מועיל

* * *
לרשות „ אמות מעשר ביתר או במילואה שנפרצה חצר

שהן  הרבים רשות כצדי נידון מחיצה מקום הרבים
אבל  המחיצה למקום החצר מתוך לטלטל ומותר כרמלית
אמות  לד' לחוץ ולא היחיד לרשות ולא הרבים לרשות לא
כן  גם נעשה הרבים לרשות שנפרצה החצר שתוך מפני
הרבים  לרשות הסמוכה זוית כקרן הוא שהרי כרמלית

שמ"ה. בסי' שנתבאר

(ואף  סופרים מדברי כרמלית הוא הרי לכרמלית נפרצה ואם
לטלטל  מותר התורה מן היחיד רשות שהוא אף כן פי על

שמ"ו). בסי' שנתבאר מטעם גמורה לכרמלית ממנו

אינה  במילואה ואינה מעשר פחות היא הפרצה אם אבל
כפתח: שהיא מפני אוסרת

נפרצה ‰ תופסת אם שהפרצה דהיינו ממש זוית בקרן
אסור  מעשר בפחות אפילו הזויות אצל רוחותיה משתי

זוית. בקרן פתח לעשות דרך שאין לפי

לכרמלית  או הרבים לרשות ממש זוית בקרן שנפרץ בית וכן
הזוית  מעל נפרץ הקירוי גם אם אסור מעשר בפחות אפילו
שאז  שאצלו לכותל זה מכותל באלכסון הוא שהנשאר עד
שאומרים  שהטעם לפי וסותם יורד תקרה פי בו אומרים אין
זוית  ובקרן לפתח שדומה משום הוא וסותם יורד תקרה פי

כלל. פתח שם לעשות דרך אין

יורד  תקרה פי בה אומרים זוית בקרן שאינה פתח אבל
במילואה. שאינה רק מעשר יתירה היא אפילו וסותם

מחיצות  ב' נפרצו אפילו במילואה היא שאפילו אומרים ויש
פי  בו אומרים עליהם קירוי ונשאר במילואם זו אצל זו
בזו  זו דבוקות מחיצות ב' שם נשאר אם וסותם יורד  תקרה
ביותר  או במילואה זו כנגד זו מחיצות ב' נפרצו אם אבל
שיש  כיון זו כנגד זו שלימות מחיצות ב' ונשאר מעשרה
אין  שכנגדה לפרצה זו מפרצה וקפנדריא פילוש ביניהם
כן  פי על ואף עיקר וכן וסותם יורד תקרה פי בהן אומרים

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו הראשונה לסברא לחוש טוב

* * *
Â לפרצה אפילו וסותם יורד תקרה פי שאין אומרים יש

טפחים. ד' הקירוי ברוחב יש כן אם אלא אחד שמרוח

משופע  התקרה פי יהא שלא כן גם שצריך אומרים ויש
תקרה  פי אלא אמרינן ולא פה בהם אין שאז שלנו כגגין

וסותם: יורד

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק

לכניסה ‡ דהיינו בתוכן לדור כדי נעשו שלא מחיצות כל
לשמור  אלא קרפף) גבי שנ"ח סי' (עיין תמיד ויציאה
דר  שאינו השדות לשמור בתוכן לישב או בתוכן שיניחו מה
עומדת  כשהחמה בלבד בצלה מסתופף אלא ולילה יומם בה
מעולה  דירה ולילה יומם השומר בה שדר סוכה (אבל עליו
העשויין  מחיצות וכן שנ"ח) בסי' שנתבאר כמו היא
מחיצה  ועושין בחמה שבונים הבנאים כגון בעלמא לצניעות
בתוך  שבונים האכסדרה וכן החמה מפני עליהם להגן

(שתשמיש בצלה הפרדס להתלונן קבוע אינו ג"כ זו מחיצה
קודרת  כשהחמה אלא בקביעות אחד ולילה יום אפילו
מעולה  דירה אחד ולילה ליום העשויה מחיצה אבל בלבד

ש"ס). בסי' שנתבאר כמו היא

התורה  מן גמורות מחיצות שהן פי על אף אלו מחיצות וכל
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לב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dkld ixe`ia
øáã ìëá àì [âöø ולא כלי שאינו חפץ כל היינו –

חפץ  אבל ואבנים, עצים עפר כגון שימוש לשום הוכן
כלשהו  לשימוש אינו 291שהוכן אפילו כלי תורת מקבל

– בשבת המותר לשימוש שיחדוהו ללא ואף גמור כלי
זה  שימוש בו לעשות שרגילים בכך .292ודי

éìë äðéàù [ãöø אותה הכינו או ייחדו שלא –

לשימוש.
óã äæéà [äöø.עץ לוח –

åîöò äö÷åîä [åöø שלא עצמו המוקצה לצורך –
כן  אם אלא לטלטל לנכרי לומר אסור – יינזק או ייגנב

גדול  הפסד .293במקום

zetqede mipeiv
ואבנים)291) כעצים (שלא לשימוש שהכינוהו בו שניכר

בו  לעשות רגילים אך בשבת האסור לשימוש הוכן אם גם
סעיף  דלעיל צמר של גיזין וכגון בשבת, המותר שימוש גם
כוונתו  אם גם בטלטול ומותרים עליהם לשבת (שרגילים ג
(שרגילים  מח סעיף דלהלן לבנים בהם), להטמין הייתה
בהם), לבנות בתחלה הייתה שמטרתו אף עליהם לשבת
(להלן  ניקבה שלא חדשה מחט נח), סעיף (להלן עורות

לט). סעיף
הוכנו 292) לא כלים ששברי ואף מ, הערה לעיל עד"ז

ראויים  אם גם המוקצים ועפר לאבנים ודומים שימוש לשום
גם  גמור מכלי פוקעת לא כלי תורת מכלֿמקום – לשימוש
אך  כלי תורת עליהם שיש דברים כשאר כעת ודינו כשנשבר
לזורקם  שדרך (או שנזרקו כלי שברי ולכך גמור, כלי אינם
שהכניסן  צמר של (כגיזין בטלטול אסורים כט) סעיף כדלעיל

שנזרק. גמור כלי משא"כ רפח) הערה לעיל ראה לאוצר,
לטלטל 293) לנכרי לומר שמותר הדין והוא סי"ב; שז סי'

שז  (סי' בידיו כבר כשהמוקצה או הנכרי לצורך מוקצה
סל"ו).

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

לשבת: מחיצות היקף דין שס סימן ב' חלק

Ê הפרוץ הקצר הקרפף אורך כותלי כששני זה וכל
לא  שאם הרחב חלל לתוך ונכנסים בולטים הם במילואו
במילואה  פרצה נקראת שאינו במילואה פירצה זו אין כן
בית  או חצר או קרפף של רחבו כותל כל נפרץ כן אם אלא
טפח  ובולט הרוחב מחלל ארוך הרוחב כותל היה אם אבל
הפס  ממנו ונשתייר החלל כמדת ונפרץ לכאן וטפח לכאן
לצד  בולטין הפסין שאין אף שמכאן טפח ופס שמכאן טפח
זו  אין חוץ לצד אלא אורך כתלי שבין החלל לתוך הפנים

מהכותל  קטנים גיפופים ונשתיירו הואיל במילואה פרצה
בפנים  שעומד למי נראין אינן אלו שגיפופים ואף הנפרץ
שהם  כיון במילואו הנפרץ הבית או החצר או הקרפף בתוך
כמו  לפרצה פסין משום נדונין בחוץ שעומד למי נראים
למבוי  לחי משום נידון מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי
חוץ  העומד הרי כאן כן גם כן ואם שס"ג בסי' שיתבאר כמו
אלו  לו נראין הרחב קרפף בתוך דהיינו הקצר לקרפף
הם  כאילו לפרצה ומכאן מכאן העודפים הרחבים גיפופים
אלא  נפרץ ולא הקצר של הרוחב מכותל וגיפופין שיורין
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כמה  בתוכן יש אפילו חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק
אלא  בתוכן מטלטלין אין סופרים מדברי מכלֿמקום מילין,
אינן  שהן מפני סאתים מבית יותר בתוכן יש אם אמות בד'
בכלל  ועד סאתים בית עד אבל לדירה מוקפות חשובות

המוקף: בכל לטלטל מותר

* * *
אינם · אם סביבו כל למטה יורדין שענפיו אילן לפיכך

שמחוברים  במקום ועיקרן הארץ מן טפחים ג' גבוהים
ומותר  מחיצה חשובים הם הרי טפחים י' גבוה הוא לאילן

לדירה. נעשו שלא פי על אף בתוכן לטלטל

ויקשרם  בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלא והוא
לעמוד  יכולה שאינה מחיצה שכל הרוח ינידם שלא כדי שם

מחיצה. אינה מצויה ברוח

שמחוברים  במקום טפחים י' גבוהים אין אם הדין והוא
כקשת  שעשויים עשרה גבוהים הם שבאמצע אלא לאילן
אין  שאם עשרה גובה בכל ד' על ד' ביניהם שיהא וצריך
ככרמלית: הן הרי ואילך מעשרה מלמטה אלא ד' ביניהם

אסור ‚ סאתים מבית יותר אבל סאתים בית עד זה וכל
ענפיו  שיהיו כדי כך לשם מתחלה האילן נטע ואפילו
כיון  כלום מועיל זה אין הטלטול שם להתיר סביבו מחיצות
השדות  לשמור בצלו להסתופף אלא בו לדור עשוי שאינו
כדי  מתחלה נטעו לא ואפילו בו לדור עשוי הוא אם אבל
רוב  אם בו לדור כדי הענפים בין קש שמילא אלא בו לדור
הדופן  כל כאילו זה הרי לדירה שם הממלא הקש מן הדופן
(ואפילו  מסאתים ביותר אפילו שם ומטלטלין לדירה עשוי
יותר  ברחבו יש ואם מותר מעשר יותר הקש ברוחב שאין
בסי' כמ"ש מותר כן גם הדופן רוב שאינו פי על אף מעשר

שנ"ח):

* * *
ועש „ טפחים ה' שגבוה הרי תל טפחים ה' מחיצה עליו ה

כאן  יש שהרי דבר לכל גמורה היחיד רשות גביו על זה
שאומרים  עצמו גובה מן טפחים ה' היינו טפחים י' מחיצה
טפחים  וה' שמ"ה בסי' כמ"ש למעלה מחיצה אסיק גוד בו

מצטרפין. וגוד שהמחיצה המחיצה מן

מחיצה  לשם נעשית שלא דהיינו מאליה העומדת מחיצה
דבר: לכל כשרה

במזיד ‰ דבר לכל כשרה בשוגג בשבת שנעשית מחיצה
לרשות  מתוכה הזורק לחייב להחמיר היא מחיצה
קנס  משום בתוכה הטלטול להתיר להקל לא אבל הרבים
בתחלת  כלל מחיצה שם היתה כשלא אמורים דברים במה
אפילו  ועשאה וחזר והסירה שם היתה אם אבל השבת

הראשון: להתירה חזרה במזיד

Â ועל בכרמלית או הרבים ברשות היא כשהמחיצה זה וכל

יש  זו מחיצה בלא גם אם אבל היחיד רשות שם נעשה ידה
גמורה  היחיד רשות שם נעשה ידן שעל מחיצות עוד שם
סופרים  מדברי שם לטלטל אסור שהיה אלא התורה מן
היתה  לא ואפילו שם לטלטל להתיר זו מחיצה מועלת

במזיד. בשבת ונעשית השבת בתחלת

אפילו  מותר כך, אחר ונפלה השבת בתחלת שם היתה ואם
עוד  שם יש מבלעדיה שגם שכיון כלל ונעשית חזרה לא

הותרה: שהותרה כיון שבת אומרים אנו הרי מחיצות

* * *
Ê במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון כיצד

גם  והבדילו בכרמלית או הרבים ברשות סביבותיהם
בשלו  לטלטל מותר אחד כל והיה יחד עירבו ולא ביניהם
כיון  שבת אומרים אנו שביניהם המחצלאות נגללו ובשבת
שביניהם  המחצלאות מבלעדי שגם כיון הותרה שהותרה

הראשונות. מחצלאות ידי על גמורה היחיד רשות היתה

ונפרסו  ביניהם פרוסות מחצלאות היו לא השבת קודם ואם
מותר. במזיד אפילו בשבת

אינן  במזיד בשבת שנפרסו החיצונות מחצלאות אבל
ונגללו  השבת בתחלת פרוסות כבר היו כן אם אלא מועילות
שבת  בהם אומרים אין ונפרסו חזרו לא ואם ונפרסו וחזרו
המפסיקות  מחיצות כאן ואין הואיל הותרה שהותרה כיון

גמורה. כרמלית או הרבים רשות בין

ל  הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף פי (אבל על אף דירה
רשות  הוא התורה שמן כיון סופרים מדברי ככרמלית שהוא
כמ"ש  הותרה שהותרה כיון שבת בו אומרים גמורה היחיד

ש"ס): בסי'

Á יחד ועירבו בזו זו קשורות שהן שבים ספינות שתי  וכן
שהותרה  כיון שבת בהן אומרים אין נפסקו ובשבת
ביניהן  מפסיק הים כאילו זה הרי שכשנפסקו לפי הותרה
חזרו  אם אבל גמורה כרמלית הוא והים שנ"ה בסי' כמ"ש
שמבלעדי  כיון הראשון להתירן חזרו במזיד אפילו ונקשרו

היחיד: רשות שתיהן היו זה

Ë מבית יותר היא אפילו בכולה לטלטל מותר ספינה
אומרים  ואין דירה למוקפת שחשובה מפני סאתים

לדירה. שלא נעשו מים להבריח מחיצותיה

היא  זו שכפייתה תחתיה לדור כפאה אם לומר צריך ואין
לדירה  מוקפת כן ע"י ונעשה מטה לדירת מחיצתה עשיית

אסיק. גוד משום מלמעלה גבה על גם

בין  תחתיה בין בה מטלטלין אין לזופתה כפאה אם אבל
שבטל  מפני מסאתים יותר היא אם אמות בד' אלא עליה
זמן  כל עומדות שאינן זו בכפייתן דירה מתורת מחיצותה

מעלה: לדירת ולא מטה לדירת לא כפייתן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כמה  בתוכן יש אפילו חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק
אלא  בתוכן מטלטלין אין סופרים מדברי מכלֿמקום מילין,
אינן  שהן מפני סאתים מבית יותר בתוכן יש אם אמות בד'
בכלל  ועד סאתים בית עד אבל לדירה מוקפות חשובות

המוקף: בכל לטלטל מותר

* * *
אינם · אם סביבו כל למטה יורדין שענפיו אילן לפיכך

שמחוברים  במקום ועיקרן הארץ מן טפחים ג' גבוהים
ומותר  מחיצה חשובים הם הרי טפחים י' גבוה הוא לאילן

לדירה. נעשו שלא פי על אף בתוכן לטלטל

ויקשרם  בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלא והוא
לעמוד  יכולה שאינה מחיצה שכל הרוח ינידם שלא כדי שם

מחיצה. אינה מצויה ברוח

שמחוברים  במקום טפחים י' גבוהים אין אם הדין והוא
כקשת  שעשויים עשרה גבוהים הם שבאמצע אלא לאילן
אין  שאם עשרה גובה בכל ד' על ד' ביניהם שיהא וצריך
ככרמלית: הן הרי ואילך מעשרה מלמטה אלא ד' ביניהם

אסור ‚ סאתים מבית יותר אבל סאתים בית עד זה וכל
ענפיו  שיהיו כדי כך לשם מתחלה האילן נטע ואפילו
כיון  כלום מועיל זה אין הטלטול שם להתיר סביבו מחיצות
השדות  לשמור בצלו להסתופף אלא בו לדור עשוי שאינו
כדי  מתחלה נטעו לא ואפילו בו לדור עשוי הוא אם אבל
רוב  אם בו לדור כדי הענפים בין קש שמילא אלא בו לדור
הדופן  כל כאילו זה הרי לדירה שם הממלא הקש מן הדופן
(ואפילו  מסאתים ביותר אפילו שם ומטלטלין לדירה עשוי
יותר  ברחבו יש ואם מותר מעשר יותר הקש ברוחב שאין
בסי' כמ"ש מותר כן גם הדופן רוב שאינו פי על אף מעשר

שנ"ח):

* * *
ועש „ טפחים ה' שגבוה הרי תל טפחים ה' מחיצה עליו ה

כאן  יש שהרי דבר לכל גמורה היחיד רשות גביו על זה
שאומרים  עצמו גובה מן טפחים ה' היינו טפחים י' מחיצה
טפחים  וה' שמ"ה בסי' כמ"ש למעלה מחיצה אסיק גוד בו

מצטרפין. וגוד שהמחיצה המחיצה מן

מחיצה  לשם נעשית שלא דהיינו מאליה העומדת מחיצה
דבר: לכל כשרה

במזיד ‰ דבר לכל כשרה בשוגג בשבת שנעשית מחיצה
לרשות  מתוכה הזורק לחייב להחמיר היא מחיצה
קנס  משום בתוכה הטלטול להתיר להקל לא אבל הרבים
בתחלת  כלל מחיצה שם היתה כשלא אמורים דברים במה
אפילו  ועשאה וחזר והסירה שם היתה אם אבל השבת

הראשון: להתירה חזרה במזיד

Â ועל בכרמלית או הרבים ברשות היא כשהמחיצה זה וכל

יש  זו מחיצה בלא גם אם אבל היחיד רשות שם נעשה ידה
גמורה  היחיד רשות שם נעשה ידן שעל מחיצות עוד שם
סופרים  מדברי שם לטלטל אסור שהיה אלא התורה מן
היתה  לא ואפילו שם לטלטל להתיר זו מחיצה מועלת

במזיד. בשבת ונעשית השבת בתחלת

אפילו  מותר כך, אחר ונפלה השבת בתחלת שם היתה ואם
עוד  שם יש מבלעדיה שגם שכיון כלל ונעשית חזרה לא

הותרה: שהותרה כיון שבת אומרים אנו הרי מחיצות

* * *
Ê במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון כיצד

גם  והבדילו בכרמלית או הרבים ברשות סביבותיהם
בשלו  לטלטל מותר אחד כל והיה יחד עירבו ולא ביניהם
כיון  שבת אומרים אנו שביניהם המחצלאות נגללו ובשבת
שביניהם  המחצלאות מבלעדי שגם כיון הותרה שהותרה

הראשונות. מחצלאות ידי על גמורה היחיד רשות היתה

ונפרסו  ביניהם פרוסות מחצלאות היו לא השבת קודם ואם
מותר. במזיד אפילו בשבת

אינן  במזיד בשבת שנפרסו החיצונות מחצלאות אבל
ונגללו  השבת בתחלת פרוסות כבר היו כן אם אלא מועילות
שבת  בהם אומרים אין ונפרסו חזרו לא ואם ונפרסו וחזרו
המפסיקות  מחיצות כאן ואין הואיל הותרה שהותרה כיון

גמורה. כרמלית או הרבים רשות בין

ל  הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף פי (אבל על אף דירה
רשות  הוא התורה שמן כיון סופרים מדברי ככרמלית שהוא
כמ"ש  הותרה שהותרה כיון שבת בו אומרים גמורה היחיד

ש"ס): בסי'

Á יחד ועירבו בזו זו קשורות שהן שבים ספינות שתי  וכן
שהותרה  כיון שבת בהן אומרים אין נפסקו ובשבת
ביניהן  מפסיק הים כאילו זה הרי שכשנפסקו לפי הותרה
חזרו  אם אבל גמורה כרמלית הוא והים שנ"ה בסי' כמ"ש
שמבלעדי  כיון הראשון להתירן חזרו במזיד אפילו ונקשרו

היחיד: רשות שתיהן היו זה

Ë מבית יותר היא אפילו בכולה לטלטל מותר ספינה
אומרים  ואין דירה למוקפת שחשובה מפני סאתים

לדירה. שלא נעשו מים להבריח מחיצותיה

היא  זו שכפייתה תחתיה לדור כפאה אם לומר צריך ואין
לדירה  מוקפת כן ע"י ונעשה מטה לדירת מחיצתה עשיית

אסיק. גוד משום מלמעלה גבה על גם

בין  תחתיה בין בה מטלטלין אין לזופתה כפאה אם אבל
שבטל  מפני מסאתים יותר היא אם אמות בד' אלא עליה
זמן  כל עומדות שאינן זו בכפייתן דירה מתורת מחיצותה

מעלה: לדירת ולא מטה לדירת לא כפייתן
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:"ixkf dfe ,mlrlinWmrd''i±d''qW,dUrzÎ`ld''e §Ÿ¨§¤¦§¦§¦¦©©Ÿ©£¤

mrixkf±g''nx.dUrÎzFvn ¦¦§¦§©¦§£¥

mW `Ed d''i ixdW ,d''e zpigAn dlrnl d''i dPde§¦¥§©§¨¦§¦©¤£¥¥
.Fnvr iptA¦§¥©§

`di" WExiR mbDinW"`Ax16:miWxtn Wi ,d''iÎmW ©¥§¥§¥©¨¥§¨§¦¥
`Ax'נ "ו כּו סימן ריׁש ח ּיים" אֹורח  ּב"ט ּור ׁשּכת ּוב FnkEּכמֹו . ©¨ְְִִֵֶַַָָ§

" oiprA oM mB x`AzPWzFxYqPd"Epiwl` 'dl,hk miaSp) ¤¦§¨¥©¥§¦§¨©¦§¨©¡Ÿ¥¦¨¦

(gkd''i ±17" ,zFlbPde± "zFlbpÎd''e'כּו. §©¦§¦§

dnn oaEOM ,"ixkf" zpigAn dlrnl ± "inW" oke§¥§¦§©§¨¦§¦©¦§¦©¨¦©
migqtC 'b wxR sFq `xnBA aEzMX18. ¤¨©§¨¨¤¤¦§¨¦
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.7(fi ,c zFa`)¨

.8KExA WFcTd cFak dNrzn ,(xg`d cSd) "`xg` `xhQ"d ztRkp xW`M)©£¤¦§¤¤©¦§¨¨¢¨©©¨©¥¦§©¤§©¨¨

.(lMd lr dlrnl `Edּכן ּגם יתרֹו(xdf)(ועּיין ּפרׁשת a)ריׁש ,fq).( §©§¨©©ŸְֵֵַַŸ©ְִֵַָָ

.9.(xF`l KWFgd zkitd)£¦©©¤§

.10.(a wxR "dcFard" qxhpEw d`x)§¥§§¥¨£¨¤¤

.11.(l wxR `ipY d`x .`k ,fi d`x zWxR ixtq .` ,k zFnai)§¨¦§¥¨¨©§¥§¥©§¨¤¤

.12.(a ,dr `xzA `aA)¨¨¨§¨

.13.(b ,gl glW dxFz ihETl mb d`x)§¥©¦¥¨§©

ּׁשּנתּבאר14. מה b)(ועּיין ,`p glW oOwl) וּיׁשלח" הּמתחיל ּבדּבּור ְְִֵֵֶַַָ§©¨§©ְְְִִִַַַַ
ׁשלח. ּדפרׁשת ּבהפטרה ְְְְַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע",

ּפרׁשת  ריׁש אֹור" ּב"תֹורה – "ארץ" ּפעמים ג' מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָועּיין
ריׁש ּבּׁשל''ה מּזה ועּיין ּכסאי". "הּׁשמים הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבראׁשית,
ב'. עּמּוד סֹוף ער''ב, ּדף עקב, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ועּיין ויחי. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּפרׁשת
המתחיל  ּדּבּור סֹוף "היכל", ּבפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ׁשם. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּובהרמ''ז

נרי" אּתה `)"ּכי ,`n xF` dxFY).( ִִֵַָ¨

.15[WiaMr] "zinnV"d FnM ,xnFlM" .gk ,l ilWn ."Kln ilkidA `ide")§¦§¥§¥¤¤¦§¥§©§©§¨¦©¨¦

zElWlYWdd zpigA lM KM ,llM mFwn zqtFY Dpi`e "Kln ixcgA" zklFdW¤¤¤§©§¥¤¤§¥¨¤¤¨§¨¨¨§¦©©¦§©§§

Epiide ,`Ed KExA sFq oi` xF` zEnvr iAbl llM mFwn qtFY Fpi` r"iA`c§©¦©¥¥¨§¨§©¥©§¥¨§©§

zpigAn mb ixnbl KxrA lCap iM ,sFq oi` xF`d zEdnE zEnvr zEnnFx mvFrl§¤§©§§¨¥¦¦§¨§¥¤§©§¥©¦§¦©

lkl xi`n FY`n xi`Od xF`d did ixd oM m`e ,zElWlYWdl xFwn̈§¦§©§§§¦¥£¥¨¨¨©¥¦¥¦¥¦§¨

.` ,ftx (` KxM mixaC) oPgz`e dxFYd xF` ."zg` d`eeWdA zElWlYWdd©¦§©§§§©§¨¨©©©¨¨¤§©©§¨¦§©

.(zFnFwn dOkaE§©¨§

.16.(WiCTd gqFp)©©©¦

.17mipETY .` ,gpw .` ,hkw sC r oETY mWe ak oETY Wix xdf ipETzA oFWNd oM)¥©¨§¦¥Ÿ©¥¦§¨¦©¦¦

.(a ,`w Wcg xdGn¦Ÿ©¨¨

.18xn` ?`Ed cg` FnW e`l `pci`d Eh` ± "cg`" i`n ,"cg` FnWE" :` ,p)§¤¨©¤¨¨¨¦§¨¨§¤¨¨©

i''d c''EiA aYkp ± dGdÎmlFrd ;`AdÎmlFrd dGdÎmlFrM `l :wgvi xA ongp ax©©§¨©¦§¨Ÿ¨¨©¤¨¨©¨¨¨©¤¦§¨§¥

aYkpe i''d c''EiA `xwp ± cg` FNEM `AdÎmlFrl la` ,zilC s''l`A `xwpe§¦§¨§©¤¨¥£¨¨¨©¨¤¨¦§¨§¥§¦§¨

.aizM 'mlrl' :`Aq `Edd Dil xn` ,`wxitA DWxcnl `ax xaq .i''d c''EiA§¥¨©¨¨§¦§¨¨§¦§¨¨©¥©©¨§¨©§¦
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okle .dUrÎzFvOn midFaB md dUrzÎ`Nd ,oM m`e§¦¥©Ÿ©£¤¥§¦¦¦§£¥§¨¥
oilgFOW cr mXn ff `l ± aWe dUrÎzevn lr xar"¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦

"Fl19dlFY daEWY" ± dUrzÎ`l zevnA oM oi`X dn ,©¤¥¥§¦§©Ÿ©£¤§¨¨
d''iכּו' zpigAn mikWnPW itl Epiide ."20`lRi dfe . §©§§¦¤¦§¨¦¦§¦©§¤¦¨¥

zkWnde iENib mpipr dUrÎzFvOd ixdW :dxF`kl¦§¨¤£¥©¦§£¥¦§¨¨¦§©§¨©
g''nx' md 'oicEwR g''nx'c ,Ff dUrn ici lr zEwl ¡̀Ÿ©§¥©£¥¤§©§¦¥§©

oixa`'`MlnC21mEW `Mil dUrzÎ`laE ;wx ,dUrn ¥¨¦§©§¨§Ÿ©£¤¥¨©£¤©
lFcB df didi Ki` ,oM m` ± dxiar xaFr Fpi`e aWFIW¤¥§¥¥£¥¨¦¥¥¦§¤¤¨

?dUrÎzevn dUFrdn¥¨¤¦§©£¥

yxXW itlC :zpzFPd `id ,dAxC`C ,oiprd K ©̀¨¦§¨§©§©¨¦©¤¤¦§¦¤Ÿ¤
oM lr ,d''i zpigAn ,c`n DFab mFwOn ± dUrzÎ`Nd©Ÿ©£¤¦¨¨©§Ÿ¦§¦©©¥

"dUrY l`e aW" ici lr wx ,dHnl milM mdl oi`'כּו. ¥¨¤¥¦§©¨©©§¥¥§©©£¤

oipr Edfe"drExf `l ux`A"(a ,a dinxi):WExiR ± §¤¦§¨§¤¤Ÿ§¨¦§§¨¥
,"`l" zpigA mEIwA Epiid ,"`l" zpigA `id drixGdW¤©§¦¨¦§¦©Ÿ©§§¦§¦©Ÿ
zpigAn KiWnn Edf ± dUrzÎ`l zFvn zxinW EpiidC§©§§¦©¦§Ÿ©£¤¤©§¦¦§¦©

"mW mc` aWi `l" xW`(e ,a dinxi)zpigAn dlrnl Epiid , £¤Ÿ¨©¨¨¨¦§§¨©§§©§¨¦§¦©
"`MlnC oixa` g''nx" ± 'mc`' zpigA mdW ,dUr zFvn¦§£¥¤¥§¦©¨¨§©¥¨¦§©§¨

.כּו'

mdW ,dUr zFvn oipr dNgY miCwdA df oaEie§¨¤§©§¦§¦¨¦§¨¦§£¥¤¥
d''qW md dUrzÎ`l d''qWe ;"`MlnC mixa` g''nx"§©¥¨¦§©§¨§©©Ÿ©£¤¥©©

mCd odAW ,miciB22KxC lr ,`Ed "mixa`" WExiR dPde . ¦¦¤¨¤©¨§¦¥¥¥¨¦©¤¤
gM FnM ,FA WAElOW WtPd zEIgl ilM `Ed xa`d lWn̈¨¨¥¤§¦§©©¤¤¤§¨§Ÿ©

.micIA ± dUrOd gke ,W`xA WAEln ± lkVd©¥¤§¨¨Ÿ§Ÿ©©©£¤©¨©¦

"mipFpia"A x`Fan dPdeנ"א ּפרק  א ', zEIgdWחלק Ki` : §¦¥§¨§¥¦ֵֶֶֶ¥¤©©
,WtPdn dx`de iENib zpigA wx `Ed mixa`dA WAElOd©§¨§¨¥¨¦©§¦©¦§¤¨¨¥©¤¤
g''nxl zwNgzOW xnFl KiIW `l Dnvr WtPd ENi`C§¦©¤¤©§¨Ÿ©¨©¤¦§©¤¤¦§©

mixa`'כּו,oigFOA WAlznE xi`n dPOn iENiBd mbe , ¥¨¦§©©¦¦¤¨¥¦¦§©¥©¦
xa` lM lAwnE ,mixa`d lM x`Wl mXn KWnp dx`de§¤¨¨¦§¨¦¨¦§¨¨¨¥¨¦§©¥¨¥¨

FBfn itM Fl iE`xd zEIge gM'כּו.zEkix`A mW oIEri . Ÿ©§©¨¨§¦¦§§¨¨©£¦

WtPd zEIgn Ff dx`dW ,oaEn mFwn lMn mpn`̈§¨¦¨¨¨¤¤¨¨¥©©¤¤
micg`l Eide WtPd zEnvr mr cg`zn xa` lkAW¤§¨¥¨¦§©¥¦©§©¤¤§¨©£¨¦
`ide ,gFOAW lkVA zlMUOd `id WtPdW ,WOn©¨¤©¤¤¦©©§¤¤©¥¤¤©©§¦

zxAcOd'23כּוlM miwNYqn sEBdn WtPd wNYqdaE ; ©§©¤¤§¦§©¥©¤¤¥©¦§©§¦¨
,oaEn ixd ,mixa`dA dPOn mikWnp EidW zFgMd©Ÿ¤¨¦§¨¦¦¤¨§¨¥¨¦£¥¨
WtPd mr micg`zn mixa` g''nxAW zEIgde zFgMdW¤©Ÿ§©©¤¦§©¥¨¦¦§©£¦¦©¤¤
cg` lM ,cgEin ilkA cg` lM mipkFW df lM mre ,WOn©¨§¦¨¤§¦¨¤¨¦§¦§¨¨¤¨

WtPdn dx`d mzFidl ± Fnvr iptA cg`e'כּו. §¤¨¦§¥©§¦§¨¤¨¨¥©¤¤
mixa` g''nx" oipr ± dlrnl lWn KxC lr oaEi Kke§¨¨©¤¤¨¨§©§¨¦§¨§©¥¨¦

rEcId xn`OM `EdW ,"`MlnC24:,cg idFIge Edi`" §©§¨¤©©£¨©¨©¦§©¦¨
"cg idFnxbe Edi`. ¦§©§¦¨

iM"idFIg"sFqÎoi`n KWnPd zEIgde xF`d `Ed ¦©¦¨§©©©¦§¨¥¥
cqgd dPde .cqg zpigaA WAlzn zFidl `EdÎKExÄ¦§¦§©¥¦§¦©¤¤§¦¥©¤¤

"`rFxC" `xwp25df zEIge xF`l ilkE xa` `EdW ± ¦§¨§¨¤¥¤§¦§§©¤
oEPi` lMn e`l"C ,`EdÎKExA sFqÎoi`n KWnPd hEWRd©¨©¦§¨¥¥¨§©¦¨¦

"llM Edi` zFCn26oM m` ixde ."cg idFIge Edi`", ¦¦§¨©£¥¦¥¦§©¦¨
,`EdÎKExA sFqÎoi` ± FxFwnA cgEin df zEIge xF`W¤§©¤§¨¦§¥¨
`Ed ± FxFwnA xa`dAW zEIgd zEcg`zd lWnA l''Pke§©©¦§©¦§©£©©¤§¨¥¤¦§

mbe ;dnWPd mvre Edi`""cg idFnxbKxAzi `EdW , ¤¤©§¨¨§©¦§©§¦¨¤¦§¨¥
FCqg zCnE'כּו.zilkzA micgEin ¦©©§§¨¦§©§¦

g''nx"A sFqÎoi` xF` WAlzIW ,Ff dkWnd dPde§¦¥©§¨¨¤¦§©¥¥¦§©
idFIge Edi`" zFidl ,lWn KxC lr "`MlnC mixa ¥̀¨¦§©§¨©¤¤¨¨¦§¦§©¦
lr ,oFbM .dUrÎzFvn g''nx ici lr `Ed ± "cg idFnxbe§©§¦¨©§¥§©¦§£¥§©
`rFxC ± cqg" zpigaA KWnp micqgÎzElinbE dwcv ici§¥§¨¨§¦£¨¦¦§¨¦§¦©¤¤§¨

"`pini24± dxEab"A KWnp mipiC zevn mEIw ici lre ; §¦¨§©§¥¦¦§©¦¦¦§¨¦§¨
± `YzlcÎ`zExrz` ici lr oke ;"`l`nU `rFxC§¨§¨¨§¥©§¥¦§£¨¦§©¨
xn`nM ,dxEaB zpigA oM mb `EdW ,"Fxvi z` WaFM"WM§¤¥¤¦§¤©¥§¦©§¨§©£©

xFAB Edfi`" :l"fx'27"כּו. ©©¥¤¦
lM lr dxFYd wqr zlrn oipr oM mB oaEi df iR lre§©¦¤¨©¥¦§¨©£©¥¤©¨©¨

:zFvOd x`W§¨©¦§
cg`d :mixa` g''nx zpigaA zFbxcn 'a Wi dPd iM¦¦¥¥©§¥¦§¦©§©¥¨¦¨¤¨
KxC lre .minipRd mixa` ± 'ade ,mipFvigd mixa`d ±¨¥¨¦©¦¦§©¥¨¦©§¦¦§©¤¤
`Ed mdA ± minipRd mixa` :oFYgYd mc`A lWn̈¨¨¨¨©©§¥¨¦©§¦¦¨¤
.mipFvigd mixa`An xzFi zEIgd zEInipR zEWAlzd¦§©§§¦¦©©¥¦¨¥¨¦©¦¦
oM oi`X dn ,EdXnA mzaEwp minipRd mixa` aFx KklE§¨¥¨¦©§¦¦§¨¨§©¤©¤¥¥

mipFvigd mixa`A28. ¨¥¨¦©¦¦
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WFcTd xn` ."xFC xFcl ixkf dfe mlrl inW df" ,aizM :inx `pia` ax©¨¦¨¨¥§¦¤§¦§Ÿ¨§¤¦§¦§¨©©¨

ip` `xwpe ,`''d c''EiA ip` aYkp ± `xwp ip` aYkp ip`WM `l :`EdÎKExÄŸ§¤£¦¦§¨£¦¦§¨¦§¨£¦§¥§¦§¨£¦

.(zilC s''l`A§©¤¨¥

.19.(a ,hl oiWECw)¦¦

יֹום 20. ענין "לבאר הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו
`)הּכּפּורים" ,gq mixERMd mFi oOwl). ִִַ§©¨©¦¦

.21sFq cr sc ,l oETY xdf ipETY .a ,fiw .` ,giw mihRWn a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¦§¨¦¦¥Ÿ©¦

.(` cEnr©

נעׂשה 22. יׂשראל ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועּיין
`)לנׁשמע" ,bi xAcOA oOwl)"ּברכבי "לסּוסתי הּמתחיל ּובדּבּור .oOwl) ְְִַ§©¨©¦§¨ְְְְְִִִִֵַַָ§©¨

(a ,ai mixiXd xiW. ¦©¦¦

"וידּבר"23. ּפסּוק על ּבאריכּות זה מׁשל ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ(ועּיין
הּדּברֹות c)ּדעׂשרת ,eh xAcOA oOwl).( ְֲִֶֶַַ§©¨©¦§¨

.24xdf ipETY .cg` eilke `Ed ,cg` (zFxF`d) EPOn zkWnPd zEIgde `Ed)§©©©¦§¤¤¦¤¨¤¨§¥¨¤¨¦¥Ÿ©

.(a cEnr sFq ,b sC dnCwdA©©§¨¨©©

.25rFxf] `pini `rFxc ± cqg" :a ,fi sC "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨©¤¤§¨§¦¨§©

.("[l`nU rFxf] `l`nU `rFxc ± dxEaB ,[oinï¦§¨§¨§¨¨§©§Ÿ

.26.(mW)¨

.27.(` ,c zFa` . "Fxvi z` WaFMd") ּבאריכּות מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ©¥¤¦§¨ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ידּבר" "מׁשה הּמתחיל c)ּבדּבּור ,fq xF` dxFY). ְְְִִֵֶַַַֹ¨

.28.(` ,an oiNEg d`x)§¥¦
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zEnC `le sEb Fl oi`"W iR lr s`C ,oaEi lWnPde§©¦§¨¨§©©¦¤¥§Ÿ§
"sEBd29"mc` ipA oFWlM dxFz dxAC" df lM mr ,30Wie , ©¦¨¤¦§¨¨¦§§¥¨¨§¥

.zFIpFvige zEInipR zpigA oM mB mẄ©¥§¦©§¦¦§¦¦

lFkiaM `Ed dxFYd wqr zevn dPd ,llM Kxce§¤¤§¨¦¥¦§©¥¤©¨¦§¨
dnkgn `ziixF`" iM .miinipRd mixa` zpigAn¦§¦©¥¨¦©§¦¦¦©§¨¥¨§¨

"zwtp31dnkgA aizkE ,(` ,g zldw)xi`Y mc` znkg" : ¨§¨§¦§¨§¨Ÿ¤¤¨§©¨¨¨¦
eipR`vOW ici lr EdA` iAx lW eipt Eadv" oiprkE ;" ¨¨§¦§¨¨£¨¨¤©¦©¨©§¥¤¨¨

"`Ycg `YtqFY32KM ± mipR zx`d Wi df ici lrW , ¤§¨©§¨¤©§¥¤¥¤¨©¨¦¨
'd x`i" zFidl dlrnl KWnpeipR"Lil`(dk ,e `Up)± ¦§¨§©§¨¦§¨¥¨¨¥¤¨Ÿ

zpigAzEInipR. §¦©§¦¦
l''fx xn`nkE33ÎKExA WFcTd ,dpFWe `xFTd lM" : §©£©©©¨©¥§¤©¨¨

`EdÎKExA WFcTd"W df oipre ."FCbpM dpFWe `xFw `Ed¥§¤§¤§§¦§¨¤¤©¨¨
sFqÎoi` xF` zpigA iENib `Ed ,"FCbpM dpFWe `xFw¥§¤§¤§¦§¦©¥
dnkg zpigA Kxrn Fpi` Fnvr cSn iM ,d`NirÎdnkgA§¨§¨¦¨¨¦¦©©§¥¥¥¤§¦©¨§¨
W`xAW gFOA FnkE .zEInipR zpigA iENib df ixde ,llM§¨©£¥¤¦§¦©§¦¦§©©¤¨Ÿ

xF`a iM" Edfe .zEIgd zinipR iENiB mWLipR. . Epl Yzp ¨¦§¦¦©©§¤¦§¨¤¨©¨¨
zxFYmiIg'34"כּו. ©©¦

zpigaA dkWndd `Ed zFvOd dUrn wqrA mpn`e§¨§¨§¥¤©£¥©¦§©©§¨¨¦§¦©
KWnp micqg zElinB ici lr :lWnM ,mipFvigd mixa ¥̀¨¦©¦¦§¨¨©§¥§¦£¨¦¦§¨

`pini `rFxC ± cqg" zpigaA'כּוdxFYÎcEnlY" okle ." ¦§¦©¤¤§¨§¦¨§¨¥©§¨
"mNEM cbpM35.zEInipRd zpigaA FzFidl , §¤¤¨¦§¦§¦©©§¦¦

lM zEllM llFM oigFOAW zEIgd ,lWn KxC lr FnkE)§©¤¤¨¨©©¤©¦¥§¨¨
mixa` g''nxd lW zEIgd36zEllM lW oigFOd `id dxFYd KM , ©©¤¨§©¥¨¦©©¨¦©¦¤§¨

zFvOd37`''fCÎoigFn `idW Epiide .38(. ©¦§§©§¤¦¦§¨

" EdfedezFIzF` ,zFvnE dxFY od "EpipalE Epl zlbP §¤§©¦§Ÿ¨§¨¥¥¨¦§¦
d''ed :died mWAWe''iedidIW ± dxFYd wqrA `Ed ¤§¥£¨¨©§¥¤©¨¤¦§¤

de ,"FCbpM dpFWe `xFw `EdÎKExA WFcTd"`''d`Ed ©¨¨¥§¤§¤§§©¥
,g''nx dlFrW "d''e mr ixkf" Edfe .zFvOd dUrnA§©£¤©¦§§¤¦§¦¦¤¤§©

.d''e cEgi KWnp dUrÎzFvn ici lrW Epiid©§¤©§¥¦§£¥¦§¨¦

'b wxR sFq `xnBd WExitl dPd :"d''e mr ixkf" WExitE)¥¦§¦¦¦¥§¥©§¨¨¤¤
`xwPW FnM 'ied lW d`ixTd Edf "ixkf"C ,rnWn migqtC¦§¨¦©§©§¦§¦¤©§¦¨¤£¨¨§¤¦§¨
zpigaA zFidl Kixv zFvOd mEIw iM ,Epiide .zEpc` mWA§¥©§§©§¦¦©¦§¨¦¦§¦§¦©
mW dxFn df lre ,oFc`d z` caFrW car zpigA ,lFrÎzlAw©¨©§¦©¤¤¤¥¤¨¨§©¤¤¥

ipc`39. ©§©

dUrÎzFvn ici lrW ± "d''e mr ixkf" WExiR ,oM m`e§¦¥¥¦§¦¦¤©§¥¦§£¥
aEzMX dn KxC lr .zEpc` mWA died mW iENib mikiWnn©§¦¦¦¥£¨¨§¥©§©¤¤©¤¨

(k ,a wETag)FWcw lkidA 'de"'כּו`EdW ,on` zpeEM oiprkE ;" £©©§¥©¨§§¦§¨©¨©¨¥¤
ipc`Î'ied xEAig40:(. ¦£¨¨©§©

.xESiwmr ixkf" ,dUrzÎ`l d''qW ± "D''i mr inW" oipr ¦¦§¨§¦¦¨©©Ÿ©£¤¦§¦¦
zFvOn midFaB dUrzÎ`l rECn .dUr zFvn g''nx ± "d''e§©¦§£¥©©Ÿ©£¤§¦¦¦§
.'`MlnC mixa` g''nx md dUr zFvn g''nx' WExiR .dUr£¥¥§©¦§£¥¥§©¥¨¦§©§¨

cqg ,zFxitq xUrA sFqÎoi` xF` zFkWnd'41כּו`id dxFYde . ©§¨¥§¤¤§¦¤¤§©¨¦
minipRd mixa`'כּו."d''e mr ixkf" WExitE .: ¥¨¦©§¦¦¥¦§¦¦

la` .bmikWnp od ,"dUrzÎ`l d''qW ± d''i mr inW" £¨§¦¦©©Ÿ©£¤¥¦§¨¦
" :xn`p df lrW ,d''i zpigAnzFxYqPd± "Epiwl` 'dl ¦§¦©¤©¤¤¡©©¦§¨©¡Ÿ¥

.d''e zpigAn dlrnl mdW¤¥§©§¨¦§¦©
:d''i zpigA oM `xwPW "zFxYqp" oFWl oipr xE`iaE¥¦§¨§¦§¨¤¦§¨¥§¦©

aizM dPdC(ai ,gk aFI`):WExiR ,"`vOY oi`n dnkgde" : §¦¥§¦¦§©¨§¨¥©¦¦¨¥¥
zElWlYWdA iENiBd ziW`x `id dnkgdW42`Ede , ¤©¨§¨¦¥¦©¦©¦§©§§§

l"fx Exn` df lre .died mWC c''EId43`xap c''EiA" : ©§¥£¨¨§©¤¨§©©§¦§¨
,dpiA zpigaA KWnp dnkgdOW :WExiR ,"`AdÎmlFrd̈¨©¨¥¤¥©¨§¨¦§¨¦§¦©¦¨
`Ad mlFrd WxW dPOOW ,zEwl` zbVde zpad `EdW¤£¨©§©¨©¡Ÿ¤¦¤¨Ÿ¤¨¨©¨

oipdpe oiaWFi" Wi"44"כּו'± iadF` ligpdl" ;45. §¦§¤¡¦§©§¦£©¥

zpigA oiicr `id dnkgd iM :'oi`n Wi' zpigA Edfe§¤§¦©¥¥©¦¦©¨§¨¦£©¦§¦©
ÎgM ± oi`d''nzpigA ,mpn`e ."`vOY oi`O"W itl ± ©¦Ÿ©¨§¦¤¥©¦¦¨¥§¨§¨§¦©

lM iptNW dpigA `Ed dnkgd `vOY EPOOW oi`d̈©¦¤¦¤¦¨¥©¨§¨§¦¨¤¦§¥¨
dxivi xtqA Exn` df lre .died mWC zElWlYWdd46: ©¦§©§§§¥£¨¨§©¤¨§§¥¤§¦¨
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.30.(a ,`l zFkxA)§¨

.31.(` ,dt Fxzi mW d`xE .` ,`kw mihRWn a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨¦§¥¨¦§

.32.(` dkld ,g wxR zAW inlWExi)§©§¦©¨¤¤£¨¨

.33.(gi wxR Wix dAx EdIl` iac `pY .clxzz dki` ipFrnW hEwli d`x)§¥©§¦§¦¥¨¨¨§¥¥¦¨©¨¥¤¤

.34.(dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨

.35.(` ,fkw zAW .` ,` d`R)¥¨©¨

הּנ''ל.36. נ"א ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ׁשּנתּבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכמֹו

כּו'".37. לרקיע מעל קֹול "ויהי ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּוכמֹו

ּכסאי"38. "הּׁשמים ּפסּוק על ׁשּנתּבאר FzNigzA)ּכמֹו xF` dxFY). ְְְִִִִֵֶַַַָָָ¨¦§¦¨

ּכח 39. נא יגּדל "ועּתה הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּוכמֹו
ְַַאדני".

יׂשראל"40. "ׁשּובה ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (oOwlועּיין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ§©¨

(c ,dq mixiXd xiW. ¦©¦¦

כּו'. ז''א ּבדכּורא, ּד"זכרי" ּפירׁש, י''ג סעיף זיי''ן, אֹות אֹור" ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּוב"מאֹורי
ּובתיּקּון  א'. עּמּוד ה', ודף ב'. עּמּוד ד', דף זהר ּתּקּוני ּבהקּדמת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָֹועּיין

ּתֹורה ּוב"לּקּוטי ב'. עּמּוד ס"ב, דף ּבראׁשית,[l"fix`dn]כ''ב, ּפרׁשת " ְִֵַַָ¥¨©¦©ְִֵַָָ
יֹום  את "זכֹור הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ּומה מצֹות. לטעמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהקּדמתֹו

לקּדׁשֹו" .הּׁשּבת ְְַַַָ

מ 41. ּׁשּנתּבאר מה ּגּבי ועּיין ער", ולּבי יׁשנה "אני הּמתחיל ּבדּבּור ּזה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ְִַָ"רעיתי".

.42.(` wxR r"iA` iWExC xrW miIg ur d`x)§¥¥©¦©©§¥©¦©¤¤

.43.(a ,hk zFgpn)§¨

.44.("dpikXd eiGn mipdpe . . oiaWFi miwiCv . . `Ad mlFrd :` ,fi zFkxA)§¨¨¨©¨©¦¦§¦§¤¡¦¦¦©§¦¨

.45WlW wiCve wiCv lkl ligpdl `Ed KExA WFcTd cizr" :DtFqA oivwEr)§¦§¨¨¦©¨¨§©§¦§¨©¦§©¦§

iad` ligpdl' :(`k ,g ilWn) xn`PW ,zFnlFr dxUre zF`n'Wi.(" ¥©£¨¨¨¤¤¡©¦§¥§©§¦Ÿ£©¥

.46.(f dpWn ,` wxR)¤¤¦§¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

okle .dUrÎzFvOn midFaB md dUrzÎ`Nd ,oM m`e§¦¥©Ÿ©£¤¥§¦¦¦§£¥§¨¥
oilgFOW cr mXn ff `l ± aWe dUrÎzevn lr xar"¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨©¤£¦

"Fl19dlFY daEWY" ± dUrzÎ`l zevnA oM oi`X dn ,©¤¥¥§¦§©Ÿ©£¤§¨¨
d''iכּו' zpigAn mikWnPW itl Epiide ."20`lRi dfe . §©§§¦¤¦§¨¦¦§¦©§¤¦¨¥

zkWnde iENib mpipr dUrÎzFvOd ixdW :dxF`kl¦§¨¤£¥©¦§£¥¦§¨¨¦§©§¨©
g''nx' md 'oicEwR g''nx'c ,Ff dUrn ici lr zEwl ¡̀Ÿ©§¥©£¥¤§©§¦¥§©

oixa`'`MlnC21mEW `Mil dUrzÎ`laE ;wx ,dUrn ¥¨¦§©§¨§Ÿ©£¤¥¨©£¤©
lFcB df didi Ki` ,oM m` ± dxiar xaFr Fpi`e aWFIW¤¥§¥¥£¥¨¦¥¥¦§¤¤¨

?dUrÎzevn dUFrdn¥¨¤¦§©£¥

yxXW itlC :zpzFPd `id ,dAxC`C ,oiprd K ©̀¨¦§¨§©§©¨¦©¤¤¦§¦¤Ÿ¤
oM lr ,d''i zpigAn ,c`n DFab mFwOn ± dUrzÎ`Nd©Ÿ©£¤¦¨¨©§Ÿ¦§¦©©¥

"dUrY l`e aW" ici lr wx ,dHnl milM mdl oi`'כּו. ¥¨¤¥¦§©¨©©§¥¥§©©£¤

oipr Edfe"drExf `l ux`A"(a ,a dinxi):WExiR ± §¤¦§¨§¤¤Ÿ§¨¦§§¨¥
,"`l" zpigA mEIwA Epiid ,"`l" zpigA `id drixGdW¤©§¦¨¦§¦©Ÿ©§§¦§¦©Ÿ
zpigAn KiWnn Edf ± dUrzÎ`l zFvn zxinW EpiidC§©§§¦©¦§Ÿ©£¤¤©§¦¦§¦©

"mW mc` aWi `l" xW`(e ,a dinxi)zpigAn dlrnl Epiid , £¤Ÿ¨©¨¨¨¦§§¨©§§©§¨¦§¦©
"`MlnC oixa` g''nx" ± 'mc`' zpigA mdW ,dUr zFvn¦§£¥¤¥§¦©¨¨§©¥¨¦§©§¨

.כּו'

mdW ,dUr zFvn oipr dNgY miCwdA df oaEie§¨¤§©§¦§¦¨¦§¨¦§£¥¤¥
d''qW md dUrzÎ`l d''qWe ;"`MlnC mixa` g''nx"§©¥¨¦§©§¨§©©Ÿ©£¤¥©©

mCd odAW ,miciB22KxC lr ,`Ed "mixa`" WExiR dPde . ¦¦¤¨¤©¨§¦¥¥¥¨¦©¤¤
gM FnM ,FA WAElOW WtPd zEIgl ilM `Ed xa`d lWn̈¨¨¥¤§¦§©©¤¤¤§¨§Ÿ©

.micIA ± dUrOd gke ,W`xA WAEln ± lkVd©¥¤§¨¨Ÿ§Ÿ©©©£¤©¨©¦

"mipFpia"A x`Fan dPdeנ"א ּפרק  א ', zEIgdWחלק Ki` : §¦¥§¨§¥¦ֵֶֶֶ¥¤©©
,WtPdn dx`de iENib zpigA wx `Ed mixa`dA WAElOd©§¨§¨¥¨¦©§¦©¦§¤¨¨¥©¤¤
g''nxl zwNgzOW xnFl KiIW `l Dnvr WtPd ENi`C§¦©¤¤©§¨Ÿ©¨©¤¦§©¤¤¦§©

mixa`'כּו,oigFOA WAlznE xi`n dPOn iENiBd mbe , ¥¨¦§©©¦¦¤¨¥¦¦§©¥©¦
xa` lM lAwnE ,mixa`d lM x`Wl mXn KWnp dx`de§¤¨¨¦§¨¦¨¦§¨¨¨¥¨¦§©¥¨¥¨

FBfn itM Fl iE`xd zEIge gM'כּו.zEkix`A mW oIEri . Ÿ©§©¨¨§¦¦§§¨¨©£¦

WtPd zEIgn Ff dx`dW ,oaEn mFwn lMn mpn`̈§¨¦¨¨¨¤¤¨¨¥©©¤¤
micg`l Eide WtPd zEnvr mr cg`zn xa` lkAW¤§¨¥¨¦§©¥¦©§©¤¤§¨©£¨¦
`ide ,gFOAW lkVA zlMUOd `id WtPdW ,WOn©¨¤©¤¤¦©©§¤¤©¥¤¤©©§¦

zxAcOd'23כּוlM miwNYqn sEBdn WtPd wNYqdaE ; ©§©¤¤§¦§©¥©¤¤¥©¦§©§¦¨
,oaEn ixd ,mixa`dA dPOn mikWnp EidW zFgMd©Ÿ¤¨¦§¨¦¦¤¨§¨¥¨¦£¥¨
WtPd mr micg`zn mixa` g''nxAW zEIgde zFgMdW¤©Ÿ§©©¤¦§©¥¨¦¦§©£¦¦©¤¤
cg` lM ,cgEin ilkA cg` lM mipkFW df lM mre ,WOn©¨§¦¨¤§¦¨¤¨¦§¦§¨¨¤¨

WtPdn dx`d mzFidl ± Fnvr iptA cg`e'כּו. §¤¨¦§¥©§¦§¨¤¨¨¥©¤¤
mixa` g''nx" oipr ± dlrnl lWn KxC lr oaEi Kke§¨¨©¤¤¨¨§©§¨¦§¨§©¥¨¦

rEcId xn`OM `EdW ,"`MlnC24:,cg idFIge Edi`" §©§¨¤©©£¨©¨©¦§©¦¨
"cg idFnxbe Edi`. ¦§©§¦¨

iM"idFIg"sFqÎoi`n KWnPd zEIgde xF`d `Ed ¦©¦¨§©©©¦§¨¥¥
cqgd dPde .cqg zpigaA WAlzn zFidl `EdÎKExÄ¦§¦§©¥¦§¦©¤¤§¦¥©¤¤

"`rFxC" `xwp25df zEIge xF`l ilkE xa` `EdW ± ¦§¨§¨¤¥¤§¦§§©¤
oEPi` lMn e`l"C ,`EdÎKExA sFqÎoi`n KWnPd hEWRd©¨©¦§¨¥¥¨§©¦¨¦

"llM Edi` zFCn26oM m` ixde ."cg idFIge Edi`", ¦¦§¨©£¥¦¥¦§©¦¨
,`EdÎKExA sFqÎoi` ± FxFwnA cgEin df zEIge xF`W¤§©¤§¨¦§¥¨
`Ed ± FxFwnA xa`dAW zEIgd zEcg`zd lWnA l''Pke§©©¦§©¦§©£©©¤§¨¥¤¦§

mbe ;dnWPd mvre Edi`""cg idFnxbKxAzi `EdW , ¤¤©§¨¨§©¦§©§¦¨¤¦§¨¥
FCqg zCnE'כּו.zilkzA micgEin ¦©©§§¨¦§©§¦

g''nx"A sFqÎoi` xF` WAlzIW ,Ff dkWnd dPde§¦¥©§¨¨¤¦§©¥¥¦§©
idFIge Edi`" zFidl ,lWn KxC lr "`MlnC mixa ¥̀¨¦§©§¨©¤¤¨¨¦§¦§©¦
lr ,oFbM .dUrÎzFvn g''nx ici lr `Ed ± "cg idFnxbe§©§¦¨©§¥§©¦§£¥§©
`rFxC ± cqg" zpigaA KWnp micqgÎzElinbE dwcv ici§¥§¨¨§¦£¨¦¦§¨¦§¦©¤¤§¨

"`pini24± dxEab"A KWnp mipiC zevn mEIw ici lre ; §¦¨§©§¥¦¦§©¦¦¦§¨¦§¨
± `YzlcÎ`zExrz` ici lr oke ;"`l`nU `rFxC§¨§¨¨§¥©§¥¦§£¨¦§©¨
xn`nM ,dxEaB zpigA oM mb `EdW ,"Fxvi z` WaFM"WM§¤¥¤¦§¤©¥§¦©§¨§©£©

xFAB Edfi`" :l"fx'27"כּו. ©©¥¤¦
lM lr dxFYd wqr zlrn oipr oM mB oaEi df iR lre§©¦¤¨©¥¦§¨©£©¥¤©¨©¨

:zFvOd x`W§¨©¦§
cg`d :mixa` g''nx zpigaA zFbxcn 'a Wi dPd iM¦¦¥¥©§¥¦§¦©§©¥¨¦¨¤¨
KxC lre .minipRd mixa` ± 'ade ,mipFvigd mixa`d ±¨¥¨¦©¦¦§©¥¨¦©§¦¦§©¤¤
`Ed mdA ± minipRd mixa` :oFYgYd mc`A lWn̈¨¨¨¨©©§¥¨¦©§¦¦¨¤
.mipFvigd mixa`An xzFi zEIgd zEInipR zEWAlzd¦§©§§¦¦©©¥¦¨¥¨¦©¦¦
oM oi`X dn ,EdXnA mzaEwp minipRd mixa` aFx KklE§¨¥¨¦©§¦¦§¨¨§©¤©¤¥¥

mipFvigd mixa`A28. ¨¥¨¦©¦¦
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.(zilC s''l`A§©¤¨¥

.19.(a ,hl oiWECw)¦¦

יֹום 20. ענין "לבאר הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו
`)הּכּפּורים" ,gq mixERMd mFi oOwl). ִִַ§©¨©¦¦

.21sFq cr sc ,l oETY xdf ipETY .a ,fiw .` ,giw mihRWn a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¦§¨¦¦¥Ÿ©¦

.(` cEnr©

נעׂשה 22. יׂשראל ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועּיין
`)לנׁשמע" ,bi xAcOA oOwl)"ּברכבי "לסּוסתי הּמתחיל ּובדּבּור .oOwl) ְְִַ§©¨©¦§¨ְְְְְִִִִֵַַָ§©¨

(a ,ai mixiXd xiW. ¦©¦¦

"וידּבר"23. ּפסּוק על ּבאריכּות זה מׁשל ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ(ועּיין
הּדּברֹות c)ּדעׂשרת ,eh xAcOA oOwl).( ְֲִֶֶַַ§©¨©¦§¨

.24xdf ipETY .cg` eilke `Ed ,cg` (zFxF`d) EPOn zkWnPd zEIgde `Ed)§©©©¦§¤¤¦¤¨¤¨§¥¨¤¨¦¥Ÿ©

.(a cEnr sFq ,b sC dnCwdA©©§¨¨©©

.25rFxf] `pini `rFxc ± cqg" :a ,fi sC "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨©¤¤§¨§¦¨§©

.("[l`nU rFxf] `l`nU `rFxc ± dxEaB ,[oinï¦§¨§¨§¨¨§©§Ÿ

.26.(mW)¨

.27.(` ,c zFa` . "Fxvi z` WaFMd") ּבאריכּות מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ©¥¤¦§¨ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ידּבר" "מׁשה הּמתחיל c)ּבדּבּור ,fq xF` dxFY). ְְְִִֵֶַַַֹ¨

.28.(` ,an oiNEg d`x)§¥¦



c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

xn`nkE ,"xtFq dY` dn cg` iptl"47cg `Ed Yp`" : ¦§¥¤¨¨©¨¥§©£¨©§§¨
,iENibe dbVd mEXn dlrnl `Ed mWe ."oAWEga `le§¨§§¨§¨§©§¨¦©¨¨§¦

"llM DiA `qitY daWgn zil"C48oi`O"W dnkgd wx , §¥©§¨¨§¦¨¥§¨©©¨§¨¤¥©¦
.iENiBd ziW`x `Ed "`vOY¦¨¥¥¦©¦

l''fx Exn`W Edfe49:`WixA ± mlFr lW FziIxaM" §¤¤¨§©©¦§¦¨¤¨§¥¨
"`xFdp xcde `kFWg± dnkg zpigA Epiid "`xFdp" iM : £¨©£©§¨¦§¨©§§¦©¨§¨

`Ed ,oi`n dnkgd zEEdzd zFidl ickE .iENiBd ziW`x¥¦©¦§¥¦§¦§©©¨§¨¥©¦
xYqde mlrd zFidl gxkEOW ,"`kFWg `WixA" ici lr©§¥§¥¨£¨¤§¨¦§¤§¥§¤§¥
.dnkgdn dlrnNW oi` zpigAdn dNBzi `NW ,dNgY§¦¨¤Ÿ¦§©¤¥©§¦©©¦¤§©§¨¥©¨§¨

xn`p df lre(ai ,gi miNdY)"Fxzq KWg zWi" :50ici lre . §©¤¤¡©§¦¦¨¤Ÿ¤¦§§©§¥
"`xFdp" zpigA zFidl KM xg` KWnp df mlrde KWgŸ¤§¤§¥¤¦§¨©©©¦§§¦©§¨

.iENiBd ziW`x ± dnkgA§¨§¨¥¦©¦
xTir iM :zg` dCEwp wx `EdW ,c''Ei zF`A fOExnE§¨¨¤©§¨©©¦¦¨
;"Fxzq KWg zWi" ,mlrd zpigaAX dn `Ed ± xFwnE¨©¤¦§¦©¤§¥¨¤Ÿ¤¦§
dCEwp ,c''Ei zpigA ,dPhw dx`d wx ± mXn iENiBde§©¦¦¨©¤¨¨§©¨§¦©§¨

`nlrA51E`xwPW Edfe .'d zpigaA KWnp c''EInE . §¨§¨¦¦§¨¦§¦©§¤¤¦§§
.`iqMz`cÎ`nlr zpigA mdW ± "zFxYqPd"©¦§¨¤¥§¦©¨§¨§¦§©§¨

" oM mb E`xwpe)miTnrn"52xn`p df lre ,(e ,av miNdY)c`n" : §¦§§©¥©£©¦§©¤¤¡©§¦¦§Ÿ
Ewnr"LizFaWgn53. ¨§©§§¤

x`AzPX dn oiIre"מסעי "א ּלה ּפסּוק על irqnּבּביא ּור  oOwl) §©¥©¤¦§¨¥ְֵֵֵֶַַַָ§©¨©§¥

,(b ,bvlW FnzFg" oipr Edfe ,"zn`" `xwp dnkgdW oiprA§¦§¨¤©¨§¨¦§¨¡¤§¤¦§¨¨¤
"zn` `EdÎKExA WFcTd54,dnkgd zlrn oaEn mXnE . ©¨¨¡¤¦¨¨©£©©¨§¨

.d''e zFpigA odW ,zFCOd lr ± d''i `xwPd©¦§¨©©¦¤¥§¦

"drEWid ipirn" oM mb dpiaE dnkg E`xwpe(b ,ai dirWi).ּכמֹו §¦§§¨§¨¦¨©¥©©§¥©§¨§©§¨ְ

פ''ד סעיף ׁשם , א ֹור" ּב"מא ֹורי )ׁשּכת ּוב ְִִֵֶָָָ

zFidl dPd iM .dUrzÎ`Nd WxW `Ed mXn dPde§¦¥¦¨Ÿ¤©Ÿ©£¤¦¦¥¦§
KWg zWi" zpigA ,"zFxYqPd" zpigAn iENiB eiWkr©§¨¦¦§¦©©¦§¨§¦©¨¤Ÿ¤
dlrnl ENit` ,iENiBd zFidl llM xWt` i` ,"Fxzq¦§¦¤§¨§¨¦§©¦£¦§©§¨
zil"C xg`n ,WOn zEdOd zbVdA ,mipFilrd zFnlFrÄ¨¨¤§¦§©¨©©©©¨¥©©§¥
dbVdd `Ed iENiBd oipr wx ;"llM Dia `qitY daWgn©§¨¨§¦¨¥§¨©¦§©©¦©©¨¨
`xwpe ,dbVd Fa didIW xWt` i`We ,bVEn Fpi`W Ki ¥̀¤¥¨§¤¦¤§¨¤¦§¤©¨¨§¦§¨

;"dlilXd KxC" Ff dbVd oipr¦§¨©¨¨¤¤©§¦¨
"`rici dnkga `le miMg" oipr FnM55xWt` i` ± §¦§¨©¦§¨§¨§¨§¦¨¦¤§¨

Ki` lFlWPW wx ,"miMg" zpigA zEdn zbVd zFidl¦§©¨©©§¦©©¦©¤¦§¥
dnkgd zEdnE bEqe Kxrn Fpi`W ,"`rici dnkga `l"C§¨§¨§¨§¦¨¤¥¥¥¤§©©¨§¨

lr sqFp xaC `Ed mi`xaPAW dnkgdW .mi`xaPdAW¤§©¦§¨¦¤©¨§¨¤©¦§¨¦¨¨¨©
xace .cg` Fznkge KxAzi `Ed oM oi`X dn ,FzEnvr©§©¤¥¥¦§¨¥§¨§¨¤¨§¨¨
`l"C dlilXd rcPW wx ,`Ed Ki` biVdl xWt` i` df¤¦¤§¨§©¦¥©¤¥©©§¦¨§¨

`rici dnkga'כּו." §¨§¨§¦¨
± xaC mEW dEdzi `l mc`AW lkVd on ixd ,oke§¥£¥¦©¥¤¤¨¨¨Ÿ¦§©¤¨¨
FnM ,d`ixAd oi`n Wi deEdOd `Ed KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥©§©¤¥¥©¦©§¦¨§

aEzMW(ck ,cw miNdY)i` df xaC ixd ,"ziUr dnkgA" : ¤¨§¦¦§¨§¨¨¦¨£¥¨¨¤¦
oi`n died didi dnkgd zpigAn Ki` biVdl xWt ¤̀§¨§©¦¥¦§¦©©¨§¨¦§¤£¨¨¥©¦
`l"C dlilXd wx ,zEdOd biVdl xWt` i`W ixd ,Wil§¥£¥¤¦¤§¨§©¦©©©©§¦¨§¨

`rici dnkga'כּו." §¨§¨§¦¨
.uw oi`l zFAx zFbVd zFbxcn oM mB Wi dlilXd oipraE)§¦§¨©§¦¨¥©¥©§¥©¨©§¥¥

a `l"C Ki` biVdl wx lkEp `l Ep` ixdWdnkg± "`rici ¤£¥¨Ÿ©©§©¦¥§¨§¨§¨§¦¨
dnkg"A uw oi` zFbxcn Wi ixde .iWFp` lkVd Kxrn Fpi`W¤¥¥¥¤©¥¤¡¦©£¥¥©§¥¥¥§¨§¨

oFilrd ocrÎoBe ,r''iac dnkg `idW ,Fnvr "`rici'כּוmWe . §¦¨©§¤¦¨§¨§¦©§©¥¤¨¤§§¨
ocrÎoBc `rici dnkg Kxrn Fpi`W Ki` EbiVi'כּוbVEi mbe , ©¦¥¤¥¥¥¤¨§¨§¦¨§©¥¤§©©

.dlilXd oipr Ki`e ,"`rici dnkga `l" oiprd Edn xzFi¥©¨¦§¨¨§¨§¨§¦¨§¥¦§¨©§¦¨
(oiai oiaOde§©¥¦¨¦

oM mB mpiprW ,dUrzÎ`l zFvn WxW EkWnp mXnE¦¨¦§§Ÿ¤¦§Ÿ©£¤¤¦§¨¨©¥
"alg lk`z `l" :dUrnA dlilXd `Ed56lk`z `l" ; ©§¦¨§©£¤ŸŸ©¥¤ŸŸ©

"mC(ai ,fi ixg`)KWg zWi" zpigAn mWxXW itl ,`Ede . ¨©£¥§§¦¤¨§¨¦§¦©¨¤Ÿ¤
zpigaA wx ,zilbp dbVdA eiWkr `A Fpi`W ,"Fxzq¦§¤¥¨©§¨§©¨¨¦§¥©¦§¦©

dlilXd zbVd'כּוdf iENiB KiWndl dHnl ilMd Kkl , ©¨©©§¦¨§¨©§¦§©¨§©§¦¦¤
"dUre mEw" `idW ,dUrÎzevn ici lr zFidl xWt` i ¦̀¤§¨¦§©§¥¦§©£¥¤¦©£¥
xF`dl xa`e ilM lWn KxC lr `Ed bFxz`d ixdW ±¤£¥¨¤§©¤¤§©§¦§¥¨§¨

' ± d''e zpigAn wx Edfe ,KWnPddeKWnPW ,'zFlbP ©¦§¨§¤©¦§¦©§©¦§¤¦§¨
dfl ilM oM mB dHnl Wi KMld ,bVEn zFidl milkA§¥¦¦§¨¦§¨¥§©¨©¥§¦¨¤

."dUre mEw"A§©£¥
,ilM KiIW `l "Fxzq KWg zWi" zpigal oM oi`X dn©¤¥¥¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¦
ici lr wx ,llM "DiA `qitY daWgn zil" `dC§¨¥©§¨¨§¦¨¥§¨©©§¥
`EdW ,algd `Ede ,cBpOd zFUrl `NW ± dUrzÎ`lŸ©£¤¤Ÿ©£©§©¥§©¥¤¤
,ziwl`d dXEcTd z`xWd zpigal xiYqnE cBpn§©¥©§¦¦§¦©©§¨©©§¨¨¡Ÿ¦
± dnkg zpigA `Ede ,lEHiAd zpigaA wx dxFW Fpi`W¤¥¤©¦§¦©©¦§§¦©¨§¨

,"zn`" dnkgd `xwp okle .dnÎgM"ּב"בינֹונים ׁשּנתּבאר ּכמֹו Ÿ©¨§¨¥¦§¨©¨§¨¡¤ְְְִִֵֵֶָ

ּבהגהה  ל "ה .ּפרק ֶֶַַָָ

iENiB zpigaA Edvw qt` dnkgA KWnp ,oM m`e§¦¥¦§¨§¨§¨¤¤¨¥¦§¦©¦
FnM ,df lEHiA ici lr "Fxzq KWg zWi" zpigAn¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§©§¥¦¤§
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.47.(` ,fi ,"EdIl` gzR" dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.48.(mW)¨

.49.(a ,fr zAW)©¨

ונאוה"50. אני "ׁשחֹורה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (oOwl(ועּיין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ§©¨

(b ,d mixiXd xiW.("לבנה אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה "אׁש – ¦©¦¦ְְֵֵֵַַָָָ

ּפרׁשת 51. הּזהר" ּב"ביאּורי הוי', ּדׁשם יּו''ד מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ(ועּיין
b)אחרי ,er).("ּכּפרה עלי "הביאּו ב': עּמּוד ע"ט, ּדף ׁשם הּמאמר ּפי על , ֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ג',52. חלק ּובּזהר ז'. ּפרק סֹוף מ''ם, אֹות אֹור" ּב"מאֹורי ׁשּכתּוב ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּכמֹו
וּיקרא ּפרׁשת `)סֹוף ,ek) ס"ג ּדף ּבׁשּלח ּובפרׁשת ב'. עּמּוד רס"ה ודף . ְְְְִַַַַַַַַָָָָָ

ב' .עּמּוד ַ

לגּני"53. "ּבאתי הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,b mixiXd xiW oOwl). ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ§©¨¦©¦¦

.54(` ,dp zAW)©¨

.55.(mW xdf ipETY)¦¥Ÿ©¨

.56.("Elk`z `l mC lke alg lM" :fi ,b `xwIe)©¦§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

`WixA" WExitA lirl x`AzPW"`xFdp xcde `kFWg ¤¦§¨¥§¥§¥§¥¨£¨©£©§¨
lEHiAdכּו' zpigA xiYqnE cBpn `Ed algd zlik` Kkl ,§¨£¦©©¥¤§©¥©§¦§¦©©¦

.iENiBd rpFnE¥©©¦
ixd ,Fcil d`AW dxiard xaFr `le aWFIW ici lre§©§¥¤¥§Ÿ¥¨£¥¨¤¨¨§¨£¥
xWt` i` iM ,l''PM "zFxYqPd" ± d''i zpigAn KiWnn df¤©§¦¦§¦©©¦§¨©©¦¦¤§¨
oipr `EdW FfM dpigA ici lr wx ± dkWnd mdn zFidl¦§¥¤©§¨¨©©§¥§¦¨¨¤¦§¨

cBpOd on dlilXd'כּוaEzMW FnkE .(al ,ak xFn`)`le" ©§¦¨¦©§©¥§¤¨¡§Ÿ
oFxQge llg EUrz `l ± "ElNgz57`liOn df ici lre , §©§Ÿ©£¨¨§¦¨§©§¥¤¦¥¨

oFMWi'כּו. ¦§
ux`A" oipr zpigA Edfe`l'`l' zpigA ,"drExf §¤§¦©¦§¨§¤¤Ÿ§¨§¦©Ÿ

iM ,dUrÎzFvnC 'od' zpigAn dlrnl `Ed dUrzÎ`lc§Ÿ©£¤§©§¨¦§¦©¥§¦§£¥¦
`kFWg `WixA"'כּו."Fxzq KWg zWi" ," §¥¨£¨¨¤Ÿ¤¦§

sFq `xnBA aEzMX dn itl dPd ,"d''i mr inW" WExitE)¥§¦¦¦¥§¦©¤¨©§¨¨
m`e ± aYkPW FnM 'ied mW Epiid "inW" ± l''Pd migqtC 'b wxR¤¤¦§¨¦©©§¦©§¥£¨¨§¤¦§¨§¦

?"d''i mr inW" Edn oM¥©§¦¦

"iiga"A aEzMX dn iR lr ,xnFl Wi K`ּדף ּבׁשּלח , ּפרׁשת ©¥©©¦©¤¨§©§¥ְַַַַָָ

ג' עמ ּוד  wEqR,58פ"ו, lr(a ,eh gNWA):FpFWl dfe ."D''i zxnfe iGr" ַ©¨§©©¨¦§¦§¨¨§¤§

dGdÎmlFrA :"D''i zxnfe iGr" wEqRA miNY WxcnA iz`vnE¨¨¦§¦§©¦¦©¨¨¦§¦§¨¨¨¨©¤
,zFIzF` WWA ± `AdÎmlFrl la` ,zFIzF` iYWA FzF` oiqNwn§©§¦¦§¥¦£¨¨¨©¨§¥¦

xn`PW(c ,ek dirWi)A iM" :died D''i."minlFr xEv ¤¤¡©§©§¨¦§¨£¨¨¨¦

xn`p df wEqRdW ,Epiide כ''ו סימן  `](ּביׁשעיה ,](mFIA" iAB §©§¤©¨¤¤¡©ְִִַָָ©¥©
d xWEi `EdddGd xiXokl ,`alÎcizrNW ,xkf xiW `EdW ," ©©©¦©¤¤¦¨¨¤¤¨¦¨Ÿ¨¥

`EdW d''i zpigAW EpiidC ,zFIzF` WWA FzF` oiqNwn if £̀©§©§¦§¥¦§©§¤§¦©¤
,zFnlFrd zEIgA llM dlbp `NW ,"miTnrn" zpigaA eiWkr©§¨¦§¦©©£©¦¤Ÿ¦§¤§¨§©¨¨
KWnEi `AdÎmlFrl dPd ,d''e zpigAn mzEIg WxWe xFwOW¤§§Ÿ¤©¨¦§¦©¦¥¨¨©¨§¨
Edfe .died mW zEllM ± d''i mW lr siqFd okle .iENiB zpigaA¦§¦©¦§¨¥¦©¥§¨¥£¨¨§¤

d''i mr inW"'כּו." §¦¦

"xF` dxFz"A x`AzpX dn iR lr ,xnFl Wi cFr(` ,ep)sFq , ¥©©¦©¤¦§¨¥§¨
`l 'ied inWE" WExiR ,"mdxa` l` `x`e" ligzOd xEAC¦©©§¦¨¥¨¤©§¨¨¥§¦£¨¨Ÿ

"iYrcFp(b ,e `x`e)`l" :iYrcFd`N` ,o`M aizM oi`iYrcFp'כּו ©§¦¨¥¨Ÿ©§¦¥§¦¨¤¨©§¦

cigi zpigA ± invrA ip` ׁשם"כּו'± "inWעּיין WExiR ,oM m` . £¦§©§¦§¦©¨¦ֵַָ¦¥¥§¦
dNBznE KWnp "iYrcFp `l 'ied inW"c Ff dpigA Epiid ,"d''i mr¦©§§¦¨¦§¦£¨¨Ÿ©§¦¦§¨¦§©¤

dUrzÎ`l zFvn mEIw ici lr ,d''i zpigaAכּו'. ¦§¦©©§¥¦¦§Ÿ©£¤

l`xUIW drWA" oiprA xg` mFwnA x`AzpX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¦§¨§¨¨¤¦§¨¥
FW`xA rprpn `EdÎKExA WFcTd 'Kxan `Ax DinW `di' oipFr¦§¥§¥©¨§¨©©¨¨§©£¥©§Ÿ

59EpiidC"כּו' ,"inW" WExiR oM mB oaEi mW aEzMX dnnE .¦©¤¨¨¨©¥¥§¦§©§
rprpn" oipr EpiidC ,D''i zpigaA KWnPW "`Ax DinW"§¥©¨¤¦§¨¦§¦©¨§©§¦§¨§©£¥©

FW`xA'כּו.xg` oiprA WxiR "xF` ixF`n"aE .": §Ÿ¦§¥¥¥§¦§¨©¥

.xESiwzWi" ± `kFWg `WixA" ."`vOY oi`n dnkgd" oipr ¦¦§¨©¨§¨¥©¦¦¨¥§¥¨£¨¨¤
itl iM ,dUrzÎ`Nd WxW mXnE ."`xFdp xcde" ,"Fxzq KWgŸ¤¦§©£©§¨¦¨Ÿ¤©Ÿ©£¤¦§¦
wx ,'od' zpigaA bVEn Fpi`e ,"llM DiA `qitY daWgn zil"C§¥©§¨¨§¦¨¥§¨§¥¨¦§¦©¥©
mdW ,dUrzÎ`l zFvOd E`A df lr oM lr ,dlilXd zpigaA¦§¦©©§¦¨©¥©¤¨©¦§Ÿ©£¤¤¥
.lEHiAd zpigal xiYqOd xaCd rFpnl ,'`l' zpigaA oM mB©¥¦§¦©Ÿ¦§©©¨¨©©§¦¦§¦©©¦

."d''i mr inW" WExiR: ¥§¦¦

Edfe .caEzMX dn(c ,akw miNdY):mihaW Elr mXW" §¤©¤¨§¦¦¤¨¨§¨¦
"died mWl zFcFdl l`xUil zEcr D''i ihaW: ¦§¥¨¥§¦§¨¥§§¥£¨¨

xirM diEpAd milWExi"A Epiid ± "Elr mXW" :WExiR¥¤¨¨©§¦¨©¦©§¨§¦
dxAEgW'כּו"(b ,mW)`xnBA EWxitE ּדף. ּדתענית, ק ּמא (ּפרק  ¤§¨¨¥§©§¨¨ְֲִֶֶַַַָ

א') עּמּוד "milWExiה', Epiid "DN dxAEgW xirM" WExitC : ַ§¥§¦¤§¨¨©§§¨©¦
dbibgC 'a wxt l"fx xn`nM Epiide ."dlrnNW(a ,ai), ¤§©§¨§©§§©£©©©¤¤©£¦¨

,WCwOdÎziaE ,milWExi FAW ± lEaf" ± miriwx draWA§¦§¨§¦¦§¤§¨©¦¥©¦§¨
gAfnE'60"כּו. ¦§¥©

,"DN dxAEgW xir"A Epiid ,"Elr mXW" :WExitE¥¤¨¨©§¨¦¤§¨¨
milbx WlWA mzFlrAW ± "dlrnNW milWExi"A EpiidC§©§¦¨©¦¤§©§¨¤©£¨§¨Ÿ§¨¦
mzFidA dPd ,'d ipR zF`xdl "dHnNW milWExi"A¦¨©¦¤§©¨§¥¨§¥¦¥¦§¨
mb EpiidC ,mdipWA "Elr mW" ± "dHnNW milWExi"A¦¨©¦¤§©¨¨¨¦§¥¤§©§©
dWn axd EpxFn WxiR oM ± ."dlrnNW milWExi"A¦¨©¦¤§©§¨¥¥¥¥¨©Ÿ¤

KiWl`.( קכ''ב סימן – ׁשם (ּבתּלים ©§¥ְִִִָָ

,FhEWt itlC ,igie zWxR Wix d''lWA azkE§¨©©§¨¥¨¨©©§¦¦§¦§
ux`A ,o`kA xW` milWExi `Ed 'dHnNW milWExi'§¨©¦¤§©¨§¨©¦£¤§¨§¤¤

WcTd'כּוDFaB lrn DFaB Wi mpn` ;61milWExi' iM . ©Ÿ¤¨§¨¥¨©¥©¨©¦§¨©¦
lkid `EdW ,lkid `IxhnibA ± 'c` mW `Ed 'dHnNW¤§©¨¥©§§¦©§¦¨¥¨¤¥¨

xn`p eilr xW` ,'ied mWl(k ,a wETag)FWcw lkidA 'de" : §¥£¨¨£¤¨¨¤¡©£©©§¥©¨§
±כּו' 'dlrnNW milWExi'e ;d''e cEgie xEAig oipr `Ede ,"§¦§¨¦§¦¦¨©¦¤§©§¨

.d''i cEgie xEAig cFq ,dpiaEÎdnkg xEAig"מה"ּפרּדס והּוא  ¦¨§¨¦¨¦§¦ְְֵֵַַ

י"ג. ּפרק  ח', ֶֶַַׁשער

mlWÎd`xi WExiR milWExi iM :Epiide62WIW rcFpe . §©§¦§¨©¦¥¦§¨¨¥§©¤¥
FnM ,mFlW zFpigA 'a mbe .d`NirÎd`xie d`YYÎd`xi¦§¨©¨¨§¦§¨¦¨¨§©§¦¨§

aEzMW(hi ,fp dirWi)odW ,"aFxTle wFgxl ± mFlW mFlW" : ¤¨§©§¨¨¨¨¨§©¨¤¥
gi zFpigA 'aKWnPd ± d''i zpigaC :l''Pd zFkWnde micE §¦¦¦§©§¨©©¦§¦©©¦§¨

lr KWnPd ± d''e zpigaE ;dUrzÎ`l zFvn mEIw ici lr©§¥¦¦§Ÿ©£¤§¦©©¦§¨©
mlWÎd`xi' oipr Edfe .l''PM dUrÎzFvn mEIw ici§¥¦¦§£¥©©§¤¦§¨¦§¨¨¥
± 'dlrnNW mlWÎd`xi'e ,d''e zpigaAW ± 'dHnNW¤§©¨¤¦§¦©§¦§¨¨¥¤§©§¨

.D''i zpigaA¦§¦©¨
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.57ETl d`x).(zFnFwn dOkaE .c ,c `xwIe .a ,bl xFn` dxFz ih §¥¦¥¨¡©¦§¨§©¨§

.58.(lw cEOr lreerW z`vFd)¨©¤¤©

.59.(` cEnr sFq ,b zFkxA)§¨©

.60FAW 'lEaf' . . :draW ,xn` Wiwl Wix . . od miriwx ipW :dcEdi iAx xn`")¨©©¦§¨§¥§¦¦¥¥¨¦¨©¦§¨§¤

eilr aixwnE cnFr lFcBd xVd l`kinE ,iEpA gAfnE ,WCwOd ziaE ,milWExi§¨©¦¥©¦§¨¦§¥©¨¦¨¥©¨©¨¥©§¦¨¨

.("'minlFr LYaWl oFkn Kl lEaf ziA izipa dpA' :(biÎg ` mikln) xn`PW ,oAxẅ§¨¤¤¡©§¨¦¨Ÿ¨¦¦¥§¨¨§¦§§¨¦

.61.("mdilr midabE xnW DaB lrn DaB" :f ,d zldw iR lr)©¦Ÿ¤¤¨Ÿ©¥©¨Ÿ©Ÿ¥§Ÿ¦£¥¤

.62.(c"ei ,ep dAx ziW`xA)§¥¦©¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

xn`nkE ,"xtFq dY` dn cg` iptl"47cg `Ed Yp`" : ¦§¥¤¨¨©¨¥§©£¨©§§¨
,iENibe dbVd mEXn dlrnl `Ed mWe ."oAWEga `le§¨§§¨§¨§©§¨¦©¨¨§¦

"llM DiA `qitY daWgn zil"C48oi`O"W dnkgd wx , §¥©§¨¨§¦¨¥§¨©©¨§¨¤¥©¦
.iENiBd ziW`x `Ed "`vOY¦¨¥¥¦©¦

l''fx Exn`W Edfe49:`WixA ± mlFr lW FziIxaM" §¤¤¨§©©¦§¦¨¤¨§¥¨
"`xFdp xcde `kFWg± dnkg zpigA Epiid "`xFdp" iM : £¨©£©§¨¦§¨©§§¦©¨§¨

`Ed ,oi`n dnkgd zEEdzd zFidl ickE .iENiBd ziW`x¥¦©¦§¥¦§¦§©©¨§¨¥©¦
xYqde mlrd zFidl gxkEOW ,"`kFWg `WixA" ici lr©§¥§¥¨£¨¤§¨¦§¤§¥§¤§¥
.dnkgdn dlrnNW oi` zpigAdn dNBzi `NW ,dNgY§¦¨¤Ÿ¦§©¤¥©§¦©©¦¤§©§¨¥©¨§¨

xn`p df lre(ai ,gi miNdY)"Fxzq KWg zWi" :50ici lre . §©¤¤¡©§¦¦¨¤Ÿ¤¦§§©§¥
"`xFdp" zpigA zFidl KM xg` KWnp df mlrde KWgŸ¤§¤§¥¤¦§¨©©©¦§§¦©§¨

.iENiBd ziW`x ± dnkgA§¨§¨¥¦©¦
xTir iM :zg` dCEwp wx `EdW ,c''Ei zF`A fOExnE§¨¨¤©§¨©©¦¦¨
;"Fxzq KWg zWi" ,mlrd zpigaAX dn `Ed ± xFwnE¨©¤¦§¦©¤§¥¨¤Ÿ¤¦§
dCEwp ,c''Ei zpigA ,dPhw dx`d wx ± mXn iENiBde§©¦¦¨©¤¨¨§©¨§¦©§¨

`nlrA51E`xwPW Edfe .'d zpigaA KWnp c''EInE . §¨§¨¦¦§¨¦§¦©§¤¤¦§§
.`iqMz`cÎ`nlr zpigA mdW ± "zFxYqPd"©¦§¨¤¥§¦©¨§¨§¦§©§¨

" oM mb E`xwpe)miTnrn"52xn`p df lre ,(e ,av miNdY)c`n" : §¦§§©¥©£©¦§©¤¤¡©§¦¦§Ÿ
Ewnr"LizFaWgn53. ¨§©§§¤

x`AzPX dn oiIre"מסעי "א ּלה ּפסּוק על irqnּבּביא ּור  oOwl) §©¥©¤¦§¨¥ְֵֵֵֶַַַָ§©¨©§¥

,(b ,bvlW FnzFg" oipr Edfe ,"zn`" `xwp dnkgdW oiprA§¦§¨¤©¨§¨¦§¨¡¤§¤¦§¨¨¤
"zn` `EdÎKExA WFcTd54,dnkgd zlrn oaEn mXnE . ©¨¨¡¤¦¨¨©£©©¨§¨

.d''e zFpigA odW ,zFCOd lr ± d''i `xwPd©¦§¨©©¦¤¥§¦

"drEWid ipirn" oM mb dpiaE dnkg E`xwpe(b ,ai dirWi).ּכמֹו §¦§§¨§¨¦¨©¥©©§¥©§¨§©§¨ְ

פ''ד סעיף ׁשם , א ֹור" ּב"מא ֹורי )ׁשּכת ּוב ְִִֵֶָָָ

zFidl dPd iM .dUrzÎ`Nd WxW `Ed mXn dPde§¦¥¦¨Ÿ¤©Ÿ©£¤¦¦¥¦§
KWg zWi" zpigA ,"zFxYqPd" zpigAn iENiB eiWkr©§¨¦¦§¦©©¦§¨§¦©¨¤Ÿ¤
dlrnl ENit` ,iENiBd zFidl llM xWt` i` ,"Fxzq¦§¦¤§¨§¨¦§©¦£¦§©§¨
zil"C xg`n ,WOn zEdOd zbVdA ,mipFilrd zFnlFrÄ¨¨¤§¦§©¨©©©©¨¥©©§¥
dbVdd `Ed iENiBd oipr wx ;"llM Dia `qitY daWgn©§¨¨§¦¨¥§¨©¦§©©¦©©¨¨
`xwpe ,dbVd Fa didIW xWt` i`We ,bVEn Fpi`W Ki ¥̀¤¥¨§¤¦¤§¨¤¦§¤©¨¨§¦§¨

;"dlilXd KxC" Ff dbVd oipr¦§¨©¨¨¤¤©§¦¨
"`rici dnkga `le miMg" oipr FnM55xWt` i` ± §¦§¨©¦§¨§¨§¨§¦¨¦¤§¨

Ki` lFlWPW wx ,"miMg" zpigA zEdn zbVd zFidl¦§©¨©©§¦©©¦©¤¦§¥
dnkgd zEdnE bEqe Kxrn Fpi`W ,"`rici dnkga `l"C§¨§¨§¨§¦¨¤¥¥¥¤§©©¨§¨

lr sqFp xaC `Ed mi`xaPAW dnkgdW .mi`xaPdAW¤§©¦§¨¦¤©¨§¨¤©¦§¨¦¨¨¨©
xace .cg` Fznkge KxAzi `Ed oM oi`X dn ,FzEnvr©§©¤¥¥¦§¨¥§¨§¨¤¨§¨¨
`l"C dlilXd rcPW wx ,`Ed Ki` biVdl xWt` i` df¤¦¤§¨§©¦¥©¤¥©©§¦¨§¨

`rici dnkga'כּו." §¨§¨§¦¨
± xaC mEW dEdzi `l mc`AW lkVd on ixd ,oke§¥£¥¦©¥¤¤¨¨¨Ÿ¦§©¤¨¨
FnM ,d`ixAd oi`n Wi deEdOd `Ed KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥©§©¤¥¥©¦©§¦¨§

aEzMW(ck ,cw miNdY)i` df xaC ixd ,"ziUr dnkgA" : ¤¨§¦¦§¨§¨¨¦¨£¥¨¨¤¦
oi`n died didi dnkgd zpigAn Ki` biVdl xWt ¤̀§¨§©¦¥¦§¦©©¨§¨¦§¤£¨¨¥©¦
`l"C dlilXd wx ,zEdOd biVdl xWt` i`W ixd ,Wil§¥£¥¤¦¤§¨§©¦©©©©§¦¨§¨

`rici dnkga'כּו." §¨§¨§¦¨
.uw oi`l zFAx zFbVd zFbxcn oM mB Wi dlilXd oipraE)§¦§¨©§¦¨¥©¥©§¥©¨©§¥¥

a `l"C Ki` biVdl wx lkEp `l Ep` ixdWdnkg± "`rici ¤£¥¨Ÿ©©§©¦¥§¨§¨§¨§¦¨
dnkg"A uw oi` zFbxcn Wi ixde .iWFp` lkVd Kxrn Fpi`W¤¥¥¥¤©¥¤¡¦©£¥¥©§¥¥¥§¨§¨

oFilrd ocrÎoBe ,r''iac dnkg `idW ,Fnvr "`rici'כּוmWe . §¦¨©§¤¦¨§¨§¦©§©¥¤¨¤§§¨
ocrÎoBc `rici dnkg Kxrn Fpi`W Ki` EbiVi'כּוbVEi mbe , ©¦¥¤¥¥¥¤¨§¨§¦¨§©¥¤§©©

.dlilXd oipr Ki`e ,"`rici dnkga `l" oiprd Edn xzFi¥©¨¦§¨¨§¨§¨§¦¨§¥¦§¨©§¦¨
(oiai oiaOde§©¥¦¨¦

oM mB mpiprW ,dUrzÎ`l zFvn WxW EkWnp mXnE¦¨¦§§Ÿ¤¦§Ÿ©£¤¤¦§¨¨©¥
"alg lk`z `l" :dUrnA dlilXd `Ed56lk`z `l" ; ©§¦¨§©£¤ŸŸ©¥¤ŸŸ©

"mC(ai ,fi ixg`)KWg zWi" zpigAn mWxXW itl ,`Ede . ¨©£¥§§¦¤¨§¨¦§¦©¨¤Ÿ¤
zpigaA wx ,zilbp dbVdA eiWkr `A Fpi`W ,"Fxzq¦§¤¥¨©§¨§©¨¨¦§¥©¦§¦©

dlilXd zbVd'כּוdf iENiB KiWndl dHnl ilMd Kkl , ©¨©©§¦¨§¨©§¦§©¨§©§¦¦¤
"dUre mEw" `idW ,dUrÎzevn ici lr zFidl xWt` i ¦̀¤§¨¦§©§¥¦§©£¥¤¦©£¥
xF`dl xa`e ilM lWn KxC lr `Ed bFxz`d ixdW ±¤£¥¨¤§©¤¤§©§¦§¥¨§¨

' ± d''e zpigAn wx Edfe ,KWnPddeKWnPW ,'zFlbP ©¦§¨§¤©¦§¦©§©¦§¤¦§¨
dfl ilM oM mB dHnl Wi KMld ,bVEn zFidl milkA§¥¦¦§¨¦§¨¥§©¨©¥§¦¨¤

."dUre mEw"A§©£¥
,ilM KiIW `l "Fxzq KWg zWi" zpigal oM oi`X dn©¤¥¥¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¦
ici lr wx ,llM "DiA `qitY daWgn zil" `dC§¨¥©§¨¨§¦¨¥§¨©©§¥
`EdW ,algd `Ede ,cBpOd zFUrl `NW ± dUrzÎ`lŸ©£¤¤Ÿ©£©§©¥§©¥¤¤
,ziwl`d dXEcTd z`xWd zpigal xiYqnE cBpn§©¥©§¦¦§¦©©§¨©©§¨¨¡Ÿ¦
± dnkg zpigA `Ede ,lEHiAd zpigaA wx dxFW Fpi`W¤¥¤©¦§¦©©¦§§¦©¨§¨

,"zn`" dnkgd `xwp okle .dnÎgM"ּב"בינֹונים ׁשּנתּבאר ּכמֹו Ÿ©¨§¨¥¦§¨©¨§¨¡¤ְְְִִֵֵֶָ

ּבהגהה  ל "ה .ּפרק ֶֶַַָָ

iENiB zpigaA Edvw qt` dnkgA KWnp ,oM m`e§¦¥¦§¨§¨§¨¤¤¨¥¦§¦©¦
FnM ,df lEHiA ici lr "Fxzq KWg zWi" zpigAn¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§©§¥¦¤§
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.47.(` ,fi ,"EdIl` gzR" dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.48.(mW)¨

.49.(a ,fr zAW)©¨

ונאוה"50. אני "ׁשחֹורה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (oOwl(ועּיין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ§©¨

(b ,d mixiXd xiW.("לבנה אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה "אׁש – ¦©¦¦ְְֵֵֵַַָָָ

ּפרׁשת 51. הּזהר" ּב"ביאּורי הוי', ּדׁשם יּו''ד מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ(ועּיין
b)אחרי ,er).("ּכּפרה עלי "הביאּו ב': עּמּוד ע"ט, ּדף ׁשם הּמאמר ּפי על , ֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ג',52. חלק ּובּזהר ז'. ּפרק סֹוף מ''ם, אֹות אֹור" ּב"מאֹורי ׁשּכתּוב ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּכמֹו
וּיקרא ּפרׁשת `)סֹוף ,ek) ס"ג ּדף ּבׁשּלח ּובפרׁשת ב'. עּמּוד רס"ה ודף . ְְְְִַַַַַַַַָָָָָ

ב' .עּמּוד ַ

לגּני"53. "ּבאתי הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר c)ּוכמֹו ,b mixiXd xiW oOwl). ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ§©¨¦©¦¦

.54(` ,dp zAW)©¨

.55.(mW xdf ipETY)¦¥Ÿ©¨

.56.("Elk`z `l mC lke alg lM" :fi ,b `xwIe)©¦§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

mXW" xn`p df lreElrmihaW'כּוmzFlrAW ," §©¤¤¡©¤¨¨§¨¦¤©£¨
Elr ± dUrÎzFvn mEIw ici lr dHnNW milWExiA¦¨©¦¤§©¨©§¥¦¦§£¥¨

.mXd dvxi m` x`AzIW FnkE .mdipWa¦§¥¤§¤¦§¨¥¦¦§¤©¥
ihaW" xn`p df lr ,dlrnNW milWExi lreD''i §©§¨©¦¤§©§¨©¤¤¡©¦§¥¨

zEcrcEgie xEAig Edf dlrnNW milWExIW ,"l`xUil ¥§¦§¨¥¤§¨©¦¤§©§¨¤¦§¦
zEcr Di ihaW" l`xUi zFnWp oM mB E`xwp if`e ,d''i©£©¦§§©¥¦§¦§¨¥¦§¥¨¥

:"l`xUil§¦§¨¥
`idW ± micre zEcr oipr :lWn KxC lr dPd iM¦¦¥©¤¤¨¨¦§¨¥§¥¦¤¦
mlrpe xYqPd xaC lr `N` KiIW oi` ± zpn`Pd dcBd©¨¨©¤¡¤¤¥©¨¤¨©¨¨©¦§¨§¤§¨
lr la` ,df lr EcirIW zEcr Kixv df lr ,lMd ipirn¥¥¥©Ÿ©¤¨¦¥¤¨¦©¤£¨©
lr ENit`e .zEcr KiIW oi`e Kixv oi` dlbPd xaC̈¨©¦§¤¥¨¦§¥©¨¥©£¦©

'iiElb`l `ciarc `zNn'63dkixvd `l ,cIn WOn ¦§¨©£¦¨§¦§¥©¨¦¨Ÿ¦§¦¨
.zEcr dxFYd©¨¥

" WExiR ,lWn KxC lr ok FnMzEcrEdf ,"l`xUil §¥©¤¤¨¨¥¥§¦§¨¥¤
`xwPd ,D''i zpigA `EdW ,dlrnNW milWExi lr©§¨©¦¤§©§¨¤§¦©¨©¦§¨

cÎ`nlr`iqMz`64. ¨§¨§¦§©§¨
,milkA KWnPd xF` oipr `EdW ,d''e cEgi zpigA iM¦§¦©¦¤¦§¨©¦§¨§¥¦
milWExi' `xwp okle ,'`ilBz`c `nlr' `xwPd Edf¤©¦§¨¨§¨§¦§©§¨§¨¥¦§¨§¨©¦

;'dHnNW¤§©¨
mr ixkf' oipr Edfe`EdW ,ipc` mW Epiid ixkf :'d''e §¤¦§¨¦§¦¦¦§¦©§¥©§©¤

,r''ial xFwn `Ed iM ,l''PM dHnNW milWExi `xwPd©¦§¨§¨©¦¤§©¨©©¦¨§¦©
.zEcr df lr KiIW oi`e ,zElWlYWdd xcqA `Ede§§¥¤©¦§©§§§¥©¨©¤¥

dlrnl `EdW ,'`iqMz`c `nlr' `xwp d''i la £̀¨¦§¨¨§¨§¦§©§¨¤§©§¨
ilM mEWA llM qRzp Fpi`e ,zElWlYWdd xcQn'כּוiM , ¦¥¤©¦§©§§§¥¦§©§¨§§¦¦

dpigA zkWnd lr okle ."llM DiA `qitY daWgn zil"¥©§¨¨§¦¨¥§¨§¨¥©©§¨©§¦¨
ihaW" xn`p FfzEcr Dioi`W zFid mrW ,"l`xUil ¤¡©¦§¥¨¥§¦§¨¥¤¦¡¤¥

Wi ,WOn zEdOd bVEnzEcriM Epiide .df lrzEcr ¨©©©¨¥¥©¤§©§¦¥
zFIzF`zFrC65xn`p df lre .(d ,gr miNdY)zEcr mwIe" : ¦¥§©¤¤¡©§¦¦©¨¤¥

aizkE ,"awriA(ai ,alw miNdY)"mcOl` Ff izFcre" :66. §©£Ÿ§¦§¦¦§¥¦£©§¥
:"l`xUil zEcr" WExiR x`al Wie§¥§¨¥¥¥§¦§¨¥
iaxrn xpA l''f mxn` KxC lr67`id zEcr" : ©¤¤¨§¨©§¥©£¨¦¥¦

lr :`Ed "zEcr"d WExitE ,"l`xUiA dxFW dpikXdW¤©§¦¨¨§¦§¨¥¥¨¥©
ok iR lr s`e ,"dizFxag zCnM onW DA ozFp didW" ici§¥¤¨¨¥¨¤¤§¦©©§¤¨§©©¦¥
ligzn did dPOO"W cr ,mdn dAxd xzFi zwlFc dzid̈§¨¤¤¥©§¥¥¤©¤¦¤¨¨¨©§¦
.dpikXd z`xWd lr zEcr df ixd ,"miIqn did DaE¨¨¨§©¥£¥¤¥©©§¨©©§¦¨

xPdW ± zinWB diIUr `Ed df oipr ,df lM mr ixde©£¥¦¨¤¦§¨¤£¦¨©§¦¤©¥
`EdW dpikXd z`xWd zEdnl KFxr Fpi`e ,xzFi wlFC¥¥§¥£§©©§¨©©§¦¨¤
qPW ,df lr WOn zEcr `Ed df lM mre .zEwl` iENib¦¡Ÿ§¦¨¤¥©¨©¤¤¥
z`xWd lr WOn zEcr `Ed ,inWB dUrn FzFid mr ,df¤¦¡©£¤©§¦¥©¨©©§¨©

.dfl df KFxr oi`W iR lr s` dpikXd©§¦¨©©¦¤¥£¤¨¤
EidW ici lr :"l`xUil zEcr" oiprA o`M WExiR Kke§¨¥¨§¦§©¥§¦§¨¥©§¥¤¨

gYWnE mitEtv micnFr"migeex mie'68"כּו`id zEcr ± §¦§¦¦§©£¦§¨¦¥¦
milWExiA "Elr mXW"dlrnNWaxd EpxFn azMW FnM . ¤¨¨¦¨©¦¤§©§¨§¤¨©¥¨©

KiWl` dWn69. Ÿ¤©§¥
aEzMW FnM ,"zEcr" mi`xwp zFvOd df KxC lr Kke§¨©¤¤¤©¦§¦§¨¦¥§¤¨

(ci ,hiw miNdY)ziviSdW ,Epiide ."iYUU LizFcr KxcA" : §¦¦§¤¤¥§¤©§¦§©§¤©¦¦
`wp xnrM DiWix xrU" zpigal oOiq md'כּו"(h ,f l`ipC); ¥¦¨¦§¦©§©¥¥©£©§¥¨¦¥

"`nlr ix`nC oiNitY" iAbl ± oiNitYd oke70± dMEQde ; §¥©§¦¦§©¥§¦¦§¨¥¨§¨§©¨
s` ,dfl df KFxr oi` ozEdnA ixde .mipFilr mitiTnl§©¦¦¤§¦©£¥§©¨¥£¤¨¤©

.dfl df zEcr od ok iR lr©¦¥¥¥¤¨¤
s` dPd ,xYqpe dlbp DA WIW ,dxFYd oiprA FnkE§§¦§¨©¨¤¥¨¦§¤§¦§¨¦¥©
mr ,"EpipalE Epl zFlbPd" wx ,"Epiwl` 'dl zFxYqPd"W¤©¦§¨©¡Ÿ¥©©¦§¨§¨¥¦
xaC lr liMUn lkl zEcr Wi "zFlbPd" on dPd ,df lM̈¤¦¥¦©¦§¥¥§¨©§¦©¨¨
ig `EdW sEBdn oircFi Ep`W FnkE ."zFxYqPd" lr©©¦§¨§¤¨§¦¥©¤¨

Wtp Epl WIW oircFi Ep` ± xAcnE'כּוzFvOdn KM , §©¥¨§¦¤¥¨¤¤©¥©¦§
ozEInipR lr zEcr Wi "Epl zFlbPd" zFInWB71. ©§¦©¦§¨¥¥©§¦¦¨

l zEcr" oipr WxRzi df KxC lrel`xUi:WExiR ± " §©¤¤¤¦§¨¥¦§¨¥§¦§¨¥¥
`QMd lrW `NirlCÎmc` zpigA `Ed "l`xUi"72'וכּו. ¦§¨¥§¦©¨¨¦§¥¨¤©©¦¥ְ

rcFPM73d''i iAbl "zFlbp" `xwPW ,d''e zpigA `Ede . ©¨§§¦©¤¦§¨¦§§©¥
."zFxYqp" `xwPW¤¦§¨¦§¨

,d''eA WAlzdl d''i zpigAn KWnp df lM mr mpn`e§¨§¨¦¨¤¦§¨¦§¦©§¦§©¥§
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aEzMW Edfe'icEwR'oFWl ±miAxlM ici lr iM ± §¤¤¨§¥§©¦¦©§¥¨
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aizkC `Ed `cd(hl ,hk qgpR)'dl EUrY dN`" : ¨¨¦§¦¦§¨¥¤©£©

."mkicrFnA§£¥¤
icEwt dN`" zpigA KWnp df lM ici lr iM ,EpiidC§©§¦©§¥¨¤¦§¨§¦©¥¤§¥
`Nnn'A 'oinlr lM aaFQ'n dkWndd zpigA ,"oMWOd©¦§¨§¦©©©§¨¨¦¥¨¨§¦¦§©¥
ÎziA oAxEgA okle ."dN`" `xwPd EdGW ,'oinlr lM̈¨§¦¤¤©¦§¨¥¤§¨¥§§¨¥
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dMan lgx'ׁשם'"כּו עּיין ,. ¨¥§©¨ֵַָ

,d''e zFIzF` `Ede ,mzq "oMWn" zpigA `Ed df lke§¨¤§¦©¦§¨§¨§¦
zENBzd oFWl ± "dN`" Edfe ,"zFlbPde" `xwPW¤¦§¨§©¦§§¤¥¤§¦§©
ÎoMWn zpigA `Ed "zEcrd oMWn" la` ;lirlcM§¦§¥£¨¦§©¨¥§¦©¦§¨
d''i zpigA EpiidC .dlrnNW milWExi zpigaA ,`NirlC¦§¥¨¦§¦©§¨©¦¤§©§¨§©§§¦©
,"zEcrd oMWn" `xwp KklE .l''PM "zFxYqp" `xwPW¤¦§¨¦§¨©©§¨¦§¨¦§©¨¥
x`AzPW FnkE .l''PM `weC zFxYqPd lr KiIW zEcrC§¥©¨©©¦§¨©§¨©©§¤¦§¨¥
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כּו'" מלכֹות Kli`e)הּמה b ,n mixiXd xiW oOwl).(ׁשם עּיין , ְֵָָ§©¨¦©¦¦¨¥¨ֵַָ
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"`Faz dR cr" FnM ± hEWRd 'cr' oFWlל ''ח סימן [,(ּבאּיֹוב §©©¨§©Ÿ¨ְִִָ

[`i("zAW mEgY o`M cr" FnkE ,103. §©¨§©¨

,l''Pd WExiR mr cg` dpwA dlFr df WExiR mbe§©¥¤¤§¨¤¤¨¦¥©©
KWg zWi" zpigAn `idW Ff dkWndW zFidl iM :`Ede§¦¦§¤©§¨¨¤¦¦§¦©¨¤Ÿ¤
`qitY daWgn zil"C ,"oinizq lkc `nizq"E "Fxzq¦§§¦¨§¨§¦¦§¥©§¨¨§¦¨
,xnFl dvFx ,"cr" oFWl df lr xn`p oM lr ,"llM DiA¥§¨©¥¤¡©©¤§©¤©
oi`W ± "llkA cr `le" ,dbVd zpigA KiIW o`M cr©¨©¨§¦©©¨¨§Ÿ©¦§¨¤¥
dn oiprkE .llM dbVd mEW siTOde xzMd zpigaA¦§¦©©¤¤§©©¦©¨¨§¨§¦§¨©

ziW`xA zWxR Wix xdGA aEzMX' ב עּמּוד א ', wEqRּדף lr ¤¨©Ÿ©¥¨¨©§¥¦ַַ©¨
dl`W oOY zil `Nirl `dC" :"dN` `xa in"'עּין"כּו ¦¨¨¥¤§¨§¥¨¥©¨§¥¨ֵַ

.ׁשם ָ

icr" aEzMX dnEmiicr,xnFl dvFx ,miAx oFWl ± " ©¤¨£¦£¨¦§©¦¤©
,zFlrOd mEx cr ± mixzkE miicrl llM xEriW oi`W¤¥¦§¨©£¨¦§¨¦©©©£
.sFqÎoi` `EdW xg`n ,FGn dlrnl Ff ,iENir xg` iENirA§¦©©¦§©§¨¦¥©©¤¥

Wcw" oiprM .'a ± miicr .'` ± icr :xnFl Wi inp i`)¦¨¥¥©£¦£¨¦§¦§¨Ÿ¤
:Wcw Kxr "miiEpiMd ikxr"A "qCxR"A WxitC ,"miWcTd©¨¨¦§¥¥©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤Ÿ¤

dpiaE dnkg md "miWcw"e ,xzM `Ed "Wcw" WExitC'כּוlre . §¥Ÿ¤¤¤§¨¨¦¥¨§¨¦¨§©
.dpiAÎdnkg cEgi oM mB EpiidC ,"miicr icr" oipr `Ed df KxC¤¤¤¦§¨£¦£¨¦§©§©¥¦¨§¨¦¨
zpigA `EdW ,"Fxzq KWg zWi" zpigAn ± dkWndd xFwOW¤§©©§¨¨¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§¤§¦©
zxinWE mEIw ici lr KWnPd d''i cEgi oipr Edfe .xzM¤¤§¤¦§¨¦©¦§¨©§¥¦§¦©

.dUrzÎ`Nd©Ÿ©£¤

zFnW zWxtA x`AzPX dn oiIre(a ,bp xF` dxFY)xEAcA , §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§¨§¦
" WExitE ."xtFq dI`" oiprA ,"inX df" ligzOddI`:Epiid "d''i ©©§¦¤§¦§¦§¨©¥¥¥©¥©§

de ,dpiaE dnkg mdsl`.xzM zpigA Edf ,`lR ± ¥¨§¨¦¨§¨©¤¤¤¤§¦©¤¤

xitA xnFl Wi cFrx`AzPX dn iR lr :"miicr icr" WE ¥©§¥£¦£¨¦©¦©¤¦§¨¥
zpigA mde ,"l`xUil zEcr" zpigA `Ed EN` miicrC lirl§¥©£¨¦¥§¦©¥§¦§¨¥§¥§¦©

`hEf `xc`A xMfPd ,"oixHr oixY"' א עּמּוד רצ"א , zrCdeדף , §¥¦§¦©¦§¨§¦§¨¨ַַ§©©©
md "oixHr oixY"d :WExitE ."miicr icr" Edf ± cgi mllFM§¨©©¤£¦£¨¦¥©§¥¦§¦¥
zFCOA miWAlznE mikWnPd lkVdn dlrnNW zFCn zpigA§¦©¦¤§©§¨¥©¥¤©¦§¨¦¦§©§¦©¦

.zrCd ici lr `Ed dkWndde ,lkVdn dHnNW ׁשּנתּבאר ּוכמ ֹו ¤§©¨¥©¥¤§©©§¨¨©§¥©©©ְְִֵֶָ

אחר  )104ּבמק ֹום  ְֵַָ

`EdW dlrnl x`FaOW ,"zEcrd oMWn" oipr Edfe§¤¦§¨¦§©¨¥¤§¨§©§¨¤
KiIW KklE ,`iqMz`cÎ`nlr `xwPW ,d''i cEgi zpigA§¦©¦¤¦§¨¨§¨§¦§©§¨§¨©¨
mrh ztqFzA oM mB oaEi dYre ± zEcr oFWl df lr©¤§¥§©¨¨©¥§¤¤©©

EN` mixzM zpigAnE ,hEXiwe icr oFWl oM mB `EdW¤©¥§£¦§¦¦§¦©§¨¦¥
icrA i`FaYe" Edfe ,oM mB "l`xUil zEcr" zFidl KWnp¦§¨¦§¥§¦§¨¥©¥§¤©¨¦©£¦

"miicr'כּו. £¨¦

Edfe"dWn iR lr cTR xW`"oMWO"W ,dfA dpeEMd ± §¤£¤ª©©¦Ÿ¤©©¨¨¨¤¤¦§©
Dil KinqC`e ,"dWn iR lr cTR" `Ed `weC "zEcrd̈¥©§¨ª©©¦Ÿ¤§©§¨¦¥

:i`ẅ¥

oipr `EdW ,"oMWOd icEwt dN`" aizM dNgYn iM¦¦§¦¨§¦¥¤§¥©¦§¨¤¦§¨
icEwR" `xwPW ,d''e cEgioMWOd,mzq oMWn EpiidC ," ¦¤¦§¨§¥©¦§¨§©§¦§¨§¨

dXW ± "dN`" zpigA ici lr `Ed df cEgIW .d`YY 'd©¨¨¤¦¤©§¥§¦©¥¤¦¨
g''nxE dpWn ixcq;l''PM dUrÎzFvn ¦§¥¦§¨§©¦§£¥©©

zpigA `EdW ,"zEcrd oMWO"W Ki` ,xnF` dYre§©¨¥¥¤¦§©¨¥¤§¦©
iR lr cTR" `Ed ,d''i cEgidWndWn zpigA ici lrW ," ¦ª©©¦Ÿ¤¤©§¥§¦©Ÿ¤

,lEHiAd zpigA `Ed dWn iM .df cEgie Ff dciwt dUrp©£¤§¦¨§¦¤¦Ÿ¤§¦©©¦
aEzMW FnM(f ,fh gNWA),dlrnl x`FanE ;"d''n Epgpe" : §¤¨§©©§©§¨§¨§©§¨

FnM ,lEHiAd ici lr `weC `Ed d''i zpigAn Ff dkWndc§©§¨¨¦§¦©©§¨©§¥©¦§
mihaW Elr mXW" WExitA lirl x`AzPW'כּוzFcFdl , ¤¦§¨¥§¥§¥¤¨¨§¨¦§

".כּו'

cr degYWnE rxFM didW ,`aiwr iAxA EpivOW Edfe§¤¤¨¦§©¦£¦¨¤¨¨¥©¦§©£¤©
"zxg` ziefA F`vFnE Ff ziefA FgiPn mc`"W105i`W itl , ¤¨¨©¦§¨¦§§¨¦©¤¤§¦¤¦

ilM F` zrce lkUA iENibA `al Ff dkWndl xWt ¤̀§¨§©§¨¨¨Ÿ§¦§¥¤§©©§¥
oipr `EdW ,lEHiAd zpigA ici lr wx `N` ,zFCOd©¦¤¨©©§¥§¦©©¦¤¦§¨

rcFPM dxUrÎdpFnWAW d`egYWdd106.: ©¦§©£¨¨¤¦§¤¤§¥©¨

.xESiwi`FaYe" oFWNn ± "zEcrd oMWn" WExiR xnFl Wi cFr ¦¥©¥¦§©¨¥¦§©¨¦
xdn micr" oFWl :miWExiR ipW i"Wx WxitE ,"miicr icrA©£¦£¨¦¥¥©¦§¥¥¦§¤§¨¥©

LElldi" ,zEIgvp ± "cr icr" oFWlE ;mixzM zpigA ,"axFgdlQ" ¥§¦©§¨¦§£¥©¦§¦§©§¤¨

(d ,ct miNdY)cTR xW`" xn` df lre ."`Faz dR cr" oFWl mb . §¦¦©§©Ÿ¨§©¤¨©£¤ª©
."dWn iR lr: ©¦Ÿ¤

lre .f:dSn zlik`e gqRd oipr hrn oM mB oaEi df iR §©¦¤¨©¥§©¦§¨©¤©©£¦©©¨
dcVd gnvM daax" wEqR dPdC'כּוicrA i`FaYe , §¦¥¨§¨¨§¤©©¨¤©¨¦©£¦

miicr'כּו,"(l''PM "zEcrd oMWn" zpigA `EdW)lr xn`p £¨¦¤§¦©¦§©¨¥©©¤¡©©
.mixvn z`iviiENib zpigal gqtC '` lilA EkGW Epiide §¦©¦§¨¦§©§¤¨§¥§¤©¦§¦©¦

`EdW ,d''i cEgi ENit` EpiidC .l''Pd mipFilr micEgi¦¦¤§¦©©§©§£¦¦¤
:xn`nM .f` mdilr dlbp ± "Fxzq KWg zWi" zpigAn¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§¦§¨£¥¤¨§©£¨

"miklOd ikln Kln mdilr dlbPW"107iM zFidle . ¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦§¦§¦
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.103.(` ,eh dbibg)£¦¨

ּובפירּוׁש104. א'. עּמּוד ער"ה, ּדף ׁשֹופטים, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָועּיין
אחר ּבמקֹום ּומבֹואר כּו'", "עדּות מענין ׁשם xdGdהרמ''ז ixE`A d`x) ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ§¥¥¥©Ÿ©

(Kli`e hkxzz cEOr a wlg wcv gnSdl. §©¤©¤¤¥¤©¨¥¨

.105FpiA lNRzn didWkE . . `aiwr iAx lW Fbdpn did KM" :` ,`l zFkxA)§¨©¨¨¦§¨¤©¦£¦¨§¤¨¨¦§©¥¥

ipRn ?dOl KM lke .zxg` ziefA F`vFnE Ff ziefA FgiPn mc` ± Fnvr oial§¥©§¨¨©¦§¨¦§§¨¦©¤¤§¨©¨¨¦§¥

.("zFiegYWde zFrixM§¦§¦§©£¨

.106"mzFgM ipniU" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¥¦©¨

(b ,dn mixiXd xiW oOwl)zFvn zxinW ici lrW dkWnddC , §©¨¦©¦¦§©©§¨¨¤©§¥§¦©¦§
ÎdpFnW zNtzAW dkWndd mr cg` oipr `Ed dUrzÎ`lŸ©£¤¦§¨¤¨¦©©§¨¨¤¦§¦©§¤

.dxUr¤§¥
"יהּודה  הּמתחיל ּבדּבּור ׁשמֹונה־עׂשרה: ּתפּלת מענין ּׁשּנתּבאר מה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּיין

b)אּתה" ,dn xF` dxFY)"ּכסאי "הּׁשמים הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף .xF` dxFY) ַָ¨ְְְִִִִִַַַַָ¨

(b ,`(

.107.(gqR lW dcBd) ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום זה ּפירּוׁש ׁשּנתּבאר ּכמֹו ©¨¨¤¤©ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
כּו'" ּדֹודי "קֹול b)הּמתחיל ,ci mixiXd xiW oOwl). ְִִַַ§©¨¦©¦¦
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okle ,lirlcM "l`xUil zEcr" KWnp df iENB zpigAn¦§¦©¦¤¦§¨¥§¦§¨¥§¦§¥§¨¥
miWExiRd lkkE ± "miicr icrA i`FaYe" df lr xn`p¤¡©©¤©¨¦©£¦£¨¦§¨©¥¦
'` lilA dGn iENiBd did lMd ± dfA lirl Ex`AzPW¤¦§¨£§¥¨¤©Ÿ¨¨©¦¦¤§¥

.dSn lFk`l EEhvp okle ,gqtC§¤©§¨¥¦§©¤¡©¨

lk`i zFSn" :aizkEz`"minId zraWּבא ּפר ׁשת  (סֹוף §¦©¥¨¥¥¦§©©¨¦ַָָֹ

ז ') Dilי''ג, dedC ± oaEn Fpi` FhEWt itl df oFWle .§¨¤§¦§¥¨©£¨¥
" xninlzraWA" la` ,"minIdz`"minId zraW §¥©§¦§©©¨¦£¨¥¦§©©¨¦

!DEnY dfe ± onvr minId 'f z` dSn Elik`IW rnWn©§©¤©£¦©¨¤©¨¦©§¨§¤¨©

'f od minId 'f dPd iM ,xiRW iz` zn`d itl la £̀¨§¦¨¡¤¨¥©¦¦¦¥©¨¦¥
dxEabE cqg ± zFCn'כּוmWC d''e zpigAn mikWnp odW , ¦¤¤§¨¤¥¦§¨¦¦§¦©§¥

dieddNEcBd 'd Ll" wEqRAW zFCn dXW `Ed e''iEd . £¨¨©¨¦¨¦¤©¨§©§¨
d'כּו' Ll" zpigA `idW ,`''dd zpigA `id ziriaXde ,"§©§¦¦¦§¦©©¥¤¦§¦©§
ddklnO'כּו`Ede ,WtPA oM mB mpWi EN` zFCnE ." ©©§¨¨¦¥¤§¨©¥©¤¤§

zEppFAzdde lkVd cSn zkWnPd dad`d zpigA§¦©¨©£¨©¦§¤¤¦©©¥¤§©¦§§
LiIg `Ed iM" Ki` biVOWM ,KxAzi `xFAd zNEcbA'כּו" ¦§©©¥¦§¨¥§¤©¦¥¦©¤

(k ,l miaSp)ziW`xa dUrn mFi lkA WCgOWe .כּו', ¦¨¦§¤§©¥§¨©£¥§¥¦
oiprA l''Pke ,d`xId F` dad`d clEi Ff zEppFAzdOW¤¥¦§§¦¨¥¨©£¨©¦§¨§©©§¦§¨

dN` `xa in"'כּו." ¦¨¨¥¤

zkWnPd zEwiaCde dad`d `id dGn dlrnl mpn`̈§¨§©§¨¦¤¦¨©£¨§©§¥©¦§¤¤
FzEdn cSOW ,sFqÎoi` xF` zEnvrA zEppFAzdd cSn¦©©¦§§§©§¥¤¦©©
zFnlFrd lEHiA lW dGd gaXd aiWg `lM ± FzEnvre§©§§¨¨¦©¤©©¤¤¦¨¨
`qitY daWgn zil" FzEnvre FzEdnA iM .KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥¦§©§©§¥©§¨¨§¦¨
daWgn ici lr wx `Ed zFnlFrd lM zEIge ,"llM DiA¥§¨§©¨¨¨©©§¥©§¨¨

zg`'כּו`Ede ,"miicr icr" `xwp Ff dad` zpigaE . ©©§¦©©£¨¦§¨£¦£¨¦§
zFCOd zpigAn mikWnPd ,l''Pd "oixHr oixY" zpigA§¦©§¦¦§¦©©©¦§¨¦¦§¦©©¦
,lkVdn dHnNW zFCOA miNBznE lkVdn dlrnNW¤§©§¨¥©¥¤¦§©¦©¦¤§©¨¥©¥¤

.d''eA d''i zpigAn dkWndd `Ede§©©§¨¨¦§¦©§

iM ± gqtA df iENiB zpigal l`xUi EMfIW ickE§¥¤¦§¦§¨¥¦§¦©¦¤§¤©¦
gnvM" ,zEphw zpigaA oiicr did mixvn z`ivia¦¦©¦§©¦¨¨£©¦¦§¦©©§§¤©
`le `hEfÎdad`d wx ,mdl did `le ,FzNgzA "dcVd©¨¤¦§¦¨§Ÿ¨¨¨¤©¨©£¨¨§Ÿ
icM okl ± "miicr icr" zpigaC l''Pd dAxÎdad ©̀£¨©¨©©¦§¦©£¦£¨¦¨¥§¥
`Ed dSOd oiprW ,dSn lFk`l EEhvp df iENibl EriBIW¤©¦§¦¤¦§©¤¡©¨¤¦§¨©©¨
d`xPW FnM .lEHiAd zpigA `Ede ,d''n zpigA zkWnd©§¨©§¦©¨§§¦©©¦§¤¦§¤

xF`UE ungA FnM zE`Vpzd dSnA oi`W ,oirl'כּו. ¨©¦¤¥§©¨¦§©§§¤¨¥§
,d''i zpigAn KWnp Fci lre FAW `Ed ,df lEHiA zpigaE§¦©¦¤¤§©¨¦§¨¦§¦©
.`weC "dWn iR lr cTR xW` zEcrd oMWn" oiprA l''PM©©§¦§¨¦§©¨¥£¤ª©©¦Ÿ¤©§¨

zFSn" Edfelk`i"lk`i" WExiR :"minId zraW z` §¤©¥¨¥¥¦§©©¨¦¥¥¨¥
.dSOn minId 'f z` Elik`IW EpiidC ,lirtn oFWl `Ed§©§¦§©§¤©£¦¤©¨¦¦©¨
'f lkA dSOAW d''n zpigAn KiWndl ,`Ed oiprde§¨¦§¨§©§¦¦§¦©¨¤©©¨§¨

iAd zpigAn mdA KWnp zFidl ,zFCOdf`e ,d''nC lEH ©¦¦§¦§¨¨¤¦§¦©©¦§©§¨
,d''iC oFilrd cEgi zpigAn lAwl l`xUiÎzqpM ElkEi§§¤¤¦§¨¥§©¥¦§¦©¦¨¤§§

"miicr icr"e "l`xUil zEcr" zpigA EdGW108. ¤¤§¦©¥§¦§¨¥©£¦£¨¦

dxFYd zlAwl dpkd `id dSn zlik` ,dPde§¦¥£¦©©¨¦£¨¨§©¨©©¨
dxhrA" :xn`p dxFYd zlAw lr iM .zFrEaWAW¤§¨¦©©¨©©¨¤¡©¨£¨¨
lkc `erx" zENBzd zpigA `EdW ,"FO` FN dxHrW¤¦§¨¦¤§¦©¦§©©£¨§¨
ipW mdl ExWw" mbe ,"oinizq lkc `nizq"E "oierx©£¦§¦¨§¨§¦¦§©¨§¨¤§¥
EkxvEd KklE ± l''Pd "miicr icr" oipr EdGW ,"mixzk§¨¦¤¤¦§¨£¦£¨¦©©§¨§§

lEHiAd zpigA `EdW ,dSn zlik`l dNgY'כּו. §¦¨©£¦©©¨¤§¦©©¦

zpigA oM mB dNBzn gqtC '` lilA iM zFid mr ,dPde)§¦¥¦¡¦§¥§¤©¦§©¤©¥§¦©
EpiidC ,`liOn f` `Ed dGd iENiBd K` ,l''Pd "miicr icr"£¦£¨¦©©©©¦©¤¨¦¥¨§©§
okle ;`YzlcÎ`zExrz` ici lr `NW `NirlcÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§¥¨¤Ÿ©§¥¦§£¨¦§©¨§¨¥

" `xwpgqRmixdd lr bNcn" oiprA rcFPM ,bENiC oFWl ± "כּו'" ¦§¨¤©§¦©¨§¦§¨§©¥©¤¨¦
(g ,a mixiXd xiW)KklE ,df iENib wNYqn gqtC '` lil xg`e . ¦©¦¦§©©¥§¤©¦§©¥¦¤§¨

KiWndl icM ± zFrEaW 'f xnFrd zxitq zevn ligzn KM xg ©̀©©©§¦¦§©§¦©¨¤¨§¥§©§¦
.`YzlcÎ`zExrz` ici lr l''Pd micEgi iENiB¦¦¦©©©§¥¦§£¨¦§©¨

`idW rEci ,xnFrdÎzxitqC `YzlcÎ`zExrz`de§¨¦§£¨¦§©¨¦§¦©¨¤¨©¤¦
,'fn dlElM dCn lke ,zindAdÎWtpC zFCn raXd zEkRdzd¦§©§©¤©¦§¤¤©©£¦§¨¦¨§¨¦
zraW" zbxcnE zpigA `Ed Ff dpigaE ± 'dl mNEM dpiidYW¤¦§¤¨¨©§¦¨§¦©©§¥©¦§©
`liOn df ici lr dNBzn KM xg`e .l''Pd d''e zpigA ,"minId©¨¦§¦©©©§©©©¦§©¤©§¥¤¦¥¨
dlrnNW ,l''Pd "miicr icr" zpigAn ± miXngd mFIA KM xg ©̀©©©©£¦¦¦§¦©£¦£¨¦©©¤§©§¨

.d''e zpigAn¦§¦©

xn`p okle(fh ,bk xFn`)ExRqY" :miXngoi` zn`aE ± "mFi §¨¥¤¡©¡¦§§£¦¦¤¡¤¥
wx mixtFqh''n? §¦©

xrW `liOn dNBzn mFi h''nd zxitq ici lrW `N ¤̀¨¤©§¥§¦©©¦§©¤¦¥¨©©
mWC ,x`Azp xakE .d''i zbxcnE zpigAn `Ed iM ,miXngd©£¦¦¦¦§¦©©§¥©§¨¦§¨¥§¨
"dUrY l`e aW" zpigaA mpiprW ,dUrzÎ`Nd zbxcn `Ed©§¥©©Ÿ©£¤¤¦§¨¨¦§¦©¥§©©£¤

ilM Fl oi`W ipRn ± "dUre mEw" zpigaA `le'כּוmB oM lr , §Ÿ¦§¦©©£¥¦§¥¤¥§¦©¥©
zFrEaW draXA FnM FxtFql Kixv oi` dxitQd zevnA§¦§©©§¦¨¥¨¦§§§©¦§¨¨

inFi ipninl devn"C'109"כּוoi`X dn ,d''e zpigAn `Ed iM , §¦§¨§¦§¥¥¦¦§¦©©¤¥
KWnPW wx ,o''EPd xrXn dkWndd ± Ff dpigA oM¥§¦¨©©§¨¨¦©©©©¤¦§¨
zpigA `EdW ,zFrEaW 'f zxitq znicw ici lr `liOn¦¥¨©§¥§¦©§¦©¨¤§¦©

zFCOd zEkRdzd'כּוElNgz `le" KWnEiכּו', df ici lrW ," ¦§©§©¦§Ÿ§©§¤©§¥¤§¨
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הּמתחיל (108. ּבדּבּור הּימים", ׁשבעת את יאכל "מּצֹות מענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָוע ּיין
כּו'" זֹו' 'מּצה ּבהּגדה ּׁשּכתּוב מה b)"להבין ,`i ev oOwl). ְִֶַַַַָָָָָ§©¨©

"dnExY mkY`n Egw" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¥¦§¤§¨
(b ,ht xF` dxFY)`itMz` zpigA Edf "ipFr mgl"e dSnC עּיין , כּו', ¨§©¨§¤¤¦¤§¦©¦§©§¨ֵַ

"`itMz`ׁשם  ici lrW ,dUrzÎ`l oiprA lirl x`FanE . ָ§¨§¥§¦§¨Ÿ©£¤¤©§¥¦§©§¨
KixA `WcEwc `xwi wNYq`" df ici lr ,"`xg`Î`xhq¦§¨¨¢¨©§¥¤¦§©¥§¨¨§§¨§¦

oMWn" `EdW ,d''i cEgi zpigAn KWnp df ici lrW ,"`Ed¤©§¥¤¦§¨¦§¦©¦¤¦§©
zpigA KWnp dSOd zpigA ici lr ,df KxC lr okle ."zEcrd̈¥§¨¥©¤¤¤©§¥§¦©©©¨¦§¨§¦©

."miicr icrA i`FaYe"©¨¦©£¦£¨¦

"וּתרּבי  מענין א', ּפרק הּמּצֹות, חג ׁשער חּיים" עץ ּב"פרי ּכן ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָועּיין
ׁשם  עּיין עדיים" ּבעדי וּתבֹואי ).וּתגּדלי ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ

.109.(a ,fi dbibg .` ,eq zFgpn)§¨£¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"`Faz dR cr" FnM ± hEWRd 'cr' oFWlל ''ח סימן [,(ּבאּיֹוב §©©¨§©Ÿ¨ְִִָ

[`i("zAW mEgY o`M cr" FnkE ,103. §©¨§©¨

,l''Pd WExiR mr cg` dpwA dlFr df WExiR mbe§©¥¤¤§¨¤¤¨¦¥©©
KWg zWi" zpigAn `idW Ff dkWndW zFidl iM :`Ede§¦¦§¤©§¨¨¤¦¦§¦©¨¤Ÿ¤
`qitY daWgn zil"C ,"oinizq lkc `nizq"E "Fxzq¦§§¦¨§¨§¦¦§¥©§¨¨§¦¨
,xnFl dvFx ,"cr" oFWl df lr xn`p oM lr ,"llM DiA¥§¨©¥¤¡©©¤§©¤©
oi`W ± "llkA cr `le" ,dbVd zpigA KiIW o`M cr©¨©¨§¦©©¨¨§Ÿ©¦§¨¤¥
dn oiprkE .llM dbVd mEW siTOde xzMd zpigaA¦§¦©©¤¤§©©¦©¨¨§¨§¦§¨©

ziW`xA zWxR Wix xdGA aEzMX' ב עּמּוד א ', wEqRּדף lr ¤¨©Ÿ©¥¨¨©§¥¦ַַ©¨
dl`W oOY zil `Nirl `dC" :"dN` `xa in"'עּין"כּו ¦¨¨¥¤§¨§¥¨¥©¨§¥¨ֵַ

.ׁשם ָ

icr" aEzMX dnEmiicr,xnFl dvFx ,miAx oFWl ± " ©¤¨£¦£¨¦§©¦¤©
,zFlrOd mEx cr ± mixzkE miicrl llM xEriW oi`W¤¥¦§¨©£¨¦§¨¦©©©£
.sFqÎoi` `EdW xg`n ,FGn dlrnl Ff ,iENir xg` iENirA§¦©©¦§©§¨¦¥©©¤¥

Wcw" oiprM .'a ± miicr .'` ± icr :xnFl Wi inp i`)¦¨¥¥©£¦£¨¦§¦§¨Ÿ¤
:Wcw Kxr "miiEpiMd ikxr"A "qCxR"A WxitC ,"miWcTd©¨¨¦§¥¥©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤Ÿ¤

dpiaE dnkg md "miWcw"e ,xzM `Ed "Wcw" WExitC'כּוlre . §¥Ÿ¤¤¤§¨¨¦¥¨§¨¦¨§©
.dpiAÎdnkg cEgi oM mB EpiidC ,"miicr icr" oipr `Ed df KxC¤¤¤¦§¨£¦£¨¦§©§©¥¦¨§¨¦¨
zpigA `EdW ,"Fxzq KWg zWi" zpigAn ± dkWndd xFwOW¤§©©§¨¨¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§¤§¦©
zxinWE mEIw ici lr KWnPd d''i cEgi oipr Edfe .xzM¤¤§¤¦§¨¦©¦§¨©§¥¦§¦©

.dUrzÎ`Nd©Ÿ©£¤

zFnW zWxtA x`AzPX dn oiIre(a ,bp xF` dxFY)xEAcA , §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§¨§¦
" WExitE ."xtFq dI`" oiprA ,"inX df" ligzOddI`:Epiid "d''i ©©§¦¤§¦§¦§¨©¥¥¥©¥©§

de ,dpiaE dnkg mdsl`.xzM zpigA Edf ,`lR ± ¥¨§¨¦¨§¨©¤¤¤¤§¦©¤¤

xitA xnFl Wi cFrx`AzPX dn iR lr :"miicr icr" WE ¥©§¥£¦£¨¦©¦©¤¦§¨¥
zpigA mde ,"l`xUil zEcr" zpigA `Ed EN` miicrC lirl§¥©£¨¦¥§¦©¥§¦§¨¥§¥§¦©

`hEf `xc`A xMfPd ,"oixHr oixY"' א עּמּוד רצ"א , zrCdeדף , §¥¦§¦©¦§¨§¦§¨¨ַַ§©©©
md "oixHr oixY"d :WExitE ."miicr icr" Edf ± cgi mllFM§¨©©¤£¦£¨¦¥©§¥¦§¦¥
zFCOA miWAlznE mikWnPd lkVdn dlrnNW zFCn zpigA§¦©¦¤§©§¨¥©¥¤©¦§¨¦¦§©§¦©¦

.zrCd ici lr `Ed dkWndde ,lkVdn dHnNW ׁשּנתּבאר ּוכמ ֹו ¤§©¨¥©¥¤§©©§¨¨©§¥©©©ְְִֵֶָ

אחר  )104ּבמק ֹום  ְֵַָ

`EdW dlrnl x`FaOW ,"zEcrd oMWn" oipr Edfe§¤¦§¨¦§©¨¥¤§¨§©§¨¤
KiIW KklE ,`iqMz`cÎ`nlr `xwPW ,d''i cEgi zpigA§¦©¦¤¦§¨¨§¨§¦§©§¨§¨©¨
mrh ztqFzA oM mB oaEi dYre ± zEcr oFWl df lr©¤§¥§©¨¨©¥§¤¤©©

EN` mixzM zpigAnE ,hEXiwe icr oFWl oM mB `EdW¤©¥§£¦§¦¦§¦©§¨¦¥
icrA i`FaYe" Edfe ,oM mB "l`xUil zEcr" zFidl KWnp¦§¨¦§¥§¦§¨¥©¥§¤©¨¦©£¦

"miicr'כּו. £¨¦

Edfe"dWn iR lr cTR xW`"oMWO"W ,dfA dpeEMd ± §¤£¤ª©©¦Ÿ¤©©¨¨¨¤¤¦§©
Dil KinqC`e ,"dWn iR lr cTR" `Ed `weC "zEcrd̈¥©§¨ª©©¦Ÿ¤§©§¨¦¥

:i`ẅ¥

oipr `EdW ,"oMWOd icEwt dN`" aizM dNgYn iM¦¦§¦¨§¦¥¤§¥©¦§¨¤¦§¨
icEwR" `xwPW ,d''e cEgioMWOd,mzq oMWn EpiidC ," ¦¤¦§¨§¥©¦§¨§©§¦§¨§¨

dXW ± "dN`" zpigA ici lr `Ed df cEgIW .d`YY 'd©¨¨¤¦¤©§¥§¦©¥¤¦¨
g''nxE dpWn ixcq;l''PM dUrÎzFvn ¦§¥¦§¨§©¦§£¥©©

zpigA `EdW ,"zEcrd oMWO"W Ki` ,xnF` dYre§©¨¥¥¤¦§©¨¥¤§¦©
iR lr cTR" `Ed ,d''i cEgidWndWn zpigA ici lrW ," ¦ª©©¦Ÿ¤¤©§¥§¦©Ÿ¤

,lEHiAd zpigA `Ed dWn iM .df cEgie Ff dciwt dUrp©£¤§¦¨§¦¤¦Ÿ¤§¦©©¦
aEzMW FnM(f ,fh gNWA),dlrnl x`FanE ;"d''n Epgpe" : §¤¨§©©§©§¨§¨§©§¨

FnM ,lEHiAd ici lr `weC `Ed d''i zpigAn Ff dkWndc§©§¨¨¦§¦©©§¨©§¥©¦§
mihaW Elr mXW" WExitA lirl x`AzPW'כּוzFcFdl , ¤¦§¨¥§¥§¥¤¨¨§¨¦§

".כּו'

cr degYWnE rxFM didW ,`aiwr iAxA EpivOW Edfe§¤¤¨¦§©¦£¦¨¤¨¨¥©¦§©£¤©
"zxg` ziefA F`vFnE Ff ziefA FgiPn mc`"W105i`W itl , ¤¨¨©¦§¨¦§§¨¦©¤¤§¦¤¦

ilM F` zrce lkUA iENibA `al Ff dkWndl xWt ¤̀§¨§©§¨¨¨Ÿ§¦§¥¤§©©§¥
oipr `EdW ,lEHiAd zpigA ici lr wx `N` ,zFCOd©¦¤¨©©§¥§¦©©¦¤¦§¨

rcFPM dxUrÎdpFnWAW d`egYWdd106.: ©¦§©£¨¨¤¦§¤¤§¥©¨

.xESiwi`FaYe" oFWNn ± "zEcrd oMWn" WExiR xnFl Wi cFr ¦¥©¥¦§©¨¥¦§©¨¦
xdn micr" oFWl :miWExiR ipW i"Wx WxitE ,"miicr icrA©£¦£¨¦¥¥©¦§¥¥¦§¤§¨¥©

LElldi" ,zEIgvp ± "cr icr" oFWlE ;mixzM zpigA ,"axFgdlQ" ¥§¦©§¨¦§£¥©¦§¦§©§¤¨

(d ,ct miNdY)cTR xW`" xn` df lre ."`Faz dR cr" oFWl mb . §¦¦©§©Ÿ¨§©¤¨©£¤ª©
."dWn iR lr: ©¦Ÿ¤

lre .f:dSn zlik`e gqRd oipr hrn oM mB oaEi df iR §©¦¤¨©¥§©¦§¨©¤©©£¦©©¨
dcVd gnvM daax" wEqR dPdC'כּוicrA i`FaYe , §¦¥¨§¨¨§¤©©¨¤©¨¦©£¦

miicr'כּו,"(l''PM "zEcrd oMWn" zpigA `EdW)lr xn`p £¨¦¤§¦©¦§©¨¥©©¤¡©©
.mixvn z`iviiENib zpigal gqtC '` lilA EkGW Epiide §¦©¦§¨¦§©§¤¨§¥§¤©¦§¦©¦

`EdW ,d''i cEgi ENit` EpiidC .l''Pd mipFilr micEgi¦¦¤§¦©©§©§£¦¦¤
:xn`nM .f` mdilr dlbp ± "Fxzq KWg zWi" zpigAn¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§¦§¨£¥¤¨§©£¨

"miklOd ikln Kln mdilr dlbPW"107iM zFidle . ¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦§¦§¦
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ּובפירּוׁש104. א'. עּמּוד ער"ה, ּדף ׁשֹופטים, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָועּיין
אחר ּבמקֹום ּומבֹואר כּו'", "עדּות מענין ׁשם xdGdהרמ''ז ixE`A d`x) ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ§¥¥¥©Ÿ©

(Kli`e hkxzz cEOr a wlg wcv gnSdl. §©¤©¤¤¥¤©¨¥¨

.105FpiA lNRzn didWkE . . `aiwr iAx lW Fbdpn did KM" :` ,`l zFkxA)§¨©¨¨¦§¨¤©¦£¦¨§¤¨¨¦§©¥¥

ipRn ?dOl KM lke .zxg` ziefA F`vFnE Ff ziefA FgiPn mc` ± Fnvr oial§¥©§¨¨©¦§¨¦§§¨¦©¤¤§¨©¨¨¦§¥

.("zFiegYWde zFrixM§¦§¦§©£¨

.106"mzFgM ipniU" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦¥¦©¨

(b ,dn mixiXd xiW oOwl)zFvn zxinW ici lrW dkWnddC , §©¨¦©¦¦§©©§¨¨¤©§¥§¦©¦§
ÎdpFnW zNtzAW dkWndd mr cg` oipr `Ed dUrzÎ`lŸ©£¤¦§¨¤¨¦©©§¨¨¤¦§¦©§¤

.dxUr¤§¥
"יהּודה  הּמתחיל ּבדּבּור ׁשמֹונה־עׂשרה: ּתפּלת מענין ּׁשּנתּבאר מה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּיין

b)אּתה" ,dn xF` dxFY)"ּכסאי "הּׁשמים הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף .xF` dxFY) ַָ¨ְְְִִִִִַַַַָ¨

(b ,`(

.107.(gqR lW dcBd) ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום זה ּפירּוׁש ׁשּנתּבאר ּכמֹו ©¨¨¤¤©ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
כּו'" ּדֹודי "קֹול b)הּמתחיל ,ci mixiXd xiW oOwl). ְִִַַ§©¨¦©¦¦



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

"oEWixgY mY`e" oiprkE .`liOn df iENiB KM xg`(ci ,ci gNWA), ©©©¦¤¦¥¨§¦§¨§©¤©£¦§©©

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר  .110ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָָ

mixzMd iENibl Ekf f`W ,l''Pd 'miicr icr' oipr xTir Edfe§¤¦¨¦§¨£¦£¨¦©©¤¨¨§¦©§¨¦
uwכּו' ilA md l''Pd miicr zpigA iM ,xzFi DFab dpigA `Ede ,§§¦¨¨©¥¦§¦©£¨¦©©¥§¦¥

.l''PM©©

A iENiB KWnp gqR lilAW ,dGn dlFrd `vnpl`xUiÎzqpk ¦§¨¨¤¦¤¤§¥¤©¦§¨¦¦§¤¤¦§¨¥
,d''i zpigAnE d''e zpigAn l''Pd micEgi iENB zpigA ±§¦©¦¦¦©©¦§¦©¦§¦©
zFSn" aEzMW Edfe ,dSn zlik` ici lr `NirlcÎ`zExrz`A§¦§£¨¦§¥¨©§¥£¦©©¨§¤¤¨©
,dkWndd zwNYqn KM xg`e ."minId zraW z` lk`i¥¨¥¥¦§©©¨¦§©©©¦§©¤¤©©§¨¨
xnFrd zxitqA `YzlcÎ`zExrz` ici lr mikiWnnE mixfFge§§¦©§¦¦©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¦©¨¤
l''Pd "miicr icr" zpigA zFrEaWA dNBzn if`e ,zFrEaW 'f¨©£©¦§©¤§¨§¦©£¦£¨¦©©

Î.(dxFYd zlAw zrWA: ¦§©©¨©©¨

.xESiwlEHiA zpigA ± dSn zlik` oipr oaEi df KxC lre ¦§©¤¤¤¨¦§¨£¦©©¨§¦©¦
df ici lre ,oi` zpigA ± "dcVd gnvM" zFidl ,`itMz`e§¦§©§¨¦§§¤©©¨¤§¦©©¦§©§¥¤

ilCbYe iAxYe"'כּוdxhrA" zpigA ± zFrEaXd bgaE ",כּו'". ©¦§¦©¦§§¦§©©¨§¦©¨£¨¨
."miicr icrA" oipr `EdW: ¤¦§¨©£¦£¨¦

dPde .gl''Pd oipr lkM mi`vFn Ep` dNtYd xcqA §¦¥§¥¤©§¦¨¨§¦§¨¦§¨©©
zEcrd oMWn oMWOd icEwt dN`" WExitA'כּו." §¥¥¤§¥©¦§¨¦§©¨¥

rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtAW ,rEci dPdC(c ,e oPgz`e): §¦¥¨©¤§¨¦¦§¦©§©¨¤§©©

Epiwl` 'd l`xUi rnW"'כּו"d`NirÎ`cEgi zpigA `Ed §©¦§¨¥¡Ÿ¥§¦©¦¨¦¨¨
Epiwl` 'dl zFxYqPd" `xwPd ,l''Pd d''iC'כּו`Ede ," §©©©¦§¨©¦§¨©¡Ÿ¥§
dWn iR lr cTR xW` zEcrd oMWn" oipr'כּוwEqRaE ;" ¦§¨¦§©¨¥£¤ª©©¦Ÿ¤©¨

(d ,mW)Laal lkA [..] Yad`e"'כּוzpigaA `Ed oiprd ± " ¨§¨©§¨§¨§¨§¨¦§¨¦§¦©
mrHde lkVdn zkWnPd dad`111Î`cEgi oipr `Ede , ©£¨©¦§¤¤¥©¥¤§©©©§¦§¨¦¨

oMWOd icEwt dN`" aEzMW FnM ,d`YY'כּוl''Pke ," ©¨¨§¤¨¥¤§¥©¦§¨§©©
mFxn E`U" oiprA'כּוdN` `xa in E`xE'כּו." §¦§¨§¨§¦¨¨¥¤

zqpM iWp` EpwY rnWÎz`ixw mcFw dPd K ©̀¦¥¤§¦©§©¦§©§¥§¤¤
,`Ed dxnfcÎiwEqR lW oiprde .dxnfcÎiwEqR ± dlFcBd©§¨§¥§¦§¨§¨¦§¨¤§¥§¦§¨
cEgIl rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtA riBdl ElkEIW icM§¥¤§§©¦©§¨¦¦§¦©§©©¦
`l m`e .l''PM "zFxYqp" `xwPd "Epiwl` 'd"C oFilrd̈¤§§¡Ÿ¥©¦§¨¦§¨©©§¦Ÿ
zbxcnl `al xWt` i` dxnfcÎiwEqtA dxnGde xiXd©¦§©¦§¨¦§¥§¦§¨¦¤§¨¨Ÿ§©§¥©

dGd cEgId'כּוdxnfe xiWA mIeld zcFar did dfe .כּו'. ©¦©¤§¤¨¨£©©§¦¦§¦§¦§¨
ipaE oFWxb ipA" :aEzMW FnkE ,oMWOd z` mi`UFp Eide§¨§¦¤©¦§¨§¤¨§¥¥§§¥

"oMWOd i`UFp ixxn(י''ז יּו''ד,  ּבהעל ֹות zdw(ּבפרׁשת ipA ; §¨¦§¥©¦§¨ְְְֲַַָָ§¥§¨
"WCwOd i`UFp"112Fz` Eniwi oMWOd zFpgaE" :aizkE ; §¥©¦§¨§¦©£©¦§¨¨¦Ÿ

"mIeld( נ''א א ', .113(ּבּמדּבר  ©§¦¦ְִַָ

dppxE xiWA dxnfcÎiwEqR ici lrW Ki` mrHd K ©̀©©©¥¤©§¥§¥§¦§¨§¦§¨¨
miCwdA oaEi ,dGd oFilrd cEgId zpigal EriBi `weC©§¨©¦¦§¦©©¦¨¤§©¤¨§©§¦

mIeld xiW oipr dNgY'כּוzFIgde" :aizM dPdC .`Fvx §¦¨¦§¨¦©§¦¦§¦¥§¦§©©¨
"wfAd d`xnM aFWe( י''ד א ', סימן i"Wx:(ּביחזקאל  WxitE . ¨§©§¥©¨¨ְִִֵֶָ¥¥©¦

zxdnnE oWaMd iRn cinY d`vFIW oWaMd zadlM"§©£©©¦§¨¤§¨¨¦¦¦©¦§¨§©¤¤
KM ,qFpkle xFfgl'114כּו." ©§§¦§©

FnkE ,"'ied xp" z`xwPW ,mc`AW ziwl`dÎWtp Kke§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¤¦§¥¥£¨¨§
aEzMW(fk ,k ilWn)zFidl jixv ,"mc` znWp 'd xp" : ¤¨¦§¥¥¦§©¨¨¨¦¦§

,wqtd iYlA zEcinzA aFWeÎ`Fvx zpigaA cxFie dlFr¤§¥¦§¦©¨¨¦§¦¦§¦¤§¥
FnkE .zEcinzA df z` df ElNd zElrRzd iPin 'a `Ede§¦¥¦§©£©¨¤¤¤¦§¦§
,aFW `Fvxd xg` :WExiR ,"aFWe `Fvx zFIgde" aEzMW¤¨§©©¨¨¥©©¨¨

dlilg xfFg oke ,`Fvx aFXd xg`e115dlFr df ici lre . §©©©¨§¥¥¨¦¨§©§¥¤¨
zFlrOd mEx cr dbxcnl dbxcOn ziwl`dÎWtp'כּו. ¤¤¨¡Ÿ¦¦©§¥¨§©§¥¨©©©£

.oAxTd lr mIeld xiW oipr Edfe§¤¦§¨¦©§¦¦©©¨§¨
oMWOd z` E`UPW oiprd oM mb Edfe'כּוlrW ipRn ± §¤©¥¨¦§¨¤¨§¤©¦§¨¦§¥¤©

cr ,oMWOl minnFxnE midiAbn aFWeÎ`FvxA xiXd ici§¥©¦§¨¨©§¦¦§§¦©¦§¨©
"zEcrd oMWn" zpigaA oFilrd cEgi zpigA mb dUrPW¤©£¤©§¦©¦¨¤§¦§¦©¦§©¨¥
dxAEgW xirM diEpAd milWExi" WExiR oiprM Edfe .l''Pd©©§¤§¦§¨¥§¨©¦©§¨§¦¤§¨
,d''e cEgi `EdW dHnNWÎmilWExi zpigA xAgOW ,"DN̈¤§©¥§¦©§¨©¦¤§©¨¤¦
Eide ,d''i zpigA `EdW dlrnNWÎmilWExi zpigal¦§¦©§¨©¦¤§©§¨¤§¦©§¨

.WOn micg`l©£¨¦©¨
oipr ,rnWÎz`ixw iptl dxnfcÎiwEqR oipr `Ed Kke§¨¦§¨§¥§¦§¨¦§¥§¦©§©¦§¨
oFilrd cEgi cgiil lkEYW cr WtPd mnFxl dpkd£¨¨§¥©¤¤©¤©§©¥¦¨¤§
."Epiwl` 'ied" Fxn`A rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtA§¨¦¦§¦©§©§¨§£¨¨¡Ÿ¥
dnWPd zx`d zpigA cEgie xEAig oM mB EpiidC§©§©¥¦§¦§¦©¤¨©©§¨¨
zpigA ± dlrnNW DWxWe DxFwn mr sEBA zWAElnd©§¤¤©¦§¨§¨§¨¤§©§¨§¦©

DilGn116. ©¨¥
mixAgzOW ,"D''i ihaW mihaW Elr mXW" Edfe§¤¤¨¨§¨¦¦§¥¨¤¦§©§¦
zEliv`AW oxFwnE oWxW mr d`ixaC mihaW zpigA§¦©§¨¦¦§¦¨¦¨§¨§¨¤©£¦
zpigaA "Elr mXW" Epiide ."D''i ihaW" `xwPd©¦§¨¦§¥¨§©§¤¨¨¦§¦©

W xirM diEpAd milWExi"dxAEg'כּוxEAig `EdW ," §¨©¦©§¨§¦¤§¨¤¦
EpiidC ,"zEcrd oMWn" mr "oMWn" zpigA zExXwzde§¦§©§§¦©¦§¨¦¦§©¨¥§©§

.WOn "eCgi DN dxAEgW"¤§¨¨©§¨©¨
diel oFWNn ± iel iM :mIeld zcFar oipr Edfe§¤¦§¨£©©§¦¦¦¥¦¦§§¨¨

xEAige117aEzMW FnkE ;(bk ,gi gxw)ieNd care" :`Ed," §¦§¤¨Ÿ©§¨©©¥¦
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.110p gp miIg zxFY .b ,eh ev oOwl d`x).(fi wxR dpEn`d xrW .` ,b §¥§©¨©©©¦©©¨¡¨¤¤

ּבכסלו"111. "ּבכ''ה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (`ilE(ועּיין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ©

(a ,hk xF` dxFzl dpeEMd.( ©©¨¨§¨

.112.("WCwOd i`Up mizdTd Erqpe" :`k ,i LzFlrdA iR lr)©¦§©£§§¨§©§¨¦Ÿ§¥©¦§¨

כּו'113. ראׁש את "ׂשאּו הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ(ועּיין
אבֹותם" לבית b)למׁשּפחֹותם ,` xAcOA oOwl).( ְְְְֲִֵָָ§©¨©¦§¨

.114WxFtOW FnM ,odn dlrnl diEhPd riwxd zgYn oW`x zF`ivFOWM")§¤¦Ÿ¨¦©©¨¨¦©©§¨§©§¨¥¤§¤§¨

z` aiWdl zFxdnnE ,riwxd on dlrnNW dpikXd ipRn zFrYxp ,oiprÄ¦§¨¦§¨¦§¥©§¦¨¤§©§¨¦¨¨¦©§©£§¨¦¤

.("oW`xŸ¨

הּקֹולֹות"115. את רֹואים העם "וכל הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
(c ,br xF` dxFY). ¨

הּסלע"116. ּבחגוי "יֹונתי הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
(c ,fh mixiXd xiW oOwl). §©¨¦©¦¦

.117).(cl ,hk `vIe ± ."il` iWi` deNi"¦¨¤¦¦¥©©¥¥



רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

mIeld zcFarW ,"`Ed" `xwPd `iqMz`cÎ`nlr EpiidC§©§¨§¨§¦§©§¨©¦§¨¤£©©§¦¦
Î`nlr mr `iqMz`cÎ`nlr zpigA xAglE xXwl ±§©¥§©¥§¦©¨§¨§¦§©§¨¦¨§¨

`ilBz`c118. §¦§©§¨
mIeld zcFar dWn iR lr cTR xW`" Edfe'כּוdPdC :" §¤£¤ª©©¦Ÿ¤£©©§¦¦§¦¥

.mIeld zcFar cTR dWn iR lrW ,FrnWn aEzMd hWR§©©¨©§¨¤©¦Ÿ¤ª©£©©§¦¦
ciA mIeld zcFar dWn iR lr cTR xW`" xn`X dn iM¦©¤¨©£¤ª©©¦Ÿ¤£©©§¦¦§©

xnzi`'כּוeixg`NX dn lr mB ± "cTR xW`" i`w ," ¦¨¨¨¥£¤ª©©©©¤§©£¨
oMWn" `Ede eiptNX dn lr mbe ,"mIeld zcFar" EpiidC§©§£©©§¦¦§©©©¤§¨¨§¦§©

icEwt dN`" :xnFl FpFvx Kke ."zEcrd'כּוzEcrd oMWn ¨¥§©§©¥¤§¥¦§©¨¥
z`Ul mIeld zcFar ± dWn iR lr oMWOd ± cTR xW £̀¤ª©©¦§¨©¦Ÿ¤£©©§¦¦¨¥

cTR xW`" xnF` mdipW lre ."oMWOd'כּוxn`X dnE ." ©¦§¨§©§¥¤¥£¤ª©©¤¨©
lM "xnzi` ciA"W ,`Ed iWilW oipr ± "xnzi` ciA"§©¦¨¨¦§¨§¦¦¤§©¦¨¨¨

z`Gd dcFard'כּו. ¨£¨©Ÿ
mIeld zcFar mB ± "dWn iR lr cTR xW`" oipr xE`iaE)¥¦§¨£¤ª©©¦Ÿ¤©£©©§¦¦

oMWOd z`Ul'כּו(:zFIzF` dPdcTRzFIzF` mdwtC119. ¨¥©¦§¨¦¥¦ª©¥¦Ÿ¤
zpigAn FWxW wtCdW ,dlATd ixtqA x`FaOke§©§¨§¦§¥©©¨¨¤©Ÿ¤¨§¦§¦©

dnkgCÎmiixFg`120c''tw mW `Ede)121`A`CÎmiixFg` ± £©¦§¨§¨§¥£©¦§©¨
aEzMW).כּו' FnkE(a ,d mixiXd xiW)icFC lFw" :w''tFc'כּו." §¤¨¦©¦¦¦¥

KWnp FWxW l''Pd aFWeÎ`Fvx zpigaC :`Ed oiprde§¨¦§¨¦§¦©¨¨©©¨§¦§¨
oipr wtcA WIW WEgA mi`Fx Ep` iM .wtCd zpigAn¦§¦©©Ÿ¤¦¨¦§¤¥©Ÿ¤¦§¨
zEhXRzde zEIgd zEwNYqd EpiidC .dcixi oipre dIlr£¦¨§¦§¨§¦¨§©§¦§©§©©§¦§©§
wtCd oipr `Ede ,zEcinzA df xg` df mi`A mde ,zEIgd©©§¥¨¦¤©©¤¦§¦§¦§¨©Ÿ¤

AaNd wtcA mbe ;dniWPd `EdWcId`lrd WBxp ©¥¤©§¦¨§©§Ÿ¤©¨¦§¨©£¨¨
zEcinzA Ff dkWnde122. §©§¨¨¦§¦

,"wfAd d`xnM aFWeÎ`Fvx" zpigA ± dlrnl Kke§¨§©§¨§¦©¨¨§©§¥©¨¨
zpigAn `Ed mWxW ,oMWOd z`Ul mIeld zcFarW¤£©©§¦¦¨¥©¦§¨¨§¨¦§¦©
.zEhXRzde zEwNYqd zpigA `EdW ,oFilrd wtCd©Ÿ¤¨¤§¤§¦©¦§©§§¦§©§
,"mIeld zcFar dWn iR lr cTR xW`" xn`X dn `Ede§©¤¨©£¤ª©©¦Ÿ¤£©©§¦¦
zFIzF` odW ,dWnC d''nCÎmiixFg` zpigAn `EdW¤¦§¦©£©¦§©§Ÿ¤¤¥¦

w''tCzFIzF` Ktid ±cTRlr cTR zEcrd oMWn" K` . Ÿ¤¥¤¦ª©©¦§©¨¥ª©©
± "dWn iRzpigAnzEinipR'כּו.l''PM , ¦Ÿ¤¦§¦©§¦¦©©

A `weC mpn`ednkgzEhXRzd WIW `Ed §¨§¨©§¨§¨§¨¤¥¦§©§
zpigaA la` ;wtCA zEWAlzdA `a `Ede ,zEwNYqde§¦§©§§¨§¦§©§©Ÿ¤£¨¦§¦©

dpiAEpiide ,calA zEhXRzd `N` zEwNYqd mW oi` ¦¨¥¨¦§©§¤¨¦§©§¦§¨§©§
FA xn`PW ,miciB d''qWA hXRzOd mCd oipr(bk ,ai d`x): ¦§¨©¨©¦§©¥§©©¦¦¤¤¡©§¥

.dIgnd xTir EpiidC ,"WtPd `Ed mCd iM"¦©¨©¨¤§©§¦¨©§©¤
zpigA ± mCd icibA dUrp dnkgd zpigA ici lr K ©̀©§¥§¦©©¨§¨©£¤§¦¥©¨§¦©

wtCd'כּוici lr ± d''iC l''Pd oFilrÎcEgi zpigA ode . ©Ÿ¤§¥§¦©¦¤§©©§©§¥
odl mcFw e`l"C ,dUrzÎ`l zFvn'123"כּוlFw" Edfe . ¦§Ÿ©£¤§¨¤§¥§¤

oirix oixY" ,dpiaE dnkg cEgi `EdW ,"wtFC icFC'כּו." ¦¥¤¦¨§¨¦¨§¥¥¦
"dWn iR lr cTR xW`" EdfemIeld zcFar mBÎ`FvxA §¤£¤ª©©¦Ÿ¤©£©©§¦¦§¨

zpigA zFlrdl zlFki mIeNA Wi df ici lre ,dHnl aFWë§©¨§©§¥¤¥©§¦¦§¤§©£§¦©
deCgi mxAglE mxWwl ± "zEcrd oMWn" zpigal oMWO ©¦§¨¦§¦©¦§©¨¥§©§¨§©§¨©§¨

dxAEgW xirM"'124"כּו. §¦¤§¨
oxd` oA xnzi` ciA" xn`X dnE'כּו:`Ed oiprd ," ©¤¨©§©¦¨¨¤©£Ÿ¨¦§¨

iM ,calA aFWeÎ`Fvxc Ff dpigaA wx mc`d x`Xi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¨¨©¦§¦¨§¨¨¦§¨¦
zpigaA df KiWnIW Kixv `N` ,dpEMd zilkY df oi ¥̀¤©§¦©©¨¨¤¨¨¦¤©§¦¤¦§¦©
.aFWeÎ`Fvx zpigaA dGd lEHiAd zpigA FA oFMWIW ,ilM§¦¤¦§§¦©©¦©¤¦§¦©¨¨
xEACd `Ed aFWeÎ`FvxC xF`l ilMd zpigA ,dPde§¦¥§¦©©§¦¨§¨¨©¦
Îz`ixwC dWxRA mixnF`W FnkE .`wec dxFz ixacA§¦§¥¨©§¨§¤§¦©¨¨¨¦§¦©
mA YxAce" :l''PM aFWeÎ`FvxA "Yad`e" xg` rnW§©©©§¨©§¨§¨¨©©§¦©§¨¨

LziaA LYaWA'כּו"(f ,e oPgz`e)KiWnYW :"YxAce" WExiR . §¦§§§¥¤¨¤§©©¥§¦©§¨¤©§¦
.dxFYd zFIzF`A `Ede ,ilM zpigaA dGd aFWeÎ`Fvẍ¨©¤¦§¦©§¦§§¦©¨
KxC lre .lEHiAd zpigA df xEAcA WIWM `wece§©§¨§¤¥§¦¤§¦©©¦§©¤¤

wEqR lr ,xg` mFwnA x`FaOd(fh ,`p dirWi)ixaC miU`e" ©§¨§¨©¥©¨§©§¨¨¨¦§¨©
"dkld Ff 'd xac"l ilM wx ± Fpi`W ,"LitA125xnF`W §¦¤¥©§¦¦§©£¨¨¤¥
.aFWe `Fvxl ilM zpigA ± xEACd if`e ,eitA§¦©£©©¦§¦©§¦§¨¨

" EdfedWn iR lrdid dWOW ,`weC "dWn" WExiR :" §¤©¦Ÿ¤¥Ÿ¤©§¨¤Ÿ¤¨¨
xn`W cr lEHiA zpigaA(eh ,`i awr)" :iYzpe,"aUr ¦§¦©¦©¤¨©¥¤§¨©¦¥¤

lhA m` iM ,Fnvr iptA zEdnE xaC Fpi`W itl EpiidC§©§§¦¤¥¨¨©¦§¥©§¦¦¨¥
xnblFpFxB KFYn zxAcn dpikW"E i'126"כּוlkA ok FnkE . §©§¥§¦¨§©¤¤¦§§¥§¨

dWn zpigA zx`de uFvip Wi mc`127ici lr ,EpiidC , ¨¨¥¦§¤¨©§¦©Ÿ¤§©§©§¥
ici lr ,WOn lEHiaA "cg`"A FWtp xFqnl rnWÎz`ixw§¦©§©¦§©§§¤¨§¦©¨©§¥

ipFWl orY" KM xg` dfLzxn`'כּו"(arw ,hiw miNdY)± ¤©©©©©§¦¦§¨¤§¦¦

.WOn "Lzxn`"¦§¨¤©¨
" Edfexnzi` ciA"xnY`" oFWNn ± "xnzi`" WExiR :" §¤§©¦¨¨¥¦¨¨¦§¦§©
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ּובני 118. מׁשה יׁשיר "אז הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ(ועּיין
b)יׂשראל" ,aq xF` dxFY)"'להוי "אׁשירה הּמתחיל ּובדּבּור .xF` dxFY) ְִֵָ¨ְְֲִִִַַַָָָָ¨

(` ,bq,קרח ּובפרׁשת ב'. עּמּוד רכ"א, ּדף ּפקּודי, ב', חלק ּבּזהר ועּיין .ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
ב'). עּמּוד קע"ח, ַַּדף

.119.(l"fix`d iazM mWA wtC Kxr awri zNdw d`x)§¥§¦©©£Ÿ¥¤Ÿ¤§¥¦§¥¨©¦©

.120xETiA zevn zFevOd inrhA `xIe zWxR l"fix`dl dxFz ihETl d`x)§¥¦¥¨§¨©¦©¨¨©©¥¨§©£¥©¦§¦§©¦

.(bi sirq t zF` .hi sirq c zF` xF` ixF`n .milFg¦§¥¨¦¨¦

.121miIg ur ixR .c"tw dlFr ± i"d e"ie i"d c"Ei ,e"ie i"d c"Ei ,i"d c"Ei ,c"Ei)¥¥¨¥¨¥¤§¦¥©¦

.(d wxR zFxinGd xrW©©©§¦¤¤

יׁשנה"122. "אני הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה xiW(ועּיין oOwl) ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ§©¨¦

(` ,cl mixiXd.("ּדֹופק ּדֹודי "קֹול ּגּבי , ©¦¦ִֵֵַ

.123i" KWnd d`x).(onqp mWe .elw cEOr e"qxz "dpXd W`x lW aFh mF §¥¤§¥¤Ÿ©¨¨©§¨¦§¨

.124xdGA oiIre,'ב עמּוד סֹוף י"א, ּדף ׁשמֹות, ּפרׁשת ב' lrחלק §©¥©Ÿ©ְֵֶַַַָָ©
wEqR(` ,a zFnW),mW "Kln WCwn"aE ,"iel ziAn Wi` KlIe" : ¨§©¥¤¦¦¥¥¦§¦§©¤¤¨
"Ciel ziAzpigA Edf "dpiaE dnkg."zEcrd oMWn" Epiide , ¤¥¥¦¤§¦©¨§¨¦¨§©§¦§©¨¥

z` gTIe"iel zA"(mW)zpigA EdfzEklnmzq oMWn כּו',± ©¦©¤©¥¦¨¤§¦©©§¦§¨§¨
ׁשם. ֵַָעּיין

.125.(a ,bi zFzixM .a ,glw zAW)©¨§¥

.126(hi ,gi zFnW `Ylikn .b ,a dWxR dAx `xwIe .eh ,b dyxR dAx zFnW)§©¨¨¨¨©¦§¨©¨¨¨¨§¦§¨§

כּו'" ידּבר "מׁשה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה c)ועּיין ,fq xF` dxFY). ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ¨

.127b ,gq xF` dxFY d`xE .cFre .` ,ciw .` ,aiw hq oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦§§¥¨

wxR `ipY ."dWn" ligzOd xEAC ` ,bv oiNEg i"Wx d`xE .mW zFnFwn i`xnA©©§¥§¨§¥©¦¦¦©©§¦Ÿ¤©§¨¤¤

c"ag i`iyp epizeax zxezn

"oEWixgY mY`e" oiprkE .`liOn df iENiB KM xg`(ci ,ci gNWA), ©©©¦¤¦¥¨§¦§¨§©¤©£¦§©©

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר  .110ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָָ

mixzMd iENibl Ekf f`W ,l''Pd 'miicr icr' oipr xTir Edfe§¤¦¨¦§¨£¦£¨¦©©¤¨¨§¦©§¨¦
uwכּו' ilA md l''Pd miicr zpigA iM ,xzFi DFab dpigA `Ede ,§§¦¨¨©¥¦§¦©£¨¦©©¥§¦¥

.l''PM©©

A iENiB KWnp gqR lilAW ,dGn dlFrd `vnpl`xUiÎzqpk ¦§¨¨¤¦¤¤§¥¤©¦§¨¦¦§¤¤¦§¨¥
,d''i zpigAnE d''e zpigAn l''Pd micEgi iENB zpigA ±§¦©¦¦¦©©¦§¦©¦§¦©
zFSn" aEzMW Edfe ,dSn zlik` ici lr `NirlcÎ`zExrz`A§¦§£¨¦§¥¨©§¥£¦©©¨§¤¤¨©
,dkWndd zwNYqn KM xg`e ."minId zraW z` lk`i¥¨¥¥¦§©©¨¦§©©©¦§©¤¤©©§¨¨
xnFrd zxitqA `YzlcÎ`zExrz` ici lr mikiWnnE mixfFge§§¦©§¦¦©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¦©¨¤
l''Pd "miicr icr" zpigA zFrEaWA dNBzn if`e ,zFrEaW 'f¨©£©¦§©¤§¨§¦©£¦£¨¦©©

Î.(dxFYd zlAw zrWA: ¦§©©¨©©¨

.xESiwlEHiA zpigA ± dSn zlik` oipr oaEi df KxC lre ¦§©¤¤¤¨¦§¨£¦©©¨§¦©¦
df ici lre ,oi` zpigA ± "dcVd gnvM" zFidl ,`itMz`e§¦§©§¨¦§§¤©©¨¤§¦©©¦§©§¥¤

ilCbYe iAxYe"'כּוdxhrA" zpigA ± zFrEaXd bgaE ",כּו'". ©¦§¦©¦§§¦§©©¨§¦©¨£¨¨
."miicr icrA" oipr `EdW: ¤¦§¨©£¦£¨¦

dPde .gl''Pd oipr lkM mi`vFn Ep` dNtYd xcqA §¦¥§¥¤©§¦¨¨§¦§¨¦§¨©©
zEcrd oMWn oMWOd icEwt dN`" WExitA'כּו." §¥¥¤§¥©¦§¨¦§©¨¥

rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtAW ,rEci dPdC(c ,e oPgz`e): §¦¥¨©¤§¨¦¦§¦©§©¨¤§©©

Epiwl` 'd l`xUi rnW"'כּו"d`NirÎ`cEgi zpigA `Ed §©¦§¨¥¡Ÿ¥§¦©¦¨¦¨¨
Epiwl` 'dl zFxYqPd" `xwPd ,l''Pd d''iC'כּו`Ede ," §©©©¦§¨©¦§¨©¡Ÿ¥§
dWn iR lr cTR xW` zEcrd oMWn" oipr'כּוwEqRaE ;" ¦§¨¦§©¨¥£¤ª©©¦Ÿ¤©¨

(d ,mW)Laal lkA [..] Yad`e"'כּוzpigaA `Ed oiprd ± " ¨§¨©§¨§¨§¨§¨¦§¨¦§¦©
mrHde lkVdn zkWnPd dad`111Î`cEgi oipr `Ede , ©£¨©¦§¤¤¥©¥¤§©©©§¦§¨¦¨

oMWOd icEwt dN`" aEzMW FnM ,d`YY'כּוl''Pke ," ©¨¨§¤¨¥¤§¥©¦§¨§©©
mFxn E`U" oiprA'כּוdN` `xa in E`xE'כּו." §¦§¨§¨§¦¨¨¥¤

zqpM iWp` EpwY rnWÎz`ixw mcFw dPd K ©̀¦¥¤§¦©§©¦§©§¥§¤¤
,`Ed dxnfcÎiwEqR lW oiprde .dxnfcÎiwEqR ± dlFcBd©§¨§¥§¦§¨§¨¦§¨¤§¥§¦§¨
cEgIl rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtA riBdl ElkEIW icM§¥¤§§©¦©§¨¦¦§¦©§©©¦
`l m`e .l''PM "zFxYqp" `xwPd "Epiwl` 'd"C oFilrd̈¤§§¡Ÿ¥©¦§¨¦§¨©©§¦Ÿ
zbxcnl `al xWt` i` dxnfcÎiwEqtA dxnGde xiXd©¦§©¦§¨¦§¥§¦§¨¦¤§¨¨Ÿ§©§¥©

dGd cEgId'כּוdxnfe xiWA mIeld zcFar did dfe .כּו'. ©¦©¤§¤¨¨£©©§¦¦§¦§¦§¨
ipaE oFWxb ipA" :aEzMW FnkE ,oMWOd z` mi`UFp Eide§¨§¦¤©¦§¨§¤¨§¥¥§§¥

"oMWOd i`UFp ixxn(י''ז יּו''ד,  ּבהעל ֹות zdw(ּבפרׁשת ipA ; §¨¦§¥©¦§¨ְְְֲַַָָ§¥§¨
"WCwOd i`UFp"112Fz` Eniwi oMWOd zFpgaE" :aizkE ; §¥©¦§¨§¦©£©¦§¨¨¦Ÿ

"mIeld( נ''א א ', .113(ּבּמדּבר  ©§¦¦ְִַָ

dppxE xiWA dxnfcÎiwEqR ici lrW Ki` mrHd K ©̀©©©¥¤©§¥§¥§¦§¨§¦§¨¨
miCwdA oaEi ,dGd oFilrd cEgId zpigal EriBi `weC©§¨©¦¦§¦©©¦¨¤§©¤¨§©§¦

mIeld xiW oipr dNgY'כּוzFIgde" :aizM dPdC .`Fvx §¦¨¦§¨¦©§¦¦§¦¥§¦§©©¨
"wfAd d`xnM aFWe( י''ד א ', סימן i"Wx:(ּביחזקאל  WxitE . ¨§©§¥©¨¨ְִִֵֶָ¥¥©¦

zxdnnE oWaMd iRn cinY d`vFIW oWaMd zadlM"§©£©©¦§¨¤§¨¨¦¦¦©¦§¨§©¤¤
KM ,qFpkle xFfgl'114כּו." ©§§¦§©

FnkE ,"'ied xp" z`xwPW ,mc`AW ziwl`dÎWtp Kke§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¤¦§¥¥£¨¨§
aEzMW(fk ,k ilWn)zFidl jixv ,"mc` znWp 'd xp" : ¤¨¦§¥¥¦§©¨¨¨¦¦§

,wqtd iYlA zEcinzA aFWeÎ`Fvx zpigaA cxFie dlFr¤§¥¦§¦©¨¨¦§¦¦§¦¤§¥
FnkE .zEcinzA df z` df ElNd zElrRzd iPin 'a `Ede§¦¥¦§©£©¨¤¤¤¦§¦§
,aFW `Fvxd xg` :WExiR ,"aFWe `Fvx zFIgde" aEzMW¤¨§©©¨¨¥©©¨¨

dlilg xfFg oke ,`Fvx aFXd xg`e115dlFr df ici lre . §©©©¨§¥¥¨¦¨§©§¥¤¨
zFlrOd mEx cr dbxcnl dbxcOn ziwl`dÎWtp'כּו. ¤¤¨¡Ÿ¦¦©§¥¨§©§¥¨©©©£

.oAxTd lr mIeld xiW oipr Edfe§¤¦§¨¦©§¦¦©©¨§¨
oMWOd z` E`UPW oiprd oM mb Edfe'כּוlrW ipRn ± §¤©¥¨¦§¨¤¨§¤©¦§¨¦§¥¤©

cr ,oMWOl minnFxnE midiAbn aFWeÎ`FvxA xiXd ici§¥©¦§¨¨©§¦¦§§¦©¦§¨©
"zEcrd oMWn" zpigaA oFilrd cEgi zpigA mb dUrPW¤©£¤©§¦©¦¨¤§¦§¦©¦§©¨¥
dxAEgW xirM diEpAd milWExi" WExiR oiprM Edfe .l''Pd©©§¤§¦§¨¥§¨©¦©§¨§¦¤§¨
,d''e cEgi `EdW dHnNWÎmilWExi zpigA xAgOW ,"DN̈¤§©¥§¦©§¨©¦¤§©¨¤¦
Eide ,d''i zpigA `EdW dlrnNWÎmilWExi zpigal¦§¦©§¨©¦¤§©§¨¤§¦©§¨

.WOn micg`l©£¨¦©¨
oipr ,rnWÎz`ixw iptl dxnfcÎiwEqR oipr `Ed Kke§¨¦§¨§¥§¦§¨¦§¥§¦©§©¦§¨
oFilrd cEgi cgiil lkEYW cr WtPd mnFxl dpkd£¨¨§¥©¤¤©¤©§©¥¦¨¤§
."Epiwl` 'ied" Fxn`A rnWÎz`ixwC oFW`x wEqtA§¨¦¦§¦©§©§¨§£¨¨¡Ÿ¥
dnWPd zx`d zpigA cEgie xEAig oM mB EpiidC§©§©¥¦§¦§¦©¤¨©©§¨¨
zpigA ± dlrnNW DWxWe DxFwn mr sEBA zWAElnd©§¤¤©¦§¨§¨§¨¤§©§¨§¦©

DilGn116. ©¨¥
mixAgzOW ,"D''i ihaW mihaW Elr mXW" Edfe§¤¤¨¨§¨¦¦§¥¨¤¦§©§¦
zEliv`AW oxFwnE oWxW mr d`ixaC mihaW zpigA§¦©§¨¦¦§¦¨¦¨§¨§¨¤©£¦
zpigaA "Elr mXW" Epiide ."D''i ihaW" `xwPd©¦§¨¦§¥¨§©§¤¨¨¦§¦©

W xirM diEpAd milWExi"dxAEg'כּוxEAig `EdW ," §¨©¦©§¨§¦¤§¨¤¦
EpiidC ,"zEcrd oMWn" mr "oMWn" zpigA zExXwzde§¦§©§§¦©¦§¨¦¦§©¨¥§©§

.WOn "eCgi DN dxAEgW"¤§¨¨©§¨©¨
diel oFWNn ± iel iM :mIeld zcFar oipr Edfe§¤¦§¨£©©§¦¦¦¥¦¦§§¨¨

xEAige117aEzMW FnkE ;(bk ,gi gxw)ieNd care" :`Ed," §¦§¤¨Ÿ©§¨©©¥¦
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.110p gp miIg zxFY .b ,eh ev oOwl d`x).(fi wxR dpEn`d xrW .` ,b §¥§©¨©©©¦©©¨¡¨¤¤

ּבכסלו"111. "ּבכ''ה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (`ilE(ועּיין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ©

(a ,hk xF` dxFzl dpeEMd.( ©©¨¨§¨

.112.("WCwOd i`Up mizdTd Erqpe" :`k ,i LzFlrdA iR lr)©¦§©£§§¨§©§¨¦Ÿ§¥©¦§¨

כּו'113. ראׁש את "ׂשאּו הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ(ועּיין
אבֹותם" לבית b)למׁשּפחֹותם ,` xAcOA oOwl).( ְְְְֲִֵָָ§©¨©¦§¨

.114WxFtOW FnM ,odn dlrnl diEhPd riwxd zgYn oW`x zF`ivFOWM")§¤¦Ÿ¨¦©©¨¨¦©©§¨§©§¨¥¤§¤§¨

z` aiWdl zFxdnnE ,riwxd on dlrnNW dpikXd ipRn zFrYxp ,oiprÄ¦§¨¦§¨¦§¥©§¦¨¤§©§¨¦¨¨¦©§©£§¨¦¤

.("oW`xŸ¨

הּקֹולֹות"115. את רֹואים העם "וכל הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו
(c ,br xF` dxFY). ¨

הּסלע"116. ּבחגוי "יֹונתי הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
(c ,fh mixiXd xiW oOwl). §©¨¦©¦¦

.117).(cl ,hk `vIe ± ."il` iWi` deNi"¦¨¤¦¦¥©©¥¥



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

W ± xnYi` ± FWExitC ,cinY `xnBA xMfPd`liOO ©¦§¨©§¨¨¨¦§¥¦§©¤¦¥¨
f`" oiprkE .xAcpe xOYi`ExAcp"'d i`xi(fh ,b ik`ln), ¦©¨§¦§©§¦§¨¨¦§§¦§¥©§¨¦

,eil`nE `liOn `A `Ed xW` xEAiCd oipr `Ed FpiprW¤¦§¨¦§¨©¦£¤¨¦¥¨¥¥¨
xEACd m`W .`liOn lrtp oFWl ± "ExAcp" xnFl KiIXW¤©¨©¦§§§¦§¨¦¥¨¤¦©¦
,'mixaFC' F` 'mixAcn' xnFl Fl did ,mnvr cSn `Ä¦©©§¨¨¨©§©§¦§¦

" `N`E''xAcp.`liOn mdA xEACd xAcp xW`M Epiid " ¤¨¦§§©§©£¤¦§©©¦¨¤¦¥¨
xn`PW ± mEBxY oFWlA xnYi` WExitA oiprd Kke§¨¨¦§¨§¥¦§©¦§©§¤¤¡©

`liOn'כּו. ¦¥¨

lW xEACdW ipRn ,`liOn xn`PW 'd xacA `Ede§¦§©¤¤¡©¦¥¨¦§¥¤©¦¤
xEAiCd oi`W cr ,FzEnvrA lEHiAd zilkzA `Ed mc`d̈¨¨§©§¦©¦§©§©¤¥©¦
"dkldd Ff 'd xaC" FA xAcp `N` ,llM Fnvr cSn `Ä¦©©§§¨¤¨¦§©§©©£¨¨

'd i`xi ExAcp f`" oiprkE ,eil`nE `liOn'כּו." ¦¥¨¥¥¨§¦§¨¨¦§§¦§¥

,"sqFi ziA" axd cnNW zFipWOd cEOil znbEcM Edfe§¤§§©¦©¦§¨¤¨©¨©¥¥
ciBOd Fl xn`W128LitA zxAcOd dpWOd ip`" ".כּו': ¤¨©©©¦£¦©¦§¨©§©¤¤§¦

dWn lW FpFxB KFYn zxAcn dpikW" oiprkE'כּוEdfe ." §¦§¨§¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤§¤
ilM zFUrl `EdW ,"Yad`e" xg`W "mA YxAce" oipr¦§¨§¦©§¨¨¤©©§¨©§¨¤©£§¦

LitA ixaC miU`e" zFidl lEHiAd zpigaA'כּו." ¦§¦©©¦¦§¨¨¦§¨©§¦

,"zEcrdÎoMWn" mr "oMWn" xEAig o`M WIW `vnp¦§¨¤¥¨¦¦§¨¦¦§©¨¥
ÎdlrnlnE dlrnlÎdHnln "DN dxAEgW xirM" zFidl¦§§¦¤§¨¨¦§©¨§©§¨¦§©§¨
d`lrdd Edf mIeld zcFar ici lr :Epiid .dHnl§©¨©§©§¥£©©§¦¦¤©©£¨¨
zFpgaE" Edfe ,aFWeÎ`Fvx ici lr dlrnlÎdHnln¦§©¨§©§¨©§¥¨¨§¤©£

oMWOdEniwi"mIeld FzF`(`p ,` xAcOA)FzFlrdl ± ©¦§¨¨¦©§¦¦©¦§¨§©£
ciA" dxFYd wqr ici lr KM xg`e ;dlrn dlrnl§©§¨©§¨§©©©©§¥¥¤©¨§©

dHnlÎdlrnln d''e mr d''i xEAigd Edf "xnzi`'כּו. ¦¨¨¤©¦¦¦§©§¨§©¨

"ikp` d`x" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiprkE§¦§¨©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¥¨Ÿ¦
(c ,gi d`x zWxR oOwl)`di" WExitA ,DinW± "`AxD''i mW §©¨¨¨©§¥§¥§¥§¥©¨¥¨

d''e zpigaA KWnEie dAxzie lCBzi'כּוqM" didi `le , ¦§©¥§¦§©¤§§¨¦§¦©§Ÿ¦§¤¥
"D''i(fh ,fi gNWA)lke .d''e zpigAn d''i zpigA zEQkzd ± ¨§©©¦§©§¦©¦§¦©§¨

.l''Pke "dWn iR lr cTR" df¤ª©©¦Ÿ¤§©©

,milM zpigA oM mb dOd ± zFvOd dUrn oiprl oke§¥§¦§¨©£¥©¦§¥¨©¥§¦©¥¦
ixd ,df lM mre ,mipFW miPtF`A miwNgzn odW `N ¤̀¨¤¥¦§©§¦§©¦¦§¦¨¤£¥
dXEcw zpigA FA oFMWl ilM zpigA `dIW mNEM zEllM§¨¨¤§¥§¦©§¦¦§§¦©§¨

aEzMW FnkE .dpFilrd(n ,eh glW)lM z` mziUre" : ¨¤§¨§¤¨§©©£¦¤¤¨

.mkiwl`l miWcw mziide izFvnWIW ,"mkiwl` 'd ip` ¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤¤¥
`id devOde .l''PM dkWndde d`lrdd zpigA dfÄ¤§¦©©©£¨¨§©©§¨¨©©§©¦§¨¦

aEzMW FnM ,dfl ilM zpigA(bk ,e ilWn)iM"xp."devn §¦©§¦¨¤§¤¨¦§¥¦¥¦§¨
KWnp df ici lrW ,"devn lW dgnU" zFidl Kixve§¨¦¦§¦§¨¤¦§¨¤©§¥¤¦§¨

d''i zpigA ,`iqMz`cÎ`nlr zpigAn iENBd'כּוiM , ©¦¦§¦©¨§¨§¦§©§¨§¦©¦
."zEcrd oMWn" z`xwPd dpiaA `id dgnVd©¦§¨¦§¦¨©¦§¥¦§©¨¥

Îz`ixwE dxnfcÎiwEqtA dNtYd xcq zEllM `vnpe§¦§¨§¨¥¤©§¦¨¦§¥§¦§¨§¦©
mA YxAce" ,"Yad`e" :rnW'כּוxEn`d xcQM Epiid ± " §©§¨©§¨§¦©§¨¨©§©¥¤¨¨

icEwt dN`"c df wEqtA'כּוxnzi`" KxC lr ,"oxd` oA §¨¤§¥¤§¥©¤¤¦¨¨¤©£Ÿ
odMd." ©Ÿ¥

dAxÎdad` zpigA `EdW rEci ,"odMd oxd`" :WExitE¥©£Ÿ©Ÿ¥¨©¤§¦©©£¨©¨
xcq lM zFidl dGd gMd KiWnOd `Ede ,`AxÎ`pdkC§©£¨©¨§©©§¦©Ÿ©©¤¦§¨¥¤

z`Gd dcFard129. ¨£¨©Ÿ

aEzMW FnkE ,oxd` ici lr did mIeld wqr lM mB©¨¥¤©§¦¦¨¨©§¥©£Ÿ§¤¨
(hi ,c xAcOA)lr Wi` Wi` mzF` EnUe ,E`Fai eipaE oxd`" : ©¦§¨©£Ÿ¨¨¨§¨¨¦¦©
FzcFar'כּוaizkE ,"130EeNie" :LEzxWie Lil`'כּוiM ," £¨§¦§¦¨¥¤¦¨§¦

dkWndd liaWA `Ed mIeld ici lrW d`lrdd zilkY©§¦©©£¨¨¤©§¥©§¦¦¦§¦©©§¨¨
" ± oxd` ici lrWowfoxd`'כּו"(a ,blw miNdY)`EdW , ¤©§¥©£Ÿ§©©£Ÿ§¦¦¤

dxFYd zFkld.אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּוכמֹו כּו'. ¦§©¨ְְְִֵֵֶַָָ

mFIA" :aizM `alÎcizrl la` .eiWkr df lM dPde§¦¥¨¤©§¨£¨¤¨¦¨Ÿ§¦©
`EdddidiÎmilWExi zpigA `EdW ,d''e zFpigAW ," ©¦§¤¤§¦¤§¦©§¨©¦

oMWn" zpigA `EdW ,WOn d''i zbixcnA Eidi ,dHnNW¤§©¨¦§§©§¥©©¨¤§¦©¦§©
zpigaA wx ,llM bVEn Fpi` eiWkrX dn iM ."zEcrd̈¥¦©¤©§¨¥¨§¨©¦§¦©

dlilW'כּוdxic" Edfe .iENB zpigaA `alÎcizrl KWnEi , §¦¨§¨¤¨¦¨Ÿ¦§¦©¦§¤¦¨
.`weC d''e zpigaA ± "mipFYgYA©©§¦¦§¦©©§¨

" oFWl `FalÎcizrl` xn`p okledidemFIA dide" ± " §¨¥¤¡©©¤¨¦¨§§¨¨§¨¨©
`Edd'כּוmcFw d''e zpigAW Epiid "dide" WExitC ," ©§¥§¨¨©§¤§¦©¤

mipFYgYA dxiC didIW itl ,d''i zpigal'כּו.: ¦§¦©§¦¤¦§¤¦¨©©§¦

.xESiwiM ,df lM `vnp mFi lkA dNtYd xcqAW oipr ¦¦§¨¤§¥¤©§¦¨§¨¦§¨¨¤¦
riBn df ici lre ,mIeld zcFar zpigA oiprM Edf dxnfcÎiwEqt§¥§¦§¨¤§¦§¨§¦©£©©§¦¦§©§¥¤©¦©
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בב'Ê"ÙÏÂ(נז) בנו שם ומה שמו מה מ"ש יתפרש
אדם  מיני ב' שהן וא"א בא"ק א' אופנים.

וז"א אדם  בא"א והב' כנ"ל. דיצירה ואדם דבריאה
(ואדם  ויצי' בריאה וח"ת דח"ע וגלוי העלם ג "כ שנק'
דיעקב  דשופריה מ"ש וכן המל'). בחי' הוא דעשיה
א"א  בחי' שהוא דאדה"ר שופריה מעין ז"א בחי' שהוא
מטעם  א"ק דבחי' שופרי' מעין דא"א ת"ת שגם או
אדה"ר  נק' אבא אור בחי' יותר פרט ובדרך וד"ל הנ"ל
מה  בכלל ח"ע ונק' בעצם מה שמו מה וז"ש א"ק. או
שנק' קאתי דאבא מסט' דבן כמ"ש ז"א בחי' הוא שמו
הראשון  שרש בענין כנ"ל וד"ל כנ"ל כו' שבמדות ח"ת
והעל' בכח שהוא כו' דאבא יסוד טפת המדות של
בנו  שם ומה וזהו כו'. ט"ח עבור בבחי' נצטייר ואח"כ
כח  כי דאדה"ר שופריה מעין דיעקב שופרי' ענין שהוא
וא"א  א"ק בבחי' גם יובן וכך כו'. לו בדומה המוליד
הוא  הנעלם וחכ' שברצון המדות בבחי' יותר בכללות
הקדום  רצון שנק' ומדות וחכ' ברצון למקורם בדומה
במ"ש  כאן גם יובן ולפ"ז כו') ופשוט המוחלט רצון או
וא"א  א"ק בבחי' א' אופנים בב' כו' אלקים ה' וייצר
העצמות  העלם מן גילוי בבחי' דיצי' אדם א"א שנק'
עכ"פ  עצמית צורה שנק' הראשונה צורה וזהו כנ"ל.

כו'. דוייצר הא' יו"ד וזהו כו'. הרצון עצם והוא
'·‰Â וגילוי העלם ג"כ שנק' בז"א דא"א שניה יצירה

מצורה  שנצטיירה שניה כצורה זהו אך כנ"ל.
ענין  ג"כ והן כו'. דוייצר הב' יו"ד וזהו כו'. העצמית
יודי"ן  ב' ענין והוא כידוע אלקים דהוי"ה שמות ב'
שם  שזהו הא' באות להתחבר שבאים ותחתון עליון

וד"ל: כו' אלפי"ן במלוי מ"ה

דה'Â‰ÊÂ(נח) שמות ב' הזכיר דוקא יצירה שבבחי'
היצירה  שבחי' לפי כו'. יודי"ן וב' אלקים
להתלבש  השניה וצורה העצמי' הא' צורת כולל
עליון  לחבר עכ"פ הממוצע בחי' שהוא בגוף ולהצטייר
אדם  שנקר' בז"א דבריאה אדם א"ק מבחי' בתחתון
דהיינו  הצורה בבחי' רק לחבר בכח זה שאין דעשייה
הנ"ל) אמצעי אדם בחי' (והוא אלף במלוי מ"ה שם
עפר  דבריאה העליון האדם את כו' וייצר וזהו וד"ל.
הוא  דעפר הדומם בבחי' להצטייר שיבא האדמה מן
ב' הזכיר לא ולכך דוקא אלקים דהוי"ה שמות ב' ע"י
לכפול  והוצרך ביצירה רק ועשיה בבריאה אלו שמות
גמר  שזהו לפי שמות וב' יודי"ן בב' וייצר במ"ש הדבר
בצלמו  האדם את ברא שכבר אע"פ בשלמות הבריאה
ויפח  אח"כ וז"ש כו'. העצמית צורה בבחי' ממש
בדומם  דבריאה דאדם הנשמה שנתחברה נ"ח באפיו

ד  העליון בשלימות לנ"ח האדם ויהי אדם דעשיה
בחי' בשרש כנ"ל ממללא לרוח והוא א"ק בחי' העליון
דאדה"ר  בע"ח (וז"ש וד"ל. ממש בעצמות הדומם
בעולם  וגופו הבריאה בעולם ראשו היה החטא קודם
בבחי' היה ועד"ז כו' העשיה בעולם ורגליו היצירה
כלל  ובדרך וד"ל). כנ"ל יותר ובכללות שבאצי' בי"ע
גם  כו' נ"ח באפיו ויפח כו' האדם את וייצר יתפרש
שלפני  דא"ס ממל' בו שנמשך עצמו א"ק בבחי'
כו' העולמים מחי דפרח' נשמתא שנק' דקו"ח הצמצום
בראתיו  שז"ש דבי"ע מדרגות מג' הוא גם שכלול
קומה  וכל בענין במ"א וכמ"ש כו'. עשיתיו אף יצרתיו
מראשו  א"ק קומת כל שהוא תשתחווה לבד לפניך

וד"ל: כו' בעשיה שמסתיימים א"ק לרגלי

miwl` 'd xviie

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

xg`e (c1m` wtq m` oiC oM mB oaEi l"Pd lM x`AzPW §©©¤¦§¨¥¨©©¨©¥¦¦¨¥¦
.zxdal mcw oal xrU F` oal xrUl mcw zxdA©¤¤¨©§¥¨¨¨¥¨¨¨¨©§©¤¤
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(2.` cEOr©

(3.`riwxA :`xnBA .dlrn lW daiWiA Ewlgp¤§§¦¦¨¤©§¨©§¨¨¦§¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

W ± xnYi` ± FWExitC ,cinY `xnBA xMfPd`liOO ©¦§¨©§¨¨¨¦§¥¦§©¤¦¥¨
f`" oiprkE .xAcpe xOYi`ExAcp"'d i`xi(fh ,b ik`ln), ¦©¨§¦§©§¦§¨¨¦§§¦§¥©§¨¦

,eil`nE `liOn `A `Ed xW` xEAiCd oipr `Ed FpiprW¤¦§¨¦§¨©¦£¤¨¦¥¨¥¥¨
xEACd m`W .`liOn lrtp oFWl ± "ExAcp" xnFl KiIXW¤©¨©¦§§§¦§¨¦¥¨¤¦©¦
,'mixaFC' F` 'mixAcn' xnFl Fl did ,mnvr cSn `Ä¦©©§¨¨¨©§©§¦§¦

" `N`E''xAcp.`liOn mdA xEACd xAcp xW`M Epiid " ¤¨¦§§©§©£¤¦§©©¦¨¤¦¥¨
xn`PW ± mEBxY oFWlA xnYi` WExitA oiprd Kke§¨¨¦§¨§¥¦§©¦§©§¤¤¡©

`liOn'כּו. ¦¥¨

lW xEACdW ipRn ,`liOn xn`PW 'd xacA `Ede§¦§©¤¤¡©¦¥¨¦§¥¤©¦¤
xEAiCd oi`W cr ,FzEnvrA lEHiAd zilkzA `Ed mc`d̈¨¨§©§¦©¦§©§©¤¥©¦
"dkldd Ff 'd xaC" FA xAcp `N` ,llM Fnvr cSn `Ä¦©©§§¨¤¨¦§©§©©£¨¨

'd i`xi ExAcp f`" oiprkE ,eil`nE `liOn'כּו." ¦¥¨¥¥¨§¦§¨¨¦§§¦§¥

,"sqFi ziA" axd cnNW zFipWOd cEOil znbEcM Edfe§¤§§©¦©¦§¨¤¨©¨©¥¥
ciBOd Fl xn`W128LitA zxAcOd dpWOd ip`" ".כּו': ¤¨©©©¦£¦©¦§¨©§©¤¤§¦

dWn lW FpFxB KFYn zxAcn dpikW" oiprkE'כּוEdfe ." §¦§¨§¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤§¤
ilM zFUrl `EdW ,"Yad`e" xg`W "mA YxAce" oipr¦§¨§¦©§¨¨¤©©§¨©§¨¤©£§¦

LitA ixaC miU`e" zFidl lEHiAd zpigaA'כּו." ¦§¦©©¦¦§¨¨¦§¨©§¦

,"zEcrdÎoMWn" mr "oMWn" xEAig o`M WIW `vnp¦§¨¤¥¨¦¦§¨¦¦§©¨¥
ÎdlrnlnE dlrnlÎdHnln "DN dxAEgW xirM" zFidl¦§§¦¤§¨¨¦§©¨§©§¨¦§©§¨
d`lrdd Edf mIeld zcFar ici lr :Epiid .dHnl§©¨©§©§¥£©©§¦¦¤©©£¨¨
zFpgaE" Edfe ,aFWeÎ`Fvx ici lr dlrnlÎdHnln¦§©¨§©§¨©§¥¨¨§¤©£

oMWOdEniwi"mIeld FzF`(`p ,` xAcOA)FzFlrdl ± ©¦§¨¨¦©§¦¦©¦§¨§©£
ciA" dxFYd wqr ici lr KM xg`e ;dlrn dlrnl§©§¨©§¨§©©©©§¥¥¤©¨§©

dHnlÎdlrnln d''e mr d''i xEAigd Edf "xnzi`'כּו. ¦¨¨¤©¦¦¦§©§¨§©¨

"ikp` d`x" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiprkE§¦§¨©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¥¨Ÿ¦
(c ,gi d`x zWxR oOwl)`di" WExitA ,DinW± "`AxD''i mW §©¨¨¨©§¥§¥§¥§¥©¨¥¨

d''e zpigaA KWnEie dAxzie lCBzi'כּוqM" didi `le , ¦§©¥§¦§©¤§§¨¦§¦©§Ÿ¦§¤¥
"D''i(fh ,fi gNWA)lke .d''e zpigAn d''i zpigA zEQkzd ± ¨§©©¦§©§¦©¦§¦©§¨

.l''Pke "dWn iR lr cTR" df¤ª©©¦Ÿ¤§©©

,milM zpigA oM mb dOd ± zFvOd dUrn oiprl oke§¥§¦§¨©£¥©¦§¥¨©¥§¦©¥¦
ixd ,df lM mre ,mipFW miPtF`A miwNgzn odW `N ¤̀¨¤¥¦§©§¦§©¦¦§¦¨¤£¥
dXEcw zpigA FA oFMWl ilM zpigA `dIW mNEM zEllM§¨¨¤§¥§¦©§¦¦§§¦©§¨

aEzMW FnkE .dpFilrd(n ,eh glW)lM z` mziUre" : ¨¤§¨§¤¨§©©£¦¤¤¨

.mkiwl`l miWcw mziide izFvnWIW ,"mkiwl` 'd ip` ¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤¤¥
`id devOde .l''PM dkWndde d`lrdd zpigA dfÄ¤§¦©©©£¨¨§©©§¨¨©©§©¦§¨¦

aEzMW FnM ,dfl ilM zpigA(bk ,e ilWn)iM"xp."devn §¦©§¦¨¤§¤¨¦§¥¦¥¦§¨
KWnp df ici lrW ,"devn lW dgnU" zFidl Kixve§¨¦¦§¦§¨¤¦§¨¤©§¥¤¦§¨

d''i zpigA ,`iqMz`cÎ`nlr zpigAn iENBd'כּוiM , ©¦¦§¦©¨§¨§¦§©§¨§¦©¦
."zEcrd oMWn" z`xwPd dpiaA `id dgnVd©¦§¨¦§¦¨©¦§¥¦§©¨¥

Îz`ixwE dxnfcÎiwEqtA dNtYd xcq zEllM `vnpe§¦§¨§¨¥¤©§¦¨¦§¥§¦§¨§¦©
mA YxAce" ,"Yad`e" :rnW'כּוxEn`d xcQM Epiid ± " §©§¨©§¨§¦©§¨¨©§©¥¤¨¨

icEwt dN`"c df wEqtA'כּוxnzi`" KxC lr ,"oxd` oA §¨¤§¥¤§¥©¤¤¦¨¨¤©£Ÿ
odMd." ©Ÿ¥

dAxÎdad` zpigA `EdW rEci ,"odMd oxd`" :WExitE¥©£Ÿ©Ÿ¥¨©¤§¦©©£¨©¨
xcq lM zFidl dGd gMd KiWnOd `Ede ,`AxÎ`pdkC§©£¨©¨§©©§¦©Ÿ©©¤¦§¨¥¤
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`EdddidiÎmilWExi zpigA `EdW ,d''e zFpigAW ," ©¦§¤¤§¦¤§¦©§¨©¦
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" oFWl `FalÎcizrl` xn`p okledidemFIA dide" ± " §¨¥¤¡©©¤¨¦¨§§¨¨§¨¨©
`Edd'כּוmcFw d''e zpigAW Epiid "dide" WExitC ," ©§¥§¨¨©§¤§¦©¤

mipFYgYA dxiC didIW itl ,d''i zpigal'כּו.: ¦§¦©§¦¤¦§¤¦¨©©§¦

.xESiwiM ,df lM `vnp mFi lkA dNtYd xcqAW oipr ¦¦§¨¤§¥¤©§¦¨§¨¦§¨¨¤¦
riBn df ici lre ,mIeld zcFar zpigA oiprM Edf dxnfcÎiwEqt§¥§¦§¨¤§¦§¨§¦©£©©§¦¦§©§¥¤©¦©
iR lr cTR" Edfe .d`NirÎ`cEgi zpigal "l`xUi rnW"A¦§©¦§¨¥¦§¦©¦¨¦¨¨§¤ª©©¦
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gkFp ?gkFp o`n ,ixn`e .`nh ixn` riwxC `zaizn§¦§¨§¨¦©¨§¥¨¥§¨§¥©©©
xn`C ,ipngp xA dAx4cigI ip` ,mirbpA cigi ip` : ©¨©©£¨¦§¨©£¦¨¦¦§¨¦£¦¨¦

."'Ek xFdh xFdh :xn` .zFld`A§¨¢¨©¨¨

xg` mFwnaE5dxFYA xn`PW mEXn ,mrHd WxRzp6 §¨©¥¦§¨¥©©©¦¤¤¡©©¨
"Fxdhl" dNgY xn`PW dOnE ,"F`Ohl F` Fxdhl"§©£§©§¦©¤¤¡©§¦¨§©£
: xFdh FwitqW ipngp xA dAx gikFd "F`Ohl" KMÎxg`e§©©¨§©§¦©©¨©©£¨¦¤§¥¨

oiadlEokYi Ki`e riwxC `zaizn oipr oiadl Kixv df §¨¦¤¨¦§¨¦¦§©§¦§¨§¨¦©§¥¦¨¥
`EdÎKExA WFcTd mr oicA EwlgIW7. ¤©§§§¦¦©¨¨

Ep`W ,mi`xFn`e mi`PYd oipr miCwdA oaEi oiprde§¨¦§¨¨§©§¦¦§©©©¨¦©£¨¦¤¨
qgpR iAxA FnM ,zFUrl milFki EidW miQPd lcFB mi`Fx¦¤©¦¦¤¨§¦©£§§©¦¦§¨

xn`W xi`i oA8.miIwzp cInE !"Lnin il wFlg ,i`piB" ¤¨¦¤¨©¦©£¦¥¤¦¨¦§©¥
FAx 'q uEAiwA `lR did df ixdemi zrixwA l`xUIn ` ©£¥¤¨¨¤¤§¦¦¦¦§¨¥¦§¦©©

Exn`W EpivO oke .sEq9"mizn dIgn EkaC `xhEf" :10 §¥¨¦¤¨§§¨¦§§©¤¥¦
.zFAx dPdke§¨¥¨©

mWA KxAzi Fl l"fg E`xTW dn oiadl Kixv mb©¨¦§¨¦©¤¨§£©¦§¨¥§¥
"`EdÎKExA WFcw." ¨¨

.zElWlYWdn dlrnlE zElWlYWd Wi iM :oiprde§¨¦§¨¦¥¦§©§§§©§¨¥¦§©§§
,xnFlM ,"`Ed KixA `WcEw" zaiY WExiR `EdeWFcw §¥¥©§¨§¦§©¨

KExaExdGA aEzMW FnM ,dnkg zpigA `Ed ,KExA" :11 ¨¨§¦©¨§¨§¤¨©Ÿ©
"dkxA idi`e KExA Edi`"C12`Ed "KExA Edi`" WExitE . §¦¨§¦¦§¨¨¥¦¨

dnkg13itl `Ed ± dnkgd oM z`xwPW mrHde . ¨§¨§©©©¤¦§¥¥©¨§¨§¦
:miWExiR ipW Wi KExA zNnAW¤§¦©¨¥§¥¥¦

"KExA dnlW KlOde" oFWNn '`14`EdW FWExiRW , ¦§§©¤¤§ŸŸ¨¤¥¤
dkxAd lAiTW Wi` `EdW xnFlM ,FzlEGn KExA Wi ¦̀¨¦¨§©¤¦¤¦¥©§¨¨

.KxAzi mXdn¥©¥¦§¨¥
zaizA ipXd WExiRdeKExAKxand `EdW Epiid §©¥©¥¦§¥©¨©§¤©§¨¥

.Fl riRWnE FzlEfl§¨©§¦©
mi`vnp mdipWE .zn` EN`d miWExiRd ipWE§¥©¥¦¨¥¡¤§¥¤¦§¨¦
dPOOW ,zEliv`d ziW`x `id dnkg iM ,dnkgA§¨§¨¦¨§¨¦¥¦¨£¦¤¦¤¨
zEhXRzdW ,mc`A lWOM .zFxitq c"Eid lM mikWnp¦§¨¦¨©§¦©¨¨§¨¨¤¦§©§
oirM wixaOd lkVd zxiwQn `Ed dpiA `xwPd dbVdd©©¨¨©¦§¨¦¨¦§¦©©¥¤©©§¦§¥
mikWnp dpiAdnE ,dnkgd zkWnd oipr `EdW ,wxÄ¨¤¦§©©§¨©©¨§¨¥©¦¨¦§¨¦
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a"lxz - l`eny zxez

‰ÙÈ איומה כירושלי' נאוה כתרצה רעייתי את
לא  מ"מ את יפה כי הגם הפמ"ג פי' כנדגלות,
צלפחד  מבנות האחרונה היא כתרצה רק בשלימות
מפני  והיינו וחשבם, מנאן וצדקתן שבחן שלפי
שהיא  כירושלי' נאוה היתה לא ואם שבך, העצלות
האיך  וא"ת כו', העצלות ורק אלקות, השראת מקום
ממך  יראי' היו שכולם את איומה באמת למדרס אתה
צלם  הוא עליך, המלך דגל שבאמת כנדגלות מפני רק
מכסה  שטות והרוח כשלת שבעוונך רק אלקים,
אלקים  צלם באדם שולטת או"ה רעה חי' ואין הצלם,
אלקים, צלם בה שאין כבהמה לו נדמה אא"כ כו'
שבעצם  אע"פ כו', אלקים הצלם אבדת וכאשר
למדרס  את הרי כתרצה רק להיותך מ"מ כו' איומה

כו'.
·"‰¯Ú‰Â נקבה את זהו המל' שכאשר לשבח פי'

רעייתי  וזהו כבינה, ה"ה באצי' היא
שמום  מרוצה אתה כאשר כתרצה שזהו רק תרדל"מ,
פי' וכה"ג ז"נ. צריכה ובא"ל התחתוני', מפגם בך אין
ע"ב, דר"י פ"ב במדבר ובפ' זה ע"פ שה"ש במד"ר

לו. ונרצה המד"א בקרבנות לפני מתרצים כשאתם
ÈÈÁ·‰Â שלא מקום של רצונו כשעושי' כתרצה פי'

ב' מענין להעיר יש וא"כ פרס, לקבל ע"מ
בחי' הוא כתרצה ופי' וראינה, צאינה בד"ה רצון בחי'

מאודך. בכל משכל שלמעלה רצון

Í‡ של רצונו עושין אין נק' שמוע אם והי' הלא צ"ל
בה  דכתי' הגם מאדך, בכל נא' שלא מפני מקום
תמידי' כנגד ותפלה תפלה זו שבלב ועבודה ולעבדו
י"ל  אך ונרצה. כתרצה, שזהו נת' הקרבנות ועל כו'
למ"ד  דאפי' ועוי"ל תקנום. אבות תפילות למ"ד שזהו
עושי' ובעבודה הקרבנות, בזמן כתרצה פי' תמידין,
עושין  אין נק' שמוע אם והי' אבל מאדך, בכל רצוש"מ
שבלב  עבודה ולעבדו, שנא' מאחר מ"מ אך רצוש"מ
כתרצה. בזה"ג גם את יפה אמר שע"ז כתרצה ה"ז
בכל  בחי' שהוא ממש תרצה ולא כתרצה ל' ומדויק
ומעלת  ממש, כתמידי' ולא תמידין כנגד וזהו מאדך.
צריך  הי' שלקרבן לפי רצוש"מ עושי' שנק' התמידי'
כמארז"ל  להם מעמדות היו והתמידי' ווידוי, תשובה
עושי' האיך שצ"ל אלא כו'. קרב אדם של קרבנו האיך
הם  שהרי שאני שתמידין וי"ל התשובה. על שליח
שתמיד  והגם ותשובה, וידוי שצריכי' חטאת ולא עולות
מבלי  גם להקריבם נצטוו הרי מ"מ כו' מכפר שחר של
ב"פ  ועכשיו מעמדות, שתקנו במה די ולכן חטא,

כתרצה. את יפה לכן ותפלה דק"ש
Ê"ÙÏÂ אינו שהרי לגנאי כתרצה הא' הפי', ב' יתכן

כתרצה  שגם (וי"ל הדמיון בכ"ף ורק דומה
היא  ששם לפי הדמיון, בכ"ף רק ג"כ צלפחד דבנות

עכ"פ  יפה בזה"ג וכאן כ"כ תשובה הי' ולפי'לא ,(
מאדך. בכל תשובה ע"י בינה לשבח כתרצה
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

‰Ï‡Â את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות
בוי"ו  ואלה מ"ש מהרמ"א והקשה יצחק,
על  מוסיף ואלה הראשונים את פוסל אלה כל שארז"ל

בפ' שנא' ישמעאל בני על כאן מוסיף ומה הראשונים
ועשו  יעקב יצחק תולדות פי' רש"י והנה הקודמת,
עשו  היינו ואלה דמ"ש י"ל ולפ"ז בפרשה, האמורים
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ואלה  נא' למה א"מ אך ישמעאל, בני על שמוסיף
לו' ראוי הי' יותר עשו בשביל הראשוני' על שמוסיף
שבח  שזהו יעקב בשביל הראשונים את שפוסל אלה
אחרי  יצחק את הוליד אברהם מ"ש צ"ל גם יותר.
אברהם  עוד כפל למה אברהם בן יצחק נא' שכבר
תולדות  נא' ולא אברהם בן מ"ש א"מ גם כו'. הוליד
נא' ולמה כו', יעקב תולדות אלה שנא' כמו סתם יצחק
כו'. הוליד אברהם עוד וכפל אברהם בן יצחק כאן
ספור  מל' ספירה בפי' משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין
שהדבור  דכמו אל, כבוד מספרים השמים כמו והגדה
השמים  כן במח', הנעלמים דברים מגלים והמכתב
המחשבות  את מגלות הספי' שכן השי"ת על מורים
גילוי  בבחי' להיותם הע"ס שע"י דהיינו ונת' הנעלמו',
שהם  וגם בעולם, אלקו' גילוי ע"י נמשך ההעלם
ונת' הגנוזו', הע"ס שהן הנעלמו' המחשבות מגלים
ההמשכה  ובחי' דע"ס העצמי' בחי' מדרי' ב' בזה שיש
דהאורות  ונת' הספי', מקור שהוא נעלמת המשכה שנק'
נודע  הגלוי' חכ' דע"י הספי' מקור מגלות דע"ס
ידיעת  כמו מח"ס גילוים ויש ח"ס דבחי' מציאותה
כו'. הגנוזו' דע"ס העצמי' בחי' מגלים וגם כו', הסודות

ומקורם ‰Â‰צט) שרשם מגלים שהע"ס זאת לבד
זאת  עוד כו', הנעלמות המחשבות שהן
השמים  שז"ע כו', הבל"ג הא"ס בחי' את מגלה שאצי'
ומגלים  מספרים התחתוני' שהשמים אל כבוד מספרים
כו'. הבל"ג אוא"ס בחי' את מגלים שהם היינו אלקו'
ביקרא  משתעין בשמיא דמסתכלין ע"ז כ' בת"י דהנה
אלה  ברא מי וראו עיניכם מרום שאו כענין והוא דה',
קיימים  שהן במה הן הא"ס, כח בהם ונגלה שנראה
כו' הא"ס מכח רק שזהו כלל הפסדות בלי באיש
באורך  במ"א ומבו' בקצרה פ"ז פרק וכמשנת"ל
מה  שלהם הפעולה מהתמדת וכן פ', ועמשית"ל
כי  עצמן, מכח שא"ז כו' הפסק בלי תמיד שסובבים
שיהי' ובהכרח בתמידות פעולתו שיתמיד א"א הבע"ג
הפסק  בלי תמיד שמסבבים והגלגלים מפעולתו, נח
בשית  רק הוא שהסיבוב והגם ב"ה. הא"ס מכח ה"ז
דהתמדת  הוא הענין בהגבלה, ה"ז וא"כ שנין אלפי
היינו  נצחי בכח שלהם הסיבוב שפעולת הוא הפעולה
אלפי  בשית שיופסק ומה שיופסק, כלל מוכרח שאינו
עצם  אבל סיבובם, שיופסק הבורא ברצון זהו שנין
ההפסק  מוכרח שאינו כזה באופן הוא שלהם הסיבוב
שלהם  ההפסדות העדר וכמו בל"ג. בבחי' להיות ויכול
שבעת  הוא הנפסד דדבר כלל הפסדות בהם שאין הוא
בהם  אין קיומם בעת מעלה וצבא נפסד, הוא קיומו
וכמ"ש  יפסדו שנין אלפי שית שאחר הגם כלל, הפסדות
דומה  אינו גופא דבהקיום הרי כו', נמלחו כעשן שמים

כמו"כ  נפסד. בלתי של לקיומו הנפסד של קיומו
סיבוב  בבחי' הוא הגלגלים של הסיבוב אופן בהסיבוב
רבים  גופים שהן ועוד כו', הא"ס מכח רק וה"ז נצחי
מכוונים  וכולם זמ"ז ומחולקי' מיוחדים ובסיבובי'
הבלתי  עליון מכח כ"א עצמן בכוונת שא"ז א', לכוונה
הגלגלים  דהנה ית'. הבורא ויכולת כח והוא בהם מלובש
יסוה"ת, בהל' הרמב"ם כמ"ש והשכל דעה בעלי הם
הזולת, סיבוב לא אבל עצמו סיבוב לכוון יכול ובזה
כ"א  עצמן מכח א"ז א' לכוונה מכוונים שכולם מה וא"כ
במ"א, וכמ"ש ית' הבורא כח והוא להם שחוץ מכח
נראה  מהשמים הרי רנ"ה. זו, מצה בד"ה מזה ועמ"ש
אי' ובילקוט ובמד"ת כו'. הבל"ג הא"ס כח חושי' בראי'
מה  יודעים היו ולא למדינה שנכנס לגבור משל עפ"ז
אתון  בהון מתגושש דהוא מאבנא א' פקח א"ל כחו,
של  כחו מה למדין אנו מהשמים כך גבורתו יודעים
דחלה  פ"ב במשנה כדאי' הוא מתגושש ופי' הקב"ה,
שקרקעית  הערוך פי' גוששת, שהספינה בזמן אימתי
דהוא  מש"א כאן וכמו"כ הים, בקרקעי' נוגעת הספינה
ע"י  למטה ונגלה שנראה הקב"ה כח היינו מתגושש
וי"ל  בהם. ונגלה שנראה הא"ס כח והיינו כו', השמים
וז"ע  בתחתונים, יחודו ה' אחדות בחי' שמגלים שזהו
בחי' היינו כו' בקרקע שנוגע דפי' בהם מתגושש דהוא
ואין  אחד ה' מ"ש ידוע דהנה בתחתונים, ית' יחודו
שנתהוו  כמו שגם א' באו' דהכוונה יחיד ה' אומרים
שז"ע  ית' ביחודו בטלים שכולם לפי אחד ה"ה העולמו'
בחוש  נראה שכ"ז במ"א, ומבו' כידוע כו' אמליכתי' כד
כו', בתכלית בטלים והן פועל הא"ס שכח איך בשמים

ל  ובהסיבוב הפעולה שבהתמדת כח והוא נראה א' כוונה
בתכלית  בטלים שהם ואיך ומנהיגם בהם שפועל הא"ס
הידוע  לפי ובפרט כרצונו. שמנהיגם ב"ה לאוא"ס
למזרח) ממערב (היינו אחר באופן הוא עצמן דסיבוב
עליון  בכח הוא המיוחדת להכוונה שלהם והסיבוב
שהן  איך בזה נראה הרי כזה, באופן ומנהיגם המסבבם
ית', כרצונו המנהיגם ב"ה א"ס לבחי' בתכלית בטלי'
ונגלה  נראה וארץ דמהז"ר בהון מתגושש דהוא וזהו
א"ס  לגבי בתכלית בטלי' שהן ואיך ש"ע דאלופו כחו
דהוא  אבנא ענין גם ית'. כרצונו מנהיגם שהוא ב"ה
הנני  ע"פ כ"ה ר"פ בשלח במד"ר כדאי' הוא מתגושש
שהקב"ה  מה כל כו' עשה ה' חפץ אשר כל הה"ד ממטיר
אש  כשהמטיר כו', שלו שהכל עושה לעשות חפץ
והמן  כו', השמים מן והטל כו' השמים מן הי' וגפרית
הגדול  והעונש הדין השפעת שבין ור"ל כו', השמים מן
הפכי' עניני' ב' הם אשר הגדול החסד השפעת ובין ר"ל
התכללו' והו"ע מהשמים, דהיינו א' מכלי נמשך הכל
יהיו  דוקא שעי"ז הבל"ג דא"ס הגילוי ע"י שזהו חו"ג
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הת"י  שכ' דה' יקרא ענין ג"כ וזהו כו', ההפכי' התכללו'
התכללו' בבחי' דמלכא ביקרא לאסתכלא שהו"ע
הוא  והיוקר היופי דענין כו', בהשמים וניכר שנראה
הנ"ל, זו מצה בד"ה וכמ"ש כו' דוקא הגוונים בהתכללו'
ברוחא  דקיימי ומים מאש הוא השמים התהוות וגם
רוחא  דפי' ע"א, דע"ז לך לך פ' בזהר כדאי' עילאה
הבל"ג  אוא"ס בכח חו"ג שכולל הת"ת בחי' הוא עילאה

במ"א. וכמ"ש כו' בו המאיר
.¯ÂˆÈ˜,הבל"ג אוא"ס בחי' גם מגלים הע"ס והנה

והוא  דה' יקרא אל כבוד מספרים השמים וכמו
פעולתם  והתמדת הבורא ברצון התמידי דבקיומם
ובמד"ת  הא"ס, כח בזה נראה א', לכוונה כולם וסיבוב
והיינו  גוששת, ספינה מל' בהם, מתגושש דהוא מאבנא
בטלים, שהשמים ית' יחודו גילוי והוא למטה הגילוי
שמציאותם  גם עצמן, טבע היפך הוא שהסיבוב וביותר
פעולת  ופועלים עילאה, ברוחא וקיימא ומים באש הוא
וזהו  הבל"ג, מאוא"ס הוא דההתכללות דחו"ג, הפכים

דה'. יקרא

b"xrz ,zeclez t"y .c"qa
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"àåä äúà"העולם משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא .1עד

באפו" ה"נשמה רק עדיין בבוקר, משינתו מתעורר יהודי והמידות,2כאשר השכל נפשו, שכוחות כיון .
מהשינה. התעוררו לא עדיין

הכוחות  של בתֿקול כעין רק בהסתלקות. הם והמידות, השכל העדינים, נפשו כוחות ישן, הוא כאשר
מתחזקים  בלב, והמידות שבראש במוח השכל הכוחות, מהשינה, ההתעוררות לאחר שעה. באותה קיימת

לשעה. משעה שלהם בכלים

לפניך" אני "מודה אומר הוא משנתו מתעורר שיהודי מיד אלא 3לכן, והשגה, הבנה  של ענין  זה אין  .
הודאה. של ענין

את  אין עדיין בלבד, באפו" "נשמה שעדיין אף קטנה, קריאתֿשמע ולאחר השחר ברכות לאחר
ש"אתה  כללים, בקוים הבריאה בענין כללית והכרה הבנה ישנה זאת עם אבל באלקות, הראויה ההבנה
כאשר  – העולם" משנברא הוא "ואתה – העולם את שבראת לפני – העולם" נברא שלא עד הוא

העולם. את בראת

בשווה. הכל – העולם את שבראת ולאחרי העולם את שבראת לפני

שכתוב  כמו שינוי, כל חלילה עושה אינו העולם בריאת ענין שניתי"4כללות לא ה' אני .5"כי

האלקות  בפני כי באלקות, שינוי כל גורמים לא הרבים בעולמות השונות התכונות בעלי האורות גילויי
ביותר. הנעלה בעולם כמו בדיוק ביותר, התחתון בעולם מאירה עצמה מצד והאלקות הסתר, כל אין

עם  לומד שהרב ביותר הקטן ברעיון הרב אצל מאיר ביותר העמוק הרעיון משל, דרך שעל כשם
התלמידים: לגבי רק הוא ההסתר הסתר, כל אין עצמו הרב שלגבי כיון ביותר, הקטן התלמיד
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תוס'1) ע"א, מו ברכות ראה כא. פרק רבה אליהו דבי תנא
מסכת  ירושלמי, לתלמוד בהשמטות גם הובא הברכות. כל ד"ה

ח. פרק ברכות
ע"ב.2) עט, פנחס תורה, לקוטי כב. ב, ישעיהו

ו.3) סעיף א סימן בתרא מהדורא או"ח אדה"ז, שו"ע
ה. סעיף א סימן קמא מהדורה

ו.4) ג, מלאכי
אדמו"ר].5) כ"ק [הערת הקודם המאמר ראה
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שניתי". "לא – היא האלקות אבל הנבראים, לגבי רק הם הצמצומים כל – באלקות גם כך

יותר: בעומק זה בענין להתבונן יש דבר של לאמיתו

בעו  השונים הגילויים שמבחינת אמת שלא הן עולמות, ברא שה' עצמו זה אבל שניתי", "לא למות
חסֿושלום. שינוי לגרום צריכה כזו בריאה ולכאורה שינוי. הוא הבריאה, לפני היו

שלא  עד הוא ש"אתה היא האמת אלא שינוי, גורמת אינה שהבריאה לבאר ניתן איך זה, עלֿפי
ממש? בשוה העולם", משנברא הוא ואתה העולם נברא

הוא  הענין :6אלא

עצמה  היא לכן קודם היו שלא העולמות בריאת הרי שניתי", "לא אומרים 'מדוע לשאול: מקום היה
שהעולמות  לומר אפשר היה אזי לעצמם, מציאות חסֿושלום, היו, ברא שה' העולמות אילו שינוי',

ברוךֿהוא. בבורא שינוי חסֿושלום, גורמים, הנבראים

האמת  לעצמם, וישות מציאות בתור הנבראים כל ואת העולם את שרואים זה דבר, של לאמיתו אבל
כך. אינה

לאלקות. בטל נברא שכל היא האמת

אבל  לעצמו, מציאותֿדבר הוא שהיש לנו נדמה בשר, בעיני נברא כל על מביטים שאנו לגבינו, רק
הבריאה  מדוע לשאול שייך לא ובמילא לעצמו. מציאות לא כלל והוא לאלקות, בטל שהוא היא, האמת

ברוךֿהוא. בבורא שינוי גורמת לא עצמה

הבריאה  הידוע 7אופן כמאמר הרוחני, מהאין נוצר הגשמי שהיש מהרוחני,8הוא, הגשמי "התהוות
מזה". גדול מאין יש בריאה לך אין

שהוא  היש את שיוצר רוחני הוא האין מאין, יש בריאה של באופן היא מרוחניות הגשמית הבריאה
גשמי.

את  להחיות כדי ביש תמיד להיות מוכרח הגשמי היש את שיוצר האלקי שהאין הוא, הבריאה אופן
נעלם, רק להיות מוכרח הוא – ביש הוא האין שבו האופן ביש, תמיד להיות מוכרח שהאין למרות היש.

הידוע  מהבריאה.9כמאמר להסתתר מוכרח הבורא – מהנברא" הבורא "העלם

מהיש. בהעלם יהיה ושהאין האין עלֿידי רק היא וקיומו היש בריאת

.øåöé÷ בדרך רק היא העבודה בקטנות, עדיין הם והמידות השכל כוחות כאשר שבבוקר, מבאר
אני" "מודה אומרים שאז אזי הודאה, מתחזקים, והמידות השכל כשכוחות השחר, ברכות לאחר אבל ,

היו  שלא העולמות שהתהוות שואל, שניתי". לא ה' ש"אני באלקות, והבנה הכרה שתהיה היא העבודה
להיות  מוכרח האין אבל ביש, תמיד להיות צריך שהאין מבאר שינוי. לגרום ושלום, חס צריכה, לכן קודם

מהיש. נסתר

.a

äæ,מהיש נסתר להיות ומוכרח ביש תמיד להיות צריך שהוא באופן רק מהאין  היא היש שהתהוות
כלל. מציאות אינו כשלעצמו שהיש טובה שכלית הוכחה עצמו זה
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הקודש 6) אגרת ז. פרק והאמונה היחוד שער כ. פרק תניא
ו.

ע'7) (לעיל בוערים בינו ד"ה המאמר כ"ק ראה [הערת (34

אדמו"ר].
(8.14 ע' תשי"א, המאמרים ספר ד. כ, ראה תורה, לקוטי
(9.107 ע' .40 ע' לעיל וראה א. קנח, אחרון קונטרס תניא,
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עצמו. את שיברא כלשהו דבר אין הנבראים בין כי עצמו, את יוצר אינו היש

מהווה  האלקי שהאין האלקי, האין הוא הכל אלא עצמו, את מחיה ואינו עצמו את יוצר אינו היש
אותו. ומחיה היש את

יותר: טוב הענין את להבין

המאמר 10כתוב  הוא ה', הדבר עלֿידי היא השמים שבריאת נעשו", שמים ה' רקיע",11"בדבר "יהי
וכתוב  השמים. את ה' ברא זה "יהי 12שבמאמר המאמר שהוא ה' שהדבר בשמים", נצב דברך ה' "לעולם

אותם. ולברוא שנבראו בשמים תמיד להיות מוכרח זה מאמר השמים, את ה' ברא זה שבמאמר רקיע",

יהיה  לא תמיד, בשמים יהיה לא המאמר אם רקיע", "יהי במאמר השמים את ברא שה' לאחר גם
חיותם. את לשמים

קיימת  לא ויותר כלום, ללא נהפכת השמים בריאת מהשמים, מסתלק רקיע" "יהי שהמאמר ברגע
שמים. של מציאות

את  ומחיה המהווה האלקי האין שזהו רקיע", "יהי ה' הדבר הוא אותו ומחיה השמים את שבורא מי
השמים. של היש

בין  חילוק כל ללא הנבראים כל ובחיות בבריאת גם הוא כך השמים, ובחיות בבריאת שהוא כשם
– לנברא השייך ה' הדבר שהוא האלקי האין הכלל, מן יוצא ללא בכולם, קטנים. או גדולים ברואים
חי  צומח, דומם, סוגים לארבעה הנחלקים הברואים ומיני הסוגים כל את כוללים המאמרות עשרת כי

תמיד. ביש להיות מוכרח והאין הנברא היש את ומחיה המהווה האין הוא ה' דבר – ומדבר

ביש  תמיד להיות מוכרח שהאין למרות

יכו  כבר היש כך ואחר הנברא היש את ברא האלקי שהאין זאת אין האין – אלא קיים, להיות ל
– ביש תמיד להיות מוכרח

מהיש. מתעלם האין העלם. בדרך רק הוא ביש האין המצאות אופן

ברוךֿהוא  שהבורא שהבריאה מפני הוא ביש, תמיד להיות מוכרח האין מדוע והביאור הדבר, טעם
כלי  עושה אומן שבו בסדר אינה ברואיו וכל העולם את הן 13ברא כלי עושה שאומן רואים שאנו כפי ,

הכלי, הכנת את מסיים האומן שכאשר אבנים, או מעץ והן אחר, מסוג מתכת או כסף או זהב ממתכת,
השגחתו. ללא הכלי את מניח האומן כאשר גם עצמאי קיום לכלי יש

לו  יש מוכן, כשהכלי להחיותו. צריך אינו הוא הכלי. את ליצור רק צריך האומן היא: הדבר כוונת
משלו. עצמאי קיום

הנבראים. כל ואת העולם את ברא ברוךֿהוא שהבורא בבריאה הדבר הוא כך לא

הבריאה  כוח הנברא, של הישות גוף את בורא האלקי, הבריאה כוח שהוא האלקי, שהאין לאחר
להחיותו. כדי ביש להיות מוכרח האלקי

בדיוק  היה, לא העולם העולם, את ברא ברוךֿהוא שהבורא לפני היצירות. שתי בין דמיון יש לכאורה
היצירות? בין הבדל כזה יש מדוע – היה לא הכלי הכלי, את עשה שהאומן שלפני כשם
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ו.10) לג, תהלים
ו.11) א, בראשית

א.12) פרק והאמונה היחוד שער פט. קיט, תהלים
ב.13) פרק שם
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שניתי". "לא – היא האלקות אבל הנבראים, לגבי רק הם הצמצומים כל – באלקות גם כך

יותר: בעומק זה בענין להתבונן יש דבר של לאמיתו

בעו  השונים הגילויים שמבחינת אמת שלא הן עולמות, ברא שה' עצמו זה אבל שניתי", "לא למות
חסֿושלום. שינוי לגרום צריכה כזו בריאה ולכאורה שינוי. הוא הבריאה, לפני היו

שלא  עד הוא ש"אתה היא האמת אלא שינוי, גורמת אינה שהבריאה לבאר ניתן איך זה, עלֿפי
ממש? בשוה העולם", משנברא הוא ואתה העולם נברא

הוא  הענין :6אלא

עצמה  היא לכן קודם היו שלא העולמות בריאת הרי שניתי", "לא אומרים 'מדוע לשאול: מקום היה
שהעולמות  לומר אפשר היה אזי לעצמם, מציאות חסֿושלום, היו, ברא שה' העולמות אילו שינוי',

ברוךֿהוא. בבורא שינוי חסֿושלום, גורמים, הנבראים

האמת  לעצמם, וישות מציאות בתור הנבראים כל ואת העולם את שרואים זה דבר, של לאמיתו אבל
כך. אינה

לאלקות. בטל נברא שכל היא האמת

אבל  לעצמו, מציאותֿדבר הוא שהיש לנו נדמה בשר, בעיני נברא כל על מביטים שאנו לגבינו, רק
הבריאה  מדוע לשאול שייך לא ובמילא לעצמו. מציאות לא כלל והוא לאלקות, בטל שהוא היא, האמת

ברוךֿהוא. בבורא שינוי גורמת לא עצמה

הבריאה  הידוע 7אופן כמאמר הרוחני, מהאין נוצר הגשמי שהיש מהרוחני,8הוא, הגשמי "התהוות
מזה". גדול מאין יש בריאה לך אין

שהוא  היש את שיוצר רוחני הוא האין מאין, יש בריאה של באופן היא מרוחניות הגשמית הבריאה
גשמי.

את  להחיות כדי ביש תמיד להיות מוכרח הגשמי היש את שיוצר האלקי שהאין הוא, הבריאה אופן
נעלם, רק להיות מוכרח הוא – ביש הוא האין שבו האופן ביש, תמיד להיות מוכרח שהאין למרות היש.

הידוע  מהבריאה.9כמאמר להסתתר מוכרח הבורא – מהנברא" הבורא "העלם

מהיש. בהעלם יהיה ושהאין האין עלֿידי רק היא וקיומו היש בריאת

.øåöé÷ בדרך רק היא העבודה בקטנות, עדיין הם והמידות השכל כוחות כאשר שבבוקר, מבאר
אני" "מודה אומרים שאז אזי הודאה, מתחזקים, והמידות השכל כשכוחות השחר, ברכות לאחר אבל ,

היו  שלא העולמות שהתהוות שואל, שניתי". לא ה' ש"אני באלקות, והבנה הכרה שתהיה היא העבודה
להיות  מוכרח האין אבל ביש, תמיד להיות צריך שהאין מבאר שינוי. לגרום ושלום, חס צריכה, לכן קודם

מהיש. נסתר

.a

äæ,מהיש נסתר להיות ומוכרח ביש תמיד להיות צריך שהוא באופן רק מהאין  היא היש שהתהוות
כלל. מציאות אינו כשלעצמו שהיש טובה שכלית הוכחה עצמו זה
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הקודש 6) אגרת ז. פרק והאמונה היחוד שער כ. פרק תניא
ו.

ע'7) (לעיל בוערים בינו ד"ה המאמר כ"ק ראה [הערת (34

אדמו"ר].
(8.14 ע' תשי"א, המאמרים ספר ד. כ, ראה תורה, לקוטי
(9.107 ע' .40 ע' לעיל וראה א. קנח, אחרון קונטרס תניא,
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הכלי  הכלי, את יצר שהאומן שלאחר בכך כלי, שיוצר שאומן מהיצירה שונה האלקית הבריאה מדוע
האלקי  הבריאה שכוח לאחר גם האלקית והבריאה מעצמו, קיים והוא האומן, של היצירה לכוח זקוק אינו

בבריאה? תמיד להשאר האלקי הבריאה כוח מוכרח הבריאה, את בורא

הוא: בזה החילוק

הצורה  את משנה רק הוא הכלי. את עושה הוא שממנו החומר את יוצר לא הכלי, את שיוצר האומן
כלי. בדמות היא ועתה חלקה, עץ או מתכת פיסת זו היתה קודם החומר. של

להיות  מוכרח האלקי הבריאה כוח לכן לחלוטין. חדשה יצירה היא זאת לעומת האלקית היצירה
האלקי. הבריאה כוח הוא הכל מציאות, איננה עצמה הבריאה כי בבריאה, תמיד

עושה  איננה הבריאה כי בשוה, העולם" משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה לכן
ברוךֿהוא. בבורא שינוי כל

.øåöé÷ וכל העולם את ברוךֿהוא הבורא ברא ידם שעל המאמרות שבעשרת ה' שדבר מבאר
הבריאה  כוח נבראה, כבר שהבריאה שלאחר נברא, בכל האלקי הבריאה כוח האלקי, האין הוא הברואים,
מתבטלת  יסתלק, האלקי הבריאה כוח ואם הבריאה, את להחיות כדי בבריאה להשאר מוכרח האלקי
המראה  הצורה, את שמשנה אלא זאת שאין כלי, עושה שאומן מה בין החילוק את מבאר הבריאה.

לחלוטין. חדשה בריאה היא האלקית הבריאה ואילו הכלי, את עושה הוא שממנו החומר של החיצוני,
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אמר  תהלים, אמירת לפני שחרית, תפילת אחרי
להודיע  שליחות לי נמסרה בזה"ל: אדמו"ר כ"ק
לא  הרי תחנון, בהם אומרים שאין שבימים ברבים,
יענך" "למנצח אז יאמרו יענך", "למנצח אומרים
סדר  בתור לא תהלים, אמירת לפני התפילה אחרי

בשב  גם כך תחנונים. בסדר כי־אם ת־קודש התפילה
– יענך" "למנצח בהם אומרים שאין וימים־טובים
אמירת  לפני התפילה אחרי יענך" "למנצח יאמרו
בסדר  כי־אם התפילה סדר בתור לא תהלים,

תחנונים.
אחרי  דרבנן קדיש ואמירת מנחה תפילת אחרי
הנאספים  אל אדמו"ר כ"ק פנה משניות, לימוד

ואמר: ופתח המתפללים
לאב־ סיפר נ"ע הזקן שרבינו הראשון הסיפור
רבינו  משה אודות היה בילדותו, צדק' ה'צמח הסבא
משה  על יצחק. אודות מכן ולאחר עליו־השלום,
בחומש  עליו המסופר את לו סיפר עליו־השלום רבינו
בחומש  שכתוב וכפי כך, על חז"ל מאמרי מכן ולאחר
מלמד  – אהרן" משה הוא ומשה, אהרן "הוא
גלות, של נשיא היה רבינו משה כזה, זה ששקולין
פטורים  היו לוי ששבט למרות במצרים, היה אהרן

רבינו  משה גלות. של באויר היה אבל כידוע, מעבודה
היה  אבל המדרש, דעת לפי במדין, בהיותו מלך היה
ילד  היותו בעת היה שהסיפור ומובן גלות. של נשיא
שמע  שנים, שלוש בן שבהיותו כידוע ביותר. קטן
כשנעשה  ואחר־כך הזקן, מאדמו"ר דא"ח מאמר
שלוש  בן בהיותו ששמע מאמר אותו על חזר לנשיא
בדרך  זה שהיה בזה הפירוש אמר אמנם אבי שנים.
מצד  לא שלו, בנר"ן הנפש של ה'יחידה' של חקיקה
גילוי  בדרך כי־אם מלמטה־למעלה בדרך שלו הנר"ן
האמור  שהסיפור מובן מכל־מקום אבל מלמעלה,

ביותר. קטן ילד בהיותו היה
ההילולא  ביום צדיק אודות סיפור כשמספרים
ההולדת  ביום לי סיפר אאמו"ר תורה. זה הרי – שלו
מלאו  היום שנה, נ"ה לו כשמלאו מר־חשון, כ' שלו,
בפעם  שנכנסתי מהיום שנה חמישים בדיוק
שאבי  – תרכ"ו מר־חשון כ' – ל'יחידות' הראשונה
בן  כשהייתי צדק' ה'צמח אצל ל'יחידות' אותי הכניס
אבי  לקחני שנים, שבע בן כשנהייתי שנים. חמש
(אדמו"ר  הסבא אל ה'אוהל', אל הראשונה בפעם
לעסוק  התחלתי מה'אוהל' בבואנו צדק). ה'צמח
שמאז  סיפרה הסבתא הזמן. ובשמירת המדות בתיקון
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ה'צמח  אצל השבתות בכל אבי היה – ה'יחידות' –
לפני  האחרונה בשבת להסתלקות. עד צדק',
צדק', ה'צמח לו אמר מנחה, תפילת לפני ההסתלקות,
שהמנחה  השי"ת לך יעזור שבתית, מנחה וראה בוא

שבתית. מנחה כמו תהיה שלך החול בימות
היה  חסידים שאצל לכם אמרתי פעמים כמה

הוראה. הייתה ותנועה תורה, – סיפור
אצל  היתה אבי שחתונת באוורוטש.ידוע הסבא

אמר  לליובאוויטש, מהחתונה ואמא אבא שבאו, לפני
מיום  דא"ח מאמרי ל"ב מהר"ש אדמו"ר הסבא
ימי  שבעת אחרי עד ("אופרופענעש") לתורה העליה
לי  יש הסבא: לו אמר הביתה, בבואם המשתה.
לב  עם מאב־הסבא מסבא, מאבא, דרישת־שלום
מבין. ל"ב כמנין מאמרים ל"ב אמר זה ועל מבין,
שמואל  ר' בחסיד שם פגש  לליובאוויטש, אז בבואם
דייקן  היה פרסון אבא ר' החסיד – מבוריסוב דוב
מהחתונה  חזר שאבי לפני באותיותיו, בסיפור מאד
הוא  – הוא מי יודעים אתם האם אבי, על הסבא אמר

אומר  שהרמב"ם יצרו 1כפי על בדעתו מתגבר הוא
וכפי  מאד, עד נכונה רחבה דעה בעל והוא תמיד,

אמר 2ההלכה  זאת האדם. בני מנבא שהא־ל לידע
להם  הייתה – כך החסידים מששמעו ברבים. הסבא
למרות  הנה אבי, כשבא אחרת. דרך־ארץ כלפיו מאז
שאת  כמובן אך אביו, אמר אשר כל קיבץ שהוא

לו. סיפרו לא האמורים הדברים
אביגדור  אליו נלווה לפריז, אבי בנסוע פעם,

רבי 3חייקין  של אימרתו את להמחיש רצה הוא ,
כך  ולשם ב'עבודה', מגנב ללמוד שיכולים מה זושא,
הגנבים  של עבודתם את ביסודיות ללמוד רצה
אביגדור  אך השפה, את היטב ידע לא אבי והגזלנים.
המקום  את מצא והוא השפה, את היטב ידע חייקין

מתחלקים  שהם היכן והגזלנים הגנבים של הנכון
זמן  משך שם שהו והם האמיתי, הרע עומק ביניהם,
שבכלל  אבי אמר מכן, לאחר בעבודתם. להתבונן
הדרך  כמו לא לכולם, דרך זו אין ל'עבודה' בהנוגע
שיכולים  מה אך נפש, לכל שוה שהוא ב'תניא' שכתוב

האדם צריך שלגנוב הוא, מזה כמו envrnללמוד ,
האדם  צריך וגזלן וכדומה, ומשינה, משתיה מאכילה,

envrלהיות lr.
– שהיה מקום בכל ההשתוות, ענין היה אבי אצל
בשבת  תרס"ה. בשנת זה היה ליובאוויטש. זה היה
במלחמת  החיל אנשי עבור מצה לגייס נסע תרס"ד
מאמר  אבי אמר תולדות, פרשת תרס"ה ובחורף יפן,
'תהו  עניין אודות נפלא מאמר הנערים, ויגדלו ד"ה
לאיזו  מביתו נסע ראשון ביום ואחר־כך ותיקון',
בכתב  המאמר את רשם בקרון ובנסעו מהנסיעות,

בהשתוות. מקום בכל היה אצלו בעפרון.
להכיר  יכולים היו לא מהחיצוניות הנה אבי, אצל

דב  על שום לו כשסיפרו בחיצוניות הפנימיות. על ר
מקפיד. גם ולפעמים זאת סובל היה לא שלו, מופת
היה  על־ידו, נושעתי רבי, לו: וסיפר אחד כשבא
אבל  אה, ובתנועה יד, במחי הדבר את מבטל
לדבר  בעל־שמי, היה עצמנו, לבין בינינו בפנימיות,
אמר  הסבא כך, לי אמר אבי האלו: בלשונות ולספר
לי  אמר הסבא אמר: ידים נטילת אחרי פעם זאת. לי
בסודי  היה זה כל אבל בו. ולעיין פלוני ספר להוציא
אדם, לשום הדבר יוודע שלא הציווי היה כך סודות.

בפשיטות. היה זה וכל
"מעבר  בספר ובקיאים בקבלה קצת כשמעיינים
זקוקים  כך שלשם אלא בבדידות, מרגישים לא יבוק",

יעזור. שהשי"ת וסיים: והלב . המוח לטהרת
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ה"א.1) פ"ז יסוה"ת הלכות
ה"א.2) ריש שם

קודש 3) "אגרות 455 ע' תרע"ב) (פינסק, שם אהלי ס' אודותיו ראה
שם). (ובהנסמן תקסד ע' א כרך מוהריי"צ" אדמו"ר –

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dceare dxez ± g"v wxt

אך  הכסף. את הזקן לפריץ להכניס מנת על יצחק, גרשון של לרשותו עמד מאוד קצר זמן
רכושו  שהיה המרזח בית את למכור החליט לכן, כסף? של כזה סכום כמוהו עני משיג מאין

המרזח? בבית שמעוניין כזה אדם מוצאים מנין אך הפרטי.

1

2

3

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הכלי  הכלי, את יצר שהאומן שלאחר בכך כלי, שיוצר שאומן מהיצירה שונה האלקית הבריאה מדוע
האלקי  הבריאה שכוח לאחר גם האלקית והבריאה מעצמו, קיים והוא האומן, של היצירה לכוח זקוק אינו

בבריאה? תמיד להשאר האלקי הבריאה כוח מוכרח הבריאה, את בורא

הוא: בזה החילוק

הצורה  את משנה רק הוא הכלי. את עושה הוא שממנו החומר את יוצר לא הכלי, את שיוצר האומן
כלי. בדמות היא ועתה חלקה, עץ או מתכת פיסת זו היתה קודם החומר. של

להיות  מוכרח האלקי הבריאה כוח לכן לחלוטין. חדשה יצירה היא זאת לעומת האלקית היצירה
האלקי. הבריאה כוח הוא הכל מציאות, איננה עצמה הבריאה כי בבריאה, תמיד

עושה  איננה הבריאה כי בשוה, העולם" משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה לכן
ברוךֿהוא. בבורא שינוי כל

.øåöé÷ וכל העולם את ברוךֿהוא הבורא ברא ידם שעל המאמרות שבעשרת ה' שדבר מבאר
הבריאה  כוח נבראה, כבר שהבריאה שלאחר נברא, בכל האלקי הבריאה כוח האלקי, האין הוא הברואים,
מתבטלת  יסתלק, האלקי הבריאה כוח ואם הבריאה, את להחיות כדי בבריאה להשאר מוכרח האלקי
המראה  הצורה, את שמשנה אלא זאת שאין כלי, עושה שאומן מה בין החילוק את מבאר הבריאה.

לחלוטין. חדשה בריאה היא האלקית הבריאה ואילו הכלי, את עושה הוא שממנו החומר של החיצוני,
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אמר  תהלים, אמירת לפני שחרית, תפילת אחרי
להודיע  שליחות לי נמסרה בזה"ל: אדמו"ר כ"ק
לא  הרי תחנון, בהם אומרים שאין שבימים ברבים,
יענך" "למנצח אז יאמרו יענך", "למנצח אומרים
סדר  בתור לא תהלים, אמירת לפני התפילה אחרי

בשב  גם כך תחנונים. בסדר כי־אם ת־קודש התפילה
– יענך" "למנצח בהם אומרים שאין וימים־טובים
אמירת  לפני התפילה אחרי יענך" "למנצח יאמרו
בסדר  כי־אם התפילה סדר בתור לא תהלים,

תחנונים.
אחרי  דרבנן קדיש ואמירת מנחה תפילת אחרי
הנאספים  אל אדמו"ר כ"ק פנה משניות, לימוד

ואמר: ופתח המתפללים
לאב־ סיפר נ"ע הזקן שרבינו הראשון הסיפור
רבינו  משה אודות היה בילדותו, צדק' ה'צמח הסבא
משה  על יצחק. אודות מכן ולאחר עליו־השלום,
בחומש  עליו המסופר את לו סיפר עליו־השלום רבינו
בחומש  שכתוב וכפי כך, על חז"ל מאמרי מכן ולאחר
מלמד  – אהרן" משה הוא ומשה, אהרן "הוא
גלות, של נשיא היה רבינו משה כזה, זה ששקולין
פטורים  היו לוי ששבט למרות במצרים, היה אהרן

רבינו  משה גלות. של באויר היה אבל כידוע, מעבודה
היה  אבל המדרש, דעת לפי במדין, בהיותו מלך היה
ילד  היותו בעת היה שהסיפור ומובן גלות. של נשיא
שמע  שנים, שלוש בן שבהיותו כידוע ביותר. קטן
כשנעשה  ואחר־כך הזקן, מאדמו"ר דא"ח מאמר
שלוש  בן בהיותו ששמע מאמר אותו על חזר לנשיא
בדרך  זה שהיה בזה הפירוש אמר אמנם אבי שנים.
מצד  לא שלו, בנר"ן הנפש של ה'יחידה' של חקיקה
גילוי  בדרך כי־אם מלמטה־למעלה בדרך שלו הנר"ן
האמור  שהסיפור מובן מכל־מקום אבל מלמעלה,

ביותר. קטן ילד בהיותו היה
ההילולא  ביום צדיק אודות סיפור כשמספרים
ההולדת  ביום לי סיפר אאמו"ר תורה. זה הרי – שלו
מלאו  היום שנה, נ"ה לו כשמלאו מר־חשון, כ' שלו,
בפעם  שנכנסתי מהיום שנה חמישים בדיוק
שאבי  – תרכ"ו מר־חשון כ' – ל'יחידות' הראשונה
בן  כשהייתי צדק' ה'צמח אצל ל'יחידות' אותי הכניס
אבי  לקחני שנים, שבע בן כשנהייתי שנים. חמש
(אדמו"ר  הסבא אל ה'אוהל', אל הראשונה בפעם
לעסוק  התחלתי מה'אוהל' בבואנו צדק). ה'צמח
שמאז  סיפרה הסבתא הזמן. ובשמירת המדות בתיקון
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עבור  לשלם מוכן שהיה המחיר אך זו. בעסקה מעוניין היה אשר עשיר גוי דר היה בכפר
למכור  יצחק גרשון החל לכן, חובו. את לפריץ לשלם יהיה  שאפשר מכדי מועט היה המרזח בית
שבהם  מזומנים עבורם לקבל העיקר חינם", ב"חצי מסר לו שהיה מה כל הביתיים, חפציו כל את

משמד. ולהצילו בנו את לפדות יוכל

המקום. את ביתו ובני יצחק גרשון עזבו בטרם עוד לרשותו, המרזח בית את קיבל הגוי
לשחרר  כך ידי ועל לפריץ, חובו כל את שילם לא עוד כל משם, לצאת היה יכול לא יצחק גרשון

החי". ה"משכון בנו את מידיו

רק  חלפו העסק. את לנהל איך מאוד מעט ידע המרזח, בית של החדשים בעליו הגוי, אך
אלו. ממכירות הרוויח לא ופרוטה נמכר, כבר המשקה שכל לב שם והוא מספר, ימים

לבוא  למי – הסתם מן – לגוי היה לא עיניו, מול בשטח יצחק גרשון נשאר היה לא לּו
תיכף  הרי המרזח, בבית עדיין הסתובב יצחק וגרשון היות אך שעשה. המקחֿטעות על בטענות

חזרה. הכסף את ותבע אותו, רימה שהוא בטענות, יצחק לגרשון הגוי ניגש

את  הגוי קיבל דבר של שלאמתו וטען, הכסף, את להחזיר הסכים לא יצחק שגרשון מובן,
העסק. את לנהל איך יודע הוא שאין אשמתו וזוהי מציאה, במחיר המרזח בית

מעוניין  היה ולא נילוזות, כוונות בזה לו היו אשר הכומר, ידי על מוסת היה הגוי אך
את  לגוי להשיב יצחק גרשון יצטרך לא אם כי לפועל. תצא יצחק גרשון  ובין הגוי בין שהעסקה
וכך  חובו, את לפריץ לשלם במה כסף מספיק יצחק לגרשון שיהיה אפשרות להיות יכולה הכסף,
האפשרות  את לו שתהיה מעוניין דווקא היה הכומר הממושכן. בנו של השבתו את להצדיק

שהיא. צורה בכל לשמד, היהודי הילד את להביא

יסכים  לא היהודי ואם כספו. את לו ישיב ושהיהודי יוותר, שלא הגוי את הכומר הסית לכן,
יכהו.לכך –

הגוי  באוזני הכומר טען וחפציו"? המרזח בית עבור ליהודי לשלם בכלל צריכים "ומדוע
דבר"! שום עמו לקחת יוכל ולא מהכפר יגורש הוא וכה כה בין "הרי

שהוכה  ולאחר ברירה, כל הייתה לא יצחק גרשון ולר' הכומר. עליו שציווה כפי עשה הגוי
חלק  אפילו היה לא יצחק גרשון ולר' בוטלה העסקה וכל הכסף, את לערל השיב הגוי, ידי על

ימים. כמה תוך לפריץ לתת צריך היה אותו מהכסף

וכואבים. נבוכים ורעייתו יצחק גרשון היהודי ישבו כעת? עושים מה

עזרה. ולבקש לפנות למי כעת לו אין

יעקב  לר' יפנה לא מדוע במוחו: רעיון הבזיק וצערם, כאבם בשיא היותם ברגע לפתע, אך
משאריי? קערפל

גרשון  של לביתו מגיע היה מסחרו, לרגל לכפר מגיע היה רק כאשר קערפיל, יעקב אותו
אדם  היה הוא בעסקיו. ב"ה הצליח קערפיל שיעקב היטב ידע יצחק גרשון החוכר יצחק.

צדקה. ובעל לב טוב יהודי היה לכך ונוסף לאחרים, בקלות ממנו עוברת שהמטבע

ונהיה  הקודמים) בפרקים סיפרנו (אודותיו לייב הערש ר' עם נפגש קערפיל שיעקב מאז
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גרשון  שגם רצה הוא עמו. ללמוד מנסה אפילו היה יצחק, לגרשון מגיע שהיה בזמן הרי תלמידו,
יצחק. גרשון של במוחו להיקלט מיאנו הדברים אך הקטנות. בנקודות משהו ידע יצחק,

יצחק  גרשון היה חיי" את אסיים הארץ" וכ"עם הארץ" "עם הייתי היום עד חיי ימי "כל
ללמדו. קערפל יעקב שמנסה הדברים כל את קולט מוחו שאין כך על מתנצל

הוא  הרי קערפל, ליעקב לפנות לכן, קודם ברעיונו, עלה לא איך יצחק גרשון התפלא עתה
זו. צרה בעת לעזרה לבוא היה שיכול היחיד האדם

בהכנות  יצחק גרשון החל קלה, הייתה לא לשאריי והנסיעה החורף, באמצע זה והיה היות
שומרים  לביתו הגיעו לנסיעה, מוכן היה כאשר אז דווקא שטן", "מעשה אך זו. נסיעה לקראת
הוא  והלאה מהיום הרי הפריץ, של ציוויו פי שעל לו, והודיעו  הפריץ, ידי על שנשלחו חמושים

מהכפר. יברח שלא כדי ושמירתם, פיקוחם תחת יהיה

הנסיעה  על לוותר הוא יכול איך שני מצד אך מביתו. לצאת יצחק גרשון היה יכול לא עתה
צריך  הוא אותו הכסף להשגת היחידה תקוותו היא זו באשר קערפיל, יעקב עם ולהיפגש לשאריי 

בנו? את לפדות כך ידי ועל לפריץ לשלם

ניהל  הוא שלו. ותיקים מכרים היו המרזח בבית שמירתו על שהופקדו החמושים השומרים
מה  להם והסביר שיחה לעשות.איתם בדעתו היה

הסבריו. את סיים ממקומי "! לזוז יכול אינני עכשיו "אך

לנסוע  רשותו את ולבקש העניין, את לו ולהסביר לפריץ לפנות לו, ייעץ השוטרים אחד
לשאריי.

אכזריות. מכות הלה היכהו הזקן, הפריץ לעיני נראה כאשר תיכף אך עצתו. את קיבל החוכר

הזקן. הפריץ צרח מכאן" לצאת כדי מבקש הנך תואנה ורק לברוח "רצונך

עמו  יחד ייסע החמושים השומרים שאחד והציע עשתונותיו, את איבד לא יצחק גרשון אך
לכך. והסכים הזקן הפריץ מעט התרכך ואז לשאריי,

לו  וסיפר קערפיל, ליעקב הגיע וכאשר השומרים. באחד מלּווה לדרכו יצחק גרשון ְֶיצא
ואשתו  קערפיל יעקב – ושניהם אשתו, עם ומיד תיכף הלה התייעץ מצוי, הוא בה הצרה אודות
מספיק  לו שיהיה מנת על יצחק לגרשון ולדאוג רכושם, כל את לרכז והיא: להסכמה, הגיעו –

מהשמד. בנו את לגאול כדי כסף

זו. גדולה במצוה להשתתף מהעיירה אחרים יהודים לבקש אפילו רצה לא קערפיל יעקב

החסר. את ולוה הלך כסף, מספיק לו היה לא ואם לבדו. זו מצוה ולקיים להתעסק רצה ְָָהוא
לכפרו. חזרה יצחק גרשון את ליווה הסכום, מלוא את לו היה וכאשר

הגיעה  מרה. מייללת היא כאשר יצחק גרשון של אשתו את פגשו המרזח, לבית הגיעו כאשר
להענישו, וכדי טריפות. לאכול סירב כאשר דוד, בנם את הכה שוב שהכומר שמועה, לאוזניה

חזירים. נמצאים בו אשר לדיר הילד, את הטיל

בכל  דתו, את ימיר והוא הדת, להמרת דוד את מכין שהוא הכומר הודיע זמן באותו
לכך. יסכים שלא ובין לכך יסכים שהוא בין האמצעים,
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הזקן, הפריץ של לביתו ומיד תיכף יצחק גרשון פנה קערפיל, יעקב לו שנתן הכסף עם
החוב. על הפריץ הוסיף אותה הריבית את לו שילם כן כמו לו. חייב שהיה החוב, את לו ושילם

להם  ענה הפריץ אך דוד. בנם את ישחרר הזקן שהפריץ – יצחק גרשון – החוכר דרש עתה
מלאה  ובהסכמה הכומר, לידי דוד את מסר וכבר היות זאת, לבצע יכול שאינו אכזרית, בציניות 

דתו. על להעבירו מנת על

אותו  ליוותה אשר – ואשתו יצחק גרשון לשווא. היה יצחק גרשון של עמלו שכל נראה היה
ראשם. שער את מרטו שניהם ביללה, פרצו – הפריץ לבית

מהומה  פרצה הפריץ מכותיהם,בחצר את בהם והפליאו הפריץ עבדי התנפלו הזוג בני על ,
וחבולים. מוכים ריקות, בידיים לביתם שבו ואשתו הבעל

דוד  את להוציא איך עצה לטכס עצמו הוא החל קרה, אשר את קערפיל ליעקב נודע כאשר
הכומר. של מידיו

כאלו  ביניהם היו רבות. שנים מסחר עסקי איתם ניהל הוא גויים. מכרים הרבה בכפר לו היו
חשו  הם בצערו. והשתתפו יצחק בגרשון כעת צידדו הם היהודים. כלפי ידידותיים תמיד שהיו

ליהודים. שעושים בעוולה

ולהכריחו  בעלֿכורחו, דוד את לכלוא לו היה "אסור אלו גויים טענו לכת" הרחיק "הכומר
אחרת". אמונה עצמו על לקבל רצונו כנגד

יעקב  יהודים. כלפי ידידותי ומתמיד מאז היה אשר הצעיר, לפריץ גם פנה קערפיל יעקב
לבו: מר את לפניו השיח קערפיל

לאביך  לשלם כדי לו הנחוץ הכסף את יצחק לגרשון וסיפקתי המאמצים כל את עשיתי "הנה
עוד  לאביך זאת לשלם הספיק יצחק "וגרשון קערפיל יעקב אמר הריבית" את ואפילו החוב את
הילד  את להציל מידי מאוחר שכעת אליו, אביך מענה היה מה אך שנקבע. הזמן חלף בטרם
לשכנעו  מנסה הוא  האם הכומר? איתו עושה ומה הכומר. בידי נמצא כבר הוא מדתו, מהעברתו
לאכול  להכריחו  רוצה הוא בו. וחובל אותו מענה הוא לא! דתו? את להמיר נעימים הסבר בדברי
יאומן. שלא דבר זהו חזירים. בדיר מוכה, מתגולל – דוד – הוא ועתה רצונו, כנגד טריפות,

להוריו"! לשוב חייב דוד משהו! לעשות מחובתך

הייתה  לא ולכומר בעניין, התערב הלה הצעיר. הפריץ על השפיעו קערפיל יעקב דברי
ואמו. לאביו דוד את להשיב חייב והיה ברירה,

צריכים  שהיו חבול, כלֿכך היה הוא לביתו. שהוחזר בעת דוד של מראהו היה רחמים מעורר
לאיתנו. להשיבו כדי שונות, תרופות לו ולתת גופו, כל את לחבוש מיידי באופן

דוד  את קערפיל יעקב שלח הבריא, וכאשר לשאריי, דוד את עמו לקח קערפיל, יעקב
מקומית. לישיבה לבאריסאוו,

אשר  כל ואת ביתו את מכר חובותיו את לפרוע וכדי חוב. בעל קערפיל יעקב נשאר בינתיים
לו.

השמחה  כזו, מצוה לקיים שהצליח מכך שמח הוא דבר. שום על התאונן לא הוא אך
השכר. הייתה עצמה המצוה  מעשיית
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דוד  של בפדיונו חלקו על אחד לאף סיפר לא שהוא בעלֿסוד, כזה היה קערפיל יעקב
שקיים. מהמצוה להתגאות רצה לא הוא מאסון. יצחק גרשון של ובהצלתו מהשמד,

•

1

2

ycew zexb`

[á"ô øãà 'å 'á]

íà .ììë òâåð åìà íéðéðòá èåòéîäå [éåáéøä ïéàå] . . .

äçðî ïéá ãåîìì ,äøåú éøòù çúåôä ãçà àöîé àöîä

é"ðá åàöîé ,àøîâ óã åà ,àéðú ÷øô ,äãâà áéøòîì

àéä åðéúøåúå ,àéä äçåúô ìàøùé áì éë ,íéòîåùä

.ììäúé åúøåúå åé÷ìàá ùåã÷ íòå åðéúåîùð

øãñì åùôðå åáì íéùî øùà åì äëëù ùéàä éøùà

'ã úøåú 'éäú ÷ø ,äãòä ïôåàå êøò éôì ãåîéì éøåòéù

éøòá íéøùåàî íééç åàøå åðéúåáà åéç äá ,äîéîú

ïî úòì åàåáá éë ,äúò íâ ùã÷ä íò åéçé äáå ìàøùé

òîùé íù ,åùôðì ïåæîå òåâøî àöîé íù ð"ëäáì íéúòä

íéùòî ,úåáåè úåãîå äîëç ùåâôé äîù ,'éåä úåìäú

úåçøàå íéàøåîàäå íéàðúä åðéîò éãåîò éðåàâî íéø÷é

ìò íùôð åøñî øùà íäéðáå íä ,åðéúåáà úåáà ééç

àåäå ,ìåæé åðé÷øåòá íîãî øùàå ,'úé åîù úùåã÷

.åðéæåò ïåàâ 'úé åúøåúå íé÷ìàäå åðéúøàôú

ììëá íéøåøéáä äðä ,íéøåøéáä éðéðòá åúìàù øáãáå

é"òù 'áäå ö"îåúä é"òù øåøéáä 'àä 'éøãî 'á íä

úðéúð úòî íéðîæä ìë åéä åìà 'éøãî 'áå ,è"òîå äáåùúä

ïîæî àåä äøåúä é"ôòù äãåáòä úìçúäù) äøåúä

éðù ,àîìò äåä éðù éôìà úéùã ,(ä"ò åðéáà íäøáà

øéàäì ìéçúä íäøáà ,íäøáà ãò) åäú íéôìàíäå

éë ,çéùîä úåîé íéôìà éðùå ,äøåú íéôìà éðù (úìçúä

íéìëá ìá÷úäì åì øùôà éàù àìôðå øéäá øåà àåä åäú

ùéà çåîá 'åáùéúä åì ïéàù àìôåî ìëù î"ãò åîëå ,ììë

ìåãâä øæòéìà 'ø åà àáé÷ò 'ø úîëç úâùä ã"òå) èåùô

'éàøäå ,íâéùäì çåî éìòá íâå 'éðåðéá íéùðà çëá ïéàù

'ø ÷ø ,øçà ïëå åúî åà åòâôðå åöéöä éàæò ïáå àîåæ ïáã

àìéîáå ,(íåìùá àöéå åæ äâùäá íåìùá ñðëðù àáé÷ò

äðä ,åæ äâùä ìá÷ì ìåëé åðéàù úàæ ãáìã ,æ"éò ìáìáúî

íâ ìá÷ì ìåëé àì åçë éôëî øúåéá åìëù éìë çéøèäù æ"éò

ìùî úåëéøà ð"åîá ù"îëå ,ìá÷ì äìçúî ìåëé 'éäù äî

óé÷úå øéäá øåà àåäù åäåúã øåàä ò"åä ë"åîëå .äæ

.åøáùðå åìá÷ì íéìëä åìëé àì íéìëì àáùë ,øúåéá

åãøôúðù äæù ç"àãá øàåáî íéìëä úøéáù ïéðòå

úåáéúäù ,úåáéú äîë åá ùé éøä ìëùá åîëå ,úåéúåàä

åîëå ,àéää äðååëä íëåúá (íéàùåð åðééä) íéìéëî íää

òîù ,äæá àùåðäù ,ãçà 'ã åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù î"ãò

'àä ,'éèøô äáøä äæá ùéå ,òîùå úëñä åîëå ïáä

øáãá äòéîù 'á ,åúåà íéàåø íðéàù øáã àåä äòéîùã

'åë äòéîùì 'éàø ïéá ùøôää åäæã) éîùâá àìå éðçåø

'âä ,(éðçåø øáãá äòéîùå ,éîùâ øáãá ñôåú 'éàøã

,øáãä íöò äàåø àåä éøä 'éàøã ,äøòùäá àåä äòéîùã

'ãä ,àåä êëù øòùî à"ë ,øáãä íöò äàåø åðéà äòéîùå

ìòå .øáãä úåììëá 'éàøå ,øáãä éèøôá àåä äòéîùã

.äðáä àåä äòéîù éë ,åúâùäá åìöà øàáúé åìà úåãåñé

øùé 'áä ,'åë íò úéøù éë 'àä ,'éùåøéô äîë åá ùé ìàøùé

'éçá àåä ë"ãáå ,äøåúì úåéúåà éåáéø íéùù ùé 'âä ,ìà

úåéçäì ùáìúîä ùôðî äìòîì àéäù äîùðá 'éøãîå

ãåçé àåä ãçà 'ä à"ä ,úåëéøàá ç"àãá øàåáîë

øçàì àåä äúàå ò"äáðù íãå÷ àåä äúàã úåîìåòä

.ììë éúéðù àì 'éåä éðàå ò"äáðù

àåäùë äæä ÷åñôä àùåð àåä úàæä äðååëä äðäå

íéðéðò àöîð åá ïðåáúð øùàëå ,äæä øãñå ïôåàá óøåöî

äøåúá íéùøùåî íúåéäì ìàøùéã àåäå ,øúåéá íéàìôð

åðé÷ìà ÷ø àåä 'éåä øùà ïéáäì íéìåëé à÷åã íä ïëì

àì íìåò éàá ìëì éðà ä÷åìàù ô"òà ø"ãîá 'éàù ã"òå)

,(åðìù ä÷åìà åðé÷ìà àåä ïëìå ,íëéìò àìà éîù éúãçé

éë ùîî ùçåîá úåàøìå òãéì íéìåëé æà åðé÷ìà åúåéäìå

éãéçé 'úé àåäù øàáì äæ øîàîá äðååëä ïéàå .ãçà 'éåä

ãçà ïéá ùøôää åäæã) ùîî ãçà ìëäù à"ë íìåòá

àåä ãéçéå ,éùéìùå éðù åéøçà øîåì êééù ãçàã ,ãéçéì

àåä î"îå ,ïáåîë ,úîàá éãéçé àåä úå÷ìà äðä ,éãéçé

åäæù éôì úå÷ìà àåä íìåòá àøáðù äî ìëã øîåìë ,ãçà

áùåçå øúåé ïðåáúîù äî ìëå .(ãçà åðåöøå àåäå 'úé åðåöø

äìò øùà ãò ,øúåé úåéîéðôá ïéáî ,úòãä ÷îåòá äæá

íòã ïéøòä èòå øò æà ,äæ øáã ìù ïåéòøä úâùäá äìòé

íéàåø åðàù åîëå .úåéúåàä ùéâøé àìå ïéðòä ìù ìëù

,ìëù úáùçîã ,'çîä ÷îåòá ãåøè àåäù ãçà ,ùçåîá

åðéà àåä äðä ,úåéúåà àìá äáùçî à"àù é"ôòà äðä

æéá ,úåéúåàäá ùáåìîä ìëùä à"ë úåéúåàä úà ùéâøî

,ìëù íòðééø øàð èøòä øò æà ìéô ééæà êéæ èôéè øàô øò

.ìëùäá úéìëúá íéìèá úåéúåàä æà äðä
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ìà íéìèá íéìëäù ïå÷éúã úåøåàì øáã úîâåã åäæå

áùééúîä øåà àåä ïå÷éúã øåàä úåììëã éôì àåäå ,øåàä

ïëìå íéìëá áùééúî éúìáä øåà àåä åäúá ìáà ,íéìëá

åãøôúðù åðééäå ,íéìëä åøáùð éìëäá øåàä àåáá

.ë"äáù ò"åäæå ,úåéúåàä

äî 'éìëä åøáùðù øçàî ïéáäì íéëéøö íðîà

øåàäù óàã äæá ïéðòä êà .íéìëá åàáù äæî úìòåúä

óà éìëá àá 'à íòôù äæá äðä éìëá áùééúî åðéà

øãâ äæéà åì 'éäéù øåàäá ìòô äðä æ"éò íéìëä åøáùðù

.íéøçà íéìëá ô"ëò úåáùééúä

òîåùä 'à åîëå ,úö÷ øçà ïôåàá ì"ðä î"ãò äæ ïáåéå

íëçäã ,øúåéá äìòðå àìôð íëçî ãàî ãàî ÷åîò ìëù

øáã ìë øéáñäì åúìåëéá åúîëç úàìôä ìãåâì àåää

äîëç øáãä ãçà ùéà òîùå ,äøåøá äôùá ,äîëç

êøòî äìòîì ïéðòä íöòù óà äðä øåáéãä úòáå ,øáéãù

íëçä ìù øáñää áéèå ïåùìä úåçö éðôî íðîà ,åúâùä

,øáãì íëçä äìë øùàëå ,øîàù äî ïéáäù èòîë

úåáéúå úåéúåà ÷ø åì øàùðå ,ïéðòä òîåùä ìöà ìáìáúð

÷åñôá ùåøéô òîù øùà î"ãò øééöð íà åîëå ,íéòèå÷î

åðéàù ,ïéðòä åìöà ìáìáúð ë"çàå ,ì"ðä ìàøùé òîù

ìáà ,íëçä úàî òîùù úòá åúåà òãéù åîë åúåà òãåé

óà ,ãçà ùåøéôå òîù ùåøéôá åì øàùð äøàä äæéà î"î

äòéîùã äæ àåä äî éðôî ,åúö÷î àìå 'éðéî àì åðéàù

øëåæ î"îå ,äîåãëå äðáä äòéîùå ,øáãä 'éèøôá à÷åã

é"ôòà íëç àåáé íà ,äæ úìòåú åì 'éäé ô"ëò äðä ,úö÷

ïéðòä åì øàáéå ,àåää íëçä åîë åúîëçá ìåãâ åðéàù

úòá óàã ,ïéðòä úà òîù 'àä íòôù éôì àåäå ,åúåà ïéáé

çëî äìòîì ïéðòä 'éä 'àä íëçäî ïéðòä úà òîùù

'éä íàã ,åá ìáìáúäù äáéñä àåä úàæ øùàå) åúâùä

íâ åá ìáìáúîå åúåà çëåù 'éä àì åúâùä êøò éôì

.ïéðòä úâùäì áù àåä 'áä íëçä øæò é"ò äðä ,(ë"çà

íäù åðééä ,åäúã ë"äáùá úìòåúä åäæã ïáåé ë"åîëå

åøáùðå ,äæä øéäáä øåà ó÷åú úà ÷éæçäì åìëé àì

ìáà ,úåéúåàä åãøôúä åæ äøéáù é"òù úåéä íòå ,íéìëä

øãâ 'éçáá æ"éò äùòð øåàäù äî äæá éììëä úìòåúä

ùáìúäì íéìåëé ë"çà æàå ,ô"ëò íéìëä ìà úåëééù

ïå÷éúã íéìëã ,íéøåøéáä ïéðò úåììë åäæå .ïå÷éúã íéìëá

úåáùééúä 'éîøåâù åðééä ,åäúã øåàä úà íéøøáî

øåà äøåúã ,ö"îåúã äãåáòä é"ò àåäå ,íéìëäá úåøåàä

äðååëä éôë åøéàéù äæ íìåò éëùçî øéàäì øð äåöîå

åì úåéäì ä"á÷ä äåàúðã úåîìåòä úàéøáá úéúéîàä

'úé åðåöøá äìòùë ç"òá ù"îëå íéðåúçúá äøéã 'úé

åúìåãâ åøéëéå åéàåøáì áéèéäì éãë íìåòä úà àåøáì

.'úé åá ÷áãäì äáëøî úåéäì åøëæéå

åéäù ,úåððåáúäå äâùäá äãåáòä 'éä úéáä ïîæá äðäå

,çåîäå áìä úçåðîá åéäå ,äãáëð äòãå äáçø äâùä éìòá

áøç õòð (ïéøãäðñ) ì"æ íøîàîëå ,äøåúä ìò 'éã÷åù

,'åë ø÷ãé äøåúá ÷ñåò åðéàù éî ìë øîàå ã"îäéáá

åìåò ìáçðù ,ïîù éðôî ìåò ìáåçå 'éúë äðä ë"â úåéîùâáå

úåéñðë éúáá úåøð ïúðù 'é÷æç ìù åðîù éðôî áéøçðñ ìù

'åë òáù øàá ãòå ïãî å÷ãá ïëìå ,äøåú ãåîìì úåùøãîå

ìàøùéî à"åàë äðä úåéðçåøáå ,äøåú íéòãåé íìåë åéäå

ù"îëå úåàøì àáù íùëã ã"÷îäéáá úå÷ìà éåìéâ äàø

'éåìâ 'éñð åàøù úåàøì àá êë 'åë êøåëæ ìë äàøé

.'åëå íéôåôö 'éãîåò ã"÷îäéáá

äàøðù åîëå ,'åùúå ð"ñîá äãåáòä àéä úåìâä ïîæáå

'úé åîù úùåã÷ ìò ìàøùéî à"åàëã ð"ñîä ìåãâ ùçåîá

,ìàøùé úéá úøäèå ,øùë úìéëà ,úáùä úøéîùá äìòúéå

äáàãì óéñåé ìàå ,åùã÷ íò ìò ñåçéå ú"éùä íçøé øùà

íéðåùî [. . .] íéøáåòå åøáò úåàìú äîë ìáà ,åðéááì ãåò

ìò ùîî åùôð øåñîì ïëåî ãîåò ,ùãå÷ íò ìàøùéå ,ì"ø

áåøä ìò 'åë éììçî ïåàöîé àöîä íàå ,'úé åîù úùåã÷

,äøåúá äòéãéä øãòäå äìåãâä úåöøàä éîòä éðôî àåä

,øúåéá íéùôçä íâù 'éàøäå ,ìà íò äðîàð íááì ìáà

,éðåìô áø 'éä íäéáà éáà éë íéøàôúî 'åëå õ÷ùä éìëåà

àì øùà àåä ìàøùé áì ,åááì úéîéðô éë øáãä íòèå

äøåúã úòãä øãòäù ÷øå ,äâùää øéôåà íúëá íâ äìåñé

,úò ìëá íéàøð íéôìà úåðåéñðå ,íìáìáî äåàúä ó÷åúå

(òìòáòåù òëéìèòâ à) é÷ìà úééøôâ àåä ìàøùé ë"ãáåÇ

,åáø÷á åááì íîçúé äøåú éøáã èòîá åúåà åúéöé íà

åìàë å"ç øùà ,åðéçàî äîëå äîëá ùçåîá äàøðëå

ìáà ,úåéðåöéçá ÷ø àåä úîàáå ,íúáöçî øåö åçëù

ìë ìò ùåã÷ áåçä ë"òå .ïðåìúé éãù ìö íááì úåéîéðôá

ãåîéì éøåòéù òåá÷ì ,åá ä÷áãì õôçå 'ã úà áäåàä ãçà

.äëøáìå äáåè äáøä ìåòôé äæå äøåúá

úåãî íäá ùé äáåè íááì éë øçàî åéçé íéðáä øáãá

êøãá åâäðúéå ú"éùä íçøé øùà äìåãâ äå÷ú ùé ,ìàøùé

'éäé ú"éùäå .ø"åâá íááì ÷æçé áåèä ìàäå ,äøùéä

íéúò òåá÷ì ìëåé øùà çåéøá äñðøô åì ïúéå åøæòá

äëøáá êøáúéå ,øåîàë åúìåæ íò áéèéäì ìãúùéå ,äøåúì

.äøåú é÷éæçîì ãòåéîë äìåôë

.ø"åî ïá ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå
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רמה אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

שמקרב  ועי"ז  ברבים,  בלימודו  הצלחה  השי"ת  יתן  העבר...  ב'  מיום  מכתבו  לקבל  נהניתי 
לבב בנ"י לאביהם שבשמים בודאי יומשך לו תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים הן בגשמיות והן 

ברוחניות.

בכל  להשתדל  שיש  בפועל,  העשי'  ענין  בגודל  בדא"ח  בכ"מ  המובא  ע"פ  דעתי  ידוע  וכבר 
האפשריות לדעת דינים המצוים, ולכן על הלומד ברבים להקדיש עכ"פ איזה רגעים ללימוד דינים אלו 
אשר רובם ככולם הם בשו"ע אורח חיים וע"ד הצחות י"ל גם בזה דרשת רז"ל על הפסוק אורח חיים 
פן תפלס וגו' אל תהי יושב ושוקל מצותי' של תורה כו' ודלא כדעת העולם אשר לימוד בשו"ע או"ח 

הוא שייך רק לאנשים פחותים במדריגה וכו'.

בברכה לבריאות הנכונה ובפ"ש אנ"ש שיחיו.

 ב"ה,  ז' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' משפטים, בו מודיע שת"ל רואה הצלחה בעבודתו עם תלמידיו שיחיו, 
הנה יה"ר מהשי"ת שיוסיף בזה כח ועוז וכפסק רז"ל מעלין בקדש ולא יסתפק כלל וכלל בהמצב דעתה 
כי מלבד זה שכל ענין דתורה ומצות הנה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, הוא מובן ג"כ ע"פ שכל 

אנושי כיון שזהו תורתו ומצותיו של הקב"ה א"ס האמיתי.

במה שהעיר דבכמה מקומות מבואר שהגוף קטן מהכיל את עצם הנשמה, ובמקום אחר מבואר 
דבאור הנשמה אין בו שינוי מקטנות לגדלות ונפש של תינוק יכול להחיות גופו של עוג מלך הבשן.

משא"כ  שינוי,  בו  אין  דבאור  גופא  ת"ש  מקו"ח  עמך  כי  במאמר  וכמבואר  קשיא,  לא  הנה 
כשמדברים מהתלבשות העצם, לכן אין הגוף יכול להכיל.

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ועיקר  בעצמו  מיואש  שהוא  וכנראה  למר...  המענה  העתק  שמוסג"פ  באתי  עתה  של  ...ועל 
הסיבה בזה הוא מה שלדעתו אין אנ"ש מקרבין אותו וכנראה שאין משתדלים כפי הדרוש בטובתו.

והנה איני נכנס בעובי הענין אודות הסיבה שגרמה לזה אבל בכל אופן הוא היפך כוונת נשיאינו 
רבוה"ק שדרשו בכל תוקף ענין האחדות בין אנ"ש שי' וא"כ עאכו"כ לאלו שאינם מאנ"ש געבארענע 
ב( איך שצריך לקרב את הצבי  פ"ח,  )במדב"ר  וכידוע המשל במדרש  געווארענע חסידים  נעשו  אבל 

המסתפח על העדר יותר מהשיות הנמצאות מכבר בהעדר והאריכות אך למותר...

מוסג"פ קונ' שהו"ל.

בברכת פורים שמח.
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éãå÷ô úùøô
çìàëéãe÷ô älàïåùàøøLà úãrä ïkLî ïkLnä ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬

øîúéà ãéa íiåìä úãár äLî ét-ìr ãwtª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈
:ïäkä ïøäà-ïaáëøeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe ¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−

ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNr äãeäé ähîì§©¥´§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàâëCîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ¤¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²

ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈
:LMáe éðMä úrìBúáeñ(éåì)ãëáäfä-ìk §©¬©©¨¦−©¥«¨©¨À̈

| éäéå Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNrä¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´
úBàî òáLe økk íéøNrå òLz äôeðzä áäæ§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯

ìLeLãwä ì÷La ì÷L íéL:äëéãe÷t óñëå §¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬
äMîçå úBàî òáLe óìàå økk úàî äãrä̈«¥−̈§©´¦®̈§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯

:Lãwä ì÷La ì÷L íéráLååëúìbìbì ò÷a §¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤
øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹

ì äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåæëúà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå ©«£¦¦«©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ
íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä éðãà©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²

:ïãàì økk økkä úàîì(ìàøùé)çëóìàä-úàå ¦§©¬©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤
íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä òáLe§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenrì̈«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«

èëíétìàå økk íéráL äôeðzä úLçðe§¬¤©§−̈¦§¦´¦®̈§©§©¬¦
:ì÷L úBàî-òaøàåìçút éðãà-úà da Nriå §©§©¥−¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©

øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpäàì-úàå ©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤

úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä éðãà©§¥³¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«

èìàéðMä úrìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½
ì ãøN-éãâá eNréãâa-úà eNriå Lãwa úøL ¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³

-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîô ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(931 'nr b jxk zegiy ihewl)

˙e„Ú‰ ÔkLÓ(כא (לח, ƒ¿«»≈
Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰"aw‰ Ì‰Ï ¯zeL Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú(רׁש"י) ≈¿ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆«»»««¬≈»≈∆ִַ

ויׁש אֹותֹו. וׁשֹולל העגל חטא על מכּפר ׁשהּמׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהיינּו

מּדברי  עֹוׂשה ׁשּיהּודי היא, הּמׁשּכן מׁשמעּות ּדהּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר,

מהּכרה  ּבאה זֹו ועבֹודה להקּב"ה, 'מקּדׁש' ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָהרׁשּות

וכח  "הארה אּלא אינֹו ּומלֹואֹו והעֹולם מּלבּדֹו", עֹוד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁש"אין

חטא  ׁשל הּמחלט הּנּגּוד היא - זֹו ואמּונה והּכרה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻאלקי".

אּלא  ּדוקא, ּבה' ּכפירה ּפרּוׁשּה אין זרה' 'עבֹודה ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעגל,

ה'. מּלבד ׁשהּו ּכל 'ּדבר' ׁשּיׁש הּמחׁשבה ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּגם

éðùáïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nriå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
:øæLî LLå éðL úrìBúåâéçt-úà eòwøéå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©§©§º¤©¥´

úìëzä CBúa úBNrì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ
CBúáe éðMä úrìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´

:áLç äNrî LMäãúøáç Bì-eNr úôúk ©¥®©«£¥−¥«§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ
éðL-ìráéúëåéúååö÷éø÷:øaç åéúBö÷äáLçå ©§¥¬§−̈ª¨«§¥̧¤

áäæ eäNrîk àeä epnî åéìr øLà Búcôà£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¨À̈
øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåeNriåéðáà-úà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£Æ¤©§¥´
éçezt úçzôî áäæ úöaLî úañî íäMä©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®§ª¨ŸÆ¦¥´

:ìàøNé éða úBîL-ìr íúBçæìr íúà íNiå ½̈©§−§¥¬¦§¨¥«©¨´¤ŸÀ̈©µ
øLàk ìûøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöôçïLçä-úà Nriå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©¯©¤©²¤
ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNrîk áLç äNrî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåèìeôk äéä reáø §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«¨¯©¨¨²¨−
:ìeôk Baçø úøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNr̈´¤©®¤¤¯¤¨§²§¤¬¤¨§−¨«

éäãèt íãà øeè ïáà éøeè äraøà Bá-eàìîéå©§©̧§½©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä øehä ú÷øáeàéøétñ Côð éðMä øehäå ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéåáéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
âéúañeî äôLéå íäL LéLøz éréáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ

:íúàlîa áäæ úöaLîãéúîL-ìr íéðáàäå ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ
íúîL-ìr äøNr íézL äpä ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì BîL-ìr Léà íúç éçezt:èáL øNr íéðL ¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤
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åèúár äNrî úìáb úøLøL ïLçä-ìr eNriå©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäææèézLe áäæ úöaLî ézL eNriå ¨−̈¨«©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−

éðL-ìr úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨®̈©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−
:ïLçä úBö÷æé-ìr áäfä úúárä ézL eðziå §¬©«¤©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìr úòahä ézLçéézL úàå §¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤§¥̧§¥³
úöaLnä ézL-ìr eðúð úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨«§−©§¥´©¦§§®Ÿ

:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìr íðziåèéeNriå ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«©«©£À
ïLçä úBö÷ éðL-ìr eîéNiå áäæ úòaè ézL§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−§´©®¤

:äúéa ãôàä øár-ìà øLà BúôN-ìrëeNriå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨©©«£»
ãôàä úôúë ézL-ìr íðziå áäæ úòaè ézL§¥´©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ
ìrnî Bzøaçî únrì åéðt ìenî ähîlî¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©

:ãôàä áLçìàëåéúòahî ïLçä-úà eñkøiå §¥−¤¨«¥«Ÿ©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á
áLç-ìr úéäì úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤
äeö øLàk ãôàä ìrî ïLçä çfé-àìå ãôàä̈«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 'nr ` jxk g"nyz zegiyd xtq)

„Ù‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ(כא (לט, ¿…ƒ««…∆≈«»≈…

אֹותֹו ׁש"חֹוגר – עדÂÈ¯BÁ‡Óהאפד ּומּגיע ..ÂÈ·˜Ú," ֵֵֶָֹ≈¬»ִַַַ¬≈»
– החׁשן ואּלּו ׁשּבאדם. חיצֹוני והכי נמּו הכי לחלק ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּי

על . . ÂÈÙlÓׁש"ּתלּוי BaÏ והכי נעלה הכי לחלק ׁשּי ," ֶַָƒƒ¿»»ֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הּלב). ּפנימּיּות ּפנימּיּות, מּלׁשֹון ּגם ("מּלפניו" ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּפנימי

‰‡Ù„זהּו ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ נמּוכים הכי הּדברים ּגם – ֶ¿…ƒ««…∆≈«»≈…ְְֲִִִַַָ

הכי  לּדברים מחּברים להיֹות צריכים ׁשּבאדם חיצֹונּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַָָָָָֻוהכי

ׁשּבֹו. ּפנימּיים והכי ְֲֲִִִִִֶַַנעלים

éùéìùáëìéìk âøà äNrî ãôàä ìérî-úà Nriå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëzâëäôN àøçú éôk BëBúa ìérnä-éôe §¥«¤¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬

:røwé àì áéáñ åéôìãëìérnä éìeL-ìr eNriå §¦²¨¦−¬Ÿ¦¨¥«©©©«£Æ©¥´©§¦½
bøàå úìëz éðBnø:øæLî éðL úrìBúå ïî ¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«

äëíéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ éðîrô eNriå©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä CBúa§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnä-úà ýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîñæëâøà äNrî LL úðúkä-úà eNriå ¤«©©«£²¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®
:åéðáìe ïøäàìçëéøàt-úàå LL úôðönä úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬

:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL úòaânä©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«
èëïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²

ýåýé äeö øLàk í÷ø äNrî éðL úrìBúå§©¬©¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñìáäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNriå ¤¤«©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´

Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìr eázëiå øBäè̈®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤
:ýåýéìàì-ìr úúì úìëz ìéút åéìr eðziå ©«Ÿ̈«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©

-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî úôðönä©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñáìãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå ¤«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®

-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
:eNr ïk äLîô ¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr el jxk zegiy ihewl)

ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL Ë·‡‰ ˙‡Â,לט) ¿∆»«¿≈≈»¿»¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ

כט)

חסד  הם (ׁשׁש) ּופׁשּתן ׁשני) ותֹולעת ארּגמן (ּתכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצמר

ּבמקֹום  אבל יפה. עֹולה חּבּורן אין ולכן הפכים, ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּוגבּורה,

מתּבּטלים  ׁשניהם ּכי אֹותם, לחּבר אפׁשר נעלה אֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

הּמל ׂשרי ּבּטּול ּוכמֹו האֹור, ‰CÏnּבפני ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚLk. ְְִִֵֵֶֶַָָ¿∆¿ƒƒ¿≈«∆∆

וזה  ׁשעטנז. אּסּור אין נעלה, אֹור האיר ׁשם ּבּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָולכן

יׂשראל", אלקי לקראת "הּכֹון ׁשענינֹו ּדוקא, ּבאבנט ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה

‰CÏnההכנה ÈÙÏ „ÓÚÏ. ֲַָָ«¬…ƒ¿≈«∆∆

éòéáøâììäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà eàéáiå©¨¦³¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤
åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàåáéúëåçéøáéø÷åéçéøa §¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnråãìëî-úàåíìéàä úøBò äñ §©ª¨¬©«£¨¨«§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ
úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå íéîcàîä©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−

:Cñnä úëøtäìåéca-úàå úãrä ïBøà-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
:úøtkä úàååìúàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçìæìäéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä úøð¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷èì| úà §´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«

îäéðãà-úàå äéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨
ì Cñnä-úàåäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä ørL §¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨



iyyרמח ,iying - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãrBî ìäàì ïkLnä úãár éìk-ìk úàå§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«
àîì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
áîéða eNr ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´

:äãárä-ìk úà ìàøNéâî-ìk-úà äLî àøiå ¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨
ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNr äpäå äëàìnä©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´

:äLî íúà Cøáéå eNrô ¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr `i jxk zegiy ihewl)

‰LÓ Ï‡ ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ(לג (לט, «»ƒ∆«ƒ¿»∆…∆

ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡e‰Â ,BÓÈ˜Ók ‰‡¯(רש"י) ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈≈»

ויׁש זֹו. ּבדר הּמׁשּכן הקמת היתה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

עבֹודת  נעׂשתה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּבמׁש ּדהּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹומר,

ׁשל מּכחם Ï‡¯NÈהּמׁשּכן Èa.'ּדלּתתא 'אתערּותא ּבדר , ְִִֶַָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֶֶַָָ

את  להביא ּבכחּה אין מיחדת, חביבּות יׁש זֹו ׁשּבעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻואף

מּכחֹו הּבאה ּבפעּלה צר יׁש לזה לעֹולם; הּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהׁשראת

ּדלעילא'.‰aw"‰ׁשל 'אתערּותא ּבדר , ֶ«»»ְְְֲִִֵֶֶָָ

éùéîçîà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áíé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾

:ãrBî ìäà ïkLî-úàâïBøà úà íL zîNå ¤¦§©−¬Ÿ¤¥«§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìr úkñå úeãräãúàáäå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
:äéúøð-úà úéìräå äøðnääçaæî-úà äzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈¤¦§©³

-úà zîNå úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤
:ïkLnì çútä Cñîåäìòä çaæî úà äzúðå ¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôìæøikä-úà zúðå ¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ
:íéî íL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦

çørL Cñî-úà zúðå áéáñ øöçä-úà zîNå§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®§¨´©½̈¤¨©−©¬©
:øöçäèzçLîe äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬

Búà zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬Ÿ²
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàåéçaæî-úà zçLîe §¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬

äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬
:íéLã÷ Lã÷ çaænäàéøikä-úà zçLîe ©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ
:Búà zLc÷å Bpk-úàåáéïøäà-úà záø÷äå §¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ

íúà zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈

:íénaâéLãwä éãâa úà ïøäà-úà zLaìäå ©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤
:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîeãéåéða-úàå ¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¤¨−̈

:úðzk íúà zLaìäå áéø÷zåèíúà zçLîe ©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈
ðäëå íäéáà-úà zçLî øLàkéì eäúéäå ©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈

:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«
æèïk Búà ýåýé äeö øLà ìëk äLî Nriå©©−©¤®§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬

:äNrñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(294 'nr ek jxk zegiy ihewl)

˙˙k . . ÂÈa ˙‡Â . . L„w‰ È„‚a ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ zLaÏ‰Â¿ƒ¿«¿»∆«¬…∆ƒ¿≈«…∆¿∆»»¿…∆
יגֿיד) (מ,

את  ּפעלה לּמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום אהרן ׁשל ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתב  ּוכפי ּבתֹוכם), (וׁשכנּתי ה'ּמׁשּכן' מציאּות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשלמּות

כג)רׁש"י ט, נפעלה (שמיני ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות צרי היה ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ה ּׁשכינה. Ïkהׁשראת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ»
הלּבׁשת היינּו זֹו, לעבֹודה רק Ïkההכנה (לא הּקדׁש" "ּבגדי ְְֲֲַַַַַָָָָ»ְִֵֶַַֹֹ

(ראה  הּמׁשּכן את ׁשעֹוׂשה זה הּוא ּכי מׁשה, עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּכתנת),

העמידֹו). ּומׁשה לג: לט, לעיל ְֱִִֵֶֶַֹרׁש"י

éùùæéãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´
:ïkLnä í÷eä Lãçìçé-úà äLî í÷iå ©®Ÿ¤©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤

ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−
:åéãenr-úà í÷iå åéçéøa-úàèé-úà Nøôiå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤

ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìr ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìî åéìrñ ¨−̈¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìrîìîàëíNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤
øLàk úeãrä ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´¨«¥®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñáëïçìMä-úà ïziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦¥³¤©ª§¨Æ
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìr ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìâëýåýé éðôì íçì Cør åéìr Cøriå ©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkñãëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨³¤

ìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úàCøé ìr ïç ¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤
:äaâð ïkLnääëøLàk ýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöñåëçaæî-úà íNiå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤¤¦§©¬
:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfäæëøè÷iå ©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©©§¥¬



רמט xihtn ,iriay - n - icewt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úà ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr̈−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñ ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ÂÈ„‡ ˙‡ ÔziÂ(יח (מ, «ƒ≈∆¬»»

ÌÈL¯˜.ּומּדֹות ׂשכל הּפנימּיים, לּכחֹות רֹומזים –˙BÚÈ¯È ¿»ƒְְִִִִִֵֶַַֹ¿ƒ

ורצֹון. ּתענּוג הּמּקיפים, לּכחֹות רֹומזים –ÌÈ„‡ רֹומזים - ְְֲִִִַַַַָֹ¬»ƒְִ

הּפרטּיֹות  העבֹודֹות מן יֹותר ּפחּותה ּדרּגה ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבּטּול,

הּנמּו החלק האדנים היּו ולכן יסֹודם. הּוא אבל ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהאמּורֹות,

הּקרׁשים  ׁשל ּגם ּכּלֹו, הּמׁשּכן יסֹוד היּו א ׁשּבּמׁשּכן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּביֹותר

- ּובּטּול הֹודאה היא הּיֹום עבֹודת התחלת ואף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָוהּיריעֹות.

ו"הֹודּו". אני" ְֲִֶ"מֹודה

éòéáùçë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåèëúàå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¥Æ
ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà åéìr̈À̈¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñìãrBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáeàìeöçøå ¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«§¨«£´

-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤
:íäéìâøáìíúáø÷áe ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²

-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äLîñâìïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´

äLî ìëéå øöçä ørL Cñî-úà ïziå çaænìå§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−
:äëàìnä-úàôãìãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå ¤©§¨¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®

:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëeäìäLî ìëé-àìå §´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À
ðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà-ìà àBáìãBáëe ï ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´

:ïkLnä-úà àìî ýåýéåììrî ïðrä úBìräáe §Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæì-íàå ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦

:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àìçìék ¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á
Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®

:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë éðérì§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«
(* .ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

BBB

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 Cïîàî àlrì,àúøéLå àúëøa ìk ï §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(475 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa eÚÒÈ . . ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰·e(לו (מ, ¿≈»∆»»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ּבּמׁשּכן, הּׁשכינה ּבהׁשראת העֹוסקת ּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבסּיּום

היינּו הּמׁשּכן, מּסעֹות על ה'.‰e˜lzÒ˙מסּפר ענן הּׁשכינה, ְְְְִַַַַָָֻƒ¿«¿ְֲִַַָ

יתּבר לֹו "ּדירה עׂשּית היא הּמׁשּכן ּתכלית ּדהּנה לבאר, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָויׁש

ׁשהּמׁשּכן  עלֿידיֿזה ּבעּקר מתּבּצעת זֹו וכּונה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבתחּתֹונים";

לברּור  רֹומזים הּמּסעֹות (ּכי הּגלּות' ּב'מּסע ׁשּגם ּכח, ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנֹותן

ׁשאז הּגלּות), ּבזמן העּמים' מבררים ‡ÔÈ'מדּבר ׁשכינה, ּגּלּוי ְְִִִֶַַַַָָָ≈ְְְִִִָָ

אלקּות. מאיר ׁשם ׁשּגם ּכ העֹולם, ֱִֵֶֶַָָָָֹאת

øéèôîãìýåýé ãBáëe ãrBî ìäà-úà ïðrä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½
:ïkLnä-úà àìîäì-ìà àBáì äLî ìëé-àìå ¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤

àìî ýåýé ãBáëe ïðrä åéìr ïëL-ék ãrBî ìäà́Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úàåìïkLnä ìrî ïðrä úBìräáe ¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈

é:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñæìäìré àì-íàå ¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦¬Ÿ¥«¨¤−
:Búìrä íBé-ãr eòñé àìå ïðräçìýåýé ïðr ék ¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á£©̧§Ÿ̈³

éðérì Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìr©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬
:íäérñî-ìëa ìûøNé-úéa-ìë̈¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«

.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



רנ
:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥

,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨
:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì éãå÷ô úùøôì äøèôä

ú"åîùìåæ ÷øô à íéëìîá

æàðúéa äîìL Cìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´
éLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé|óñkä-úà åéáà ãåc §Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´¨¦´¨¦À¤©¤³¤

:ýåýé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàåçàæà §¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´
éàéNð úBhnä éLàø-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL ìä÷é©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨¨¥´©©Á§¦¥̧
úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìûøNé éðáì úBáàä̈«¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨¨®¦§©«£º

:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úàáCìnä-ìà eìäwiå ¤£¯§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹¤©¤³¤
Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥«¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤

:éréáMäâ:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiå ©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«
ãLãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLàäìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå £¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©«§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ

`xenl iy
,'åâå äîìL àáiå (àðänî BlMî äîìL äNò åéìk úàå ïéðaä ìk úà ék ©¨¥§ŸŸ¦¤¨©¦§¨§¤¥¨¨¨§ŸŸ¦¤¦©

.àeä õawM,úBáàä éàéNð (àlä ìôëå .íéàéNpä íäL.øeàa úôñBúì ïBL ¤¦¥§¦¥¨¨¤¥©§¦¦§¤¤©¨§¤¤¥

,íéðúàä çøéa (álî ,"íéðúàä çøé" àø÷ð éøLz Lãçìò ,÷æçå ïúéà ïBL §¤©¨¥¨¦Ÿ¤¦§¥¦§¨¤©¨¥¨¦¦§¥¨§¨¨©

.úeîìMä ìà íãàä úà íéøMéîe íé÷æç øúBiä íéãòBnä íä éøLz LãçaL íL¥¤§Ÿ¤¦§¥¥©£¦©¥£¨¦§©§¦¤¨¨¨¤©§¥

,âça.úBkqä âçaìäà úàå (ã ¤¨§©©ª§¤Ÿ¤
,ãòBîäéäå .äùî äNòL ãòBî ìäà ¥Ÿ¤¥¤¨¨Ÿ¤§¨¨

eäeñéðëäå eäeìòä íMîe ,ïBòáâa§¦§¦¨¤¡§¦§¦

ìònî øLà úBiìòa 'ä úéa úBøöBàa§§¥¨£¦£¤¦©©

mixn zxhr
àðäåäé úéa äîìL Cìnä äNò øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®

éLã÷-úà äîìL àáiå|Léc÷äM äîóñkä-úà åéáà ãåc ©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´©¤¦§¦¨¦´¨¦À¤©¤³¤
:äåäé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàå áäfä-úàåàæàøLàk §¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©£¤

ïéðaä úëàìî ìk äîìLð-ìk-úàå ìàøNé éð÷æ-úà äîìL ìä÷é ¦§§¨¨§¤¤©¦§¨©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿§¤¨
úBáàä éàéNð úBhnä éLàø̈¥´©©Á§¦¥̧¨«¨¹

úBáàä éza ìëì íéàéNpäéðáì ©§¦¦§¨¨¥¨¨¦§¥¯
äîìL Cìnä-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ
ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé§«¨®̈¦§©«£º¤£¯
ïBiö àéä ãåc øéòî äåäé-úéøa§¦«§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«
ãáBò úéaî BàéáäLk ãåc eäìòä íL̈¤¡¨¨¦§¤¡¦¦¥¥

íBãà:áCìnä-ìà eìäwiå ¡©¦¨̧£¹¤©¤³¤
çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©

íéðúàäéøLz LãBçâçaâç íãB÷ ¨¥«¨¦−¤¦§¦¤®̈¤©

úBkqä:éòéáMä Lãçä àeä ©ª−©¬Ÿ¤©§¦¦«
âeàNiå ìàøNé éð÷æ ìk eàáiå©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬

ïBøàä-úà íéðäkäék ,íiåìä àìå ©«Ÿ£¦−¤¨«¨«§Ÿ©§¦¦¦

íéLãwä Lã÷ì eäeñéðëä:ãeìòiå ¦§¦§Ÿ¤©¢¨¦©©«£º
ïBòábîìäà-úàå äåäé ïBøà-úà ¦¦§¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤

øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãòBî¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´
ìäàaãòBîíéðäkä íúà eìòiå ¨®Ÿ¤¥©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−
,ïBøàäíiåìäåãòBî ìäBà úà ¨¨§©«§¦¦«¤¤¥

åéìëå:ä-ìëå äîìL Cìnäå §¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ§¨



רני

ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®
eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨«§²

:áøî eðné àìåå-úà íéðäkä eàáiå §¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤
øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬
úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©

:íéáeøkä éôðkæïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®
:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiåçeëøàiå ©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»

àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä©©¦¼©¥«¨Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøéèéðL ÷ø ïBøàa ïéà ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨«¨½©À§¥Æ

ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçìª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-íréíéðäkä úàöa éäéå ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−
:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïîàéíéðäkä eìëé-àìå ¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²

ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøL ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«
áéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLâéúéa éúéðá äða −̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬

ì ïBëî Cì ìáæ:íéîìBr EzáLãéCøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå §ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤
:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úàåèCeøa øîàiå ¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³

ýåýéàlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות בנו... שי' ע"ד הנסיעה לכאן. הנה בטח ידוע לו השקפתי בזה, שבזמנים אלו יש 
כר נרחב במאד לפעולות באה"ק ת"ו וגם לבני הנוער, הרי יכולים הם להשתמש בכחותיהם בכיוון זה, 
ובפרט בנוגע לבנו הנה צריך להפוך הישיבה בלוד לישיבת תו"ת דליובאוויטש, כי לע"ע הרי... שבאו 
משם ונמצאים פה משך איזה זמן, הנה מורגש חוסר המשמעת והאחריות. איני יודע על ברור סיבת 
הדבר. ונוגע זה ביחוד להתלמידים הבאים מאה"ק ת"ו וכמו שאמרתי להם אשר היציאה מאה"ק ת"ו 
הותרה רק בתנאים ידועים ובנוגע אליהם הוא ע"מ ללמוד תורה, ובמילא כשבאים לכאן ומתנהגים 
בהנהגה מתאימה לרצונם הם, צריך עיון ובירור אם זהו ההיתר שאליו נתכוונו רז"ל וכו' ואין כאן 
מקום להאריך, כי באמת הרי צריך זה להכתב להנהלת ישיבת לוד, אלא שבאתי אליו בהערה זו בנוגע 
לבנו מר... שי' אשר לכן דעתי שעכ"פ חורף זה וכן ימי הקיץ יהי' בלוד ובאמצע הקיץ הרי בטח אקבל 

מהנהלת הישיבה חוו"ד עליו, ונתייעץ עוד הפעם בזה.

הנכונה  בריאות  מתוך  הנחת  יקבלו  שיחיו  וזוגתו  ושהוא  יו"ח  מכל  חסידותי  לנחת  בברכה 
בגשמיות וברוחניות.



לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1006:0308:2608:2209:0008:5609:5909:5612:2412:2217:3717:4218:0318:0817:2118:18באר שבע )ח(

06:1106:0308:2508:2109:0008:5609:5909:5612:2312:2217:3817:4318:0218:0717:0918:17חיפה )ח(

06:0906:0208:2408:2008:5808:5409:5809:5512:2212:2117:4017:4518:0118:0617:0418:16ירושלים )ח(

06:1106:0408:2608:2209:0008:5610:0009:5612:2412:2217:3717:4118:0318:0817:1918:18תל אביב )ח(

06:4006:2808:3808:3209:2209:1510:1810:1412:3712:3617:3517:4518:0918:1817:2518:31אוסטריה, וינה )ח(

07:0207:0809:3709:4010:1510:1811:2211:2414:0514:0420:0419:5620:3220:2319:3820:34אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4106:3008:4108:3509:2309:1710:2010:1612:4012:3917:4017:4818:1218:2117:2918:33אוקראינה, אודסה )ח(

06:1406:0308:1208:0608:5608:5009:5309:4812:1112:1017:1017:1917:4317:5216:5918:05אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2606:1408:2308:1709:0709:0110:0409:5912:2312:2117:2017:3017:5418:0317:1018:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5306:4108:4808:4109:3409:2710:3010:2512:4812:4717:4317:5418:1818:2817:3418:42אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4606:3408:4108:3409:2709:2010:2310:1812:4112:3917:3617:4618:1118:2117:2618:34אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:4706:4209:0809:0409:3909:3610:3910:3713:0513:0418:2418:2718:4818:5118:0619:01

07:0506:5509:0709:0109:4909:4310:4610:4213:0613:0518:0918:1818:3918:4717:5618:59איטליה, מילאנו )ח(

06:2306:2208:5408:5309:2309:2210:2610:2412:5712:5618:3018:2918:5218:5118:1119:00אקוואדור, קיטו )ח(

06:3906:4509:1409:1709:5109:5310:5710:5813:3913:3719:3419:2620:0019:5219:0820:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2407:3109:5810:0210:3910:4211:4611:4814:3114:2920:3120:2121:0120:5120:0521:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4206:3308:5108:4609:2909:2410:2710:2312:4912:4817:5718:0318:2518:3217:4418:43ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3306:2308:4008:3509:1909:1310:1710:1312:3812:3717:4517:5218:1418:2117:3218:32ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3306:2408:4108:3609:1909:1410:1710:1312:3912:3817:4517:5218:1518:2117:3318:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1107:0109:1709:1109:5609:5010:5410:5013:1513:1418:2018:2718:5018:5718:0819:09ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4906:4309:0709:0309:4009:3610:3910:3613:0413:0318:2018:2418:4518:4918:0518:59ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2306:1508:3708:3309:1209:0810:1110:0812:3512:3317:4717:5218:1418:1917:3318:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4606:4009:0609:0209:3809:3410:3810:3513:0413:0218:2218:2518:4618:4918:0618:59ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2906:2008:3608:3109:1509:1010:1310:0912:3412:3317:4017:4718:1018:1717:2818:28ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5706:4709:0508:5909:4309:3810:4110:3713:0313:0118:0918:1618:3818:4517:5718:56ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2806:1908:3508:3009:1409:0910:1210:0812:3312:3217:3817:4618:0818:1517:2618:27ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3206:3309:0609:0709:3609:3710:4110:4013:1613:1518:5818:5419:2219:1718:3719:27בוליביה, לה-פס )ח(

07:3207:1909:2509:1810:1210:0511:0811:0213:2513:2418:1918:3018:5519:0518:1019:19בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3107:1909:2509:1810:1210:0511:0811:0313:2513:2418:2018:3018:5519:0518:1119:19בלגיה, בריסל )ח(

06:0106:0408:3608:3709:0809:0910:1310:1312:5112:4918:4218:3619:0218:5618:1519:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5005:5208:2508:2608:5608:5710:0110:0112:3912:3718:2518:2018:4918:4418:0218:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5006:3708:4308:3609:3009:2310:2610:2112:4312:4217:3917:4918:1318:2317:3118:37בריטניה, לונדון )ח(

07:0106:4808:5008:4309:4009:3210:3510:3012:5212:5017:4317:5418:2018:3117:3718:46בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5806:4408:4808:4109:3709:2910:3210:2712:4912:4817:4317:5418:1818:2917:3318:43גרמניה, ברלין )ח(

07:1307:0109:0809:0109:5409:4710:5010:4513:0813:0718:0418:1418:3918:4817:5419:02גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0006:0308:3508:3609:0809:0910:1310:1312:5212:5018:4618:4119:0518:5918:1719:09דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5906:5509:2309:2009:5309:5110:5410:5213:2113:2018:4318:4519:0719:0918:2719:18הודו, מומבאי )ח(

06:5506:5109:1909:1609:4909:4710:5010:4813:1713:1618:4018:4219:0319:0518:2319:14הודו, פונה )ח(

06:2806:1708:2708:2109:1009:0410:0710:0312:2612:2517:2517:3417:5818:0717:1518:20הונגריה, בודפשט )ח(

06:3806:2908:4508:4009:2409:1810:2210:1812:4312:4217:4917:5618:1818:2517:3718:36טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0006:5109:1009:0509:4709:4210:4510:4213:0813:0718:1618:2218:4518:5018:0319:01יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת פקודי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4906:3708:4808:4209:3109:2510:2810:2312:4712:4617:4717:5618:1918:2817:3618:41מולדובה, קישינב )ח(

06:5706:5209:2009:1709:5109:4810:5110:4913:1813:1718:4118:4319:0419:0618:2419:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:0206:1108:3508:4009:2009:2410:2910:3113:1613:1419:2119:1019:5419:4318:5419:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3006:2408:4908:4509:2209:1810:2110:1812:4612:4518:0318:0618:2818:3117:4818:41נפאל, קטמנדו )ח(

06:5106:4208:5908:5409:3709:3210:3510:3112:5712:5618:0318:1018:3218:3917:4918:50סין, בייג'ין )ח(

07:1507:1309:4509:4410:1410:1311:1611:1513:4813:4619:2019:1919:4219:4119:0119:50סינגפור, סינגפור )ח(

06:2706:1408:1808:1109:0608:5910:0209:5612:1912:1717:1117:2217:4817:5917:0318:13פולין, ורשא )ח(

06:1006:1108:4408:4409:1409:1310:1710:1712:5212:5018:3118:2818:5418:5118:1119:00פרו, לימה )ח(

07:2307:1209:2509:1910:0610:0011:0410:5913:2313:2218:2418:3318:5619:0418:1319:17צרפת, ליאון )ח(

07:3707:2509:3409:2710:1810:1211:1511:1013:3313:3218:3218:4219:0519:1418:2119:27צרפת, פריז )ח(

06:0806:0708:3808:3709:0709:0510:0910:0712:3912:3818:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5706:4709:0208:5609:4209:3610:3910:3513:0012:5918:0618:1418:3418:4217:5218:54קנדה, טורונטו )ח(

06:3606:2508:3808:3209:2009:1410:1710:1212:3712:3617:4017:4818:1018:1817:2718:31קנדה, מונטריאול )ח(

06:1806:1008:3108:2609:0609:0210:0510:0112:2812:2717:3917:4418:0618:1117:2618:22קפריסין, לרנקה )ח(

07:5107:3709:3709:2910:2810:2011:2311:1813:3913:3818:2818:4019:0619:1818:2019:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:2607:1109:1009:0210:0209:5410:5710:5113:1213:1118:0318:1518:3918:5117:5219:07רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0506:5409:0508:5909:4809:4210:4510:4013:0413:0318:0318:1218:3618:4417:5218:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1006:5909:0909:0309:5309:4610:4910:4513:0913:0718:1218:2118:4118:4917:5719:02שוויץ, ציריך )ח(

06:3606:3209:0209:0009:3109:2910:3310:3113:0113:0018:2618:2718:4918:5018:0918:59תאילנד, 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 ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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