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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(25 April - 1 May) י"ג - י"ט אייר תשפ"א
שבוע פרשת אמור



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ל"ג בעומר, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

הנהלת בית הספר והסמנריון "בית רבקה" 

יערש, צרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

גם אני  והריני  זכרון לתומכי מוסדות האמורים,  על דבר תיקון ספר  בנועם קבלתי הידיעה 

משתתף בו בחפץ לב.

ואני תפלה אשר ספר זכרון זה יתאים למה שנאמר: אז נדברו יראו ה' גו' ויכתב ספר זכרון 

לפניו גו' ולחושבי שמו. שבפסוק זה כלולים ג' הלבושים של הנשמה, הן שלש דרכי הפעולה של האדם: 

מחשבה דיבור ומעשה.

וכמה  כמה  ועל אחת  וקיום,  לו המשך  יש   - בפועל  ענין הקשור במעשה  עיקר, שכל  ומעשה 

בעניני טוב אמת וקדושה, שכללות ענינם היא - שהם נצחים.

ובפרט ענין הקשור בחינוך על טהרת הקדש, ועל כולנה מוסד חינוך "בית רבקה", שמטרתו לא 

רק לחנך בנות ישראל שתהיינה ראויות לשמן, בנות שרה רבקה רחל ולאה אשר בנו את בית ישראל, 

אלא הוא גם מוסד המחנך מחנכות, מחנכות באופן של גידולי פירות ופירי פירות, מוסיף והולך מוסיף 

ואור.

ויהי רצון שכל הנרשמים בספר זכרון זה, יעלה זכרונם ופקדונם לפני ה' לטובה לחן ולחסד 

ולרחמים ולחיים טובים ולשלום, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

סוף זמן קידוש לבנה: יום שני בערב, י"ד אייר
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ה

l"yz'd ,xnera b"l .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔÈ·‰Ï יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ּדרּבי היּלּולא ,1ענין ¿»ƒְְְִִִִַַַַָ

רק  לא ׁשּזהּו ההיּלּולא, ענין ּכללּות ְְִִֵֶֶַַַָָֹהן

ּביֹותר  ּגדֹולה ׂשמחה אּלא ׂשמחה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָענין

הּכתּוב  ּכלׁשֹון חתּוּנה, ׂשמחת ּבדּוגמת 2ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָ

היּלּולא  ׁשל המיּוחד הענין והן חתּוּנתֹו, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָּביֹום

צּדיק, ׁשל ּבגּוף נׁשמה יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְְִִִֶַַַַָָּדרּבי

ּביֹותר, מעלתֹו ּגדלה ּגּופא הּצּדיקים ְְֲִִֵֵַַַָָָָּובין

ּבירּוׁשלמי  ּדּיּך3ּכדאיתא עליו אמר עקיבא ׁשרּבי ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּבר  ׁשמעֹון ורּבי ,ּכֹוח מּכירים ּובֹורא ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַׁשאני

מּועטין  והן עלּיה ּבני ראיתי אמר עצמֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיֹוחאי

הּוא 4כּו' אנא הּוא חד ׁשאם ועד אמר 5, וגם , ְְֲִֶַַַַָָ

הּדין  מן ּכּוּלֹו העֹולם ּכל את לפטֹור אני ְֲִִִִֶַָָָָיכֹול

כּו' עּתה עד ׁשּנבראתי אמר 4מּיֹום וכן ּבעי 6, אי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מקרב  ואנא ּגּבי ועד ּגּביּה מן למקרבי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָאברהם

יצטרף  ּבעי לא ואין מׁשיחא, מלּכא עד ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמּגּבי

עד  אברהם מן מקרבין ואנן עּמי הּׁשילֹוני ְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָאחּיה

מצינּו לא אּלּו ענינים ׁשּכל מׁשיחא, ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמלּכא

יֹוחאי. ּבר ׁשמעֹון רּבי מּלבד ּתּנאים ְְְִִִִִַַַַַָָּבׁשאר

ענין 7ּבּמאמר Óe·‡¯ב) להקּדים ׁשּיׁש , ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַַָ

העֹומדים  ּבין ענין 8מהלכים ּכי, , ְְְְִִִִֵַַָ

רז"ל ההיּלּוך  ּכמאמר ההיּלּולא, ענין עם 9קׁשּור ְְְֲִִִִַַַַַַַָָ

ּדמיא, היּלּולא ּכבי מיּניּה ּדאזלינן עלמא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָהאי
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ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של הפנימי שמחתו‰ÏelÈ‡התוכן ÔBÚÓLיום Èa¯c ¿»ƒƒ¿«ƒ»¿«ƒƒ¿
È‡ÁBÈ ¯a1,,בעומר ‰‰ÏelÈ‡,ל"ג ÔÈÚ ˙eÏÏk Ô‰ הכללי התוכן ««≈¿»ƒ¿««ƒ»
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‡È‰L ¯˙BÈa שמחה˙Ó‚e„a ¿≈∆ƒ¿¿«
ÔBLÏk ,‰pe˙Á ˙ÁÓNƒ¿«¬»ƒ¿

·e˙k‰2 צאינה" השירים' ב'שיר «»
בעטרה  שלמה במלך ציון בנות וראינה

אמו" לו B˙pe˙Áשעטרה ÌBÈa¿¬»
הכתוב  ומלשון לבו", שמחת "ביום

ביותר  גדולה בשמחה שמדובר מובן

Â של הכללי העניין להבנת ¿בנוסף
להבין יש ‰ÔÈÚ'הילולא' Ô‰≈»ƒ¿»

Èa¯c ‡ÏelÈ‰ ÏL „ÁeÈÓ‰«¿»∆ƒ»¿«ƒ
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ÔÈ·e ,˜Ècˆ ÏL Ûe‚a¿∆«ƒ≈
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‡˙È‡„k כמובאÈÓÏLe¯Èa3 ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
‡·È˜Ú Èa¯L שמעון רבי של רבו ∆«ƒ¬ƒ»

יוחאי  È‡Lבר jic ÂÈÏÚ ¯Ó‡»«»»«∆»∆¬ƒ
,EÁBk ÌÈ¯ÈkÓ E‡¯B·e,כלומר «¬«ƒƒ¬

רק  וידועים מאוד גדולים וגדולתו כוחו

הקדושֿברוךֿהוא  ולבוראו, לרבו
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עצמו  על עוד יוחאי בר שמעון רבי
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'eÎ ‰zÚ „Ú È˙‡¯·pL4ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈ƒ««»¿≈
¯Ó‡6Ì‰¯·‡ ÈÚa È‡ »«ƒ»≈«¿»»

‡kÏÓ „Ú ÈabÓ ·¯˜Ó ‡‡Â Èab „ÚÂ dÈab ÔÓ È·¯˜ÓÏ¿ƒ¿¿ƒƒ«≈¿««ƒ«¬»¿»≈ƒ«ƒ««¿»

,‡ÁÈLÓ לסבול למיקרב, אברהם ירצה "אם כהונה': ב'מתנות ופירש ¿ƒ»
אקרבנו  אני בקרבו, שאנוכי הדור עד מאיתו שעברו כולם הדורות את בזכותו

"הרשעים  יוסף': 'עץ בפירוש זה דרך (ועל המשיח" מלך עד ואסבלם שוב

ויצילם  לה' ויקרבם יפטרם בפשעיהם, מהקדושֿברוךֿהוא הרחוקים החוטאים

שעברו  הדורות כל הבא, עולם מעונשי

אני  בקרבו, שאני הדור עד מזמנו

המשיח") מלך עד שוב ÔÈ‡Â¿ƒאקרבנו
ÈÚa ‡Ï ירצה לא אברהם ואם »»≈

ÈnÚ ÈBÏÈM‰ ‰iÁ‡ Û¯ËˆÈƒ¿»≈¬ƒ»«ƒƒƒƒ
„Ú Ì‰¯·‡ ÔÓ ÔÈ·¯˜Ó Ô‡Â«¬«¿»¿ƒƒ«¿»»«

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ שמעון [רבי ואנחנו «¿»¿ƒ»
נקרב  השילוני] ואחיה יוחאי בר

המשיח, מלך עד «∆ÏkLמאברהם
el‡ ÌÈÈÚ מופלגים שבחים שהם ƒ¿»ƒ≈

יוחאי  בר שמעון רבי eÈˆÓעל ‡Ï…»ƒ
Èa¯ „·lÓ ÌÈ‡pz ¯‡Laƒ¿»«»ƒƒ¿««ƒ

È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL להבין וצריך ƒ¿««
ואת  בעומר ל"ג יום של עניינו את

בכלל. יוחאי בר שמעון רבי של עניינו

¯‡·Óe צדק'·) ה'צמח אדמו"ר ¿»≈
¯Ó‡na7 להבין' המתחיל דיבור ««¬»

'אור  שבספר דרשב"י הילולא עניין

ÌÈc˜‰Ïהתורה', LiL ולבאר ∆≈¿«¿ƒ
של ÔÈÚתחילה  הפנימי התוכן ƒ¿«

זכריה  בנבואת ÔÈaהכתוב ÌÈÎÏ‰Ó«¿¿ƒ≈
ÌÈ„ÓBÚ‰8 ויעד" שם: (כנאמר »¿ƒ

לאמר, הגדול] [הכהן ביהושע ה' מלאך

תלך  בדרכי אם צבאות, ה' אמר כה

אתה  וגם תשמור משמרתי את ואם

חצרי  את תשמור וגם ביתי את תדין

העומדים  בין מהלכים לך ונתתי

‰‰CelÈהאלה"), ÔÈÚ ,Èkƒƒ¿««ƒ
,‡ÏelÈ‰‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿««ƒ»

¯Ï"Êחתונה, ¯Ó‡Ók9 בגמרא ¿«¬«««
dÈpÈÓ ÔÈÏÊ‡c ‡ÓÏÚ È‡‰«»¿»¿»¿ƒ«ƒ≈

ממנו הולכים שאנחנו הזה ÈÓc‡,העולם ‡ÏelÈ‰ È·k,לחתונה דומה ¿≈ƒ»»¿»
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  קודש   ותגרא  )לד
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 רעז  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לה

 דפר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לו

 רפה   .........................  פרק ד ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 ופר  ...................... אמורפרשת לשבוע  ים מנוח זל  ) לח

 רפז  .............  ות לשבת קודשהדלקת נרסדר מצות   )לט



i"ayxcו `lelid oipr oiadl

ׁשּלא  עלּיה הּוא ההיּלּו ענין ׁשאמיּתית ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָֹלפי

למּטה  סֹוף האין ּכח וגּלּוי סֹוף, אין עד ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹּבער

ּדל"ג  החיּדּוׁש ּגם וזהּו ההיּלּולא. ּבענין ְְְְִִִֶַַַַַָהּוא

ז'). (סעיף לקּמן ׁשּיתּבאר ּכפי ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבעֹומר,

ÔÈÚ‰Â ּׁשּכתּוב ּדמה מהלכים 8ּבזה, ל ונתּתי ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֶֶַַַָָָ

נׁשמֹות  על קאי האּלה, העֹומדים ְְִֵֵֵֶַָָָָּבין

ּבׁשם  נקראים מלאכים ּדהּנה, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּומלאכים.

ּגּוף 10עֹומדים  לֹו יׁש הּמלא ּכי הּדבר, וטעם , ְְְִִֵַַַַַָָָ

ּוגבּול 11ונפׁש ּבמּדה הּוא ׁשּלֹו ׁשהּגּוף וכיון , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

ׁשנה  מאֹות חמׁש ׁשל 12(מהל ׁשליׁשֹו אֹו , ְֲֲִֵֵֶַַָָ

ׁשּנאמר  ּכתרׁשיׁש13עֹולם, ׁשיׁש14ּוגוּיתֹו ּתרי ,15,( ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ּבאֹופן  היא הּמלא ונׁשמת נפׁש ׁשּגם מּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרי

אינּה הּמלאכים יצירת ּכי, והגּבלה, מדידה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל

ּבֹו ׁשּנאמר האדם יצירת אלקים 16ּכמֹו ה' וּייצר ְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָֹ

וּיּפח  (ּכ (ואחר האדמה מן עפר האדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָאת

ּבחינת  ׁשל חיּבּור ׁשּזהּו חּיים, נׁשמת ְְְִִִִֶֶֶַַַַָּבאּפיו

לזה), זה ּבער (ׁשאינם מדּבר ּבחינת עם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדֹומם

ּגם  זה ּדר ועל וחּיֹות, ּבהמֹות ּכן ּׁשאין ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַמה

ּבהמֹות  ּבׁשם הּקֹודׁש ּבלׁשֹון ׁשּנקראים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמלאכים,

ּבער17וחּיֹות  היא והּנׁשמה הּנפׁש ׁשאצלם , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹור  ּבתֹורה ּכמבֹואר (ּובדרּוׁשים 18הּגּוף, ְְְִִַַָָ

ונׁשמת 19זה ׁשּלאחרי נפׁש ׁשּגם מּובן, ּומּזה .( ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ולכן  והגּבלה. מדידה ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמלאכים

ּכי, עמידה, ּבׁשם נקראת עבֹודתם מׁש ּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָהּנה

אּון  ּגייען (זיי עלּיֹות להם ׁשּיׁש ּפי על ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאף

ׁשל  ענין הּוא העבֹודה ענין ׁשּכל ּגם ּומה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּגייען),
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ב.10) תתקיד, חנוכה אוה"ת א. ל, וישב תו"א ואילך.11)ראה צח ע' עזר"ת המאמרים ספר ב. מא, בהר לקו"ת ראה

א.12) יג, חגיגה ו.13)ראה י, ב.14)דניאל צא, חולין וראה יב. פס"ח, שם.15)ב"ר לב"ר הרש"ש פירוש ראה

ז.16) ב, רפל"ט.17)בראשית תניא ואילך.18)ראה ד ג, המאמרים 19)בראשית ספר ואילך. א תתרנא, ח"ו בראשית אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרי  מהר", שהולכת לחופה דומה איננו, ולמחר ישנו "היום רש"י: ופירש

הפנימית  והסיבה ('הילולא') לחתונה מיניה') ('דאזלינן הליכה בין קשר שיש

היא  לחתונה הילוך של ‰e‡לשייכות CelÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆¬ƒƒƒ¿««ƒ
C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ ומקום למצב מסויים ומקום ממצב אמיתית הליכה ¬ƒ»∆…¿≈∆

ללא  בעלייה מדובר כאשר היא אחר

אם  (כי הקודם למצב והשוואה יחס כל

עדיין  שיעור, לאין בעלייה מתעלים לא

מסויימת, במידה לפחות קשורים,

אמיתית  והליכה הקודם) ולמקום למצב

היא  העלייה כאשר ‡ÔÈהיא „Ú«≈
ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák Èel‚Â ,ÛBÒ¿ƒ…«»≈

הזה hÓÏ‰האלוקי  ‰e‡בעולם ¿«»
‡ÏelÈ‰‰ ÔÈÚa היא החתונה כי ¿ƒ¿««ƒ»

בכוח  היא וההולדה לידה, שתהיה כדי

‰LecÈÁסוף.האיןֿ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ
¯‡a˙iL ÈÙk ,¯ÓBÚa ‚"Ïc¿«»∆¿ƒ∆ƒ¿»≈

,('Ê ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï שממשיך וכפי ¿«»»ƒ
ומבאר.

·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â8 ¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
לעיל  הנזכר זכריה EÏבספר Èz˙Â¿»«ƒ¿

ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó«¿¿ƒ≈»¿ƒ
È‡˜ ,‰l‡‰ מכוון˙BÓL ÏÚ »≈∆»≈«¿»

'מהלכים' ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒשנקראות
'עומדים' p‰c‰,שנקראים .¿ƒ≈

ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈ„ÓBÚ10, בישעיה בכתוב כמו ¿ƒ

לו' ממעל עומדים »»¿ÌÚËÂ'שרפים
¯·c‰,'עומדים' נקראים שהמלאכים «»»

C‡Ïn‰ Èk מציאות היותו עם ƒ««¿»
Ûebרוחנית  BÏ LÈ רוחני ≈
LÙÂ11BlL Ûeb‰L ÔÂÈÎÂ , ¿∆∆¿≈»∆«∆

Ïe·‚e ‰cÓa ‡e‰ הגבלה לו יש ¿ƒ»¿
מסויימת  והגדרה גודל »¬»(CÏ‰Óשל
‰L ˙B‡Ó LÓÁ12B‡ , ¬≈≈»»

¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ ÏL BLÈÏL13 ¿ƒ∆»∆∆¡«
מלאך  הנבואה במראה שראה בדניאל

אופז" בכתם חגורים ומתניו בדים לבוש אחד "איש של «B˙iÂ‚e¿ƒבדמות
LÈL¯˙k14, במדרש ז"ל חכמינו פירשו 'תרשיש' המילה È¯zואת ¿«¿ƒ¿≈

LÈL15, דניאל שראה המלאך של שגודלו ומכאן שליש שהם שישיות שתי ƒ
מכאן  למדים אבל מאוד, גדולה במידה מדובר ואמנם  העולם, כשליש היה

מוגבל), שהגוף וכיוון מוגבל, המלאכים LÙשגוף ÌbL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«∆∆
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ C‡Ïn‰ ˙ÓLÂ מאחר ¿ƒ¿«««¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿«¿»»

לזה, זה ובהתאמה ביחס הם המלאכים של והגוף ÈˆÈ¯˙אופן Èk,שהנפש ƒ¿ƒ«
ÌÈÎ‡Ïn‰ הקדושֿברוךֿהוא ידי BÓkעל dÈ‡ אופןÌ„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ««¿»ƒ≈»¿¿ƒ«»»»
Ba ¯Ó‡pL16 באדם˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ של ÙÚ¯הגוף Ì„‡‰ ∆∆¡««ƒ∆¡…ƒ∆»»»»»

Ck ¯Á‡Â) ‰Ó„‡‰ ÔÓ חיים רוח ללא גוף שנברא ÁtiÂלאחר ( ƒ»¬»»¿««»«ƒ«
ÓL˙הקדושֿברוךֿהוא  ÂÈt‡a¿«»ƒ¿«

ÌÈiÁ,נשמה בגופו e‰fLונתן «ƒ∆∆
ÌÓBc ˙ÈÁa ÏL ¯eaÈÁ הגוף ƒ∆¿ƒ«≈

נשמה  a„Ó¯ללא ˙ÈÁa ÌÚ אדם ƒ¿ƒ«¿«≈
מהנשמה עם  שבאה דיבור יכולת

‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡L) ובין ∆≈»¿≈∆∆»∆
ערך  וריחוק פער יש ל'מדבר' 'דומם'

ביניהם  והשוואה יחס כל Ó‰ללא ,(«
Ôk ÔÈ‡M של היצירה BÓ‰a˙אופן ∆≈≈¿≈

Ìb ‰Ê C¯c ÏÚÂ ,˙BiÁÂ¿«¿«∆∆∆«
ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜pL ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿
˙BiÁÂ ˙BÓ‰a ÌLa L„Bw‰17 «∆¿≈¿≈¿«

התניא: בספר הזקן אדמו"ר (וכדברי

חיות  בשם המלאכים נקראים ..."

הימין  אל אריה ופני כדכתיב ובהמות

שאינם  לפי וגו' מהשמאל שור ופני וגו'

היא  ואהבתם ויראתם בחירה, בעלי

הצדיקים  מעלת ולכן להם... טבעית

מהם"), החיות ÌÏˆ‡Lגדולה אצל ∆∆¿»
‰È‡והבהמות  ‰ÓLp‰Â LÙp‰«∆∆¿«¿»»ƒ
C¯Úa עם ובהתאמה ‰Ûeb,ביחס ¿≈∆«

¯B‡ ‰¯B˙a ¯‡B·Ók18 «¿»¿»
הזקן  מאמרי (ÌÈLe¯„·eלאדמו"ר ƒ¿ƒ

Ê‰חסידות  È¯Á‡lL19 של ∆¿«¬≈∆
הבאים  בדורות שמטעם )האדמו"רים

כך  נבראו והחיות הבהמות זה

חיה, נפש בגופם הייתה שמלכתחילה

ללא  כגוף תחילה נברא האדם ואילו

הקדושֿברוךֿ בו נתן כך ואחר נשמה

לעיל. כאמור נשמה, מכך fÓe‰הוא ƒ∆
וערך  יחס ויש מוגבל המלאכים שגוף

לנשמה  הגוף בין «Ô·eÓ,והתאמה
‰„È„Ó ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÓLÂ LÙ ÌbL∆«∆∆¿ƒ¿«««¿»ƒƒ¿∆∆¿ƒ»

Ì˙„B·Ú CLÓ Ïk ‰p‰ ÔÎÏÂ .‰Ïa‚‰Â,המלאכים של ה' עבודת כל ¿«¿»»¿»≈ƒ≈»∆∆¬»»
הרבה  נמשכת היא אם Ètגם ÏÚ Û‡ ,Èk ,‰„ÈÓÚ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈¬ƒ»ƒ««ƒ

Ì‰Ï LiL למלאכים˙BiÏÚ לדרגה ÔÚÈÈbמדרגה Ôe‡ ÔÚÈÈb ÈÈÊ) ∆≈»∆¬ƒ≈≈∆≈∆
והולכים  הולכים דרגה,)הם ובאותה מצב באותו תמיד נמצאים »Óe‰ואינם

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÏkL Ìb'ה את עובדים ÏLשהמלאכים ÔÈÚ ‡e‰ «∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿»∆
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ז l"yz'd ,xnera b"l

ּבער ׁשהיא עלּיה רק זה הרי מקֹום, מּכל ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעלּיה,

הם  העלּיֹות ׁשּכל היינּו, לּה, ׁשּקדמה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּדרּגא

הּמלאכים  ׁשאפיּלּו ועד .(ער (לפי אחת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּבדרּגא

ׁשּנׂשרפים  ׁשם על ׂשרפים, ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנקראים

לכאֹורה 20ּבעבֹודתם  הּוא הּׂשריפה ענין והרי , ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  הרי זה ּכל לאחרי הּנה הּמציאּות, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָּביּטּול

ּבער ׁשּלא עלּיה זֹו ואין הּדרּגא, ּבאֹותּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעדיין

ּכן  ּׁשאין מה הליכה. ּבׁשם להּקרא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתּוכל

ונתּתי  נאמר זה ועל מהּלכים, נקראים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָנׁשמֹות

האּלה. העֹומדים ּבין מהלכים ְְְְִִֵֵֶַָָל

היא ‡Cג) הּנׁשמה ׁשהרי להבין, צרי לכאֹורה «ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשאלקּות  ּכפי ׁשּזהּו (ּדאף נברא ּכן ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹּגם

נברא  ועד 21נעׂשה נברא), זה הרי מקֹום מּכל , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכלים  ּכמֹו אינם ּדאצילּות נׁשמֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַָָׁשאפיּלּו

ּבהּכלי, האֹור התלּבׁשּות יׁש ׁשּבהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּדאצילּות

הבּדלה  ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ּבנׁשמֹות ּכן ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמה

ּבאּגרת  (ּכמבֹואר אֹותם ּומהּוה ׁשּמחּיה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהאֹור

ׁשהּנׁשמה 22הּקֹודׁש לֹומר אפׁשר אי ּכן, ואם .( ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

העּדר  ׁשל ענין ׁשּזהּו ,מהּל ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָהיא

הם  ּדאצילּות ּכלים אפיּלּו הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָההגּבלה,

ּוכמאמר  והגּבלה, ּתׁשע,23ּבמדידה ולא עׂשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

וכּמה  ּכּמה אחת ועל עׂשר, אחד ולא ְְְֶֶַַַַַַַָָָָֹעׂשר
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ועוד. ואילך. רנו ע' ובכ"מ.20)תרנ"ד ד. עז, פינחס לקו"ת ואילך.21)ראה ד קיד, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ואילך. תקמו ע' הצ"צ ואילך).22)ולאדמו"ר א (קל, מ"ד.23)ס"כ פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯Úa ‡È‰L ‰iÏÚ ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰iÏÚ אל יחסית ¬ƒ»ƒ»»¬≈∆«¬ƒ»∆ƒ¿≈∆

˙Á‡ ‡b¯„a Ì‰ ˙BiÏÚ‰ ÏkL ,eÈÈ‰ ,dÏ ‰Ó„wL ‡b¯c‰««¿»∆»¿»»«¿∆»»¬ƒ≈¿«¿»««
(C¯Ú ÈÙÏ) אלא דרגה באותה תמיד נמצאים המלאכים בכללות כלומר, ¿ƒ≈∆

מתעלים. הם עצמה דרגה ÌÈ‡¯˜pLבאותה ÌÈÎ‡Ïn‰ elÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
ÌL ÏÚ ,ÌÈÙ¯N ÌLa¿≈¿»ƒ«≈

Ì˙„B·Úa ÌÈÙ¯NpL20, שריפה ∆ƒ¿»ƒ«¬»»
כיליון  של ÔÈÚבמובן È¯‰Â«¬≈ƒ¿«

ÏehÈa ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ ‰ÙÈ¯O‰«¿≈»ƒ¿»ƒ
˙e‡Èˆn‰'תורה ב'לקוטי (וכמבואר «¿ƒ

[שנאמר  "וזהו פינחס: פרשת

לאישי  פירוש לאישי, לחמי בקרבנות]

אלי  ובוערים ששורפים שלי לאש

יקוד  יקד בחינת שהם השרפים דהיינו

בתשוקה  תמיד בלבם בוערה אש

כרשפי  עזה ובאהבה ונפלאה גדולה

איןֿסוף  באור ולהיכלל להיבטל אש

הגדולה... השגתם מחמת ברוךֿהוא

כמו  לחם... בחינת להם נעשה והקרבן

האדם  במעי המתעכל לחם בחינת

עד  ממש האדם ודם כבשר ונעשה

וחיות. כוח לו ומוסיף מזון לו שנעשה

בחיות  ונכלל מתעכל הקרבן כך

ומוסיף  מזון להם שנעשה עד ושרפים

להעלותם") בשרפים וחיות כוח

ביטול  לאחר העבודה המשך ולכאורה

התעלות  אכן הוא הקודמת המציאות

לדרגה  יחסית רק לא אמיתית,

גם  דבר, של לאמיתו אמנם, הקודמת,

נחשבת  ה'שרפים' של ה' עבודת

כי  הילוך, ולא È¯Á‡Ïעמידה ‰p‰ƒ≈¿«¬≈
‰Ê Ïk המציאות ביטול ‰¯Èלמרות »∆¬≈
‡e‰'ה'שרף באופן ÔÈÈ„Úהמלאך ¬«ƒ
‰b¯c‡כללי  d˙B‡a,שנשרף קודם היה lL‡שבה ‰iÏÚ BÊ ÔÈ‡Â ¿»««¿»¿≈¬ƒ»∆…

‰ÎÈÏ‰ ÌLa ‡¯w‰Ï ÏÎezL C¯Úa של מלאה עזיבה של במובן ¿≈∆∆«¿ƒ»≈¿≈¬ƒ»
לגמרי. חדש למצב הקודם ÌÈ‡¯˜המצב ˙BÓL Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿»ƒ¿»ƒ

,ÌÈÎl‰Ó הקודם למצב ביחס אמיתית בעלייה ה' את לעבוד בכוחם יש כי ¿«¿ƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ הנזכרת זכריה EÏבנבואת Èz˙Â הגדול הכוהן ליהושע ¿«∆∆¡«¿»«ƒ¿

ÌÈÎÏ‰Ó אמיתית בהליכה להתעלות ‰‡l‰אפשרות ÌÈ„ÓBÚ‰ ÔÈa «¿¿ƒ≈»¿ƒ»≈∆
'עומדים'. אלא 'הולכים' שאינם המלאכים

C‡ למלאכים ‚) ('מהלכים') נשמות בין ההבדל שהוסבר לאחר גם «
ÔÈ·‰Ï('עומדים') CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ בבחינת היא שהנשמה האמור את ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰'מהלך', È¯‰L'ממעל אלוקה ו'חלק רוחנית מהות שהיא אף על ∆¬≈«¿»»

e‰fL Û‡c) ‡¯· Ôk Ìb ‡È‰ היא 'נברא' בתור הנשמה של ההגדרה ƒ«≈ƒ¿»¿«∆∆
‡¯· ‰NÚ ˙e˜Ï‡L ÈÙk21, ולא כנברא, באה עצמה שהאלוקות כפי ¿ƒ∆¡…«¬∆ƒ¿»

נפרד  Ê‰כנברא È¯‰ ÌB˜Ó ÏkÓ בבחינת ÚÂ„הנשמות ,(‡¯· כדי ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿«
'נברא' הם הנשמות eÏÈˆ‡c˙כך ˙BÓL elÈÙ‡L מעולם הנשמות ∆¬ƒ¿»«¬ƒ

והנעלה  הראשון (העולם האצילות

הכלליים  העולמות ארבעת מבין ביותר

שהן  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה)

ביותר  ונעלות גבוהות «≈‡ÌÈנשמות
Ì‰aL ˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk BÓk¿≈ƒ«¬ƒ∆»∆
,ÈÏk‰a ¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰ LÈ≈ƒ¿«¿»¿«¿ƒ
האלוקי  האור הסוד, בתורת כמבואר

בא  השתלשלות' ב'סדר ונמשך היורד

והשפעה  (גילוי אורות של בדרך

(שנועדו  בכלים המתלבשים והמשכה)

'ציור' לו ולתת האור את להגביל

יש  האצילות שבעולם ובכלים מסויים)

היינו  דאצילות, האורות של התלבשות

בכלים  ומאירים נרגשים שהאורות

האורות  עם מאוחדים »Ó‰והכלים
Ì‰L ˙BÓLa Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»∆≈
¯B‡‰Ó ‰Ïc·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»≈»

Ì˙B‡ ‰e‰Óe ‰iÁnL והאור ∆¿«∆¿«∆»
אלא  איתם מאוחד לא אותם המחייה

מהם  ונפרד «¿»(B·Ók‡¯נבדל
L„Bw‰ ˙¯b‡a22 מוסבר שם ¿ƒ∆∆«∆

בעולם  לאלוקות הביטול עניין בהרחבה

אודות  נאמר הדברים ובין האצילות,

שבאצילות  הספירות עשר של הכלים

דעשר  בכלים איןֿסוף אור "נתלבש

בתוכן  ומתייחד דאצילות ספירות

חד" וגרמוהי דאיהו עד היחוד בתכלית

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא [הוא,

אחד]). דבר ÓLp‰L‰והכלים ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â שהיא ¿ƒ≈≈∆¿»«∆«¿»»
אותה  המחייה מהאור הנבדל e‰fL'נברא' ,Cl‰Ó ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿«≈∆∆

הקודמת  לדרגה ביחס ערוך לאין עלייה שמשמעו 'מהלך' ÏLהמושג ÔÈÚƒ¿»∆
‰Ïa‚‰‰ ¯cÚ‰ ואיך מוגבל, עניין שהיא והדרגתית יחסית מעלייה בשונה ∆¿≈««¿»»

הגבלה  העדר יש 'נברא' שהן שבנשמות לומר ÌÈÏkאפשר elÈÙ‡ È¯‰¬≈¬ƒ≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c קיים שלא באופן איתו ומאוחדים לאיןֿסוף בטלים שכאמור «¬ƒ

Ó‡ÓÎe¯בנשמות  ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa Ì‰23 שמספר יצירה' ה'ספר ≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«¬«
הוא  בכלים, אורות שהן ÚLzדווקא NÚ¯הספירות, ‡ÏÂ פחות לא היינו ∆∆¿…≈«

NÚ¯מעשר  „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ המדוייק והמספר מעשר, יותר לא היינו ∆∆¿…««»»
להגבלה, ביטוי כמובן nÎÂ‰הוא ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ של הכלים ואם ¿««««»¿«»

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



i"ayxcח `lelid oipr oiadl

ּדאצילּות  ּכלים ּבדרּגת אפיּלּו ׁשאינם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָנׁשמֹות

הּנ"ל). הּקֹודׁש ּבאּגרת ְְִֶֶֶַַַַָ(ּכמבֹואר

C‡ והגּבלה הּמדידה לראׁש, ּדלכל הּוא, הענין «ְְְְְְִִִַַָָָָָֹֹ

והגּבלה  למדידה ּבדּוגמא אינֹו נׁשמה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשל

אינּה הּמלאכים מציאּות ּדהּנה, .מלא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשל

הּפרּדס  ּכמאמר האצילּות, נתן 24ּבעֹולם מי ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

מּזה, למּטה אּלא ּבאצילּות, נֹוצר ְְֲִִֶֶַַַָָָָמלא

עׂשּיה  יצירה ּבריאה מעֹולם 25ּבעֹולמֹות החל , ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

הכי  הּדרּגא ׁשּזֹוהי הּׂשרפים, הם ׁשּׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבריאה

יׁש הרי נׁשמֹות, ּכן ּׁשאין מה ּבּמלאכים. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליֹונה

ּבר  ׁשמעֹון רּבי נׁשמת ּבדּוגמת ּדאצילּות, ְְְְְֲִִִִַַַַַָנׁשמֹות

רּבינּו26יֹוחאי  מׁשה ׁשּנתּבאר 27ונׁשמת ּוכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

רּבינּו לנׁשמת ּבנֹוגע ּגם קדֹוׁשֹות ׂשיחֹות ְְְְְִִֵֵַַַַַָּבכּמה

מקֹומֹו,28הּזקן  לממּלאי ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּבדֹורֹו ונׂשיא נׂשיא ּדמׁשה 29ּכל אתּפׁשטּותא ,30, ְְְְְִִִֶַָָָָֹ

להפיץ  היה ׁשענינם אּלּו וכּמה ּכּמה אחת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָועל

חּוצה  ּבר 31הּמעיינֹות ׁשמעֹון רּבי מעיינֹות , ְְְִִַַַַַַָָ

ׁשּזהּו ּדאצילּות, נׁשמֹות ּבוּדאי הם הרי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָיֹוחאי,

ועד  ּדבריאה. מהּמלאכים אפיּלּו ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָענין

ואפיּלּו עׂשּיה, יצירה ּדבריאה נׁשמֹות ְְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָׁשאפיּלּו

הרי  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא ּדֹורנּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָנׁשמֹות

על  ׁשּנקּבע ּוכפי האצילּות, ּבעֹולם הּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָׁשרׁשם

קֹודם  ויֹום יֹום ׁשּבכל הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָידי

מּיׂשראל  אחד ּכל אֹומר העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהתחלת

טהֹורה  ּבי ׁשּנתּת נׁשמה הּׁשחר , ּברכֹות ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָּבהתחלת

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָהיא,

ויׁש32ּבאצילּות  בראתּה). מאּתה ּגם (למעלה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

היא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת ּדנׁשמה ׁשהענין ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָלהֹוסיף,

מֹודה  ּדאמירת העבֹודה קֹודם אפיּלּו ּגם ְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

ידים, נטילת לפני ,לפני אני מֹודה אמירת קֹודמת האמירה ׁשּבסדר (אף ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאני

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

פ"ד.24) אבי"ע) (שער טז וש"נ.25)שער יח. הערה 158 ע' תש"ח המאמרים ספר שם. תניא לזח"ב 26)ראה רמ"ז ראה

ג. יט, שה"ש לקו"ת ג. כג, ויצא תו"א ב. נט 27)צד, ע' שמות אוה"ת ב. מט, נצבים לקו"ת ג. עו, משפטים תו"א ראה
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ט l"yz'd ,xnera b"l

זה), לאחרי רק היא נׁשמה אלקי אמירת ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָֹואיּלּו

ּבּפֹוסקים  נׁשמה 33ּכמבֹואר אלקי ׁשּברּכת הּטעם ְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָֹ

סמּוכה  ׁשהיא מּׁשּום ,ּבברּו ּפֹותחת ְְִִֵֶַַָָָאינּה

ּומּזה  הּמּפיל*. ּברּכת ׁשהיא ׁשּלפניה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּברכה

אינֹו נׁשמה ׁשל והגּבלה ׁשהּמדידה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמּובן,

ּכׁשם  ,מלא ׁשל והגּבלה למדידה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָּבדּוגמא

ּדֹומה  אינּה האצילּות ּדעֹולם והגּבלה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּמדידה

ּבריאה  ּדעֹולמֹות והגּבלה למדידה ּבער ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואינּה

על  ּבּדרּוׁשים ּבארּוּכה וכמבֹואר עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָיצירה

ּבּנעלים 34הּפסּוק  פעמי יפּו ׁשהּגבּול 35מה , ְְְִִֶַַַַַָָָָ

מׁשּתלׁשלים  ׁשּמּמּנּו ענינֹו האצילּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּדעֹולם

מאצילּות. ׁשּלמּטה ּבעֹולמֹות ּגבּול ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָענינים

הּנׁשמֹות ‡Cד) ּכאׁשר ׁשּגם הּוא, הענין עיּקר «ְְֲִִֶֶַַַַָָָ

אינם  האצילּות, ּבעֹולם ּבׁשרׁשם ְְְֲִֵֵַָָָָהם

על  ׁשהרי אמיּתית, הליכה ׁשל ּומּצב ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבמעמד

נאמר  הּזה לעֹולם ירידתּה קֹודם ה'36הּנׁשמה חי ְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדייקא, עמדּתי לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאלקי
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(ּבׁשּבלי  הּׁשינה ׁשּלאחר ּברכה נקראת נׁשמה אלקי ּברּכת ט'): (סעיף וׁשם ,ואיל ו' סעיף א' ּפרק הּכֹולל ׁשער עּיין (*ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(וסדר) לׁשֹון הּוא וכן להּמּפיל. ׁשּסמּוכה ,ּבברּו ּפֹותחת אינּה נׁשמה אלקי ׁשּלכן ּדעֹות הביא ואּבּודרהם, ּובמנהיג ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּלקט

`xnBdרק כּו'". מתער ּכי כּו' ליׁשן "הּנכנס ב): ס, ואׁשר mipF`Bdּתּקנת`xg(ּברכֹות ידים נטילת על להקּדים ׁשּתּקנּו ©§¨¨ְְְִִִִַַַָָֹ©©ַַָ©§¦ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

יצר). לאׁשר סמּוכה היא ְֲִֶַַַָָָיצר,

ּׁשּכתב מה מּובן jExrולכן oglWA ּברּכת ׁשהיא מּפני ,ּבברּו ּפֹותחת אינּה נׁשמה אלהי ׁש"ּברּכת ס"ג) ו' סי' (או"ח ְֵֶַַָָָ§ª§¨¨ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּסמּוכה  ּברכה ׁשּתהא ּכדי יצר אׁשר לברּכת לסמכּה טֹוב מקֹום "ּומּכל ס"ז): (שם הּזקן אדמֹו"ר ערּו ּובׁשלחן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻההֹודאה",

הּגאֹונים. ּתּקנת לאחרי ׁשּזהּו ּכיון - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחברּתּה"

בשוה"ג.33) בהערה הנסמן ב.34)ראה ז, ועוד.35)שה"ש ואילך. ג מג, שה"ש לקו"ת וראה 36)ראה א. יז, מלכיםֿא

.53 הערה 147 ע' חכ"ה שיחות לקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אפילו  ÓL‰שהיא È˜Ï‡ ˙¯ÈÓ‡ elÈ‡Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÈÙÏ שבה ƒ¿≈¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¬ƒ«¡…«¿»»

היא' טהורה בי שנתת 'נשמה Ê‰אומרים È¯Á‡Ï ˜¯ ‡È‰ נטילת לאחר ƒ«¿«¬≈∆
ÌÈ˜ÒBtaידים  ¯‡B·Ók ,(33‰ÓL È˜Ï‡ ˙k¯aL ÌÚh‰ «¿»«¿ƒ«««∆ƒ¿«¡…«¿»»

,Ce¯·a ˙Á˙Bt dÈ‡''וכו ה' אתה 'ברוך בתחילתה אומרים ולא ≈»««¿»
‰Î¯aÏ ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÌeMÓƒ∆ƒ¿»«¿»»
ÏÈtn‰ ˙k¯a ‡È‰L ,‰ÈÙlL∆¿»∆»∆ƒƒ¿«««ƒ

השינה*. לפני שמברכים

‰fÓe מעלת על לעיל מהאמור ƒ∆
נשמות  (שגם המלאכים על הנשמות

מעולם  שורשם נמוכות בדרגות

שורשם  המלאכים ואילו האצילות,

הבריאה) È„n‰L„‰מעולם ,Ô·eÓ»∆«¿ƒ»
‰ÓL ÏL ‰Ïa‚‰Â מכך שנובעת ¿«¿»»∆¿»»

כמבואר  'נברא', היא הנשמה שגם

È„ÓÏ„‰לעיל ‡Ó‚e„a BÈ‡≈¿¿»«¿ƒ»
C‡ÏÓ ÏL ‰Ïa‚‰Â המלאך אלא ¿«¿»»∆«¿»

מהנשמה, מוגבל ≈¿ÌLkיותר
ÌÏBÚc ‰Ïa‚‰Â ‰„È„n‰L∆«¿ƒ»¿«¿»»¿«

˙eÏÈˆ‡‰ גם כי קיימת שאמנם »¬ƒ
דבר  של בסופו הוא האצילות עולם

לא  דווקא, ספירות עשר יש וגם 'עולם'

עשר, אחד ולא ÓBc‰תשע dÈ‡≈»»
C¯Úa dÈ‡Â יחס כל לה ואין ¿≈»¿≈∆

Ïa‚‰Â‰והשוואה  ‰„È„ÓÏ«¿ƒ»¿«¿»»
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚc¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ לאין מוגבלים עולמות שהם ¬ƒ»
האצילות, לעולם ביחס ÌÈLe¯caשיעור ‰ke¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ מאמרי ¿«¿»«¬»«¿ƒ

‰eÒt˜החסידות  ÏÚ34'השירים CÈÓÚÙב'שיר eÙÈ ‰Ó ««»«»¿»«ƒ
ÌÈÏÚpa35˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚc Ïe·b‰L אלא איננו, ממש גבול «¿»ƒ∆«¿¿«»¬ƒ

˙BÓÏBÚa Ïe·b ÏL ÌÈÈÚ ÌÈÏLÏzLÓ epnnL BÈÚƒ¿»∆ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆¿»»
.˙eÏÈˆ‡Ó ‰hÓlL∆¿«»≈¬ƒ

ÛÈÚÒ) ÌLÂ ,CÏÈ‡Â 'Â ÛÈÚÒ '‡ ˜¯t ÏÏBk‰ ¯ÚL ÔÈiÚ (*«≈«««≈∆∆»ƒ¿≈»¿»»ƒ

‰ÈM‰ ¯Á‡lL ‰Î¯a ˙‡¯˜ ‰ÓL È˜Ï‡ ˙k¯a :('Ëƒ¿«¡…«¿»»ƒ¿≈¿»»∆¿«««≈»
ÔÎlL ˙BÚc ‡È·‰ ,Ì‰¯„ea‡Â ‚È‰Ó·e Ë˜l‰ ÈÏaLa)¿ƒ»≈«∆∆¿«¿ƒ¿«∆¿»≈ƒ≈∆»≈
ÔÎÂ .ÏÈtn‰Ï ‰ÎeÓqL ,Ce¯·a ˙Á˙Bt dÈ‡ ‰ÓL È˜Ï‡¡…«¿»»≈»««¿»∆¿»¿««ƒ¿≈
ÔLÈÏ ÒÎp‰" :(· ,Ò ˙BÎ¯a) ‡¯Ób‰ (¯„ÒÂ) ÔBLÏ ‡e‰¿¿≈∆«¿»»¿»«ƒ¿»ƒ…

"'eÎ ¯Ú˙Ó Èk 'eÎ הוא [כאשר ƒƒ¿«
wz˙מתעורר]. ¯Á‡ ˜«̄«««»«

ÏÚ ÌÈc˜‰Ï ewzL ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«
‡È‰ ,¯ˆÈ ¯L‡Â ÌÈ„È ˙ÏÈË¿ƒ«»»ƒ«¬∆»«ƒ

נשמה'] 'אלוקי «¿ÎeÓÒ‰[ברכת
.(¯ˆÈ ¯L‡Ï«¬∆»«

ÔÁÏLa ·˙kM ‰Ó Ô·eÓ ÔÎÏÂ¿»≈»«∆»«¿À¿»
(‚"Ò 'Â 'ÈÒ Á"Â‡) Ce¯Ú»
dÈ‡ ‰ÓL È‰Ï‡ ˙k¯a"L∆ƒ¿«¡…«¿»»≈»
‡È‰L ÈtÓ ,Ce¯·a ˙Á˙Bt««¿»ƒ¿≈∆ƒ
ÔÁÏL·e ,"‰‡„B‰‰ ˙k¯aƒ¿««»»¿À¿»
Ì˘) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú»«¿«»≈
·BË ÌB˜Ó ÏkÓe" :(Ê"Òƒ»»
È„k ¯ˆÈ ¯L‡ ˙k¯·Ï dÎÓÒÏ¿»¿»¿ƒ¿«¬∆»«¿≈
‰ÎeÓq‰ ‰Î¯a ‡‰zL∆¿≈¿»»«¿»

e‰fL ÔÂÈk - "dz¯·ÁÏ דברי] «¬∆¿»≈»∆∆
אדמו"ר  ערוך' ו'שולחן ערוך' ה'שולחן

אמורים] wz˙הזקן È¯Á‡Ï¿«¬≈«»«
ÌÈB‡b‰ אלוקי' ברכת את [לומר «¿ƒ

אלא  שמתעוררים מייד לא נשמה'

ו'אשר  ידים' נטילת 'על ברכות לאחר

יצר].

ÔÈÚ‰ ¯wÈÚ C‡ עומדים'„) ולא 'מהלכים' נקראות הנשמות שמחמתו «ƒ«»ƒ¿»
ÌbL ,‡e‰ אפילוÌÏBÚa ÌL¯La Ì‰ ˙BÓLp‰ ¯L‡k ∆««¬∆«¿»≈¿»¿»¿«

‰ÎÈÏ‰ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ ,˙eÏÈˆ‡‰ועלייה,˙ÈzÈÓ‡ »¬ƒ≈»¿«¬»«»∆¬ƒ»¬ƒƒ
לעיל  כמבואר הקודם, המצב לגבי באיןֿערוך עלייה ÏÚהיינו È¯‰L∆¬≈«

¯Ó‡ ‰f‰ ÌÏBÚÏ d˙„È¯È Ì„B˜ ‰ÓLp‰36 הנביא בדברי אליהו «¿»»∆¿ƒ»»»»«∆∆¡«
מלכים  Èz„ÓÚבספר ,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ '‰ ÈÁ«¡…≈ƒ¿»≈¬∆»«¿ƒ¿»»»«¿ƒ
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i"ayxcי `lelid oipr oiadl

הּזהר  קיימא 37ּוכמאמר הוי ונׁשמתא נׁשמתא ּכל ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֹ

קיימא  ׁשהּלׁשֹון קּדיׁשא, מלּכא קּמי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבדיֹוקנא

העמידה  ענין ּדמהלכים 38הּוא הענין ואיּלּו . ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָ

למּטה, יֹורדת ׁשהּנׁשמה זה ידי על ּדוקא ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנעׂשה

ׁשּזהּו הּגּוף, עם הּנׁשמה ׁשל החיּבּור נעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָוׁשם

מׁשּפיע  חיּבּור ּכמֹו הפכים, ׁשני ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַָחיּבּור

ּבּזהר  ּכדאיתא והּגּוף 39ּומקּבל, הּנׁשמה ׁשחיּבּור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

נמׁש זה ידי ׁשעל ּונקבה, זכר חיּבּור ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּוא

ּכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ּגֹו',40ׁשּכתּוב  אֹותם ויבר ּבראם ּונקבה זכר ְְְֵֶֶַָָָָָָָָ

מדידה  מּכל ׁשּלמעלה  ענין ונמׁש ׁשּנבר ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהיינּו,

ּבבחינת  ׁשּתהיה ּבּנׁשמה ּפֹועל זה וענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהגּבלה,

ּבעֹולם  ּגם הרי עצמּה ׁשּמּצד (אף ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהליכה

עמידה). ּבבחינת היא ְֲֲִִִִִַָָהאצילּות

ÌÓ‡ ׁשּיבֹוא ּוכדי ּבכח, רק הּוא זה ענין »¿»ְְְִֵֶֶַַָָֹ

עבֹודת  ידי על זה הרי ּובגלּוי, ְְְֲֲֵֵֶַַַָּבפֹועל

ׁשּכל  הּגדֹול ּבחסּדֹו הּקּב"ה ׁשרצה (ּכפי ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָהאדם

ּבתֹורה  האדם) עבֹודת ידי על יּומׁשכּו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָהענינים

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחּוקֹותי 41ּומצוֹות, אם ְְְְִִֵֶַָָָָ

הה  ׁשענין ּגֹו', ידי ּתלכּו על נעׂשה (ּתלכּו) ליכה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבּתֹורה  עמלים ׁשּתהיּו ּובאֹופן 42ּבחּוקֹותי, , ְְְֲִִֵֶֶַַָ

מעׂשה  לידי ׁשּמביא ליּמּוד ואת 43ׁשּגדֹול , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ

זה  ידי ׁשעל אֹותם, ועׂשיתם  ּתׁשמרּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָמצוֹותי

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ועד ההליכה, ענין ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹנעׂשה

אֹו הּכלים, ּבדרּגת להיֹות מתעּלֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָׁשהּנׁשמֹות

ּבדרּגת  אֹו ּבכלים, המלּוּבׁשים האֹורֹות ְְְְְְִִֵַַַַַָָּבדרּגת

לאׁשּתאבא  אּלא מהּכלים, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹורֹות

ּדמלּכא  עם 44ּבגּופא ּכביכֹול ׁשּמתאחדים , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ

ּדוקא  זה וכל  הּוא. ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְְֵֶַַַָָָעצמּות

ּדוקא  למּטה ׁשּניּתנּו ּכפי ּומצוֹות ּתֹורה ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָעל

ּדוקא  ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשה ּבכח ההיּלּו ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹ(ּכמֹו
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(37.62 ע' תרצ"ו המאמרים ספר וראה ב. סא, זח"ג ב. צו, זח"ב ב. רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א ב. קד, זח"ג ראה 38)ראה

.211 ע' תש"ח .242 ע' תש"ד המאמרים ספר ב).39)גם (פח, אמור א.40)ר"פ מח, ויחי תו"א וראה ב. ה, בראשית

בחוקותי.41) עה"פ.42)ר"פ ופרש"י וש"נ.43)תו"כ א. יז, ב.44)ב"ק ריז, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˜ÈÈc עמידה של במצב היא בשורשה הנשמה שגם Ó‡ÓÎe¯הרי «¿»¿«¬«
¯‰f‰37Èn˜ ‡˜BÈ„a ‡ÓÈÈ˜ ÈÂ‰ ‡˙ÓLÂ ‡˙ÓL Ïk «…«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¬≈»¿»ƒ¿¿»«≈

,‡LÈc˜ ‡kÏÓ עומדת הייתה למטה] שירדה [לפני ונשמה נשמה כל «¿»«ƒ»
הקדוש  המלך לפני שלה] וב'ציור' [בדמות ‰e‡בדיוקן ‡ÓÈÈ˜ ÔBLl‰L∆«»»¿»

‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ38 מקור זה והרי ƒ¿«»¬ƒ»
הנשמה  בשורשה שאפילו לכך נוסף

'עמידה' בבחינת ‰ÔÈÚהיא elÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿»
‰NÚ ÌÈÎÏ‰Óc בנשמה ונפעל ¿«¿¿ƒ«¬∆

‰ÓLp‰L ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆«¿»»
ÌLÂ ,‰hÓÏ ˙„¯BÈ למטה דווקא ∆∆¿«»¿»

‰ÓLp‰ ÏL ¯eaÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ∆«¿»»
ÏL ¯eaÈÁ e‰fL ,Ûeb‰ ÌÚƒ«∆∆ƒ∆
¯eaÈÁ BÓk ,ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ¿ƒ

,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ מהם אחד שכל «¿ƒ«¿«≈
מהשני  הפוכה ב'תנועה' נמצא

‡˙È‡„k כמובא¯‰fa39 ƒ¿ƒ»«…«
‡e‰ Ûeb‰Â ‰ÓLp‰ ¯eaÈÁL∆ƒ«¿»»¿«

¯ÎÊ ¯eaÈÁ BÓk משפיע בחינת ¿ƒ»»
‰·˜e,מקבל Ê‰בחינת È„È ÏÚL ¿≈»∆«¿≈∆

אלה  הפכים שני המאחד החיבור

CLÓ למטה ומתגלה ÔÈÚויורד ƒ¿»ƒ¿»
¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆
·e˙kL BÓk ,˙eÏLÏzL‰‰40 «ƒ¿«¿¿¿∆»

ואשתו  הראשון האדם בריאת לגבי

C¯·ÈÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»¿»»«¿»∆
C¯·pL ,eÈÈ‰ ,'Bb Ì˙B‡»«¿∆ƒ¿»

CLÓÂ זה חיבור ידי ÔÈÚעל ¿ƒ¿»ƒ¿»
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰Ïa‚‰Â ההמשכה ¿«¿»»¿ƒ¿»∆
מהגבלה  שלמעלה ≈ÏÚBtוהגילוי

˙ÈÁ·a ‰È‰zL ‰ÓLpa«¿»»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÎÈÏ‰ שבאין בעליות ותתעלה ¬ƒ»

»(‡Ûהקודמים למצבים ערוך 
ÌÏBÚa Ìb È¯‰ dÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»¬≈«¿«
˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒƒ¿ƒ«

,‰„ÈÓÚ לעיל ).כמבואר ¬ƒ»
‰Ê ÔÈÚ ÌÓ‡ תעבור שהנשמה »¿»ƒ¿»∆

'הליכה' של למצב 'עמידה' של ממצב

למטה  ירידתה ידי ¯˜על ‡e‰«
,ÁÎa הכוח את יש שלנשמה היינו ¿…«

לזה  B·iL‡והיכולת È„Îe עניין ¿≈∆»
הנשמה  של »¿ÏÚBÙaה'הליכה'

‰"aw‰ ‰ˆ¯L ÈÙk) Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰ ,ÈeÏ‚·e¿»¬≈∆«¿≈¬«»»»¿ƒ∆»»«»»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÏB„b‰ BcÒÁa הרוחניים eÎLÓeÈהאלוקיים ¿«¿«»∆»»ƒ¿»ƒ¿¿

ובגלוי  בפועל ויבואו למטה B˙a¯‰מלמעלה (Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»¿»
e˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ,˙BÂˆÓe41 בחוקותי פרשת השבוע פרשת ƒ¿¿∆»¿»»»≈

,'Bb eÎÏz È˙B˜eÁa Ì‡ הכתוב ƒ¿«≈≈
‰‰ÎÈÏ‰רומז  ÔÈÚL הנשמה של ∆ƒ¿««¬ƒ»

במילה ( ÏÚהנרמז ‰NÚ (eÎÏz≈≈«¬∆«
,È˙B˜eÁa È„È חכמינו דברי שלפי ¿≈¿«

בחוקותי  'אם הכתוב של פירושו ז"ל

הוא  ÌÈÏÓÚתלכו' eÈ‰zL∆ƒ¿¬≈ƒ
‰¯Bza42, עמל מתוך התורה לימוד «»

יהיה ÔÙB‡·eויגיעה  שהלימוד ¿∆
כזו  enÈÏ„בצורה ÏB„bL∆»ƒ

‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL43, וכמו ∆≈ƒƒ≈«¬∆
הכתוב  בהמשך ∆¿Â‡˙שנאמר

Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆
‰Ê È„È ÏÚL ,Ì˙B‡ לימוד »∆«¿≈∆

בגוף  הנשמה של המצוות וקיום התורה

‰‰ÎÈÏ‰,למטה  ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««¬ƒ»
˙BÓLp‰L „·Ïa BÊ ‡lL „ÚÂ¿«∆…ƒ¿«∆«¿»
˙b¯„a ˙BÈ‰Ï ˙BlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿¿«¿«

ÌÈÏk‰ העליונות הספירות עשר של «≈ƒ
אורות  של בדרך מאירות שכאמור

‰‡B¯B˙בכלים, ˙b¯„a B‡¿«¿«»
ÌÈÏÎa ÌÈLaeÏÓ‰ דרגה שהיא «¿»ƒ¿≈ƒ

הכלים, מדרגת b¯„a˙נעלית B‡¿«¿«
˙B¯B‡‰ עצמם‰ÏÚÓlL »∆¿«¿»
ÌÈÏk‰Ó יותר נעלית דרגה שהיא ≈«≈ƒ

בכלים, המלובשים האורות מדרגת

‡l‡ כלשון היא הנשמות עליית ∆»
Ùe‚a‡הזוהר  ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿«¬»¿»

‡kÏÓc44, ולהישאב דבוק להיות ¿«¿»
המלך, בגוף לגמרי) (להיכלל

ÌÈ„Á‡˙nL הנשמותÏBÎÈ·k ∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»
˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚ ועצם עצמיות ƒ«¿«

של  ‰e‡.המהות Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡≈»
‰Ê ÏÎÂ עם הנשמה של ההתאחדות ¿»∆

ההילוך  עניין שהוא האלוקות עצמות

הוא  ובגלוי, È„Èבפועל ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈
ezÈpL ÈÙk ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

‰hÓÏ הזה (BÓkבעולם ‡˜Âc ¿«»«¿»¿
ÁÎa CelÈ‰‰ ÔÈÚ לכך היכולת ƒ¿««ƒ¿…«
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יי l"yz'd ,xnera b"l

הּזה  ּבעֹולם הּגׁשמי הּגּוף עם חיּבּורּה ידי ְְִִִֵֶַַַַַָָָעל

הּתֹורה, ׁשהרי הימּנּו), למּטה ּתחּתֹון ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

כּו' ּגנּוזה היא 45חמּודה ּבּׁשמים לא ,46, ְֲִִַַָָָֹ

ּבּתניא  מּמדרגה 47וכמבֹואר ירדה ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלמדרגה

(ועד  הּקלף על ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובצירּופי

ּכ טֹוען ראּובן טענֹות, ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשּנתלּבׁשה

ׁשאינּה טענה ּבהם ׁשּיׁש ,ּכ טֹוען ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָוׁשמעֹון

ונפׁש48אמיּתית  רּוח אֹו הּנׁשמה ׁשּכל ּבכדי ,( ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

כּו'. ּולקּימן ּבדעּתּה להּׂשיגן ּתּוכל האדם ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָׁשּבגּוף 

,ההיּלּו ענין ּבּתֹורה ּגם נפעל זה ידי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָועל

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּבארּוּכה (מּמעין 49ּכמבֹואר ְְְֲֲִִִֵַַַַָָ

הּבהיר  וספר מׁשיחא)50החכמה (מלּכא ׁשּדוד ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

על הי  ׁשּדוקא ּגם וזהּו ּבהּקּב"ה. ּתֹורה מחּבר ה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדחברים  הענין נעׂשה למּטה הּתֹורה ליּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָידי

ּגֹו' הׁשמיעיני לקֹול וכל 51מקׁשיבים ׁשהּקּב"ה , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּתֹורה  ליּמּוד לׁשמֹוע ּבאים ּדיליּה ְְִִִִֵַַַָָָָּפמליא

למּטה. יׂשראל מּבני ְְְְִִִֵֵַָָָּכביכֹול

˙eÏÏÎe וקּיּום הּתֹורה ׁשּליּמּוד ּבזה, הענין ¿»ְְִִִֶֶַָָָָ

ּבגּוף  נׁשמה ידי על למּטה ְְְְְִֵַַַָָָהּמצוֹות

ליּמּוד  ידי על ּכי, ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ְְְִִִִֵֵַַָָָּפֹועל

הּקדּוּׁשה  ניצֹוצי מבררים הּמצוֹות וקּיּום ְְְְְִִִִֵַַַָָָהּתֹורה

ידי  על הּוא והּבירּור ּב"ן, ניצֹוצי למּטה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנפלּו

ׁשאמר  רּבינּו מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו מ"ה, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשם

מ"ה  ּכל 52ונחנּו ׁשל מהימנא רעיא ולהיֹותֹו , ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ענינֹו מהם אחד ּבכל יׁש מּיׂשראל, ואחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאחד

רּבינּו מׁשה איׁש53ׁשל עבֹודת ידי על ולכן, , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ
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ואילך.45) ב פח, ב.46)שבת נט, ב"מ יב. ל, וש"נ.48)פ"ד.47)נצבים קמח. ע' תרצ"ב המאמרים ספר לקו"ת 49)ראה

החכמה). במעין נ"א הבהיר. (בס' א נא, שם החכמה). (במעין ג מז, שם.50)שלח בהיר ובאור סקצ"ו הבהיר ס' ראה

ב. רכב, (ברע"מ) זח"ג יג.51)וראה ח, א.52)שה"ש נו, וארא תו"א וראה זֿח. טז, ובכ"מ.53)בשלח רפמ"ב. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚpLÈÓLb‰ Ûeb‰ ÌÚ d¯eaÈÁ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰ÓLpa ∆«¬∆«¿»»«¿»«¿≈ƒ»ƒ«««¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚa תחתון הכי העולם hÓÏ‰שהוא ÔBzÁz ÔÈ‡L »»«∆∆≈«¿¿«»
,‰¯Bz‰ È¯‰L ,(epÓÈ‰ הייתה תורה מתן Êeb‰שלפני ‰„eÓÁ ≈∆∆¬≈«»¬»¿»

'eÎ45 ככתוב הרי למעשה, התורה, את לקבל כשרצו המלאכים שאמרו כפי

שהתורה  ÌÈÓMaבתורה, ‡Ï…«»«ƒ
‡È‰46, למטה ירדה אלא ƒ

‡Èza ¯‡B·ÓÎÂ47‰¯Bz‰L ¿«¿»««¿»∆«»
‰„¯È למטה nÓ„¯‚‰מלמעלה »¿»ƒ«¿≈»

‰LaÏ˙pL „Ú ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«∆ƒ¿«¿»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a עוסקת וגם ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

גשמיים  ≈≈¿ÈÙe¯Èˆ·eבדברים
˙Bi˙B‡ מילים BiÓLb˙המרכיבות ƒ«¿ƒ
‰ÛÏwהכתובות  ÏÚ BÈ„aƒ¿««¿»

גשמית  LaÏ˙pL‰במציאות „ÚÂ)¿«∆ƒ¿«¿»
¯‡Ô·eהתורה  ,˙BÚË ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¿»¿≈

,Ck ÔÚBË ÔBÚÓLÂ Ck ÔÚBË≈»¿ƒ¿≈»
dÈ‡L ‰ÚË Ì‰a LiL∆≈»∆¿»»∆≈»

˙ÈzÈÓ‡48 שניים כאשר למשל כמו ¬ƒƒ
וברור  מסויים דבר על לבעלות טוענים

מדגיש  וזה אמת, טוען אחד שרק

התורה  של הירידה את יותר וממחיש

למטה  התורה של הירידה וכל למטה),

היא  הגשמית המציאות ≈¿È„Îaƒבתוך
LÙÂ Áe¯ B‡ ‰ÓLp‰ ÏkL∆»«¿»»«¿∆∆

בנשמה  שונות דרגות ¿∆Ûe‚aLשהן
Ô‚ÈO‰Ï ÏÎez Ì„‡‰ להבין »»»«¿«ƒ»

התורה דברי את «¿»¿dzÚ„aולקלוט
.'eÎ ÔÓi˜Ïe¿«¿»

‰Ê È„È ÏÚÂ תורה לומד שהאדם ¿«¿≈∆
שנעלה  עד מתעלה, עצמו (והוא

'מהלך') Bza¯‰בבחינת Ìb ÏÚÙƒ¿»««»
B·Ók‡¯עצמה  ,CelÈ‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ«¿»

ÈLe¯„a ‰ke¯‡a מאמרי «¬»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ49) הובא ÔÈÚnÓבהם ¬ƒƒ«¿«

¯È‰a‰ ¯ÙÒÂ ‰ÓÎÁ‰50,( «»¿»¿≈∆«»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ) „ÂcL מלך ∆»ƒ«¿»¿ƒ»

שלימודו )המשיח  באופן תורה למד

‰"aw‰a ‰¯Bz ¯aÁÓ ‰È‰»»¿«≈»¿«»»
היה וכפי  עליוֿהשלום המלך דוד ..." הזקן: לאדמו"ר תורה בלקוטי שמובא

אין  אור השראת ממשיך שהיה קודשאֿבריךֿהוא עם שלמעלה תורה מחבר

התורה  לשם ממש לשמה לשמה, בתורה עוסק פירוש וזהו בחכמה סוף

Ìbעצמה". e‰ÊÂ לכך הפנימי ‰Bz¯‰הטעם „enÈÏ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL ¿∆«∆«¿»«¿≈ƒ«»

‰hÓÏהזה CÏB˜Ïבעולם ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Ác ÔÈÚ‰ ‰NÚ ¿«»«¬∆»ƒ¿»«¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
'Bb ÈÈÚÈÓL‰51,'השירים ב'שיר הכתוב ÏÎÂכלשון ‰"aw‰L «¿ƒƒƒ∆«»»¿»
dÈÏÈc ‡ÈÏÓt שלוÏBÎÈ·k ‰¯Bz‰ „enÈÏ ÚBÓLÏ ÌÈ‡a »«¿»ƒ≈»ƒƒ¿«ƒ«»ƒ¿»

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ ÈaÓ.להלן עוד שיוסבר וכפי ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»
„enÈlL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆ƒ
‰hÓÏ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿¿«»
ÏÚBt Ûe‚a ‰ÓL È„È ÏÚ«¿≈¿»»¿≈
,Ô"·e ‰"Ó „eÁÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ»«
נכתב  הוי"ה שם הסוד, בתורת כמבואר

אחד  שלכל מילוי, של אופנים בכמה

על  המורה שונה גימטרייה יש מהם

המילוי  הוי"ה. משם שונה המשכה

ה"א  יו"ד – הוא מ"ה שם את היוצר

שם  את היוצר והמילוי ;(45) ה"א וא"ו

(52)ב  ה"ה ו"ו ה"ה יו"ד – הוא "ן

אלוקי  גילוי הוא מ"ה שם כי  (ומבואר

(הפנימיות) והאור הנפש עם הקשור

הביטול, בחינת הוא ולכן הנבראים של

הקשור  גילוי הוא ב"ן שם ואילו

ה"יש" (החיצוניות), ולכלים לגופים

כאן  מבואר כך ועל הנבראים) של

מ"ה  של הפנימי, החיבור ש'היחוד',

האדם  עבודת ידי על על נפעל וב"ן

המצוות, וקיום התורה Èkƒ,בלימוד
Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«»¿ƒ

ÌÈ¯¯·Ó ˙BÂˆn‰ את מפרידים «ƒ¿¿»¿ƒ
את ומעלים מהרע ≈ÈˆBˆÈƒהטוב

,‰hÓÏ eÏÙpL ‰Me„w‰ שהם «¿»∆»¿¿«»
ÏÚ ‡e‰ ¯e¯Èa‰Â ,Ô"a ÈˆBˆÈƒ≈«¿«≈«

,‰"Ó ÌL È„È בכתבי כמבואר ¿≈≈»
ניצוצות  והעלאת בירור האריז"ל,

בדרך  הוא הזה בעולם שנפלו הקדושה

"ב"ן" השם כי ב"ן, מברר מ"ה של

שנפלו, הקדושה ניצוצות מקור הוא

אותם  המברר הכוח הוא "מ"ה" ושם

האור  הוא מ"ה שבחינת (משום

המורה  דבר בכלי, ומתלבש המצומצם

בכוח  הוא והבירור האור של ביטול על

מ"ה e‰fLהביטול) Ó‡L¯שם eÈa¯ ‰LÓ ÏL BÈÚ עצמו על ∆∆ƒ¿»∆…∆«≈∆»«
‰"Ó eÁÂ52‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ B˙BÈ‰ÏÂ נאמן , ‡Á„רועה Ïk ÏL ¿«¿»¿ƒ¿«¬»¿≈¿»∆»∆»

eÈa¯ ‰LÓ ÏL BÈÚ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â53 ¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿»∆»≈∆ƒ¿»∆…∆«≈
משה  של פעולתו מעין הבירורים עבודת את לפעול יכול מישראל אחד וכל
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i"ayxcיב `lelid oipr oiadl

נעׂשה  מצוֹותיה וקּיּום הּתֹורה ּבליּמּוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל

העלּיה  נעׂשית זה ידי ועל ּב"ן. ניצֹוצי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבירּור

ס"ג  אּמֹו54לׁשם לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

מדידה 55ּגֹו' מּכל למעלה הּוא העטרה ׁשענין ,ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ההליכה. ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָוהגּבלה,

יֹותר CÈLÓÓeה) נעלה ענין ּבּמאמר לבאר «¿ƒְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

ּבדר זאת ׁשּכֹותב אּלא ְֵֶֶֶֶֶָָֹּבזה,

לׁשֹונֹו וזה ּותמיהה, עּיּון 56ׁשאלה צרי א : ְְְְִִִֵֶַָָָ

זּכּותא 57ּבּזהר  מׁשה ּוברּבי ּפירׁש58כּו' כּו' ְִֵֵֶַַַַָֹֹ

ּכן 59ּפסּוק  ּגם יׁש ּדבּמלאכים ּבאּו, ּוביתֹו איׁש ְְִִֵֵֵַַַָָָ

כּו ונּוקבא ׁשם ּדכר זּכּותא מׁשה ּברּבי ועּיין ,' ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּיי ּכן אם ּבּמלאכים, מּמׁש זיּוּוג ְְִִִֵַַַַַָָָָּדׁשּיי

ּדברי  ולּולי עֹומדים. חׁשּובים ואּמאי ְְְְֲִִִֵֵַַָָהֹולדה,

היינּו ּוביתֹו איׁש ּבענין זּכּותא מׁשה ְְְִִֵֶַַַַָָֹהרב

ּכמֹו ולא לתלמיד, רב ּדר על ּומקּבל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹמׁשּפיע

זּכּותא  מׁשה הרב אמנם כּו'. ואׁשּתֹו איׁש ְְְִִִֶַַָָָָֹזיּוּוג

[ׁשל  ּדהּזיּוּוג ּכיון לֹומר, וצרי ּכן, ּכתב ְְִִֵֵֶַַַָָָֹלא

ענין  זה ואין מחיצֹונּיּות, רק הּוא] ְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּמלאכים

מׁשּוּבח  הּיחּוד ולכן כּו', ּפנימּיּות ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַָָהיּלּו

לׁשֹונֹו). ּכאן (עד כּו' קץ ְְֵֵַָלאין

ÔÈÚ‰Â זּכּותא מׁשה הרב ּפירּוׁש ּדלּולי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֵֵֶֶַַָָָֹ

הּוא  ּבּמלאכים ּוביתֹו ּדאיׁש ְְְִִִֵֶַַָָָׁשהענין

הּזיּוּוג  ענין ּבדּוגמת ּגם) אּלא וגּוף, נפׁש רק ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ(לא

נׁשיקין, זיּוּוג רק ׁשּזהּו לֹומר מקֹום היה ְִִִֶֶַַַָָָָמּמׁש,

ׁשאף  לּתלמיד, הרב הׁשּפעת ּבדּוגמת ְְְְִֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא

הרי  מקֹום, מּכל ּומקּבל, מׁשּפיע ׁשל ענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

יכֹול  לא אבל ׂשכל, הׁשּפעת ׁשל ענין רק ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

חדׁשה, מציאּות הֹולדה, ׁשל ענין מּזה ְְְֲִִִִֶֶָָָָָלהיֹות

לּולי  ּגם ׂשכל ּבר הּוא הּתלמיד ׁשּכאׁשר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַוהיינּו,

עד  ׂשכלֹו, את מפּתח הרב אזי הרב, ְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָהׁשּפעת

אּדעּתיּה אינׁש קאי ׁשנה ארּבעים ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּלאחר
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Ï‡¯NÈרבנו, LÈ‡ ˙„B·Ú È„È ÏÚ ,ÔÎÏÂ יהודי enÈÏa„כל ¿»≈«¿≈¬«ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ô"a ÈˆBˆÈ ¯e¯Èa ‰NÚ ‰È˙BÂˆÓ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ ניצוצות «»¿ƒƒ¿∆»«¬∆≈ƒ≈«
משם  שמקורם למטה.הקדושה שירדו Ê‰ב"ן È„È ÏÚÂ"ב"ן" של הבירור ¿«¿≈∆

"מ"ה" ידי Ò"‚על ÌLÏ ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ54, יו"ד במילוי הוי' שם «¬≈»¬ƒ»¿≈»
הוא  63 בגימטריא ה"י וא"ו ה"י

ידי  ועל "ס"ג" שם את היוצר המילוי

מתעלים  הקדושה ניצוצות הבירור

משם  אפילו למעלה (שהיא זו למדריגה

המברר) של e‰fL"מ"ה" הדרגה ∆∆
הניצוצות  עולים שאליה ס"ג שם

של ÔÈÚהמתבררים  הפנימי הפירוש ƒ¿»
וראינה  "צאינה השירים' ב'שיר הכתוב

שלמה" במלך ציון ««¬«ËÚa¯‰בנות
'Bb Bn‡ BÏ ‰¯hÚL55ÔÈÚL , ∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

‰¯ËÚ‰ העליון הכתר ‰e‡בחינת »¬»»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿ƒ»¿«¿»»

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ e‰fL באין עלייה ∆∆ƒ¿««¬ƒ»
הקודם. למצב ביחס לגמרי ערוך

CÈLÓÓe צדק'‰) ה'צמח אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na ¯‡·Ï ב'אור הנזכר ¿»≈««¬»

Êa‰,התורה' ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈»∆
שבנשמות  ה'הילוך' «∆‡l‡בעניין

‰Ï‡L C¯„a ˙‡Ê ·˙BkL∆≈…¿∆∆¿≈»
BBLÏ ‰ÊÂ ,‰‰ÈÓ˙e56 של ¿ƒ»¿∆¿

צדק': ה'צמח

¯‰fa ÔeiÚ CÈ¯ˆ C‡57'eÎ «»ƒƒ«…«
‡˙ekÊ ‰LÓ Èa¯·e58'eÎ ¿«ƒ…∆«»

הזוהר  eÒt˜ממפרשי L¯Èt59 ≈≈»
בתורה  B˙È·eהאמור LÈ‡ ואשתו ƒ≈

Ôk Ìb LÈ ÌÈÎ‡Ïn·c ,e‡a»¿««¿»ƒ≈«≈
,'eÎ ‡·˜eÂ ¯Îc,ונקבה זכר ¿«¿¿»

ÌL ‡˙ekÊ ‰LÓ Èa¯a ÔÈiÚÂ¿«≈¿«ƒ…∆«»»
na LnÓ ‚eeÈÊ CÈiLc,ÌÈÎ‡Ï ¿«»ƒ«»««¿»ƒ

Ôk Ì‡ כן אם זיווג, ששייך וכיוון ƒ≈
,‰„ÏB‰ CÈiL היא הולדה והרי «»»»

סוף  האין בכוח שקשור »»¿È‡n‡Âדבר
כן  אם המלאכים ÌÈ·eLÁולמה ¬ƒ

ÌÈ„ÓBÚ מסוגלים שאינם היינו ¿ƒ
נחשבים  ואינן סוף, לאין להתעלות

'מהלכים'?

צדק': ה'צמח וממשיך

‡˙ekÊ ‰LÓ ·¯‰ È¯·c ÈÏeÏÂ¿≈ƒ¿≈»«…∆«»
B˙È·e LÈ‡ ÔÈÚa'וביתו ש'איש לפרש אפשר ÚÈtLÓהיה eÈÈ‰ ¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿ƒ«

·¯ C¯c ÏÚ Ïa˜Óe לימוד BÓkהמקבל,ÈÓÏ˙Ï„המשפיע ‡ÏÂ ¿«≈«∆∆«¿«¿ƒ¿…¿
'eÎ BzL‡Â LÈ‡ ‚eeÈÊ מלאכים מדוע פלא אין זה ולפי להולדה שמביא ƒƒ¿ƒ¿

'עומדים'. Ôkהם ·˙k ‡Ï ‡˙ekÊ ‰LÓ ·¯‰ ÌÓ‡ שיש כתב אלא »¿»»«…∆«»…»«≈
ואשתו, איש המלאכים, לגבי וביתו' 'איש ÔÂÈkלפרש ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈»

[‡e‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL] ‚eeÈf‰c¿«ƒ∆««¿»ƒ
˙eiBˆÈÁÓ מביא ¯˜ אינו ולכן «≈ƒƒ

‰CelÈל'הילוך', ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿«ƒ
ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙eiÓÈt ‡e‰L∆¿ƒƒ¿»≈

„eÁi‰ הנשמות ידי על שנפעל «ƒ
ı˜ ÔÈ‡Ï ÁaeLÓ של מהיחוד ¿»¿≈≈

חיצוניות  של באופן שהוא המלאכים

BBLÏ Ô‡k „Ú) 'eÎ ה'צמח של «»¿
ומבאר.)צדק' שממשיך וכפי

Le¯Èt ÈÏeÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈≈
ÔÈÚ‰L ‡˙ekÊ ‰LÓ ·¯‰»«…∆«»∆»ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÎ‡Ïna B˙È·e LÈ‡c¿ƒ≈««¿»ƒ
(Ìb ‡l‡ ,Ûe‚Â LÙ ˜¯ ‡Ï)…«∆∆»∆»«
,LnÓ ‚eeÈf‰ ÔÈÚ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿««ƒ«»
˜¯ e‰fL ¯ÓBÏ ÌB˜Ó ‰È‰»»»«∆∆«

,ÔÈ˜ÈL ‚eeÈÊ יחוד הוא זה שגם ƒ¿ƒƒ
ברוחא' רוחא 'אתדבקות (ונקרא נעלה

ש  חיבור יש בנשיקה הפה,כי הבל ל

לזה) זה הנושקים של ∆e‰L‡הרוח,
'נשיקין' שבבחינת זה »¿¿Ó‚e„a˙יחוד

·¯‰ ˙ÚtL‰ שכל דברי המשפיע «¿»«»«
ÏL ÔÈÚ e‰fL Û‡L ,„ÈÓÏzÏ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»∆

Ïa˜Óe ÚÈtLÓ נחשב זה וגם «¿ƒ«¿«≈
ויחוד, Ê‰חיבור È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈∆

ÏÎN ˙ÚtL‰ ÏL ÔÈÚ ˜«̄ƒ¿»∆«¿»«≈∆
לתלמיד, משפיע Ï‡שהרב Ï·‡¬»…

ÏL ÔÈÚ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆
,‰„ÏB‰ של e‡ÈˆÓ˙יצירה »»¿ƒ
‰L„Á,קודם הייתה eÈÈ‰Â,שלא ¬»»¿«¿

¯a ‡e‰ „ÈÓÏz‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿ƒ«
ÏÎN ולהבין ללמוד Ìbומסוגל ≈∆«

·¯‰ ˙ÚtL‰ ÈÏeÏ,אותו המלמד ≈«¿»«»«
BÏÎN ˙‡ ÁzÙÓ ·¯‰ ÈÊ‡ של ¬«»«¿«≈«∆ƒ¿

‡¯ÌÈÚaהתלמיד, ¯Á‡lL „Ú«∆¿«««¿»ƒ
‰L אזי וההשפעה, הלימוד מאז »»

הכתוב  (לגבי ז"ל חכמינו כמאמר

לדעת  ל'לב זכו ישראל שבני בתורה

את  לשמוע' ואזניים לראות ועינים

במדבר) שנה ארבעים לאחר רק ה' ‡dÈzÚcדברי LÈ‡ È‡»̃≈¡»««¿≈
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יג l"yz'd ,xnera b"l

את 60ּדרּביּה לפעֹול יכֹול אינֹו הרב אבל , ְְֲִֵֵֶַַָָָ

ּכמֹו זה ואין לי ׁש. מאין מחדׁש, הּׂשכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמציאּות

ּדוקא. ּגּופני זיּוּוג ידי על ׁשּנעׂשה ההֹולדה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָענין

ׁשּיׁש זּכּותא מׁשה הרב ּׁשּכתב מה לפי ּגם ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמנם,

צרי ּכרח על מּמׁש, זיּוּוג ׁשל ענין ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּבּמלאכים

חיצֹונּיּות  ּבין חיּלּוק יׁש ּגּופני ּבזיּוּוג ׁשּגם ְִִִִִֵֵֶַַָלֹומר

כּו'. ְִִִלפנימּיּות

¯e‡È·e אף) הּמאמר לתֹוכן ּבנֹוגע הענין ≈ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

הּמּוסּגר), מאמר ּכמֹו הּוא ְְְֲִֶַַָָָׁשּלכאֹורה

ּבעבֹודת  יֹותר נעלה ענין מּובן זה ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעל

ּב ז ֹו ׁשּלא ׁשּלהם , וההיּלּו ׁשהּוא הּנׁשמֹות לבד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ

נׁשיקין, זיּוּוג ידי על ּׁשּנעׂשה מּמה יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָלמעלה

ידי  על ּׁשּנעׂשה מה לגּבי ּגם עיּלּוי ּבזה יׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאּלא

ּוכמֹו החיצֹונּיּות, מּצד ׁשהּוא ּכפי ּגּופני ְְִִִִִִֶַַָזיּוּוג

לּזמן  ּדעּתה הּזמן ּכללּות ּבין החיּלּוק ְְְְְִֵַַַַַַָָָּכללּות

ּדזיּוּוג  הענין יהיה אז ׁשרק לבֹוא, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּדלעתיד

רק  יהיה עּתיק ּפנימּיּות ׁשּגיּלּוי וכּנֹודע ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָּפנימי,

לבֹוא  ּפרׁשת 61לעתיד רּבה ּבמדרׁש איּתא ולכן , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

נקראים 62ּבא  הּזה העֹולם ׁשל הענינים ׁשּכל ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

רק  יהיה  הּניּׂשּואין  ענין ואיּלּו אירּוסין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַּבׁשם

זיוּוגין  עניני ׁשאפיּלּו מּובן, ּומּזה לבא, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָֹלעתיד

והיינּו, האירּוסין, ענין ּבדּוגמת עּתה ְְְְְִִֵֵַַַַָָהם

אבל  הּניּׂשּואין, ענין יׁשנֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַָׁשּבחיצֹונּיּות

ּבלבד. אירּוסין זה הרי העיּקר) (ׁשּזהּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבפנימּיּות 

למּטה  ירידתם ידי על יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאמנם,

ועד  הּגּוף, עם ּומתאחדים ׁשּמתקּׁשרים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַּבאֹופן

לּנׁשמה  נֹוגע ׁשּבּגּוף צער (ּכמבֹואר 63ׁשּכל ְְֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּבזה), הענינים ּפרטי מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבארּוּכה

ולכן  ּבפנימּיּות, ּגּופני ּדזיּוּוג הענין אצלם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָנעׂשה

ואחר  עּתיק, ּפנימּיּות ּבחינת זה ידי על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָנמׁש

ּבגיּלּוי. ּגם ּבא לבא) (לעתיד ְִִֶַָָָָֹּכ
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dÈa¯c60, רבו דעת של] [העומק על ÏBÎÈעומד BÈ‡ ·¯‰ Ï·‡ ¿«≈¬»»«≈»
ÏBÚÙÏ התלמיד ÔÈ‡Óאצל ,L„ÁÓ ÏÎO‰ ˙e‡ÈˆÓ העדר ‡˙ ƒ¿∆¿ƒ«≈∆≈»»≈«ƒ
‰‰ÏB„‰מציאות LÈÏמציאות  ÔÈÚ BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â מציאות . שהוא ¿≈¿≈∆¿ƒ¿««»»
Âc˜‡חדשה, ÈÙeb ‚eeÈÊ È„È ÏÚ ‰NÚpL זיווג ידי על לא אבל ∆«¬∆«¿≈ƒ»ƒ«¿»

משפיע  שבין לחיבור הדומה 'נשיקין'

למקבל.

Ï Ìb ,ÌÓ‡·˙kM ‰Ó ÈÙ »¿»«¿ƒ«∆»«
LiL ‡˙ekÊ ‰LÓ ·¯‰»«…∆«»∆≈
‚eeÈÊ ÏL ÔÈÚ ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒƒ¿»∆ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯k ÏÚ ,LnÓ«»«»¿¬»ƒ«

ÈÙeb ‚eeÈÊa ÌbL רק שאינו ∆«¿ƒ»ƒ
'נשיקין' ÔÈaבבחינת ˜elÈÁ LÈ≈ƒ≈

'eÎ ˙eiÓÈÙÏ ˙eiBˆÈÁ ויחוד ƒƒƒ¿ƒƒ
וממילא  להולדה, מביא לא אכן חיצוני

של  למצב המלאכים את מביא לא

'עומדים'. נשארים הם אלא 'הילוך'

ÔÎB˙Ï Ú‚Ba ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿≈«¿∆
¯Ó‡n‰ על הנשמות מעלת בנושא ««¬»
B‡ÎlL¯‰המלאכים  Û‡) זה קטע «∆ƒ¿»

Ó‡Ó¯במאמר  BÓk ‡e‰¿«¬»
¯bÒen‰ מקום מכל מוסיף הוא אך «¿»

המאמר  של הכללי בתוכן גם ),ביאור
‰Ê Èt ÏÚL זה בקטע המבואר לפי ∆«ƒ∆

במלאכים  שיש הרמ"ז דברי לפני שגם

בחיצוניות רק הרי ÔÈÚ'זיווג' Ô·eÓ»ƒ¿»
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„vÓ ‡e‰L ÈÙk ÈÙeb»ƒ¿ƒ∆ƒ«

˙eiBˆÈÁ‰ אצל שהוא כפי «ƒƒ
‰elÈÁ˜המלאכים, ˙eÏÏk BÓÎe¿¿»«ƒ

הכללי  ‰ÔÓfההבדל ˙eÏÏk ÔÈa≈¿»«¿«
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‡B·Ï „È˙ÚÏ ˜¯ ‰È‰È61, ƒ¿∆«∆»ƒ»

יותר  והעמוקה העליונה הדרגה

ש'נעתק' הוא בדבר הפירושים (ואחד יומין' 'עתיק נקראת עליון' 'כתר בבחינת

פנימיות  יש וב'עתיק' מהתגלות) שלמעלה בחינה היינו 'יומין', מבחינת ונבדל

העליון, האלוקי התענוג היא עתיק', 'פנימיות המשכת כי ומבואר וחיצוניות,

העלם  יש כללי באופן כאשר הגלות, בזמן עכשיו כי המשיח בביאת תתגלה

של  והעונג והרצון האלוקות על והסתר
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האלוקית  ההמשכה בגלוי, וניכר

עתיק', מ'חיצוניות רק היא בעולמות

תהיה  כשהאלוקות לבוא, לעתיד אבל

העלמות  ללא מלאה, בהתגלות

וגילוי  ההמשכה תהיה והסתרים,

עתיק'', מ'פנימיות בעולמות האלוקות

ÔÎÏÂ תתגלה עתיק' ו'פנימיות מאחר ¿»≈
לבוא  לעתיד מובא ‡zÈ‡רק ƒ»

‡a ˙L¯t ‰a¯ L¯„Óa62 ¿ƒ¿««»»»«…
ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆»»
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,eÈÈ‰Â ,ÔÈÒe¯È‡‰ ÔÈÚƒ¿«»≈ƒ¿«¿
ÔÈÚ BLÈ ˙eiBˆÈÁaL∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙa Ï·‡ ,ÔÈ‡eOÈp‰«ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ
‰Ê È¯‰ (¯wÈÚ‰ e‰fL)∆∆»ƒ»¬≈∆

„·Ïa ÔÈÒe¯È‡ פנימי יחוד ולא ≈ƒƒ¿«
Ï‡¯NÈ,לגמרי. ˙BÓL ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ¿»≈

ÔÙB‡a ‰hÓÏ Ì˙„È¯È È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ»»¿«»¿∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óe ÌÈ¯M˜˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ

„ÚÂ ,Ûeb‰ חיבור הוא כך כדי «¿«
הגוף  עם ˆÚ¯הנשמה ÏkL∆»««

‰ÓLpÏ Ú‚B ÛebaL63 ∆«≈««¿»»
‰nÎa ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»¿«»
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ˙BÓB˜Ó¿¿»≈»ƒ¿»ƒ
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,˜ÈzÚ גם פנימי הוא היחוד כאשר כי «ƒ
מהפנימיות היא Ckההמשכה ¯Á‡Â¿««»
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ידי ‡ÌÓו) על ׁשּנעׂשה ההיּלּו ענין עיּקר »¿»ְְֲִִִֵֶֶַַַַַ

על  הּוא ּומצוֹותיה ּדתֹורה ְְֲִֶַָָָָהעבֹודה

ׁשּבכללּות  ּובהקּדים, ּדוקא. הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָידי

הּׂשכר, ענין ּגם יׁשנֹו ּומצוֹותיה ּדתֹורה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהענין

רז"ל  אמרּו זה מצוה,64ׁשעל מצוה ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

מהּותּה נדע ּבענין 65ׁשּמּׂשכרּה חיּלּוק יׁשנֹו והרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבעֹולם  לבא לעתיד ׁשּיהיה הּׂשכר רק (לא ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּׂשכר

עדן, ּבגן עּתה ׁשּיׁשנֹו הּׂשכר) ּגם אּלא ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבא,

עדן ׁש וגן הּתחּתֹון עדן לגן ּבכללּות ּנחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מדריגֹות  ריּבּוי ּבֹו יׁש ׁשּבפרטּיּות (אף ְְְִִִֵֵֶֶַַָָהעליֹון

סֹוף) אין ּבּמאמר 66עד ּומבֹואר מה 67, ּפי (על ְֲִֵַַַַַָָ

ּבּזהר  ּבּתניא 68ּׁשּכתּוב ּבארּוּכה ),69ּומבֹואר ְְֲֶַַַַַָָָָֹ

על  זה הרי הּתחּתֹון עדן ּדגן לׂשכר לבֹוא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכדי

ּדגן  לׂשכר לבֹוא ּכדי אבל הּמצוֹות, מעׂשה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָידי

עלמא  הּבריאה, ּבעֹולם ׁשהּוא העליֹון, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָעדן

עדן  מּגן (למעלה הּמחׁשבה ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּדאתּכסיא,

ּדאתּגליא), עלמא העׂשּיה, ׁשּבעֹולם ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהּתחּתֹון

ּברעּותא  הּמצוֹות ּכּוונת ידי על ּדוקא זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

ּבּתֹורה, כן ּוכמֹו הּמצוֹות . ּפנימּיּות ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּדלּבא,

לפנימּיּות  ּדתֹורה נגלה ׁשּבין החיּלּוק זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהרי

ּבהּמאמר, הענינים וקיּׁשּור המׁש וזהּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה.

מהּל ּבבחינת נעׂשית ׁשהּנׁשמה הענין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעיּקר

ידי  על ּדוקא זה הרי ,ּבער ׁשּלא להיּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעד

ּומצוֹות. ּדתֹורה ְְְִִִַָהּפנימּיּות

ÔÈÚ‰Â ּבּמאמר ׁשּמביא ּכפי מה 70ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ּבּזהר  מתקׁשראן 71ּׁשּכתּוב ּדרּגין ּתלת ְְְְִִֶַַַַָָָֹ

ויׂשראל, ואֹוריתא הּוא ּברי קּודׁשא ּבדא, ְְְְְְְִִֵַָָָָָּדא

כּו', וגליא סתים ּדרּגא על ּדרּגא ְְְְְְֵַַַַָָָָוכּוּלהּו

ּדיׂשראל 72והיינּו הּגליא מחּבר ּדתֹורה ׁשּגליא , ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ

ידי  על ואיּלּו הּוא, ּברי ּדקּודׁשא ּגליא ְְְְְְִִִֵַַָָעם

עם  ּדיׂשראל סתים ונתקּׁשר נתחּבר ּדתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָסתים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓ‡ (Â'מהלכים' נעשות הנשמות כללי שבאופן לעיל שנתבאר אף על »¿»

אבל  למטה, המצוות וקיום התורה לימוד ידי ‰‰CelÈעל ÔÈÚ ¯wÈÚƒ«ƒ¿««ƒ
È„È ÏÚ ‡e‰ ‰È˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¬»¿»ƒ¿∆»«¿≈

,‡˜Âc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt.ומבאר שממשיך ÌÈc˜‰·e,כפי ¿ƒƒ«»«¿»¿«¿ƒ
‰¯B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»ƒ¿»¿»
ÔÈÚ Ìb BLÈ ‰È˙BÂˆÓeƒ¿∆»∆¿«ƒ¿«

¯ÎO‰,כך על Ê‰הניתן ÏÚL «»»∆«∆
Ï"Ê¯ e¯Ó‡64 אבות ÎN¯בפרקי »¿««¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ השמים ("שמן ƒ¿»ƒ¿»
שעשה  מי ביד ומזמינים מסייעין

לתת  כדי אחרת, שיעשה אחת מצווה

עובדיה  רבי פירוש שתיהן" על שכר לו

הפנימית  המשמעות ועל מברטנורא)

התניא  בספר נאמר הדבר של

d¯ÎOnL המצווה Ú„של ∆ƒ¿»»≈«
d˙e‰Ó65, מצווה על השכר ואם «»

מלמד  הדבר יותר, נעלה מסויימת

יותר נעלית BLÈשהמצווה È¯‰Â«¬≈∆¿
˜elÈÁשונות ורמות ÔÈÚaהבדלים ƒ¿ƒ¿«
¯ÎO‰ המצוות ¯˜על ‡Ï) «»»…«

‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ¯ÎO‰«»»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
,‡a‰ ÌÏBÚa המשיח בימות היינו »»«»

‰zÚ BLiL (¯ÎO‰ Ìb ‡l‡∆»««»»∆∆¿«»
הזה Ô„Úבזמן Ô‚a יש בו שגם ¿«≈∆

שונות, המצוות ÏÁpL˜דרגות שכר ∆∆¿»
Ô‚Â ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚Ï ˙eÏÏÎaƒ¿»¿«≈∆««¿¿«

) ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú היא זו וחלוקה ≈∆»∆¿
כללי, באופן »‡Û'בכללות',

ÈeaÈ¯ Ba LÈ ˙eiË¯ÙaL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ
(ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú ˙B‚È¯„Ó66, «¿≈«≈

¯Ó‡na ¯‡B·Óe67 של הנזכר ¿»««¬»
צדק' ה'צמח Ó‰אדמו"ר Èt ÏÚ)«ƒ«
¯‰fa ·e˙kM68¯‡B·Óe ∆»«…«¿»
‡Èza ‰ke¯‡a69È„kL ,( «¬»««¿»∆¿≈

ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚c ¯ÎNÏ ‡B·Ï»¿»»¿«≈∆««¿
‰NÚÓ È„È ÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈«¬≈

˙BÂˆn‰ שכוח וכיוון בפועל, «ƒ¿
בכוחות  חיצוני כוח הוא המעשה

יותר, נמוכה בדרגה עליו השכר הנפש,

התחתון', עדן B·Ï‡'גן È„k Ï·‡¬»¿≈»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚c ¯ÎNÏ שהוא ¿»»¿«≈∆»∆¿

יותר  נעלה ÌÏBÚaשכר ‡e‰L∆¿«
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ,‰‡È¯a‰ שלמעלה נעלה עולם היינו מכוסה, עולם «¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«¿»

‰LÁn·‰מגילוי  ˙ÈÁa לזולת גילוי שעניינו לדיבור שבניגוד העליונה ¿ƒ«««¿»»
נעלמת  המחשבה העליון'(הרי עדן 'גן הוא שבו הבריאה «¿»¿ÏÚÓÏ‰ועולם

‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ,‰iNÚ‰ ÌÏBÚaL ÔBzÁz‰ Ô„Ú ÔbÓ עולם ƒ«≈∆««¿∆¿«»¬ƒ»»¿»¿ƒ¿«¿»
להתגלות  ששייכים יותר נמוכים אורות מאירים שבו גילוי Ê‰של È¯‰ ,(¬≈∆

על  בא לא העליון' עדן 'גן של השכר

אלא  בלבד המצוות מעשה «¿»Âc˜‡ידי
˙BÂˆn‰ ˙Âek È„È ÏÚ«¿≈«»««ƒ¿

,‡aÏc ‡˙eÚ¯a הלב בהתעוררות ƒ¿»¿ƒ»
BÓÎe .˙BÂˆn‰ ˙eiÓÈt e‰fL∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿

ÔÎ מעלה שישנה במצוות שהוא כפי ≈
על  הלב) (כוונת המצוות בפנימיות

כך  בפועל), (המעשה המצוות חיצוניות

‰elÈÁ˜גם  ‰Ê È¯‰ ,‰¯Bza«»¬≈∆«ƒ
˙eiÓÈÙÏ ‰¯B˙c ‰Ï‚ ÔÈaL∆≈ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰ על הוא יותר הנעלה שהשכר «»
מהותה', נדע ו'משכרה התורה פנימיות

של  המיוחדת המעלה את להבין

התורה. ‰CLÓפנימיות e‰ÊÂ¿∆∆¿≈
,¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ ¯eMÈ˜Â¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬»
‰ÓLp‰L ÔÈÚ‰ ¯wÈÚL∆ƒ«»ƒ¿»∆«¿»»
„Ú Cl‰Ó ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿ƒ«¿«≈«

,C¯Úa ‡lL CelÈ‰Ï כל ללא ¿ƒ∆…¿≈∆
הקודמת, הדרגה לגבי והשוואה יחס

È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈
.˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿

של  במעלתה עוד ומבאר וממשיך

התורה. פנימיות

‡È·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆≈ƒ
¯Ó‡na70'התורה ב'אור הנזכר ««¬»

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó71˙Ïz «∆»«…«¿»
,‡„a ‡c Ô‡¯L˜˙Ó ÔÈb¯c«¿ƒƒ¿«¿»»¿»
בזו  זו מתקשרות דרגות שלוש

‡˙È¯B‡Â ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜¿»¿ƒ¿«¿»
,Ï‡¯NÈÂ והתורה הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿»≈

b¯c‡וישראל, ÏÚ ‡b¯c e‰leÎÂ¿¿«¿»««¿»
,'eÎ ‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò דרגה על וכולם »≈¿«¿»

וגלוי  ונסתר) (נעלם סתום דרגה

eÈÈ‰Â72‰¯B˙c ‡ÈÏbL לימוד , ¿«¿∆«¿»¿»
שבתורה  הנגלה ‰ÈÏb‡חלק ¯aÁÓ¿«≈««¿»

Ï‡¯NÈc ישראל של הגלוי החלק ¿ƒ¿»≈
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡ÈÏb ÌÚƒ«¿»¿¿»¿ƒ

האלוקות, של הגלוי elÈ‡Â¿ƒהחלק
‰¯B˙c ÌÈ˙Ò È„È ÏÚ התורה פנימיות M˜˙Â¯לימוד ¯aÁ˙ «¿≈»≈¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
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טו l"yz'd ,xnera b"l

ּדהּנה, הּוא, והענין הּוא. ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְִִִֵֵָָָָסתים

ּבין  חיּלּוק יׁש האדם ּבגּוף הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּבהתלּבׁשּות

הּגּוף,ּבחינת את ׁשּמחּיה העיּקר ׁשהיא נפׁש, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  מּמה (ּכּמּובן ּונׁשמה רּוח ְְִִִֶַַַַָָָָלבחינת

ּוכפי  ּוביאּורֹו, "ז סימן הּקֹודׁש ְְִִִֵֶֶֶַָָּבאּגרת

לבחינת  ועד ּבקיּצּור ), ח') (סעיף  לקּמן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּיתּבאר 

חּיה  ּבחינת היא ׁשּכללּותּה ׁשּבּנׁשמה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹהראׁש

החיּבּור  נעׂשה ּדתֹורה ּגליא ידי ועל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָויחידה.

עם  האדם, ּבג ּוף ּבגל ּוי ׁשּמאירה  הּנפׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּדבחינת

ּכל  ממּלא ׁשהּוא ּכפי הּוא ּברי קּודׁשא ְְְְְִִִֵֶַַָָּבחינת

רז"ל  ּכמאמר את 73עלמין, מלאה הּנפׁש מה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּולמעלה  העֹולם. את ממּלא הּקּב"ה ּכ ְְְֵֶַַַַָָָָָָהּגּוף

את  מחּבר ּדתֹורה ׁשּסתים האֹופן הּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָמּזה

רּוח  ּבחינת הּנפׁש, ּפנימּיּות ׁשּבּנפׁש, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּסתים

ּברי קּודׁשא עם ויחידה, לחּיה ועד ְְְְְִִִִַַָָָָָּונׁשמה,

עם  אׁשר, עלמין, ּכל סֹובב ׁשהּוא ּכפי ְְֲִִִֵֶֶָָהּוא

עלמין, ּכל סֹובב זה הרי סֹובב, ּבבחינת ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָהיֹותֹו

עלמין  לכּוּלהּו ׁשּייכּות לֹו ׁשּנמצא 74ׁשּיׁש ועד , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ממּלא  ּבבחינת התלּבׁשּותֹו ידי על ּבהעלם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהם

ׁשּבּנׁשמה  ראׁש התלּבׁשּות ּבדּוגמת עלמין, ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

הּתֹורה  ּפנימּיּות והתלּבׁשּות ׁשּבּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּברגל

ענין  ׁשּיהיה ׁשּכדי מּובן, ּומּזה ּדתֹורה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבנגלה

על  זה אין והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָההיּלּו

זה  ׁשעל ּדכיון עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָידי

הּקּב"ה  ּכ הּגּוף את מלאה הּנפׁש מה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָאמרּו

ׁשאלקּות  ּכפי ּכביכֹול זה הרי העֹולם, את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹממּלא

יכֹול  ׁשּלכן העֹולם, לפי והגּבלה ּבמדידה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּבא

היה  אם ּכן ּׁשאין מה זה, ּגיּלּוי לקּבל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹולם

היה  לא עלמין, ּכל סֹובב ּכמֹו גּוף, ּבלי ְְְְִִִִֵַָָָָֹּבבחינת

ׁשהעֹולם  ּבאֹופן העֹולם את ממּלא להיֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָיכֹול

ענין  ׁשאמיּתית מּובן, ּומּזה ּבמציאּותֹו. ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָיּׁשאר

על  ּדוקא זה הרי מהלכים, ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָההליכה

עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת עם ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָידי
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.40 ע' תרפ"ט שעא. ע' עטר"ת המאמרים ספר ב. צח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈc ÌÈ˙Ò ישראל של CÈ¯aהפנימיות ‡L„e˜c ÌÈ˙Ò ÌÚ »≈¿ƒ¿»≈ƒ»≈¿¿»¿ƒ

‡e‰.ומבאר שממשיך כפי האלוקות, של הפנימיות, נעלם, החלק

ÂLÈ Ì„‡‰ Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰a ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«¿«¿»»¿»»»≈
LÙ ˙ÈÁa ÔÈa ˜elÈÁ,הנשמה ‡˙של ‰iÁnL ¯wÈÚ‰ ‡È‰L ƒ≈¿ƒ«∆∆∆ƒ»ƒ»∆¿«»∆

‰ÓLe Áe¯ ˙ÈÁ·Ï ,Ûeb‰«ƒ¿ƒ««¿»»
הנשמה  nÓ‰של Ô·enk)«»ƒ«

ÔÓÈÒ L„Bw‰ ˙¯b‡a ·e˙kM∆»¿ƒ∆∆«∆ƒ»
¯‡a˙iL ÈÙÎe ,B¯e‡È·e C"Ê»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈
,(¯evÈ˜a ('Á ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï¿«»»ƒ¿ƒ
‰ÓLpaL L‡¯‰ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«»…∆«¿»»
נפשֿרוחֿנשמה, מהבחינות הנעלית

d˙eÏÏkL הראש בחינת ‰È‡של ∆¿»»ƒ
‰„ÈÁÈÂ ‰iÁ ˙ÈÁa הדרגות שתי ¿ƒ««»ƒƒ»

הנשמה. של נעלות È„Èהיותר ÏÚÂ¿«¿≈
¯eaÈÁ‰ ‰NÚ ‰¯B˙c ‡ÈÏb«¿»¿»«¬∆«ƒ
‰¯È‡nL ,LÙp‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»

Ì„‡‰ Ûe‚a ÈeÏ‚a דרך על ¿»¿»»»
CÈ¯aהרגיל, ‡L„e˜ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«¿»¿ƒ
‡e‰הקדושֿברוךֿהוא‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆

,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ בכל מאיר ¿«≈»»¿ƒ
פנימית  בהתלבשות נברא ובכל עולם

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók73LÙp‰ ‰Ó ¿«¬«««««∆∆
Ûeb‰ ˙‡ ‰‡ÏÓ כזה באופן ¿≈»∆«

בהתלבשות  בגוף מלובשת שהנפש

מהאברים  אחד בכל «Ckפנימית
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰«»»¿«≈∆»»
בכל  מאיר עלמין' כל ה'ממלא והאור

ומהותו. עניינו לפי נברא ובכל עולם

ÔÙB‡‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»∆
‰¯B˙c ÌÈ˙qL התורה פנימיות ∆»≈¿»

,LÙpaL ÌÈ˙q‰ ˙‡ ¯aÁÓ¿«≈∆«»≈∆«∆∆
Áe¯ ˙ÈÁa ,LÙp‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆¿ƒ««

‰ÓLe פנימיות יותר בחינות שהן ¿»»
הנפש, iÁÏ‰מבחינת „ÚÂ¿«¿«»

‰„ÈÁÈÂ ויותר נעלות היותר הבחינות ƒƒ»
ונשמה, רוח מבחינות אפילו פנימיות

CÈ¯aהמתחברות  ‡L„e˜ ÌÚƒ¿»¿ƒ
Ïk ··BÒ ‡e‰L ÈÙk ‡e‰¿ƒ∆≈»

,ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ
בכל  ומאיר מהעולמות שלמעלה

בדרך  מאיר הוא כי בשווה, העולמות

התלבשות  בדרך ולא ומ'קיף' 'סובב'

‰B˙BÈפנימית  ÌÚ ,¯L‡¬∆ƒ¡

··BÒ ˙ÈÁ·a מקום מכל ÔÈÓÏÚ,ו'מקיף', Ïk ··BÒ ‰Ê È¯‰ ƒ¿ƒ«≈¬≈∆≈»»¿ƒ
˙eÎÈiL BÏ LiL וחיבור ÔÈÓÏÚויחס e‰leÎÏ74‡ˆÓpL „ÚÂ , ∆≈«»¿¿»¿ƒ¿«∆ƒ¿»

עלמין' כל ה'סובב העולמות Ì‰aאור È„Èבכל ÏÚ ÌÏÚ‰a »∆¿∆¿≈«¿≈
B˙eLaÏ˙‰'עלמין כל ה'סובב אור ÔÈÓÏÚ,של Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

L‡¯ ˙eLaÏ˙‰ ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿«¿…
‰ÓLpaL'יחידה 'חיה בחינות ∆«¿»»

מהתלבשות  למעלה הן עצמן שמצד

ÓLpaL‰בגוף  Ï‚¯a הבחינה »∆∆∆«¿»»
בגוף, מלובשת ¿»¿eLaÏ˙‰Â¿ƒ˙שכן

‰Ï‚a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿ƒ¿∆
.‰¯B˙c¿»

‰È‰iL È„kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿≈∆ƒ¿∆
CelÈ‰‰ ÔÈÚ הנשמה של ƒ¿««ƒ

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הקודמת  לדרגה ביחס גבול בלי עלייה

È„È ÏÚ ‰Ê ÔÈ‡ האור הארת ≈∆«¿≈
של  Ïkהאלוקי ‡lÓÓ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»

‰Ê ÏÚL ÔÂÈÎc ,ÔÈÓÏÚ אור על »¿ƒ¿≈»∆«∆
עלמין' כל Ó‰ה'ממלא e¯Ó‡»¿«

Ck Ûeb‰ ˙‡ ‰‡ÏÓ LÙp‰«∆∆¿≈»∆«»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰«»»¿«≈∆»»
˙e˜Ï‡L ÈÙk ÏBÎÈ·k ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿ƒ∆¡…
ÈÙÏ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡a»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ המוגבלÔÎlL בגלל , »»∆»≈
עלמין' כל ה'ממלא האור התאמת

המוגבל  ‰ÌÏBÚלעולם ÏBÎÈ»»»
Ïa˜Ï ולהכיל Ê‰,לקלוט ÈelÈb ¿«≈ƒ∆

‰È‰ Ì‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó האור «∆≈≈ƒ»»
עלמין' כל ÈÏaה'ממלא ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ BÓk ,Ûe‚¿≈»»¿ƒ
מוגבל, בלתי אור ‰È‰שהוא ‡Ï…»»

˙‡ ‡lÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿¿«≈∆
ÌÏBÚ‰L ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆»»

B˙e‡ÈˆÓa ¯‡MÈ היה העולם אלא ƒ»≈ƒ¿ƒ
חדל  והיה הגילוי מעוצמת מתבטל

Ô·eÓ,להתקיים. ‰fÓeƒ∆»
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¬ƒ»

,ÌÈÎÏ‰Ó ,Ï‡¯NÈa עלייה שהוא ¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
באריכות  לעיל כמבואר גבול, בלי

È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈
˙e¯M˜˙‰‰ הלומד האדם של «ƒ¿«¿

Ïkתורה  ··BÒ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«≈»
ÔÈÓÏÚ,גבול בלי אור שהוא »¿ƒ
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ּפנימּיּות  ּדאֹורייתא, סתים ידי על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשּנעׂשית

הּתֹורה  ּבפנימּיּות ׁשּדוקא ּגם וזהּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָהּתֹורה.

ּורחבה  מּדּה מארץ ּדארּוּכה הענין ּבגלּוי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָמּודּגׁש

ים מ  מל75ּני מיּנּוי ּבדרּוׁשי ּבארּוּכה 76(ּכמבֹואר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּפסח  ׁשל אחרֹון ּבליּמּוד 77ּובדרּוׁשי ׁשהרי ,( ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַ

ּכל  את ילמד ׁשהאדם אפׁשרּות יׁש ּדתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָנגלה

ּכּולּה ּתֹורה 78הּתֹורה ּתלמּוד ּבהלכֹות וכמבֹואר , ְְְְְִַַַָָָָ

הּזקן  הּלֹומד 79(לרּבינּו לגּבי ּדינים חיּלּוקי ּכּמה ( ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ּפנימּיּות  ּכן ּׁשאין מה ּכּולּה, הּתֹורה ּכל ְִִֵֵֶֶַַָָָאת

העם  את ׁשּילּמד מׁשיח ׁשל ּתֹורתֹו ְִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,

והגּבלה 80ּכּוּלֹו מדידה מּכל למעלה הּוא הרי ,81. ְְְְְֲִִֵַַָָָָָ

,ההיּלּו ענין אמיּתית נעׂשה ידּה על ּדוקא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָולכן

סֹוף. האין ענין אמיּתית ְֲִִִֵֶֶַָׁשּזהּו

ׁשמעֹון ÏÚÂז) ּדרּבי ההיּלּולא ענין יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִִִִֶַַַַָ

ההיּלּולא  ענין ּכללּות ּדהּנה, יֹוחאי. ְְְִִִֵַַַַָָּבר

ּפרּו הּוא ּומּטרת ּה ׁשּתכליתּה החתּוּנה, ענין ְְְְֲִִֶַַַַָָָָהּוא

הארת 82ּורבּו ּבזה ׁשּיׁש ההֹולדה, ענין ׁשּזהּו , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּובגלּוי  ּבפֹועל למּטה סֹוף מה 83האין ּפי ועל . ְְְְִֵַַַַָָָ

ּבענין  יׁש מהּמאמר, ה') (סעיף לעיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּׁשּנתּבאר

רק  (לא ּגּופני ּדזיּוּוג הּמעלה ְֲֲִִַַַַָָָֹהחתּוּנה

לא  זה (ׁשעיּלּוי ּבפנימּיּותֹו ּגם) אּלא ְְִִִִִִֶֶֶַָֹּבחיצֹונּיּות,

לזה, וההכרח  מלאכים), אצל אפיּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמצא

הוי' ּבר זרע נֹולד זה ידי על ׁשאחר 84ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּתֹורה, ּפנימּיּות ּדליּמּוד הענין אצלֹו יהיה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּכ

עּתיק  ּדפנימּיּות הענין יׁשנֹו זה 85ׁשּבּה ידי ׁשעל , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

נעלה, הּיֹותר ּבאֹופן ּבּנׁשמה ההיּלּו ענין ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה

ּדקּודׁשא  סתים ּבחינת עם התקּׁשרּותּה ידי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָעל

היּלּולא  ׁשל המיּוחד הענין ּגם וזהּו הּוא. ְְְְִִִֶֶַַָָָָּברי

הּוא  ׁשענינֹו ּבעֹומר, ל"ג יֹוחאי, ּבר ׁשמעֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָּדרּבי

הּתֹורה  ּדפנימּיּות ּתֹורה ּפי 86מּתן על (אף ְִִִִַַַַַָָ
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ט.75) יא, ב.76)איוב קי, להצ"צ א.77)סהמ"צ יז, צו סע"ב.78)לקו"ת צט, מנחות ס"ב 79)ראה פ"ב ס"דֿה. פ"א

ובכ"מ.80)ואילך. .76ֿ77 שבהערות ב'תרנז.81)דרושים ע' בשלח אוה"ת גם כח.82)ראה א, לקו"ת 83)בראשית ראה

ספר  מנחם (תורת פ"ז תשמ"א תשמח שמח ד"ה ואילך. קעה ע' תרנ"ז קל. ע' תרנ"ב המאמרים ספר ואילך. ד לט, שה"ש

רמד). ע' אלול ט.84)המאמרים סא, תרג.85)ישעי' ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי ג. יז, צו לקו"ת ראה

(86.211 ס"ע תש"ד המאמרים ספר ריט. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Lזו ÈÈ¯B‡c˙‡,התקשרות ÌÈ˙Ò È„È ÏÚ ˙ÈNÚp של הנעלם החלק ∆«¬≈«¿≈»≈¿»¿»

‰Bz¯‰.התורה, ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי Lb„eÓהטעם ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡˜ÂcL ¿∆«∆«¿»ƒ¿ƒƒ«»¿»

ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e dcÓ ı¯‡Ó ‰ke¯‡c ÔÈÚ‰ ÈeÏ‚a75 ¿»»ƒ¿»«¬»≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»
מהארץ  ארוכה יותר היא שהתורה

גבול  בלי היינו מהים, רחבה ויותר

ÈLe¯„a ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók)«¿»«¬»ƒ¿≈
CÏÓ ÈepÈÓ76ÈLe¯„·e ƒ∆∆ƒ¿≈

ÁÒt ÏL ÔB¯Á‡77È¯‰L ,( «¬∆∆«∆¬≈
LÈ ‰¯B˙c ‰Ï‚ „enÈÏa¿ƒƒ¿∆¿»≈
˙‡ „ÓÏÈ Ì„‡‰L ˙e¯LÙ‡∆¿»∆»»»ƒ¿«∆

dÏek ‰¯Bz‰ Ïk78 מבלי »«»»
שלחלק  הוכחה וזו דבר, להחסיר

וגבול  סוף יש התורה של הנגלה

„eÓÏz ˙BÎÏ‰a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿ƒ¿«¿
Ô˜f‰ eÈa¯Ï) ‰¯Bz79‰nk ( »¿«≈«»≈«»

„ÓBl‰ Èa‚Ï ÌÈÈc È˜elÈÁƒ≈ƒƒ¿«≈«≈
‰Ó ,dÏek ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡∆»«»»«
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒ«»

ÁÈLÓשהיא  ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ«
Blek ÌÚ‰ ˙‡ „nÏiL80, ∆¿«≈∆»»

ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ È¯‰¬≈¿«¿»ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó81 ואין ¿ƒ»¿«¿»»

וגבול. קץ התורה ≈«¿ÔÎÏÂלפנימיות
d„È ÏÚ ‡˜Âc פנימיות ידי על «¿»«»»

גבול  בלי עצמה שהיא התורה

,CelÈ‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ ‰NÚ«¬∆¬ƒƒƒ¿««ƒ
אמיתית  ועלייה ∆∆e‰fLהליכה

ÛBÒ ÔÈ‡‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ אין ¬ƒƒƒ¿«»≈
אמיתי. גבול בלי אמיתי, סוף

‰Ê Èt ÏÚÂ (Ê שענין לעיל המבואר ¿«ƒ∆
ידי  על בעיקר נפעל בנשמות ה'הילוך'

התורה  ÔÈÚפנימיות Ô·eÈ«ƒ¿«
¯a ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»¿«ƒƒ¿«
ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰c .È‡ÁBÈ«¿ƒ≈¿»ƒ¿«

של  הכללי ‰e‡התוכן ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»
,‰pe˙Á‰ ÔÈÚ לעיל כמובא ƒ¿««¬»

הגמרא  בלשון נקראת שחתונה

d˙¯hÓe'הילולא' d˙ÈÏÎzL של ∆«¿ƒ»«¿»»
e·¯eחתונה  e¯t ‡e‰82e‰fL , ¿¿∆∆

‰Êa LiL ,‰„ÏB‰‰ ÔÈÚ בהולדה‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙¯‡‰ ƒ¿««»»∆≈»∆∆»«»≈¿«»
ÈeÏ‚·e ÏÚBÙa83:'תורה (וב'לקוטי מקומות בכמה בחסידות כמבואר ¿«¿»

שמוליד  סוף אין אור והתלבשות הארת מצד הוא ההולדה עיקר כי "להיות

הוי' שכתוב כמו דווקא בחכמה מלובש סוף אין ואור ליש מאין ומשפיע

ולזאת  החכמה בפנימיות והיינו בחכמה

החכמה  מפנימיות ששורשן הנשמות

כן  גם שהוא ההולדה כוח בהם יש

שמאיש  סוף אין כוח בחינת דוגמת

דורות"). כמה להיות יוכלו אחד

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Èt ÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
LÈ ,¯Ó‡n‰Ó ('‰ ÛÈÚÒ)»ƒ≈««¬»≈
‚eeÈÊc ‰ÏÚn‰ ‰pe˙Á‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬»««¬»¿ƒ
,˙eiBˆÈÁa ˜¯ ‡Ï) ÈÙeb»ƒ…«¿ƒƒ
ÈelÈÚL) B˙eiÓÈÙa (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒ∆ƒ
Ïˆ‡ elÈÙ‡ ‡ˆÓ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»¬ƒ≈∆
,‰ÊÏ Á¯Î‰‰Â ,(ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿«∆¿≈«»∆

הוא  פנימי הכי באופן ≈¬∆È¯‰Lלזיווג
„ÏB ‰Ê È„È ÏÚ שהתחתנו להורים «¿≈∆»

כלשון  תורה לומדי שיהיו ילדים

בישעיה  ‰ÈÂ'הכתוב C¯a Ú¯Ê84, ∆«≈«¬»»
BÏˆ‡ ‰È‰È Ck ¯Á‡L אצל ∆««»ƒ¿∆∆¿

הללו  enÈÏc„הילדים ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ
daL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆»

eiÓÈÙc˙בפנימיות  ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
˜ÈzÚ85, לעיל È„Èכמבואר ÏÚL «ƒ∆«¿≈

CelÈ‰‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆ƒ¿««ƒ
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡a ‰ÓLpa«¿»»¿∆«≈«¬∆
ÌÚ d˙e¯M˜˙‰ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ˙Ò ˙ÈÁa והנסתר הנעלם ¿ƒ«»≈
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ידי שעל ¿¿»¿ƒ

של  וה'סתים' הפנימי בחלק הלימוד

התורה.

ÏL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»«¿»∆
‡ÏelÈ‰ שעל הסתלקותו, יום ƒ»

כפי  'הילולא', נקרא זה ביום השמחה

חתונה a¯שנקראת ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿«
BÈÚL ,¯ÓBÚa ‚"Ï ,È‡ÁBÈ««»∆∆ƒ¿»

בעומר  ל"ג יום ÔzÓשל ‡e‰««
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ‰¯Bz86 »ƒ¿ƒƒ«»

ezÈ ˙eÏÏÎaL Èt ÏÚ Û‡)««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
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יז l"yz'd ,xnera b"l

ּכיון  ּתֹורה), ּבמּתן הענינים ּכל ניּתנּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּבכללּות

הּגיּלּוי  התחיל יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ידי ְְְִִִִִֵֶַַַַַׁשעל

ּבעֹומר  ּׁשּל"ג מה ּגם וזהּו הּתֹורה. ּפנימּיּות ְְִִֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבכּמה  ׁשּמצינּו ּכפי ההֹולדה, ענין עם ְְְִִִִֶַַַָָָָָקׁשּור

ּבעֹומר  ל"ג ּבּפסּוק 87מאמרי הּנה 88ׁשּמתחילים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשענינֹו יחד, ּגם אחים ׁשבת ּנעים ּומה ּטֹוב ְִִִֶֶֶַַַַַָָָמה

ּומלכּות, אנּפין זעיר ונּוקבא, ּדכר זיּוּוג ְְְְְְִִֵַַַָהּוא

הּביאּור  ּגם וזהּו ההֹולדה. ענין ּבא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּזה

נׂשיאנּו רּבינּו ּבסיּפּור ׁשאצל 89ּבפׁשטּות , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ענין  ּבעֹומר ּבל"ג היה האמצעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָָאדמֹו"ר

וקּיימא  חּייא לזרעא ּבנֹוגע .90הּמֹופתים ְְְְְִֵַַַַַָָָָ

ענין ‡Cח) ּכללּות הרי להבין, צרי עדיין «ְְְֲֲִִִִֵַַָָָ

ואם  העֹולם, ּבער ׁשּלא הּוא ְְֱִֵֶֶָָָֹֹהאלקּות

על  ּבער ׁשּלא ההליכה ענין ׁשּיׁשנֹו אמת הן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכן,

ּכיון  כן, ּפי על אף אבל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָידי

וקּיּום  הּתֹורה ּדליּמּוד הענין ּכללּות ידי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשעל

לס"ג, ּומתעּלים ּב"ן, ניצֹוצי מבררים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָמצוֹותיה

סעיף  (ּכּנ"ל אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ענין ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

נעׂשה  ּדתֹורה נגלה ידי על ׁשּגם מּובן, הרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָד'),

והׁשראה  ּגיּלּוי ידי על הפכים, חיּבּור ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָענין

ּבוּדאי  ּכן, ואם לגמרי, מהם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּמקֹום

ההיּלּול  וענין ההליכה ענין ּגם ּבזה וזהּויׁש א. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבּמאמר  ּׁשּממׁשי ּכל 67מה על ּדהא להבין א : ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ

חלק  רק ּגיּלּו ׁשּלא צּדיקים ּבׁשארי ּגם ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפנים

היּלּולא, ונקרא ,היּלּו ּכן ּגם יׁש ּדתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּנגלה

ּבהתחלת  ׁשּמביא ּוכפי ּתענית. הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָולּמה

יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון ּדרּבי להיּלולא ּבנֹוגע ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּמאמר

ׁשּקֹובעים  הּצּדיקים מיתת מּׁשאר ׁשנא ְְְִִִִִֶַַַַָָמאי

ֲִַּתענית.
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רצא 87) ע' תרכ"ז המאמרים ספר ואילך. רנד ע' ח"א ויקרא אוה"ת ואילך. צב ע' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי

.409 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר הוספות וראה ואילך. שנה ע' תרצ"ב נט,88)ואילך. ח"ג זהר וראה א. קלג, תהלים

ע"ב. בעומר).89)ריש (ל"ג אייר יח יום" תש"מ.90)"היום - ערבית תפלת אחרי - בעומר ל"ג שיחת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz ÔzÓa ÌÈÈÚ‰ Ïk בפרטיות התורה, חלקי כל ניתנו שבו הכללי »»ƒ¿»ƒ¿««»

התורה  פנימיות של תורה' 'מתן יום הוא בעומר ל"ג ÏÚLיותר ÔÂÈk ,(≈»∆«
È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ È„Èשלו ההילולא יום הוא זה ‰˙ÏÈÁשיום ¿≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÏL ÈelÈb‰.ובהסתר בסוד הייתה אז e‰ÊÂשעד «ƒ∆¿ƒƒ«»¿∆
¯eL˜ ¯ÓBÚa ‚"lM ‰Ó Ìb««∆«»∆»

,‰„ÏB‰‰ ÔÈÚ ÌÚ היא שכאמור ƒƒ¿««»»
סוף  לאין eÈˆnLביטוי ÈÙk¿ƒ∆»ƒ
È¯Ó‡Ó ‰nÎa של Ï"‚חסידות ¿«»««¿≈«

¯ÓBÚa87ÌÈÏÈÁ˙nL »∆∆«¿ƒƒ
˜eÒta88בתהילים·Bh ‰Ó ‰p‰ «»ƒ≈«

Ìb ÌÈÁ‡ ˙·L ÌÈÚp ‰Óe«»ƒ∆∆«ƒ«
BÈÚL ,„ÁÈ פי על זה פסוק של »«∆ƒ¿»

eÂ˜·‡,הסוד  ¯Îc ‚eeÈÊ ‡e‰ƒ¿«¿¿»
וחיבור  יחוד היינו העליונות ובספירות

של  פנימית ‡ÔÈtוהמשכה ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ
הנקראות  וכו') וגבורה (חסד המידות

המאיר  לאור ביחס (כי זעירות' 'פנים

האור  אנפין', וב'אריך במוחין

שם  ועל ו'קטן'), מועט הוא שבמידות

ז"א  בחינת שבמידות, ההשפעה עניין

זכר  המלכות eÎÏÓe˙נקראת ספירת «¿
ולכן  ההשפעה את המקבלת שהיא

נקבה, ÔÈÚנקראת ‡a ‰fnL∆ƒ∆»ƒ¿«
‰„ÏB‰‰.סוף האין כוח  ומתגלה  «»»

˙eËLÙa ¯e‡Èa‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈¿«¿
e‡ÈN eÈa¯ ¯etÈÒa89, הרבי ¿ƒ«≈¿ƒ≈

‡„BÓ"¯הריי"צ  Ïˆ‡L∆≈∆«¿
¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¿«»∆

ÌÈ˙ÙBn‰ ÔÈÚ שהתקיימו ברכות ƒ¿««¿ƒ
עלֿטבעי  'מופת' של »≈¿Ú‚Baבדרך
‡ÓÈi˜Â ‡ÈiÁ ‡Ú¯ÊÏ90 לידת ¿«¿»«»¿«»»

ל"ג  יום כי ובריאים, חיים ילדים

שמביא  ליחוד במיוחד קשור בעומר

לעיל. כאמור הולדה,

ÔÈÈ„Ú C‡ (Á המבואר כל לאחר «¬«ƒ
על  שדווקא התורה פנימיות מעלת על

בריך  דקודשא 'סתים עם מתחברים ידה

eÏÏk˙הוא' È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¬≈¿»
˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚ רק לא הדרגות, בכל ƒ¿«»¡…

'סתים' ונשגב ‰e‡בבחינת נעלה

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ BLiL ˙Ó‡ Ô‰ ,Ôk Ì‡Â ,ÌÏBÚ‰ C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆»»¿ƒ≈≈¡∆∆∆¿ƒ¿««¬ƒ»

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt È„È ÏÚ C¯Úa ‡lL,באריכות לעיל כמבואר ∆…¿≈∆«¿≈¿ƒƒ«»
„enÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk È„È ÏÚL ÔÂÈk ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ï·‡¬»««ƒ≈≈»∆«¿≈¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰È˙BÂˆÓ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ קיום של הרבדים ובכל התורה חלקי בכל «»¿ƒƒ¿∆»
הנקראים ÌÈ¯¯·Óהמצוות  העולם בגשמיות הנמצאים הקדושה ניצוצות את ¿»¿ƒ

,‚"ÒÏ ÌÈlÚ˙Óe ,Ô"a ÈˆBˆÈƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»
בפרטיות  לעיל שם e‰L‡כמבואר ∆

הכתר  בבחינת קשור «¿ÔÈÚƒס"ג
Bn‡ BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚa»¬»»∆ƒ¿»ƒ
,Ô·eÓ È¯‰ ,('„ ÛÈÚÒ Ï"pk)««»ƒ¬≈»

È„È ÏÚ ÌbL לימוד‰Ï‚ ∆««¿≈ƒ¿∆
¯eaÈÁ ÏL ÔÈÚ ‰NÚ ‰¯B˙c¿»«¬∆ƒ¿»∆ƒ

,ÌÈÎÙ‰ דברים לחיבור והדרך ¬»ƒ
היא  ÈelÈbהפכיים È„È ÏÚ«¿≈ƒ

‰ÏÚÓlL ÌB˜nÓ ‰‡¯L‰Â¿«¿»»ƒ»∆¿«¿»
Ì‰Ó משניהםÈ¯Ó‚Ï שלגביו ≈∆¿«¿≈

הסתר  איננה ההפכים שני בין הסתירה

משניהם, למעלה הוא כי Ì‡Â¿ƒוקושי
‰Êa LÈ È‡cÂa ,Ôk בלימוד ≈¿««≈»∆

במעשה  המצוות ובקיום בנגלה התורה

ÔÈÚÂ ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«
‡ÏelÈ‰‰ נאמר כן אם ומדוע «ƒ»

פנימיות  לימוד ידי על רק קיים שהדבר

עניין  ישנו רשב"י אצל ורק התורה

סוף? האין וגילוי ההילולא

CÈLÓnM ‰Ó e‰ÊÂ'צדק ה'צמח ¿∆«∆«¿ƒ
¯Ó‡na67:ושואל ««¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ‡‰c ÔÈ·‰Ï C‡«¿»ƒ¿»«»»ƒ
אופן  ˆÌÈ˜Ècבכל È¯‡La Ìb«ƒ¿»≈«ƒƒ

‰Ï‚p‰ ˜ÏÁ ˜¯ elÈb ‡lL∆…ƒ«≈∆«ƒ¿∆
,‰¯B˙c שגילה רשב"י אצל רק ולא ¿»

התו  פנימיות Ôkרה את Ìb LÈ≈«≈
‰nÏÂ ,‡ÏelÈ‰ ‡¯˜Â ,CelÈ‰ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿»»

‡e‰ צדיקים שאר של ההסתלקות יום

˙ÈÚz.שמחה יום ÈÙÎeולא «¬ƒ¿ƒ
¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰a ‡È·nL∆≈ƒ¿«¿»«««¬»
ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏÂlÈ‰Ï Ú‚Ba¿≈««ƒ»¿«ƒƒ¿

È‡ÁBÈ ¯a:ושואל‡L È‡Ó «««¿»
דרשב"י  הילולא יום שונה במה

¯‡MÓ של ÈÓ˙˙ימים ƒ¿»ƒ«
ÌÈÚ·BwL ÌÈ˜Ècv‰ בהם ««ƒƒ∆¿ƒ

˙ÈÚz?שמחה יום הוא רשב"י של ההסתלקות יום ואילו «¬ƒ
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¯e‡Èa‰Â ׁשאר ּבכל יׁש ׁשּבוּדאי ּבזה, ¿«≈ְְְֵֶֶַַָָָ

ׁשעל  ּכיון ההיּלּולא, ענין ְִִִִֵֶַַַַַָָהּצּדיקים

ּובפרט  כּו', ּוב"ן מ"ה חיּבּור נעׂשה עבֹודתם ְְֲֲִִֵֶַַָָָָידי

סימן  הּקֹודׁש ּבאּגרת ּבארּוּכה המבֹואר ּפי ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָעל

העלאת  נעׂשה ההסּתּלקּות ׁשּבעת ּוביאּורֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָז"ך

אׁשר  ועבֹודתֹו ותֹורתֹו מעׂשיו מּכל נּוקבין ְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָמין

לבאר  ּוממׁשי חּייו, ימי ּכל זה 91עבד ידי ׁשעל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ונֹוצר  מּתיּקּון ּדכּורין מין ּבחינת ויֹורד ְְְְְִִִִִִֵֵַַָנמׁש

ּכּנֹודע  הרחמים), מּדֹות עׂשרה (מּׁשלׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹחסד

מאיר  ּבחּייו נפׁשֹו ׁשעמלה האדם עמל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל

(ׁשּזהּו ּפטירתֹו ּבעת ּגיּלּוי ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּומתּגּלה

אף  אבל והגּבלה). מדידה מּכל ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּגיּלּוי

ׁשאר  ּבכל ההיּלּולא ענין עיּקר כן, ּפי ְְְִִִִֵַַַַָָָעל

ועד  אֹור, ניּתֹוסף  ׁשּׁשם למעלה, הּוא ְְְִִִֵֶַַַַָָהּצּדיקים

ההיּלּולא  ׁשענין מּזה, ויתירה .ּבער ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאֹור

חיּבּור  ׁשּנעׂשה ּכיון עצמֹו, הּצּדיק אצל ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָיׁשנֹו

לעיל  (ּכּנזּכר ׁשּלֹו הּבירּורים עם הּצּדיק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָנׁשמת

מאיר  ּבחּייו נפׁשֹו ׁשעמלה האדם עמל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל

ׁשּזהּו ּפטירתֹו), ּבעת ּגיּלּוי ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּומתּגּלה

נעׂשית  זה ידי ׁשעל ּוב"ן, מ"ה חיּבּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּבדּוגמת

לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה ענין ׁשהּוא לס"ג , ּב"ן ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָעלּיית

ּבדּוגמת  ,ּבער ׁשּלא הליכה נעׂשית ולכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאּמֹו,

ּבפֹועל. סֹוף האין ּגיּלּוי ׁשהּוא ההיּלּולא ְְִִִֵֶַַַָָענין

הּוא עצמֹו) הּצּדיק (אצל זה ענין ּגם רק אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

האֹור, חסר הרי למּטה ּכן ּׁשאין מה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָלמעלה,

העּדר  על ּתענית, ׁשל ענין למּטה נעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן,

רּבי  אצל מיּוחדת מעלה יׁש זה ּובענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹור.

ּפנימּיּות  ליּמּוד היה ׁשענינֹו יֹוחאי ּבר ְְְִִִִִֶַַָָָׁשמעֹון

ַָהּתֹורה.

Ô·eÈÂ,הּנ"ל הּקֹודׁש ּבאּגרת המבֹואר ּפי על ¿«ְְִִֶֶֶַַַַַָ

ידי  על ׁשּנעׂשים ענינים ׁשני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש

ּדרּבי  היּלּולא ענין (ׁשּזהּו הּצּדיק ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָהסּתּלקּות

כּו' אתקּטרנא קטירא ׁשּבחד יֹוחאי ּבר הארה 92ׁשמעֹון ּבחינת הראׁשֹון, ענין ,( ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
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סכ"ח.91) (אד"ז).92)אגה"ק א רפח, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜Ècv‰ ¯‡L ÏÎa LÈ È‡cÂaL ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â השנה ביום ¿«≈»∆∆¿««≈¿»¿»««ƒƒ

NÚ‰להסתלקותם  Ì˙„B·Ú È„È ÏÚL ÔÂÈk ,‡ÏelÈ‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»≈»∆«¿≈¬»»«¬∆
'eÎ Ô"·e ‰"Ó ¯eaÈÁ,לעיל ‰B·Ó‡¯כמבואר Èt ÏÚ Ë¯Ù·e ƒ»«ƒ¿»«ƒ«¿»

L„Bw‰ ˙¯b‡a ‰ke¯‡aהתניא B¯e‡È·e,שבספר Í"Ê ÔÓÈÒ «¬»¿ƒ∆∆«∆ƒ»≈
‰NÚ ˙e˜lzÒ‰‰ ˙ÚaL∆¿≈«ƒ¿«¿«¬∆

ÔÈ·˜e ÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ נקביים,מים «¬»««ƒ¿ƒ
על  והתעלות לאלוקות התקרבות היינו

המקבל  מצד מלמטה, התעוררות ידי

B˙„B·ÚÂ B˙¯B˙Â ÂÈNÚÓ ÏkÓƒ»«¬»¿»«¬»
,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk „·Ú ¯L‡¬∆»«»¿≈«»

CÈLÓÓeהזקן Ï91·‡¯אדמו"ר «¿ƒ¿»≈
קודש  אגרת Ê‰באותה È„È ÏÚL∆«¿≈∆

של  הזו דלתתא' ה'אתערותא ידי על

למטה המקבל מצד «¿CLÓƒהתעוררות
„¯BÈÂ למט ÔÈÓה מלמעלה ˙ÈÁa ¿≈¿ƒ««ƒ

ÔÈ¯eÎc התקרבות מיים היינו זכריים, ¿ƒ
הלמטה  אל המשפיע האלוקות של

מלמעלה  המשכה של בדרך המקבל

הנמשכת  BÂˆ¯למטה ÔewÈzÓƒƒ¿≈
˙BcÓ ‰¯NÚ LÏMÓ) „ÒÁ∆∆ƒ¿…∆¿≈ƒ

ÌÈÓÁ¯‰'ה "ה', בתורה האמורות »«¬ƒ
חסד  ורב אפים ארך וחנון, רחום אֿל

עוון  נושא לאלפים חסד נוצר ואמת,

בתורת  הנקראות ונקה" וחטאה ופשע

מבואר  כך ועל "תיקונים", י"ג הסוד

ההעלאה  שבעקבות שההמשכה כאן

'ונוצר  מתיקון היא הצדיק בהסתלקות

‰‡„Ìחסד'), ÏÓÚ ÏkL Ú„Bpk«»∆»¬«»»»
BLÙ ‰ÏÓÚL'ה ÂÈiÁaבעבודת ∆»¿»«¿¿«»

ÈelÈb ˙ÈÁ·a ‰lb˙Óe ¯È‡Ó≈ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ
ÈelÈb e‰fL) B˙¯ÈËt ˙Úa¿≈¿ƒ»∆∆ƒ
‰„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»¿ƒ»
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Ï·‡ .(‰Ïa‚‰Â¿«¿»»¬»««ƒ≈
יש  אכן הצדיק שבהסתלקות הגם

מכל  למטה, מלמעלה וגילוי המשכה

ÏÎaמקום  ‡ÏelÈ‰‰ ÔÈÚ ¯wÈÚƒ«ƒ¿««ƒ»¿»
,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯‡L¿»««ƒƒ¿«¿»

ÌML דווקא ÛÒBzÈלמעלה ∆»ƒ≈
C¯Úa ‡lL ¯B‡Ï „ÚÂ ,¯B‡¿«¿∆…¿≈∆

לכן. קודם שהאיר מה לגבי

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ הצדיק בהסתלקות ƒ≈»ƒ∆
שבעת  זאת מלבד יותר, נעלה עניין יש

מתעלים, ועבודתו מעשיו ההסתלקות

גורמת  למעלה מלמטה וההתעלות

והוא  למטה, מלמעלה ‰‰ÏelÈ‡המשכה ÔÈÚL שלא והעליה ו'ההילוך' ∆ƒ¿««ƒ»
eaÈÁ¯בערך  ‰NÚpL ÔÂÈk ,BÓˆÚ ˜Ècv‰ Ïˆ‡ Ìb BLÈ∆¿«≈∆««ƒ«¿≈»∆«¬∆ƒ

BlL ÌÈ¯e¯Èa‰ ÌÚ ˜Ècv‰ ˙ÓL בתורה עבודתו ידי על שנתבררו ƒ¿«««ƒƒ«≈ƒ∆
חייו  ימי כל ÏÈÚÏומצוות ¯kÊpk) הקודש באגרת הזקן אדמו"ר מדברי «ƒ¿»¿≈

‰ÏÓÚL Ì„‡‰ ÏÓÚ ÏkL∆»¬«»»»∆»¿»
‰lb˙Óe ¯È‡Ó ÂÈiÁa BLÙ«¿¿«»≈ƒƒ¿«∆
,(B˙¯ÈËt ˙Úa ÈelÈb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ»

¯eaÈÁ ˙Ó‚e„a e‰fL ויחוד ∆∆¿¿«ƒ
,Ô"·e ‰"Ó את מברר מ"ה כי »«

שמקורם  העולם שבענייני הניצוצות

ב"ן  ÈNÚ˙משם ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¬≈
˙ÈiÏÚ‡e‰L ,‚"ÒÏ Ô"a ¬ƒ««¿»∆

ס"ג  ËÚa¯‰בחינת ÔÈÚƒ¿«»¬»»
,Bn‡ BÏ ‰¯hÚL לעיל כמבואר ∆ƒ¿»ƒ

˙ÈNÚ ÔÎÏÂ עצמו הצדיק אצל גם ¿»≈«¬≈
‰ÎÈÏ‰ והתעלות,C¯Úa ‡lL ¬ƒ»∆…¿≈∆

גבול  בלי ÔÈÚעלייה ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿«
ÔÈ‡‰ ÈelÈb ‡e‰L ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»∆ƒ»≈
‰Ê ÔÈÚ Ìb Ï·‡ .ÏÚBÙa ÛBÒ¿«¬»«ƒ¿»∆

גבול ( ללא ‰Ècv˜העלייה Ïˆ‡≈∆««ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡e‰ (BÓˆÚ«¿«¿«¿»
שלשם  העליונים הרוחניים בעולמות

נשמתו, Ôkעלתה ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‰hÓÏ הזה בהסתלקות ‰¯Èבעולם ¿«»¬≈

למעלה  נשמתו ועליית ≈«ÒÁ¯הצדיק
¯B‡‰ חייו בימי בגילוי שהאיר »

הזה, hÓÏ‰בעולם ‰NÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆¿«»
¯cÚ‰ ÏÚ ,˙ÈÚz ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬ƒ«∆¿≈

.¯B‡‰»
‰Ê ÔÈÚ·e ההסתלקות יום מהות של ¿ƒ¿»∆

Èa¯ Ïˆ‡ ˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿∆∆≈∆«ƒ
È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL בשאר שאיננה ƒ¿««

enÈÏ„הצדיקים  ‰È‰ BÈÚL∆ƒ¿»»»ƒ
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt שממשיך כפי ¿ƒƒ«»
ומבאר.

˙¯b‡a ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ Ô·eÈÂ¿««ƒ«¿»¿ƒ∆∆
L„Bw‰ שבתניאLiL ,Ï"p‰ «∆««∆≈

ÌÈNÚpL ÌÈÈÚ ÈL נפעלים ¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬ƒ
‰e˜lzÒ˙בעולם  È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿

‡ÏelÈ‰ ÔÈÚ e‰fL) ˜Ècv‰««ƒ∆∆ƒ¿«ƒ»
„ÁaL È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯c¿«ƒƒ¿««∆¿«

'eÎ ‡¯h˜˙‡ ‡¯ÈË˜92 כמובא ¿ƒ»ƒ¿««¿»
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יט l"yz'd ,xnera b"l

מּמׁש, מוחם ּבתֹו מתלּבׁשת ׁשאינּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלתלמידיו

ּבלּבם  ּומכנסת כּו', מלמעלה עליהם מאירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָרק

מּבחינת  נמׁשכת זֹו ׁשהארה כּו', ּתׁשּובה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהרהּורי

מּבחינת  ּׁשּנמׁש מה הּׁשני, וענין הּצּדיק. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנפׁש

ּבחּיים  ּכמֹו (ולא הּצּדיק ׁשל העצמית ְְְִִִֶַַַַַָֹרּוחֹו

לקּבל  יכֹולים היּו ׁשאז ּדין, ּבעלמא ְְְְִֵֵֶַַָָָָחּיּותֹו

והּגּוף  הּנפׁש אמצעּות ידי על רק ְְְֵֵֶֶֶַַַַָמרּוחֹו

ההסּתּלקּות  לאחרי ּכן ּׁשאין מה כּו', ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשּמגּבילים

והמׁשכה  העצמית), רּוחֹו מּבחינת לקּבל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָיכֹולים

ׁשל  ּבאֹופן אּלא מּקיף, ּבבחינת רק לא היא ְְִִִִֶֶֶַַַָֹזֹו

הּקֹודׁש), מאּגרת ׁשּמּוכרח (ּכפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָּפנימּיּות

ּגם  אּלא ּתׁשּובה, הרהּורי רק לא ְְִֵֶֶֶַַָָֹּופֹועלת

ּבׂשרּיים, חּיים (לא ׁשהם הּצּדיק, חּיי ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהמׁשכת

ויראה  ּדאהבה הענין וכן האמּונה, ענין ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא)

לחּיים  ה' הּתֹורה 93(יראת ענין ּכללּות ׁשּזהּו ,( ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

רמ"ח  לכל ׁשֹורׁש היא האהבה ּכי ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּומצוֹותיה,

ׁשס"ה  לכל ׁשֹורׁש היא והּיראה עׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָמצוֹות

תעׂשה  לא ׁשּבעת 47מצוֹות מּובן, זה ּפי ועל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

נגלה  היה ענינם ׁשעיּקר  צּדיקים ׁשל ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָההיּלּולא

ּבדּוגמת  היא ּדתֹורה ׁשּנגלה ּכיון הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּדתֹורה,

ּבבחינת  ׁשּבאה ההארה רק יׁשנּה הּנפׁש, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחינת

ּבנֹוגע  אבל ּתׁשּובה, הרהּורי ּופֹועלת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמּקיף

ׁשּיכֹול  ּבאֹופן ּבפנימּיּות, למּׁשׁשלהמׁשכה ים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

האֹור, חסר ׁשּלמּטה ּבאֹופן זה הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָּכביכֹול,

ּבר  ׁשמעֹון רּבי אצל ּכן ּׁשאין מה מתעּנין. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָולכן

הּתֹורה, ּפנימּיּות לגּלֹות היה ׁשענינֹו ְְְִִִֶַַַָָָָיֹוחאי

סעיף  (ּכּנ"ל ּונׁשמה רּוח ּבחינת ּבדּוגמת ְְְְִִִֶַַַַַָָָׁשהיא

ׁשּלמעלה  הּמחׁשבה, ּבחינת עם הּקׁשּורים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָו'),

אזי  נפׁש, ּבחינת עם הּקׁשּור הּדיּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמענין

ידי  ועל העצמית, רּוחֹו מּבחינת היא ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָההמׁשכה

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

כג.93) יט, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הס  שביום מבחירי בזוהר זוטא') ('אדרא קטנה אסיפה כינס רשב"י תלקותו

קטירא  "בחד כי עצמו על העיד הדברים ובין סודות, להם וגילה תלמידיו

הקדושֿברוךֿ עם קשורה נשמתי להיטא", ביה אחידא, ביה נשמתי אתקטרנא,

להוט), אני ואחריו מאוחד אני בו אחד, בקשר ‰¯‡ÔBL,הוא ÔÈÚ בעת ƒ¿»»ƒ
מאירה ‰‡¯‰ההסתלקות ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»

ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï היא מעלתה שמפני ¿«¿ƒ»
CB˙aהארה  ˙LaÏ˙Ó dÈ‡L∆≈»ƒ¿«∆∆¿

‰¯È‡Ó ˜¯ ,LnÓ ÌÁÂÓ…»«»«¿ƒ»
,'eÎ ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿«¿»
È¯e‰¯‰ ÌaÏa ˙ÒÎÓe«¿∆∆¿ƒ»ƒ¿≈
BÊ ‰¯‡‰L ,'eÎ ‰·eLz¿»∆∆»»
.˜Ècv‰ LÙ ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ
CLÓpM ‰Ó ,ÈM‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«≈ƒ«∆ƒ¿»

˙ÈÓˆÚ‰ BÁe¯ ˙ÈÁaÓ הנעלית) ƒ¿ƒ«»«¿ƒ
'נפש' מבחינת ‰Ècv˜יותר ÏL (∆««ƒ

B˙eiÁ ÌÈiÁa BÓk ‡ÏÂ) של ¿…¿««ƒ«
ÔÈcהצדיק  ‡ÓÏÚa,הזה בעולם ¿»¿»≈

ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ Ê‡L תלמידיוÏa˜Ï ∆»»¿ƒ¿«≈
˙eÚˆÓ‡ È„È ÏÚ ˜¯ BÁe¯Ó≈««¿≈∆¿»

ÌÈÏÈa‚nL Ûeb‰Â LÙp‰ את «∆∆¿«∆«¿ƒƒ
ההשפעה  ואופן Ó‰מידת ,'eÎ«

˙e˜lzÒ‰‰ È¯Á‡Ï Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿«¬≈«ƒ¿«¿
BÁe¯ ˙ÈÁaÓ Ïa˜Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

˙ÈÓˆÚ‰ ובחינת הגוף כעת כי »«¿ƒ
מסתירים  לא הגוף את שמחייה הנפש

מסתירים  ולא העצמית הרוח בחינת על

BÊאותה  ‰ÎLÓ‰Â הנמשכת ), ¿«¿»»
לאחר  הצדיק של העצמית מרוחו

ÈÁ·a˙הסתלקותו  ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«ƒ¿ƒ«
,ÛÈwÓ האמור הראשון העניין כמו «ƒ

תשובה הרהורי הגורם «∆‡l‡לעיל
ÈÙk) ˙eiÓÈt ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒƒ¿ƒ
,(L„Bw‰ ˙¯b‡Ó Á¯ÎenL∆¿»≈ƒ∆∆«∆

˙ÏÚBÙe מוגבלת הבלתי ההמשכה ∆∆
העצמית  ‰¯‰È¯eמרוחו ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈

˙ÎLÓ‰ Ìb ‡l‡ ,‰·eLz¿»∆»««¿»«
(Ï‡וגילוי  Ì‰L ,˜Ècv‰ ÈiÁ«≈««ƒ∆≈…

ÔÈÚ (‡l‡ ,ÌÈi¯Na ÌÈiÁ«ƒ¿»ƒƒ∆»ƒ¿«
‰·‰‡c ÔÈÚ‰ ÔÎÂ ,‰eÓ‡‰»¡»¿≈»ƒ¿»¿«¬»

) ‰‡¯ÈÂ במשלי בכתוב שנרמז כפי ¿ƒ¿»
ÌÈiÁÏ '‰ ˙‡¯È93, היינו ƒ¿«¿«ƒ

החיים  היא e‰fLשהיראה ה'), ויראת ה' ‰Bz¯‰אהבת ÔÈÚ ˙eÏÏk ∆∆¿»ƒ¿««»
‰NÚ ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ ÏÎÏ L¯BL ‡È‰ ‰·‰‡‰ Èk ,‰È˙BÂˆÓeƒ¿∆»ƒ»«¬»ƒ∆¿»»»ƒ¿¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒL ÏÎÏ L¯BL ‡È‰ ‰‡¯i‰Â47 כדברי) ¿«ƒ¿»ƒ∆¿»»»ƒ¿…«¬∆
מצוותֿעשה  רמ"ח כל שורש היא האהבה "כי התניא, בספר הזקן אדמו"ר

הוא  באמת המקיימן כי אמיתי קיום להן אין ובלעדה נמשכות הן וממנה

כי  באמת בו לדבקה אפשר ואי באמת בו לדבקה וחפץ ה' שם את האוהב

רמ"ח  שהם פקודין רמ"ח בקיום אם

היא  והיראה כביכול... דמלכא אברין

ירא  כי לאֿתעשה לשס"ה שורש

הקדושֿ המלכים מלכי במלך למרוד

מזו  פנימית יראה או ברוךֿהוא.

כבודו  עיני למרות מגדולתו שמתבושש

אשר  ה' תועבת כל בעיניו הרע ולעשות

שנא...").

˙ÚaL ,Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»∆¿≈
¯wÈÚL ÌÈ˜Ècˆ ÏL ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»∆«ƒƒ∆ƒ«
È¯‰ ,‰¯B˙c ‰Ï‚ ‰È‰ ÌÈÚƒ¿»»»»ƒ¿∆¿»¬≈
‡È‰ ‰¯B˙c ‰Ï‚pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿∆¿»ƒ
dLÈ ,LÙp‰ ˙ÈÁa ˙Ó‚e„a¿¿«¿ƒ««∆∆∆¿»
˙ÈÁ·a ‰‡aL ‰¯‡‰‰ ˜«̄«∆»»∆»»ƒ¿ƒ«
È¯e‰¯‰ ˙ÏÚBÙe ÛÈwÓ«ƒ∆∆ƒ¿≈

,‰·eLz הראשון העניין היא ¿»
האמורה  הקודש באגרת «¬‡·Ïהמבואר

‰ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba מהצדיק והארה ¿≈«««¿»»
תלמידיו  בצורה eiÓÈÙa˙,על ƒ¿ƒƒ

ומוחשית  ÌÈÏBÎiLגלוייה ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ
‰Ê È¯‰ ,ÏBÎÈ·k LMÓÏ¿«≈ƒ¿»¬≈∆

‰hÓlL ÔÙB‡a הזה ÒÁ¯בעולם ¿∆∆¿«»»≈
¯B‡‰,הצדיק של חייו בימי שהאיר »

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÔÈpÚ˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈
È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡≈∆«ƒƒ¿««
˙eiÓÈt ˙Bl‚Ï ‰È‰ BÈÚL∆ƒ¿»»»¿«¿ƒƒ
˙Ó‚e„a ‡È‰L ,‰¯Bz‰«»∆ƒ¿¿«
Ï"pk) ‰ÓLe Áe¯ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»»««

'Â ÛÈÚÒ דתורה נגלה לימוד ידי שעל »ƒ
עם  מתחברים נפש, בדוגמת שהיא

בגלוי, בעולם שמאירה האלוקות

לימוד  ידי ועל עלמין, כל ממלא בחינת

רוח  בדוגמת שהיא התורה פנימיות

האלוקות ונשמה  עם מתחברים

כל  סובב בחינת מהעולם, שלמעלה

‰ÌÈ¯eLwעלמין  רוח ), בחינות «¿ƒ
‰LÁn·‰ונשמה ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«««¬»»

‰eaÈc¯הנעלמת  ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ÈÁa˙הגלוי , ÌÚ ¯eLw‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ«»ƒ¿ƒ«
È„È ÏÚÂ ,˙ÈÓˆÚ‰ BÁe¯ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡ ,LÙ∆∆¬«««¿»»ƒƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿«¿≈
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ואהבה) יראה (אמּונה הּצּדיק חּיי נמׁשכים ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָזה

כּו'. תלמידיו ותלמידי לתלמידיו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּבפנימּיּות

e‰ÊÂ ּבר ׁשמעֹון ּדרּבי ּבהיּלּולא המיּוחד הענין ¿∆ְְְְְִִִִַַַָָָָ

מצינּו ׁשּלא עז, ויתר ׂשאת ּביתר ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹיֹוחאי

ּתלמידיו  מקּבלים ׁשאז הּצּדיקים, ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּדּוגמתֹו

רק  לא הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד תלמידיו ְְְִִֵַַַַַָָֹותלמידי

ּומּזה  כּו'. ּפנימי  ּבאֹופן ּגם אּלא מּקיף, ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּבאֹופן

וכּמה  ּכּמה ׁשּיׁשנם ׁשאף הלכה, ּבפסק ּגם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָנמׁש

ּובּימים  ּבעֹומר ל"ג ׁשּלפני ּבּימים ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָענינים

ּבעֹומר, ל"ג ּבבֹוא הּנה ּבעֹומר, ל"ג ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלאחרי

ׂשמחתֹו ואחד 94יֹום אחד ּבכל ׂשמחה נעׂשית , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

ׂשמחה  להמׁשי יׂשראל, ּכלל ּבתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָמּיׂשראל,

מעׂשרה  למּטה ׁשהם לענינים עד למּטה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָעצּומה

ְִָטפחים.

רּבי 95ּבּמאמר ÌÈiÒÓeט) ׁשאמר "וזהּו : ¿«≈ְֲִֶֶַַַַָָ

סימנא  אנא יֹוחאי ּבר ְֲִִַַָָָׁשמעֹון

אצילּות 96ּבעלמא  מּבחינת היא נׁשמתֹו ּכי , ְְְְֲִִִִִִַָָָ

עֹולם  ׁשּזהּו "ּבעלמא", היה זה וסימן ְְְִֶֶֶַָָָָָָָמּמׁש",

הּזה  ועֹולם הּגׁשמי הּזה עֹולם הּתחּתֹון, ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָהּזה

ׁשאין  ּבאֹופן ׁשּירד ּכפי לעֹולם ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהחֹומרי,

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא הימּנּו, למּטה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָירידה

ּתחּל נעּוץ ּבסֹופן ואדרּבה, ּכדאיתא 97תן , ְְְְְִִִַַָָָָָָ

ׁשמעֹון 98ּבּזהר  רּבי ׁשל ּכדֹורֹו ּדֹור יהיה ׁשּלא , ְְְִִִֶֶֶַַַֹֹ

ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדֹור עד יֹוחאי ְְְְִִִֶֶַַַָָּבר

ּבּגאּולה  ויגאלנּו צדקנּו, מׁשיח יבֹוא ׁשּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּדֹור

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו והּׁשלימה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָהאמיּתית

רמה  ּביד יֹוצאים יׂשראל ׁשּבני ,99ּובאֹופן ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ּבּספרים  ואיתא ּגלי, ּבריׁש הּתרּגּום 100ּכפירּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּבר  ׁשמעֹון רּבי ּתיבֹות ראׁשי הּוא ְְִִֵֵֵֶַַָׁשּברי"ׁש

טפחים, מעׂשרה למּטה ּדידן, ּבעגלא מּמׁש, ּבקרֹוב יהיה זה וכל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָיֹוחאי.

ראׁשם  על עֹולם יֹוחאי 101וׂשמחת ּבר ׁשמעֹון רּבי ּוכמאמר ּבחביבּותא 102, אנן ְְְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָֹ

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

ועוד.94) מ"וֿז. פ"א וסיון אייר מסכת חסידים משנת פ"ז. ספה"ע שער פע"ח רכג.95)ראה ע' שם ח"א 96)אוה"ת זהר

א. מ"ז.97)רכה, פ"א יצירה שם.98)ספר ח"א זהר וראה א. ט, ח.99)ח"ב יד, עה"פ.100)בשלח אפרים מחנה דגל

.872 ס"ע ח"ג שיחות לקוטי גם יא.101)וראה נא, י. לה, א.102)ישעי' קכח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ˜Ècv‰ ÈiÁ ÌÈÎLÓ ‰Ê חיים אלא בשרים חיים אינם שכאמור ∆ƒ¿»ƒ«≈««ƒ

של  ÂÈ„ÈÓÏ˙Ïרוחניים ˙eiÓÈÙa (‰·‰‡Â ‰‡¯È ‰eÓ‡¡»ƒ¿»¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»
.'eÎ ÂÈ„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ»

¯˙Èa È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏelÈ‰a „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰ e‰ÊÂ¿∆»ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«ƒƒ¿««¿∆∆
eÈˆÓ ‡lL ,ÊÚ ¯˙ÈÂ ˙‡N¿≈¿∆∆»∆…»ƒ
,ÌÈ˜Ècv‰ ¯‡La B˙Ó‚ec¿»ƒ¿»««ƒƒ

Ê‡L,בעומר ל"ג שלו, ההילולא ביום ∆»
È„ÈÓÏ˙Â ÂÈ„ÈÓÏz ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ≈
˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ÂÈ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»«»«
Ìb ‡l‡ ,ÛÈwÓ ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆«ƒ∆»«
‰fÓe .'eÎ ÈÓÈt ÔÙB‡a¿∆¿ƒƒƒ∆
'ביתר  הרוחנית וההמשכה מההארה

זה  יום של עז' וביתר «¿CLÓƒשאת
ביטוי  ומקבל ÒÙa˜העניין Ìb«ƒ¿«

‰ÎÏ‰,למעשהÌLiL Û‡L ¬»»∆«∆∆¿»
ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk הגבלת של «»¿«»ƒ¿»ƒ

הלכה  פי על ÌÈÓia«»ƒהשמחה
ÌÈÓi·e ¯ÓBÚa ‚"Ï ÈÙlL∆ƒ¿≈«»∆«»ƒ

,¯ÓBÚa ‚"Ï È¯Á‡lL כמבואר ∆¿«¬≈«»∆
ספירת  בימי ההנהגה לגבי בהלכה

ÓBÚa¯,העומר, ‚"Ï ‡B·a ‰p‰ƒ≈¿«»∆
B˙ÁÓN ÌBÈ94,רשב"י של ƒ¿»

„Á‡ ÏÎa ‰ÁÓN ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿»¿»∆»
ÏÏk CB˙a ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿¿»
‰ÁÓN CÈLÓ‰Ï ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿»
ÌÈÈÚÏ „Ú ,‰hÓÏ ‰ÓeˆÚ¬»¿«»«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»≈¬»»¿»ƒ
בתוך  בפועל עצומה שמחה של ענינים

הג  המציאות העולם גדרי של שמית

הזה.

ÌÈiÒÓe (Ë'צדק ה'צמח ¿«≈
¯Ó‡na95Èa¯ ¯Ó‡L e‰ÊÂ" : ««¬»¿∆∆»««ƒ

È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL גודל את לבטא ƒ¿««
לאלוקות  שלו הביטול «¬‡‡ועוצם

‡ÓÏÚa ‡ÓÈÒ96, בלבד סימן אני ƒ»»¿»¿»
שום  לי ואין האלוקית, למציאות

לעצמי, ‰È‡מציאות B˙ÓL Èkƒƒ¿»ƒ
,"LnÓ ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒ«»
,"‡ÓÏÚa" ‰È‰ ‰Ê ÔÓÈÒÂ¿ƒ»∆»»¿»¿»
,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ e‰fL∆∆»«∆««¿
ÌÏBÚÂ ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ¿»
ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,È¯ÓBÁ‰ ‰f‰«∆«¿ƒ¿«»»

„¯iL ÈÙk ירוד והכי נחות הכי העולם È¯È„‰להיות ÔÈ‡L ÔÙB‡a ¿ƒ∆»«¿∆∆≈¿ƒ»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ עקבות של בדור ¿«»≈∆¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

מאד  מתגבר הגלות חושך כאשר הגלות, בסוף שני,a¯„‡Â‰,המשיח, מצד ¿«¿«»
יצירה' ה'ספר בלשון כי ביותר, נעלה זה דור Ô˙lÁzדוקא ıeÚ»¿ƒ»»

ÔÙBÒa97, מיוחד קשר יש ולענייננו, ¿»
התחילה  שבו רשב"י של דורו בין

עקבתא  לדור התורה פנימיות התגלות

הגלות סוף של «È‡„kƒ¿ƒ˙‡דמשיחא
fa98¯Bc‰¯כמובא  ‰È‰È ‡lL , «…«∆…ƒ¿∆

ÔBÚÓLנעלה  Èa¯ ÏL B¯B„k¿∆«ƒƒ¿
‡˙·˜Úc ¯Bc „Ú È‡ÁBÈ ¯a«««¿ƒ¿¿»
BaL ¯Bc‰ e‰fL ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»∆∆«∆
eÏ‡‚ÈÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ‡B·È»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿»≈
,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ זקופה בקומה ¿ƒ≈¿ƒ
ÈaL ÔÙB‡·e ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿∆∆¿≈

‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ99, ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
מצ  יציאת לגבי הכתוב רים כלשון

גבוהה  "בגבורה רש"י: (ופירש

‰Ìeb¯zומפורסמת") Le¯ÈÙk¿≈««¿
,ÈÏb LÈ¯a ובפרהסיא בפרסום ¿≈¿ƒ

‡˙È‡Â מובאÌÈ¯Ùqa100 ¿ƒ»«¿»ƒ
˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰ L"È¯aL∆¿≈»≈≈
‰Ê ÏÎÂ .È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿««¿»∆
'ביד  השלימה והגאולה המשיח ביאת

גלי' 'בריש B¯˜a·רמה', ‰È‰Èƒ¿∆¿»
Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,LnÓ במהירות «»«¬»»ƒ»

שלנו, וההבנה) המושגים «»¿hÓÏ‰(לפי
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ במציאות ≈¬»»¿»ƒ

ÌÏBÚגשמית, ˙ÁÓNÂ שמחה ¿ƒ¿«»
¯‡ÌLנצחית  ÏÚ101¯Ó‡ÓÎe , «…»¿«¬«

È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯102 «ƒƒ¿««
רבי  עם ישב שרשב"י הזוהר כסיפור

קול  שמעו והם אבא ורבי בנו אלעזר

[מהפחד] לזו זו נקשו וארכובותיהם

העליונה' 'הכנופיה של קול זה והיה

'ה' ואמר רשב"י שמח שמתכנסים,

להיות  ראוי שם יראתי', שמעך שמעתי

אבל ÈÏz‡ירא, ‡˙e·È·Áa Ô‡¬««¬ƒ»«¿»
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כי l"yz'd ,xnera b"l

ׁשּנאמר  מיּלתא, אלקי103ּתליא הוי' את ואהבּת ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּוכתיב  ּבאהבה 104וכּו', ה', אמר אתכם אהבּתי ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

הּנֹותן  ׁשּכל ּבאֹופן היא ההמׁשכה ׁשאז ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבגלּוי,

נֹותן  הּוא יפה הּפתּוחה 105ּבעין הּמלאה מּידֹו , ְְְִִֵֵַַַָָָָָ

והרחבה  ּכלי 106הּקדֹוׁשה הּוא ׁשהּמּטה ּובאֹופן , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָ

היציאה  ונעׂשית עּמֹו. ּומתאחד זה ּגיּלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלקּבל

ואֹול עּוּלכם מֹוטֹות ּדואׁשּבֹור ּבאֹופן ְְְְֵֵֶֶֶַָָָמהּגלּות

קֹוממּיּות  (מּתֹורת 107אתכם רׁש"י ּכפירּוׁש , ְְְִִִֵֶֶַַ

לאֹופן  ּבאים ּכ ואחר זקּופה, ּבקֹומה ְְְְֲִִֶַַָָָָֹּכהנים)

אדם  ׁשל קֹומֹות ּכׁשני ּבקֹוממּיּות, יֹותר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָנעלה

ׁשהיתה 108הראׁשֹון  (ּכפי אּמה מאה רק לא , ְְִִֵֶַַָָָָָֹ

החטא  לאחר הראׁשֹון אדם אּלא 109קֹומת ,( ְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשנה  ּדעׂשרים הענין עם (ׁשּקׁשּור אּמה ׁשּזהּו110מאתים מאה, ּפעמים ׁשּתי ,( ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

הּכתר  ּפנימּיּות עם יחד הּכתר, על 111ענין מּמׁש, ּבקרֹוב למּטה, ׁשּנמׁש ּכפי , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לבב. וטּוב ׂשמחה מּתֹו חּוצה, מעינ ֹותי יפּוצּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָידי
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ה.103) ו, ב.104)ואתחנן א, וש"נ.105)מלאכי א. נג, ב"ב המזון.106)ראה דברכת שלישית פרשתנו 107)ברכה

יג. כו, א.108)(בחוקותי) ק, סנהדרין א. עה, שם.109)ב"ב סנהדרין פרש"י אדמו"ר 110)ראה של להסתלקותֿהילולא

(המו"ל). תקד.111)מהוריי"צ ע' ויקרא הרמון פלח תשל. ע' תערב. ע' תרנג. ע' בחוקותי אוה"ת גם ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˙lÈÓ בחביבות הדבר אנחנו תלוי Ó‡pL103z·‰‡Â¯[באהבה] ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»

,'eÎÂ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ישראל‡˙ בני מצד ה' ‡‰·È˙Îe104Èz·אהבת ≈¬»»¡…∆¿¿ƒ»«¿ƒ
,'‰ ¯Ó‡ ÌÎ˙‡ הקדושֿברוךֿהוא מצד ישראל בני a‡‰·‰אהבת ∆¿∆»«¿«¬»

Ê‡L ,ÈeÏ‚a בגלוי אהבה יש למטה ‰‰ÎLÓ‰כאשר מלמעלה והגילוי ¿»∆»««¿»»
ÔÈÚa Ô˙Bp‰ ÏkL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»«≈¿«ƒ

Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ105, הנותן לגבי  »»≈
נכלל  מה ספק ויש מתנה לחברו

הסתם  שמן ז"ל חכמינו אמרו בנתינה,

"כל  כי שבספק החלק את גם נתן

לעניין  וגם נותן", יפה בעין הנותן

יפה', 'בעין היא הרי זו, «B„iÓƒהמשכה
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡Ïn‰«¿≈»«¿»«¿»

‰·Á¯‰Â106,הקדושֿברוךֿהוא של ¿»¿»»
‰hn‰L ÔÙB‡·e נמשכת שאליו ¿∆∆««»

למטה  מלמעלה ÈÏkההמשכה ‡e‰¿ƒ
Á‡˙Óe„ראוי  ‰Ê ÈelÈb Ïa˜Ï¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈

‰‡ÈˆÈ‰ ˙ÈNÚÂ .BnÚƒ¿«¬≈«¿ƒ»
¯BaL‡Âc ÔÙB‡a ˙eÏb‰Ó≈«»¿∆¿»∆¿

ÌÎleÚ ˙BËBÓ עול וביטול שבירת ¿∆
‡˙ÌÎהגלות  CÏB‡Â»≈∆¿∆

˙eiÓÓB˜107È"L¯ Le¯ÈÙk , ¿ƒ¿≈«ƒ
‰ÓB˜a (ÌÈ‰k ˙¯BzÓ)ƒ«…¬ƒ¿»

,˙eiÓÓB˜a ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡Ï ÌÈ‡a Ck ¯Á‡Â ,‰Ùe˜Ê כדברי ¿»¿««»»ƒ¿∆«¬∆≈¿¿ƒ
הוא  ש'קוממיות' ‰¯‡ÔBLהגמרא Ì„‡ ÏL ˙BÓB˜ ÈLk108‡Ï , ƒ¿≈∆»»»ƒ…

¯Á‡Ï ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙ÓB˜ ‰˙È‰L ÈÙk) ‰n‡ ‰‡Ó ˜«̄≈»«»¿ƒ∆»¿»«»»»ƒ¿««
‡ËÁ‰109"כפך עלי "ותשת שנאמר אמה, למאה קומתו והופחתה שנענש «≈¿

מאה  בגימטריא ‡l‡וכף ,(∆»
ÌÚ ¯eLwL) ‰n‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«»∆»ƒ

‰L ÌÈ¯NÚc ÔÈÚ‰110 »ƒ¿»¿∆¿ƒ»»
שנה  עשרים מלאו תש"ל, זו, שבשנה

תש"י, בשנת הריי"צ הרבי להסתלקות

עשרים  של כפולה הוא ),ומאתיים
ÔÈÚ e‰fL ,‰‡Ó ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

¯˙k‰,(620) 'עשרים' בגימטריא «∆∆
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ÌÚ „ÁÈ111, ««ƒ¿ƒƒ«∆∆

·B¯˜a ,‰hÓÏ CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»¿«»¿»
,LnÓ יהיו והגאולה המשיח וביאת «»

EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈ È„È ÏÚ«¿≈»«¿¿∆
·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓ ,‰ˆeÁ»ƒƒ¿»¿

.··Ï≈»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' מוה"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי הודעתו כי ת"ל נתמלאו לו ז"ן שנה לאריכות ימים ושנים טובות, ויתן השי"ת 

ויאריך שנים טובות ביחד עם זוגתו תחי' במנוחת הנפש ובמנוחת הגוף וישבעו רוב נחת מכל יו"ח יחיו 

מתוך הרחבה.

ומספקת  עליהם,  אותו  מינה  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  הענינים  באלה  העסקנות  זכות  ויכולה 

עסקנות זו בלבד להמשיך לו ולזוגתו תחי' בריאות נכונה ותוספת כח להמשיך טוב בעניניהם.

זו הנני שולח ברכתי ליום הולדת בנם הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ באמונה  בהזדמנות 

מוה"ר שלום דובער שי' ובן שלשים לכח יוסיף כח ואומץ בעבודתו בקדש וזה ימשיך לו ולב"ב ולכל 

ילדיהם שי' כל המצטרך להם בהרחבה.

בברכ]ת[ טוב גו"ר לו ולזוג' יחיו.



כב

.l"yz'd ,xii` g"dan ,ixg` t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אזי ...‰. הבריאה בהתחלת שהי' כפי אופן באותו הוא הלבנה מולד שכאשר לעיל להאמור בנוגע
ובחוץ  הגלות בזמן זה ענין שייך איך להבין: צריך – הוא" חסד חפץ "כי מבחי' למטה ההמשכה נעשית

לארץ?!

היו  הבית בזמן שגם ואף אור. של ומצב מעמד אז שהי' כיון זה, ענין להיות יכול הי' הבית בזמן
ועד  "באשלמותא", הי' לא שבו זמן והי' באשלמותא", סיהרא "קיימא שבו זמן שהי' מדריגות, חילוקי

אור; של ומצב מעמד זה הרי אעפ"כ אבל בלבד, נקודה של לאופן

זמן  נקרא שלכן הלבנה, אור לא וגם השמש, אור לא – אור של ענין אין שאז הגלות בזמן משא"כ
הלבנה, אור – אור של ענין גם בו להיות יכול "לילה", כי, "חושך", גם אלא "לילה", רק לא הגלות

בשלימות, שלא או בשלימות אם

הסיפור – גם בלימודו 35וכידוע הוספה פעל זה ענין ואדרבה: הלבנה, לאור שלמד הזקן רבינו אודות
שלו  והחושים הכחות ערך לפי –אפילו

כלל. אור בו שאין ומצב מעמד על מורה "חושך" משא"כ

וע  "חושך", נקרא הגלות שזמן לפעול וכיון יכולים איך – ומכופל" כפול "חושך המורגל ללשון ד
למטה?! יומשך חסד" חפץ "כי שמבחי'

קצוות  ב' הם הקצה" אל הקצה "מן כי, הקצה", אל הקצה "מן מאשר יותר הערך ריחוק זה והרי
מההמשכה  (שלמעלה חסד" חפץ "כי מבחי' ההמשכה ואילו ביניהם, שייכות איזו יש ולכן אחד, ענין של
הרבה  הערך ריחוק של באופן זה הרי – הגלות זמן של ומכופל כפול בחושך למטה המטה) עבודת שע"י

יותר!

כך, וחושך, אור ותחתון, עליון הגדרים קיימים לא שלגביו כזה ממקום נמשך זה שענין ועכצ"ל,
חפץ  "כי דבחי' ההמשכה להיות יכולה זה ומצד בשוה, הם האמיתי) גבול (בלי סוף אין ואור שחושך

הגלות. זמן של ומכופל כפול בחושך התחתון, בעוה"ז למטה שתומשך באופן הוא" חסד

.Âלמטה להיות צריך זה שענין זאת, :ielbaועוד

הידוע  וכפתגם בהעלם. זהו אבל למטה, אמנם נמצא ומהות שעצמות – אוצר 36ובהקדים כמו שזהו
שנמצא  מה ויתגלה לבוא לעתיד התיבה את יפתחו ידו שעל ה"מפתח" גם וישנו סגורה, בתיבה שנמצא

בגלוי. למטה יהי' ומהות שעצמות לפעול צורך יש ולכן בהעלם. עדיין זה הרי עתה אבל בה,

ראה  ד"כזה באופן להיות צריך החודש קידוש שהרי – בר"ח הלבנה מולד עם קשור זה ענין וגם
יש 37וקדש" הלבנה קידוש שלצורך בכך גם וכמודגש בשר, לעיני בגלוי נראית תהי' שהלבנה היינו, ,

קבלה  ע"פ והן נגלה ע"פ (הן ימים ז' או ג' בפועל.38להמתין הלבנה את לראות שיוכלו כדי (

והכח  הלבנה מולד שע"י ההמשכה גם הרי בשר, בעיני הלבנה את לראות הכרח יש נגלה שע"פ וכיון
נקודה, של באופן רק הוא זה  ענין כאשר וגם זאת. לראות שיוכלו באופן למטה בגלוי צ"ל אותה שפועל

העצמי". "מרחב של באופן היא הרי למעלה היא שהנקודה כפי הנה
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ספ"א.35) ח"א רבי בית ראה
(א,36) דברים ר"פ לקו"ת ג). (ח, בראשית ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ב).
הל'37) ריש רמב"ם ב. יב, בא ופרש"י מכילתא א. כ, ר"ה

קידוה"ח.
ס"ע 38) ד (כרך הלבנה ברכת ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. תסח).
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שהענין  (ס"א) משנת"ל בפשטות וע"ד רש"י בפירוש גם מובא חדשים" בעיניך יהיו יום ד"בכל
אבי"ע  עולמות ד' כנגד הם סוד דרוש רמז פשט הלימוד דרכי שד' ומפורסם הידוע וע"פ ,39הכתובים,

באופן  העשי' בעולם למטה נמשך ד"חדשים" שהענין מובן הרי העשי', עולם כנגד הוא הפשט שדרך כך,
למקרא  חמש לבן גם חפץ *גלוי ד"כי שהענין עבודתו ע"י לפעול מישראל אחד כל של בכחו גם כך –

למטה. בגלוי זאת לראות שיכולים באופן הוא זה שענין למטה, יומשך חסד"

.Ê:הנישואין בענין רואים – זה על והכח

עלמא אכולא לה ש"אסר האירוסין, ענין שישנו – ענינים 40כהקדש"ובהקדים ב' בזה שיש ענין 41, :
וענין כו'", לה "אסר – איסור ו"עשה של מרע" ד"סור הענינים ב' הם ובעבודה "כהקדש", – קדושה של

ההולדה. כח מתגלה שבו הנישואין, לענין מגיע זה אין עדיין אבל טוב";

תשמח  שמח בהמשך כמבואר – בזה והיינו,42והענין למטה, האיןֿסוף כח גילוי הוא ההולדה שכח
להתפאר" ידי ד"מעשה הענין גם 43שמצד ישנו העולם, את לברוא ויכלתו בכחו לבדו שהוא כשם הנה ,

ההולדה  בכח שמתגלה הא"ס כח הפסק.44למטה ללא ממש, גבול בלי שהוא

ר"ת  "לבנה" כי, – ללבנה שייך הנישואין ענין קשור 46רביעי"dיוםlישאתpתולהa"45וגם זה וענין .
בשל"ה  (כמובא המאורות נתלו שבו רביעי  יום מעלת עם הצ"צ 47גם בדרושי ).48ונתבאר

נקראת  וכנס"י חתן נקרא שהקב"ה כידוע וכנס"י, להקב"ה בנוגע הוא הנישואין בענין המכוון והרי
השירים  שיר נאמר זה (ועל חלקי 49כלה ככל השירים, שיר (שהרי מישראל אחד לכל שייך זה וענין ,(

כיון  ומצבו, מעמדו על הבט מבלי "בתולה", בשם שנקרא בפרט), מישראל אחד לכל ניתן התורה,
הוא" ישראל שחטא ית'"50ש"אע"פ אתו באמנה היתה החטא בשעת ו"גם ,51.

למטה  נמצא זה שכח ובאופן עבודתו, ע"י לפעול מישראל אחד כל של כחו גדול כמה עד מובן ומזה
הרוחנית. לעבודה בנוגע הוא שכן ועאכו"כ בגשמיות, ההולדה בענין הא"ס כח מגילוי במכ"ש – בגלוי

אודות  בנפשי' איניש שידע כפי הגלות, זמן של ומכופל כפול בחושך שנמצאים למרות הנה ולכן,
כולל  ה"מאור", את וגם האור, את להמשיך בכחו יש – שבעצמו החושך אודות וגם שבעולם החושך

הוא" חסד חפץ ד"כי הבחי' את להמשיך הראשונה, כבפעם הלבנה מולד בזמן המודגש באופן .52גם

היעוד  לקיום שזוכים עבדיו 53ועד וזרע וירשוה שם וישבו יהודה ערי ויבנה ציון יושיע ש"אלקים
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת בה", ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה

***

.Á.'גו השבת ממחרת לכם וספרתם ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

לקיים)* ירצה באם שיתבונןieeivdהיינו כדי a"eike(היינו משא"כ זה), על מספיק למקרא חמש הבן של שכלו וגם ,

"eidiyחדשים ביום"eli`kעליכם בו וכו'.4שמעתם להתבונן א"צ שאז ,
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(39.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ע"ב.40) ריש ב, קידושין
(41.15 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ואילך.42) קעה ע' תרנ"ז סה"מ
כא.43) ס, ישעי'
בתניא 44) (המבואר העפר ביסוד שמתגלה ממה יותר ועוד

רע"א). מ, שה"ש לקו"ת וראה ואילך). סע"א (קלב, ס"כ אגה"ק
מג 45) אות חו"כ ערך תרמ"ז) (ווארשא מטעמים בס' הובא

מפרשים). (בשם
כתובות.46) ריש
ב).47) (קא, האותיות שער
ב.48) שסא, ויחי אוה"ת
וש"נ.49) .140 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
רע"א.50) מד, סנהדרין
ספכ"ד.51) תניא
(52) קצת ).l"endחסר
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.Ë,אחש"פ גם כולל השבוע, ימי ששת כל עולים שבו פסח, של אחרון שלאחרי הש"ק יום שזהו כיון
פסח  של דאחרון בהתוועדות נתבאר ולא באמצע שנשאר מה לסיים המקום כאן לדברי 54הנה בנוגע –

תשובה  שבהל' משיח, אודות ישראל55הרמב"ם כל "נתאוו כו'",כותב המשיח לימות וחכמיהם נביאיהם
מלכים  בהל' ישראל".56ואילו "כל מזכיר ואינו כו'", המשיח ימות והנביאים החכמים "נתאוו רק כותב

זה  "ומפני חיוב: בלשון כותב תשובה שבהל' לשונו, בשינוי עצמו הרמב"ם מבהיר זה ענין ובכן:
. .נתאוו שינוחו כדי המשיח לימות בהל'. ואילו אחרים; טעמים שולל אינו אבל כו'", בחכמה וירבו .

. נתאוו "לא שלילה: בלשון כותב בתורה מלכים פנויין שיהיו כדי אלא כו' כדי לא המשיח ימות .
וחכמתה".

בזה: והביאור

" .l`הלשון כו'נתאוו כדי לא המשיח  ימות .`l` שהסיבה היינו, וחכמתה", בתורה פנויין שיהיו כדי
שלא  הפרנסה, דאגות יהיו שלא כדי ולא התורה, לימוד בשביל רק היא המשיח ימות שרוצים היחידה
"החכמים  על אלא ישראל", "כל על לומר אפשר אי – וכו' ה"בנק" עם ולהתעסק חובות, לפרוע יצטרכו

. נתאוו זה "מפני הלשון אבל בלבד; .והנביאים" שינוחו כדי המשיח לימות כו'",. בחכמה וירבו .
ישראל". "כל על לומר שפיר אפשר – נוספים טעמים לשלול מבלי

ולכן:

אלא  ומופתים", "אותות שיהיו קודם המשיח, דימות הזמן תחילת אודות מדובר ששם מלכים, בהל'
בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין ש"אין באופן שמשיח 57רק ומצב ובמעמד ,

כו'"58"יכוף  בה לילך ישראל שנתאוו59כל לומר אפשר אי –l`xyi lk תורה ללמוד כדי המשיח ימות
ולאידך, וכיו"ב; עשירות של נוספת סיבה עם ביחד במנוחה תורה ללמוד בשביל לא ואפילו במנוחה,

" אז גם לומר יכולים – והנביאים" ל"החכמים .נ l`בנוגע כו'תאוו כדי לא המשיח ימות .`l` כדי
וחכמתה". בתורה פנויין שיהיו

השכר  ושלימות התשובה לענין בשייכות המשיח ימות אודות מדובר ששם תשובה, בהל' משא"כ
הבא  ש"נתאוו59דעולם לומר אפשר אזי –l`xyi lk.. שינוחו כדי המשיח לימות כו'",. בחכמה וירבו .

המשיח לימות נתאוו ישראל" ש"כל לומר אפשר אי שעדיין wxeאלא j` בשביל ולא התורה, לימוד בשביל
כו'". אלא כו' נתאוו "לא הענינים, שאר את שולל הרמב"ם אין ולכן אז, שיהיו וכו' והמעדנים העשירות

.È הרוב על ו"התורה מישראל, לכאו"א הוראה הם התורה עניני שכל כמ"פ המדובר ע"פ והנה,
נתאוו60תדבר" "לא מלכים בהל' הרמב"ם מ"ש שגם לומר בהכרח ,mi`iapde minkgdהמשיח l`ימות

כו' מישראל:`l`כדי אחד לכל הוראה מהוה וחכמתה", בתורה פנויין שיהיו כדי

אבל  הלימוד; בהתחלת רק זה הרי – והנביאים" ל"החכמים רק ששייך המשיח דימות ומצב המעמד
ימות  נתאוו ש"לא ומצב מעמד הלומד אצל נפעל התורה בכח הנה מלכים, להל' כבר מגיעים כאשר
בשביל  ולא התורה, לימוד בשביל ורק אך – וחכמתה" בתורה פנויין שיהיו כדי אלא כו' כדי לא המשיח

אז. שיהיו העשירות עניני כל

מה  שזהו הידוע וכאמור וכהפתגם התורה, לימוד ע"י בתורה,61שנפעל למדת שאתה מה הוא זה כל :
אחרים, בענינים יחפוץ שלא האדם את מלמדת שהתורה ובנדו"ד, התורה?!... אותך לימדה מה אבל
ומקיפו  המושכל את תופס ש"השכל באופן הוא התורה שלימוד לפי והיינו בלבד, התורה בלימוד רק אלא
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לוֿלז.53) סט, תהלים
כמה 54) – ואילך). 164 ע' שם מנחם (תורת ואילך סנ"ה

) אחש"פ בשיחת נכללו השיחה, בהמשך שנאמרו ).l"endפרטים
ספ"ט.55)
בסופן.56)

ה"ב.57) פי"ב
ספי"א.58)
ואילך).59) 165 ס"ע (שם ואילך סנ"ז אחש"פ שיחת ראה
פל"ד.60) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.61) .117 ע' חמ"ה התוועדויות – מנחם תורת ראה
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. כו'"בשכלו במושכל מלובש השכל וגם .. נפלא (כמבואר ב"יחוד ממש" ומיוחדים לאחדים להיות .
ועי"ז62בתניא  במנוחה.), תורה ללמוד אלא רצונם שאין "החכמים" של לדרגא מגיע

של  הענינים כל הקב"ה נותן אזי – תורה מלבד דבר שום לרצות שלא כזה, באופן מתנהגים וכאשר
שם. שנימנו הענינים פרטי שאר וכל כעפר", מצויין המעדנים "כל הרמב"ם: ובלשון בהרחבה, עשירות

מארז"ל  שענין 63וע"ד (היינו, הכבוד מן הבורח וכל ממנו, בורח הכבוד הכבוד, אחר הרודף "כל
לא  האדם שכאשר הפרנסה, לענין בנוגע ועד"ז אחריו", רודף הכבוד אצלו), מקום תופס אינו הכבוד

עשירות. גם הקב"ה נותן אזי עשירות, אחר רודף

בתהלים – כמ"ש תמיד, הקב"ה נותן וכפירוש 64פרנסה, רצון", חי לכל ומשביע ידך את "פותח
אבל  תאווה"), ווילדע ("א פראית תאווה אמנם זוהי ותאוותו". רצונו לפי חי לכל "משביע ַהמצו"ד:
יותר  נעלה ענין ישנו אבל זו; תאווה גם הקב"ה ממלא זו, תאווה עם אותו ברא שהקב"ה כיון אעפ"כ,
כו'. עשירות גם הקב"ה לו נותן אזי התורה, לימוד מלבד דבר שום רוצה שאינו בעצמו פועל שכאשר –

מלכים  בהל' נאמרו וכו'" כעפר מצויין המעדנים "כל המשיח שבימות הדברים פרטי שכל הטעם וזהו
ש" ומצב במעמד כשנמצאים רק וכו', העשירות כל את מקבלים אימתי כי, – .l`דוקא כדי `l`.נתאוו

וחכמתה". בתורה פנויין שיהיו

מתו  יהי' התורה שלימוד – לנו תהי' המצטרך וכן כל אחד לכל נותן שהקב"ה כיון אמיתית, מנוחה ך
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו רויחי, ומזוני חיי בבני היעוד 65לו לקיום שזוכים ועד ,66

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה

***

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש עשה 67הביאור הכפורים יום "כשהגיע משה", את ה' צוה כאשר "ויעש
מלך", גזירת כמקיים אלא לגדולתו, לובשן הי' שלא אהרן של שבחו ולהגיד הזה, כסדר

אהרן – בני שני ל(מיתת בסמיכות נאמרה זו שפרשה "ויעש 68דכיון שגם לומר מקום יש ניסן, ב)ר"ח
לאח"ז) שנה חצי ביוהכ"פ, (ולא זמן באותו הי' זאת,69גו'" לעשות עצמו על שקיבל אלא בפועל, לא –

בא  בפ' רש"י שפירש .70כפי עליהם שקבלו "מכיון ויעשו", מובן "וילכו אינו עפ"ז אבל עשו". כאילו .
"ויעש" כאן רש"י מפרש ולכן לעשי'. נחשבת שהקבלה בא מפ' כבר יודעים שהרי שבדבר, החידוש

הכפורים".71כפשוטו  יום "כשהגיע –
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פ"ה.62)
פי'63) א. שנז, של"ה ג. ויקרא תנחומא ב. יג, עירובין ראה

סג. ע' ח"ג באג"ק הובא ב. ח, יומא לע"י הבונה
טז.64) קמה,
דברהמ"ז.65) הג' ברכה נוסח
ט.66) יא, ישעי'
לד.67) טז, פרשתנו
כדרך 68) ימות "שלא – נפש פיקוח של ענין שזהו ובפרט

וכן  – שהקב"ה בודאי הרי ב), טז, פרשתנו (פרש"י בניו" שמתו
זה. ענין דחה לא – רבינו משה

עצמו 69) זה פסוק ועאכו"כ – הפרשה את לחלק דוחק שהרי
זאת  "והיתה הפסוק התחלת גם כולל הפרשה, שכל זמנים, לב' –
"ויעש  הפסוק וסיום ניסן, בר"ח נאמרה גו'", עולם לחוקת לכם

ביוהכ"פ. – גו'"
כח.70) יב,
רש"י 71) מפרש וכיו"ב "ויעש" שנאמר מקום בכל ולכן,

ד): (יד, בשלח בפ' [ולדוגמא: המקומות משאר אחר באופן

היאך  אמרו ולא משה לקול ששמעו שבחן "להגיד כן", "ויעשו
אלא  לנו אין אמרו אלא לברוח, צריכים אנו רודפנו, אל נתקרב
שבחן  "להגיד ובניו", אהרן "ויעשו צו: בס"פ עמרם"; בן דברי

בהעלותך  בפ' ושמאל"; ימין הטו אהרן",שלא כן "ויעש ג): (ח,
חידוש  אותו לומר אין כי שינה"], שלא אהרן של שבחו "להגיד

הערה שבפנים (לקו"ש 11).*ב"פ
מצינו  – מאומה רש"י פירש לא שבהם למקומות ובנוגע
"ויעשו  ה): (ט, בהעלותך שבפ' צו), ס"פ (שפ"ח רש"י במפרשי
אותה  שכל "מפני שבחן, להגיד לפרש אפשר אי הפסח", את
ארבעים  שכל רש"י שפירש כמו ישראל, של בגנותן מדברת פרשה
בפ' וכן וכו'". זה אלא פסח עשו לא במדבר ישראל שהיו שנה
"כיון  שבחו, להגיד לפרש אפשר אי משה", "ויעש כו): (יז, קרח
זה  ואין שליחותו, עושה שליח דחזקה מקום, של שלוחו שהוא
(הובא  הרא"ם ובפי' משלחו". שליחות כשעושה לשליח שבח
ומסיים: בהעלותך, בפ' פירשו שלא הטעם מבאר שם) בשפ"ח

. משה ויעש גבי קרח בפרשת ידעתי "אך לא כלום, דרשו שלא .
.(5 הערה שבפנים לקו"ש (וראה למה"
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בשתים: – שבדבר החידוש לבאר רש"י וממשיך

– הזה" כסדר i"yx"עשה yxity הפסוק על מקומו 72לפנ"ז זה שאין רבותינו "אמרו גו'", אהרן "ובא
מביאה  חוץ הסדר, על נאמרה כולה הפרשה שכל ואמרו יומא, במסכת לדבריהם טעם ונתנו זה, מקרא של

בתורה  שנכתב כפי אחר, בסדר לו אמר שמשה אף כו'", .73זו

כסדר ש"עשה האמור ע"פ כהסדרdfdאבל, ולא ,"xn`y זה על לומר אפשר איך למשה, הקב"ה
משה"? את ה' צוה כאשר "ויעש

. שבחו "ולהגיד רש"י: מוסיף "כאשר",ולכן על (לא היא ההדגשה שעיקר מלך", גזירת כמקיים .
"צוה". על אלא)

זהב, לבגדי בנוגע ולא דיוהכ"פ, הבד לבגדי בנוגע נאמר לגדולתו", לובשן הי' "שלא זה וחידוש
ולתפארת" "לכבוד הם יותר שלכאורה וחשובים ליום 76* בגדים ארבעה באותן ישתמש ש"לא דכיון –

אחר" ותפארת 76כפורים כבוד – הגדולה מצד (לא הם אלו שבגדים לומר מקום יש כהונה 77, של –
"לגדולת  אלא) כיוןeגדולה, אחר, ביוהכ"פ בהם להשתמש לו אין ולכן אהרן), (של "dpzyny משנה

וכו') הבגדים המשכן, (משא"כ –לשנה

ואילך. 128 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.·È מדובר שבו פסוק באותו שנאמר – יוהכ"פ על שקאי גו'", ל"ויעש בנוגע ולבאר להוסיף ויש
ניסן: בר"ח שנאמר ענין אודות

לאחרי  לעשות שיצטרך ענין אודות שמדובר למרות הנה זה, ציווי רבינו ממשה שמע אהרן כאשר
התחיל שנה, cineחצי skiz!הציווי את לקיים להתכונן

הציווי,– כששמע שמיד בפועל, הי' כך אבל סי"א), (כנ"ל אחר חידוש ללמדנו בא זה פסוק אמנם
אחד. בפסוק התורה קבעתם ולכן לעשותו, להתכונן –התחיל

צריך  ומיד תיכף הנה ציווי, שומעים שכאשר – תומ"צ בעניני ההנהגה לאופן בנוגע הוראה גם וזוהי
ממש. בפועל לקיימו להחליט

זהב,74שנאמר )* בגדי על יותר mbeבעיקר ולתפארת לכבוד הם שש דבגדי (ופשיטא שלו הבד בגדי – לבסוף הנמנה על

לג מ"ע להרמב"ם מסהמ"צ ולהעיר בגדים). והיפות"eteqaמסתם הטובות מהאבנים וזולתם וישפה שוהם מזהב "שהם :

כתוב  בבניו שגם אף כן ולתפארת"!).75(וכותב "לכבוד
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כג.72) טז,
"ובצלאל 73) כב) לח, (פקודי הפסוק על רש"י פירוש וע"ד

משה  אותו צוה "אשר משה", את ה' צוה אשר כל את עשה גו'
שלא  דברים אפי' משה, את ה' צוה אשר כל אלא כאן, כתיב אין
משה  כי בסיני, למשה שנאמר למה דעתו הסכימה רבו לו אמר
בצלאל, לו אמר משכן, ואח"כ כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה

. בתוכו כלים משים ואח"כ בית תחלה לעשות עולם א"ל מנהג .
וכו'". הקב"ה לי צוה כך בוודאי כי היית, אל בצל משה

כי: – יותר גדול חידוש זה הרי לעשיית ובנדו"ד בנוגע
לבצלאל הי' t"rהמשכן, gxkdlky,אחר באופן צ"ל שהסדר

כלים משים ואח"כ בית תחלה לעשות עולם "מנהג בתוכו",שהרי
ביוהכ"פ  העבודה לסדר בנוגע gxkdמשא"כ oi` הפסוק על לומר

מדברי  גם וכמובן זה", מקרא של מקומו זה ש"אין אהרן" "ובא
"אמרו זה שענין טעם epizeaxרש"י "ונתנו ומוסיף דוקא, "

כיון  הטעם, את מפרש אינו ואעפ"כ יומא", במסכת לדבריהם
שאעפ"כ  – החידוש וזהו מקרא. של בפשוטו מוכרח זה שאין

הזה". כסדר ו"עשה אהרן כיון
ב.74) כח, תצוה
מ.75) שם,
מבגדי לכאורה 76) יותר חשובים הם בד שבגדי לתרץ אפשר

(בד) שש בגדי אותו "וילבש ביוסף: ממ"ש לדבר וראי' זהב,
הלבישו  שלא ומזה מב), מא, (מקץ צווארו" על הזהב רביד וישם
מוכח, שש, בגדי אלא צווארו), על זהב רביד שם (ורק זהב בגדי
שש, "בגדי שם: מפרש רש"י אבל, יותר. חשובים שש שבגדי

(ומוסיף) הוא חשיבות עתה,mixvnaדבר משא"כ (דוקא), "
זהב  בגדי – במדבר אלא) במצרים, (לא נמצאים בנ"י כאשר

שש. מבגדי יותר חשובים
שעיקרו 77) ותפארת כבוד שייך לא אלו שבבגדים ובפרט

אלו  בגדים שלבישת כיון – פמ"ה) ח"ג מו"נ (ראה הרואים בפני
(ואפילו  אחד אף הי' לא ששם בפנים, העבודה בשביל היתה
בלבד, קצר לזמן זה הי' בחוץ, העבודה לצורך בהם שיצא בשעה

רבים). ראוהו שלא כך,
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.‚È,ומיד תיכף הקב"ה מראה ומכופל, כפול בחושך בגלות שכשנמצאים ההפכי, בקצה גם הוא וכן
כו' להמתין יהודי:78מבלי מיהו ושאלת הנכריות הנשים אודות לאחרונה להמדובר בנוגע שאירע כפי –

:79ובהקדמה 

ואח"כ  ארבעה. על גברו שחמשה לאחרי – גופא ובזה אנשים, תשעה של החלטה עם התחיל זה ענין
שת  בשם מדברים שהם באמרם, אנשים, 120 ע"י ההחלטה צורך,נתקבלה שאין יהודים, מליון וחצי ים

הרי  בחיוב, וכשמשיב ישראל, בארץ חלק רוצה הוא אם אותו ששואלים די אלא כהלכה, בגיור ח"ו,
יהודי! הוא

ממדינת  שבאים לאלה בנוגע להקל יש אבל כהלכה, בגיור צורך יש שבאמת ואמר, רב בא ואח"כ
להם  להנפיק יש ישראל , בארץ חלק שרוצים ואומרים מרוסיא, גוי' או גוי בא שכאשר והיינו, רוסיא,

בארץ. חלק להם וליתן "יהודים", שהם תעודה

מסקוטלאנד  שבא לגוי רוסי  גוי בין החילוק מהו מרוסיא, לגוי בנוגע מקילים אם –80[לכאורה: !? ַ
זה, על מחה לא אחד ואף זמן, משך שעבר לאחרי אופן, ובכל השמאלנים... רק שאלו זו שאלה ובכן,

הדבר!]. נקבע

תעלת  יד על והתיישבו הרוסים באו – דיבור כדי תוך אתר, על – זה לאחרי מיד פלא: זה וראה
הלאה! לטוס ליהודים שאסור והכריזו סואץ,

להם  שיש דבר, של פירושו ישראל, בארץ חלק לרוסים כשנותנים הענינים: קשר את מיד רואים וכאן
אינכם  והלאה ומכאן לטוס, יכולים הנכם כאן עד דעתם: את מיד מביעים הם הרי שכן, וכיון שם. דעה

לטוס! יכולים

עצמך: והגע לפתע, קרה מה להבין אפשר אי – זאת לולי

עצות, בנתינת רק לא למצרים הרוסים סייעו – תשכ"ז שבועות מלפני שנים, שלש – הזמן כל במשך
ברגל  רק לא לשם שנכנסו כך, שם!...), נהרגו שגם "גנרלים", גם (כולל ואנשים נשק במשלוח גם אלא
ע"י  זאת עשו ליהודים, דברֿמה לומר רצו וכאשר בחשאי, זאת עשו אבל רגליים... בשתי אלא אחת

ליהודים. ישירות דבר לומר "העזה" להם היתה לא ומעולם וכיו"ב, "שגריר"

קרה  מה – משיח? שיבוא עד זמן, קצת עוד ימשך זה שמצב הקב"ה עשה לא למה שכן, וכיון
הלאה?! לטוס יכולים לא שיהודים אמרו שלפתע

לאשורו  המצב את הקב"ה מראה יתום, דור שזהו שכיון הוא, הענין לרוסים 78אך שיש כשאומרים :
ומכריזים: ישראל ארץ בעניני דעתם את מביעים שהרוסים "מפלה", מיד נוחלים – ישראל בארץ חלק

יותר! ולא תלכו, כאן עד

ישר  לארץ בנוגע דעתם שיביעו מקום הי' לא ישראל, בארץ חלק לרוסים שיש אמרו שלא זמן אל,כל
לנו" ונתנה מהם נטלה ש"ברצונו יודעים81כיון לא אמנם הם – .edfy את הביעו לא לפועל אבל הטעם,

שיש  אומר שאתה כיון אהה!... אומר: מיד אזי – בארץ חלק לרוסים שיש אומרים כאשר אבל דעתם.
על  מתיישב ואכן ישראל! בארץ בעה"ב'שקייט") ּפראווען וועל ("איך בעלות אנהג אזי בארץ, חלק ַלי

כי (אם יותר!...xarnהגבול ולא ללכת, יכולים הנכם כאן עד בפירוש: ואומר לגבול),

.„È!ומצפצף פה פוצה ואין הדברים, את מקשרים שלא כך כל יתום הוא הדור אבל,

במלאכתו" "אומן בהיותו – היצה"ר מסית זה, ה"עצה"82ותמורת ומהי לזה, עצה לטכס שצריך –
משם  לצאת ליהודים שתתיר רוסיא נגד להפגין –83!
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וש"נ.78) .161 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(79.380 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(80.396 ע' שם גם ראה
בראשית.81) ר"פ פרש"י

ב.82) קה, שבת ראה
ואילך.83) 433 ס"ע שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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חז"ל  הוראת היפך – רוסיא נגד ולזעוק הפגנות לערוך [84במקום קטן" בגוי תתגרה בגוי `elit"אל
דבר  שזהו – דוקא] גדול" "בגוי להתגרות בוחרים ואעפ"כ גדול", ל"גוי בנוגע במכ"ש מובן ומזה קטן,
אינו  ולכלֿהפחות לעזור, יכול שבודאי תהלים, קאּפיטל אמור – לקלקל יכול ואדרבה: מועיל, ַשאינו

מקלקל!

.ÂË:"עמי את "שלח בהפגנות שצועקים למה בנוגע – בזה ענין ועוד 

בתורה תיב  מפסוק חלק הם אלו עמי",85ות את "שלח רק מכריזים כאשר ואילו "ויעבדוני"! שסיומו ,
הכוונה! היפך זה הרי – "ויעבדוני" הסיום ללא

פסקינן" לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא ש"כל דין שיש 86יש דבר אלא הכתוב, גזירת זו אין והרי .
ושייך  הענין, באמצע עומדים אלא נסתיים, לא שהענין מוכח הרי משה", פסקי' ש"לא כיון הסברה: לו
לקיים  – ש"יעבדוני" כדי הוא עמי" את ד"שלח שהענין בנדו"ד, ועד"ז שלאח"ז. הדברים להמשך

הקב"ה! של מצוותיו

ישראל  לארץ ולנסוע לצאת ליהודים שיתנו כך כל צועק אתה אם השאלה: את שאל הרוסי הגוי ואכן
דרבנן; למצוות דאורייתא מצוות בין מחלק לא הגוי ישראל?!... לארץ נוסע לא בעצמך אתה למה –
לפני  הנה ענין"), געוואלדיקער ("א כך כל חשוב הו"ע ישראל" ארץ "ישוב אמנם אם שואל: רק ַַהוא
אותם  שמכריחים (או אומרים שהם בשעה בה – ישראל לארץ לנסוע רוסיא ליהודי שיתנו צועק שאתה
לדרוש  תוכל ולאח"ז ישראל, לארץ וסע חפציך את ארוז בעצמך! זאת עשה – בכך רצונם שאין לומר)
לנסוע  ליהודים שיתנו וצועק ב"מנהטן", יושב אתה מדוע ישראל; לארץ לנסוע רוסיא ליהודי שיתנו

ישראל?!... לארץ

שיוכלו  אלא דוקא, ישראל לארץ לנסוע להם שיתנו דורש אינך אם אפילו הגוי: שואל – מזה ויתירה
תדרוש  ולאח"ז בעצמך, מצוות תקיים לראש לכל הנה – תומ"צ לקיים יוכלו שבה חפשית למדינה לצאת
צועק  אתה מה – מצוות מקיים אינך בעצמך אתה כאשר אבל מצוות; לקיים רוסיא ליהודי שיאפשרו

רוסיא?! יהודי עבור המצוות קיום אפשרות אודות

"אע"פ  (שהרי קאּפ" אידישע "א לך שיש אתה ואילו קאּפ", גוי'שע "א לו שיש גוי שואל זו ַַָָשאלה
הוא" ישראל זה?!50שחטא על תענה מה ,(

ה'" ביד ושרים מלכים "לב אלא בחירה, בעל אינו – מה87הגוי שואל שהוא כך, ,dvex d"awdy
מצוות?!... מקיים אינך בעצמך אתה מדוע שישאל:

ריק  כסא הסדר" ב"שולחן שמעמידים עי "ז רוסיא יהודי לטובת לפעול שרוצים לאלו בנוגע ועד"ז
מצה  :88עם

ג' לוקח אינך אם גם מצה! אכילת מצות בעצמך תקיים – השולחן?! על מצה להניח לך יש מה
צריך  הוא לכך; מסרב הוא אבל מצה! כזית אכילת מצות לכלֿהפחות תקיים – וכו' קערה עם מצות
התועלת  מהי – לאכלה. מבלי בשלימותה, המצה את משאיר ולכן רוסיא, ליהודי ממתין שהוא להראות

מצה! אכילה מצות ותקיים המצה, את  אכול – השולחן?! על שלימה נשארת שהמצה מזה

.ÊË.יהודי שהוא עליו ויאמרו ישראל לארץ רוסי גוי יכניסו שלא להבטיח צריכים – לראש לכל

גם  לקיים יכול שאותן נח, בני מצוות משבע חוץ מצוות, לקיים צריך שגוי מקום בשום מצינו לא
אסור  ואדרבה: לקיימם, מחוייב אינו שהגוי המצוות, שאר הם – שם לקיים יכולים שלא מה ברוסיא.

(שבע"פ) תורה ללמוד לו שאסור כשם לקיימם, ואומר 89לו ישראל לארץ מגיע גוי כאשר ואעפ"כ, .
את  ולמול ציצית, וללבוש  תפילין להניח שבת, לשמור שצריך תנאי מעמידים לא – יהודי להיות שרוצה
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א.84) קיג, פסחים ראה
טז.85) ז, יג.וארא שם, א. ט, כו. שם,
וש"נ.86) ב. כז, תענית
(87.1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ

וש"נ.
ואילך.88) 436 ס"ע שם התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ה"ט.89) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין ראה

וש"נ. .157 ס"ע ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
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וכיון  ישראל, בארץ חלק רוצה הוא אם אותו לשאול רק צריך דתית... כפי' זו שהרי לא, זאת עצמו;
"יהודי"! שהוא תעודה לו נותנים בכך, שרצונו

ארץ  על בעלות להם ונותנים רוסיים גויים מכניסים שכאשר כאמור, הצרות, כל מתחילים ומזה
מהרוסים! צרות לסבול שהתחילו – התוצאה את מיד הקב"ה מראה ישראל,

אין  ומסובב, סיבה כשיש כי הדבר, סיבת את לתקן צריך – לעשות מה עצות לחפש במקום ובכן:
ולבוא. לחזור המסובב יכול בקיומה, נשארת שה"סיבה" זמן כל ה"מסובב"; את לתקן עצות לחפש מה

לומ  שרוצים – היא וה"סיבה" ה"סיבה", את לבטל צורך יש לו ולכן ויש "יהודי", שהוא רוסי גוי על ר
וכו'. דעה להביע יכול ולכן ישראל, בארץ חלק

.ÊÈ!ומצפצף פה פוצה אין אחד; לאף  איכפת לא זה וכל

להיות  רוצה ענין לכל בנוגע ולכן, שבגדולים, לגדול ועד בישראל, לגדול עצמו את מחזיק אחד כל
בראש", ה"קופץ

מגילה – במסכת הגמרא מדברי בראש" "קופץ להיות "הסכמה" לו שיש היא –90האמת

מאומה! עושה אינו כו', משהו לפעול כשצריך זה, בענין אבל

עמיתך" את תוכיח "הוכח החיוב ישנו הרי – לפעול יוכל לא שבלאה"כ שטוען מאה 91ומה "אפילו ,
עוד 92פעמים" ולהוכיח לחזור חייב הועיל, ולא פעמים ותשע תשעים להוכיח ניסה אם שאפילו והיינו, ,
הפעם!

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בפרשתנו  מ"ש שיקויים רצון גו'",93ויהי הקודש מקדש את "וכפר  וגו'", עליכם יכפר הזה ביום "כי
חטאתם". מכל ישראל בני על לכפר  עולם לחוקת לכם זאת "והיתה

***

.ÁÈ מוצאים יותר, בו שמעיינים שככל פרק", געשמאקער "א – י"א בפרק אוחזים התשובה ַַבאגרת
ויותר! יותר בו

באגה"ת  ובפרט הדיוק, בתכלית הם בתניא הענינים שכל – בכללותה התשובה לאגרת בנוגע ובהקדים
קמא  מהדורא הזקן רבינו שני'94שכתב מהדורא ואח"כ ,95.

חלקי  שאר לגבי באגה"ת מיוחד ענין התניא:ועוד

עניני  גם אמנם יש – השכלה. של הו"ע שבתניא שני וחלק עבודה, של הו"ע שבתניא ראשון חלק
אינה  ההשכלה ואילו עבודה, עיקרו ראשון חלק אבל, שני, בחלק עבודה ועניני ראשון, בחלק השכלה
גם  בו שיש ואף השכלה, עיקרו שני וחלק העיקר), זה אין אבל טפל, בדרך שזהו לומר (ח"ו העיקר

העיקר  זה אין .96עבודה,

וכן  הראשונים, בפרקים מיד שרואים (כפי נגלה וגם וחסידות קבלה יש – התשובה באגרת ואילו
התניא  ספר בכל מאשר יותר גלוי באופן פחות), או יותר – שלאח"ז לדייק 97בפרקים מקום יש ולכן ,

התניא. ספר בכל מאשר יותר באגה"ת
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בראש").90) קופץ "הדיוט (ושם: ב יב,
יז.91) יט, קדושים
א.92) לא, ב"מ
לֿלד.93) טז,
תשמ"ב.94) קה"ת תקנ"ט. זאלקווי

וש"נ.95) .346 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(96329 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

בשוה"ג.
וש"נ.97) .441 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה



l"yz'dל ,xii` g"dan ,ixg` t"y zgiy

.ËÈ:דתורה נגלה עם הקשור באגה"ת לענין דוגמא להביא ויש

חיים" נשמת באפיו ד"ויפח הענין הזקן 98בביאור רבינו מבאר הוא 99– ויפח מ"ש הכתוב "פשט :
הבל  אין בינתיים ומפסיק חוצץ דבר איזה יש אם מקום לאיזה נופח כשהאדם שעד"מ כמו לנו להורות

וכו'". מקום לאותו כלל ומגיע עולה הנופח

והרי  בהמה". של בריאה "כגון – מקום לאיזה שנופח לאדם בנוגע דוגמא מביא קמא ובמהדורא
הו"ע זו נפיחה dkldaדוגמא ע"י היא ריאה בדיקת כי  –100.

הלכה  של מענין בדוגמא צורך שיש כש 101והטעם כי, ובנדו"ד,– בעולם, מענין דוגמא מביאים
כלל  ומגיע עולה הנופח הבל אין בינתיים, ומפסיק חוצץ דבר איזה יש אם מקום, לאיזה נופח "כשהאדם
המציאות  היא שכן ראי' זו אין ולכן העולם, והסתר העלם מצד רק שזהו לומר מקום יש מקום", לאותו

שנאמר ענין שזהו שכיון בהמה", של בריאה "כגון מוסיף ולכן של zn`Îzxezaבאמת; להלכה בנוגע
באמת. המציאות היא שכן הוכחה זו הרי לכשרות, שנוגע ריאה, בדיקת

המשנה  מדברי אבות 102ולהעיר זכות להזכיר "כדי שבחברון", עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו
חברון" עשה 103מזכירין שכבר לאחרי הכהן, לעבודת ובנוגע לביהמ"ק, בנוגע כשמדובר שגם והיינו, ,

לעניני  בנוגע כשמדובר ועאכו"כ אבות; זכות של הענין להזכיר צורך יש המתאימות, ההכנות כל את
כו'. תורה עניני עם אותם לקשר יש בודאי העולם,

.Î. בה' בטוח לבו נכון להיות והבטחון "האמונה ענין שם מבואר – י"א לפרק (ש)רב בנוגע  .
בעולם". וס"ס ספק שום "בלי ומוסיף: וסליחה", מחילה שמבקש ומיד תיכף לסלוח

"בלי הדיוק מהו להבין: ו"בעולם"meyוצריך ספיקא) (ספק ד"ס"ס" ההוספה ומהי ?104ספק",

הדבר  ברור אבל, עם, המון בפי הרגיל לשון אמנם הוא וס"ס" ספק שום "בלי שהלשון [ולהעיר,
הידוע  ע"פ ובפרט הזקן, רבינו ע"י זה לשון לכתיבת הסיבה היא בלבד זו רבינו 105שלא מעלת גודל

ובפרט  בדיוק, בודאי הוא דבר שכל כך האצילות, בעולם כמו הפרטים בכל הי' למטה שבהיותו הזקן,
מפוזרים  ובמקומות ואה"ע, ביו"ד – בהלכה יסודיים מונחים שהם וס"ס", "ספק הלשון אודות כשמדובר

ואו"ח]. בחו"מ גם

"וס"ס וביו  מוסיף ואינו כלל", ספק שום כאן "אין נאמר הענין בהמשך שהרי – להבין צריך תר
כאן? גם זאת להוסיף לו הי' לעיל, זאת להוסיף שהוצרך כשם ולכאורה, בעולם",

. מברכין "שאנו – כלל" ספק שום כאן ש"אין לכך בהוכחה מ"ש להבין צריך ה'גם אתה ברוך .
לבטלה" ברכה חשש משום להקל ברכות ספק והרי לסלוח, המרבה :106חנון

כאן  נפק"מ או 107למאי לבטלה", ברכה חשש "משום הוא להקל" ברכות ש"ספק לכך הטעם אם
מדרבנן  הוא הברכה שחיוב בגלל כמו אחר, לקולא"?108מטעם דרבנן ו"ספיקא ,

בשו"ע  כמ"ש לבטלה", ברכה חשש "משום הוא להקל" ברכות ש"ספק אמנם סובר הזקן 109רבינו

הוא  להקל" ברכות ש"ספק הטעם אם גם הרי – באגה"ת כאן נפק"מ למאי אבל המוציא, לברכת בנוגע
.בגלל "ברוך מברכים היינו לא לקולא ", דרבנן הספק.ש"ספיקא על לסלוח" המרבה חנון .

לקמן. שיתבאר וכפי
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ז.98) ב, בראשית
פ"ה.99) אגה"ת

וש"נ.100) בהגה"ה. רסל"ט יו"ד שו"ע
שם 101) לאגה"ת קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, גם ראה

תכב). (ע'
א.102) ל, תמיד א. כח, יומא
ב.103) שם, יומא  בפרש"י הובא – ה"א פ"ג יומא ירושלמי
מנחם 104) (תורת סט"ז זו שנה ויקהל ש"פ שיחת גם ראה

.(264 ע' חנ"ט התוועדויות –
ואילך.105) 57 ס"ע ואילך. 42 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
בספר 106) ביאורים בלקוטי נדפס – הסעיף סוף עד מכאן

רכז. ע' ריש ח"ב (קארף) ָהתניא
(ע'107) לכאן קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, גם ראה

תלג).
וש"נ.108) שג). ע' ד (כרך ברכות ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.109) סי"ב. סקס"ז או"ח
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.‡Î:ספק בו שעוררו נוסף ענין לבאר המקום כאן הנה – הספק ענין אודות להמדובר בהמשך

פסח  של דאחרון בהתוועדות יתכן 110דובר איך זה: על ושאלו שרה'ס. ליב ר' משפולי, הסבא אודות
אחד?! אדם אודות שמדובר לומר

וכל  מעט, רק אודותם יודעים בכלל כי: – אחד אדם אודות שמדובר לומר מסתבר בפשטות ובכן:
המגיד, תלמידי נסתרים, צדיקים ע"י זמן, באותו שאירעו מופתים ריבוי דבר: אותו זה הרי – שידוע מה

אחד. אדם אודות שמדובר לומר שמסתבר כך, לבעש"ט, שייכות להם שהיתה

ששאלו  משפולי 111ומה הסבא של לאמו בנוגע ואילו שרה", בן) "(לייב השם נזכר המלאך רז' שבספר
לשם  בנוגע ספק יש מפורסם, שהי' מברדיטשוב יצחק לוי ר' להרה"צ בנוגע אפילו הנה – אחר שם נזכר

נקי  הקב בעל של בעדותו צורך יש שלכן צווארו 112אמו, על תמיד שהיתה הקמיע את לראות "זכיתי :
מקומות, מבשאר אחר באופן שמה נזכר ושם נפלה כו'", משפולי הסבא של לאמו בנוגע שגם יתכן וא"כ

כו'. טעות

הטעם  אודות משנ"ת בתקפו ישאר אנשים, שני  אודות שמדובר בוודאות יתברר שלא עד ולכן,
צורך  בכלל יש אם – אחר ביאור יחפשו אזי כנ"ל , שלא יתברר  ואם באחש"פ; שלו הניגון שמנגנים
תוכנו  מצד אלא המחבר, מצד היתה לא הניגון שבחירת כיון בביאור, צורך שאין יתכן שהרי בביאור,

כמ"פ  ביאר אדמו"ר מו"ח שכ"ק שמצינו וכפי מנגן", ל"בעל כמובן הניגון, ניגון 113של של .52תוכנו

שראה  ויעיד נאמן איש יבוא שלא עד אופן, שונים 114ובכל במקומות קברים שני על מצבות שתי
שונה  אימותיהם ישראל.115ושם על ושלום אחד, אדם אודות שמדובר לומר יכולים –

***

.·Î והאחרונים הראשונים (מדברי בסידורו הזקן רבינו שמביא כפי אבות, פרקי ללמוד עתה ):116נהוג
הראשו  פרקים חמשה פרקים: (ששה אבות פרקי לומר תורה"),"נוהגין "קנין שנקרא האחרון והפרק נים,

משנת  לפניו "אומרים – לזה ובהקדמה לעצרת", פסח שבין שבת בכל אחד היינו,117פרק ישראל", כל
ההבנה  נוגע כמה עד מובן ומזה עצמו, בפני פרק לכל וגם אבות, מסכת לכללות ההתחלה היא זו שמשנה

זו: משנה של וההסברה

חלק להם יש ישראל ad`"כל mlerl שאין "ואלו המשנה: מהמשך כמובן המתים, תחיית היינו – "
הוא  תנא, למה, כך "וכל בגמרא כמבואר התורה", מן המתים תחיית אין האומר הבא, לעולם חלק להם
מדה", כנגד מדה הקב"ה של מדותיו שכל המתים, בתחיית חלק לו יהי' לא לפיכך המתים, בתחיית כפר
העולם  אלא הזה, בזמן בו מונחות שהנשמות העולם אינו זו במשנה האמור הבא "שעולם מוכח ומזה

המתים" תחיית .118של
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(110.(135 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ב
זו 111) שלא שליט"א, אדמו"ר כ"ק הבהיר הדברים במהלך

כוונתו  אדרבה, אלא כיו"ב, שאלות על מקפיד שאינו בלבד
ששואלים  מזה מרוצה והוא הזמן *שישאלו, שיגיע ויה"ר וסיים: .

"ולא  לג) לא, (ירמי' היעוד שיקויים כיון לשאול, צורך יהי' שלא
גו'". רעהו את איש עוד ילמדו

אות 112) נשים" ב"שמות – לאוואוט דוד אברהם ר' ַהרה"ג
סק"י. ס
ד'113) (ניגון ואילך רח ע' ח"ב שלו אג"ק – לדוגמא ראה

(ניגון  41 ע' תש"ד ;112 ע' תש"א סה"ש וש"נ. לאדה"ז). בבות

ועוד. לאדהאמ"צ). כלאּפצי" זשוריצי ָ"ניע
שתי 114) יש שאכן נתברר שלאח"ז שבשנים לציין יש

) וכו' בתיֿחיים בשני ).l"endמצבות
רבא 115) של בלשונו – לומר אצטרך ואז נוספת: ברשימה

בידי" הן טעות לפניכם שאמרתי "דברים – ועוד) א. קד, (עירובין
התוועדויות  – מנחם תורת – (סמ"ז הנ"ל בהתוועדות גם (כמוזכר

אחר). לענין בנוגע כי אם ,(158 ע' ח"ס
וש"נ.116) רפ"ל. הכולל שער ראה
חלק.117) ר"פ סנהדרין
הרע"ב.118) פי'

(*mipeilrd zenleray milrp mipipr zece` minleg `l zecreezdd zray dgked idefy mb dne...lewa mixn`pd mixacl miaiywn `l`
inyb xeaice,wegyÎzaa siqede) zinybd ofe`a mrnyl,c"ecpay,eaiywdy mly oipn hrnk 'idy gken mil`eyd zenkn...!(.
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"שנאמר  – קרא" דאמר מילי, הני "מנא בגמרא: הרגיל כלשון – לדבר ראי' המשנה ועמך 43ומביאה
כולם  "עמך ישראל", ש"כל היינו, להתפאר", ידי מעשה מטעי נצר ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם

הבא". "עולם על שקאי ארץ", ירשו "לעולם צדיקים",

" ממ"ש – הבא" "עולם על קאי ארץ" ש"ירשו ארץ":mlerlוהראי' ירשו

שבפרשתנו  בהם" "וחי הפסוק והלא 119על הזה, בעולם תאמר שאם הבא, "לעולם רש"י: מפרש ,
מת". הוא סופו

ש" לומר אפשר שאי מובן, עלmlerlומזה קאי ארץ" dfdירשו mler כיון "לעולם", זה אין שהרי ,
מת". הוא ש"סופו

על קאי ארץ" ירשו ש"לעולם לומר אפשר אי ocrוכמו"כ ob,לעולם אינה עדן גן ירושת גם שהרי –
פסח  של אחרון בדרושי וכמובא המתים, בתחיית הנשמות יקומו שלאח"ז (אפילו 120כיון הנשמות שכל

שנה  אלפים שלשת בג"ע תורה שלומדים ממשיח.121הנשמות תורה וילמדו המתים בתחיית יקומו (

" שמ"ש התחי'.mlerlועכצ"ל עולם על קאי ארץ" ירשו

בשעה  בה – להתפאר" ידי מעשה מטעי "נצר הפסוק סיום גם כאן הובא למה להבין: צריך אבל
יש  ישראל ש"כל כבר יודעים ארץ") ירשו לעולם צדיקים כולם ("ועמך הפסוק של הראשון שמחציו

הבא"? לעולם חלק להם

הרמב"ם  ממ"ש גם .122וכדמוכח הבא לעולם חלק להם יש ישראל צדיקים "שכל כולם ועמך שנאמר .
. ארץ ירשו מטעי",לעולם "נצר הפסוק המשך את מביא ואינו הבא", העולם והוא החיים ארץ כלומר .

הבא". לעולם חלק להם יש ישראל ש"כל לראי' נוגע זה שאין כיון

בהקדמתו  כותב שהרי – המשנה על שסמך כיון הפסוק המשך הביא לא שהרמב"ם לומר [ואין
קורא  כך ואחר תחלה, שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור שם "קראתי לחיבורו:

ביניהם"]. אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה, פה שבעל תורה ממנו ויודע בזה

.‚Î:מובן אינו דלכאורה – הבא" לעולם חלק להם יש ישראל ש"כל הענין כללות גם לבאר ויש
הבא"? "עולם של בענין שוים – מדריגות חילוקי בהם שיש – ישראל" ש"כל לומר אפשר איך

במפרשים  "118ומבואר הלשון נאמר שלכן ,wlg אלא בו, שוין ישראל כל שאין "מפני הבא", לעולם
בנוגע  אבל הבא, בעולם חלק אמנם יש מישראל אחד שלכל והיינו, קטנו", לפי והקטן גדלו לפי הגדול

בעבודתו. תלוי זה הרי – קטן חלק או גדול חלק הוא אם החלק, של למדתו

ל" בנוגע – זה "wlgוכל – יותר נעלה ענין ישנו אך הבא"; תלוי oaלעולם כבר שזה הבא", עולם
כמארז"ל  ישראל", "כל אצל שאינו נוסף עולם 123בענין בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה "כל

ד" הענין הוא מזה ולמעלה כדאיתא onefnהבא"; מיוחדת, עבודה ע"י שזהו הבא", העולם לחיי הוא
כתובות  במסכת כובס".124בגמרא "ההוא גבי

הצ"צ  שמבאר כפי – בזה רובע wlgש"125והענין היינו סתם חלק כי מלכות, על קאי הבא" ,126לעולם
שנקראת  המלכות מבחי' היא נשמה שכל כיון מישראל, אחד לכל שייך זה וענין המלכות, ספירת שזהו"ע

" גדול; חלק או קטן חלק להיות יכול גופא זו שבדרגא אלא ישראל", על oa"כנסת קאי הבא" עולם
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ה.119) יח,
התורה 120) פרשיות על אדה"ז מאמרי א. יז, צו לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. פנ"ו האמונה שער רסא. ע' בשלח – והמועדים
ח"ס  התוועדויות – מנחם (תורת פ"ב דאחש"פ חוטר ויצא ד"ה

.(111 ע'
ע'121) ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ה תרל"ז וככה המשך ראה

גם  וראה רכ). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד בנך ישאלך כי ד"ה שצח).
פ"ו  תשמ"ו אייר מבה"ח אחרי, דש"פ תחה"מ ענין להבין ד"ה

וש"נ. רכה). ע' אייר סה"מ התוועדויות – מנחם (תורת
ה"ה.122) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.123) סע"ב. כח, מגילה
ב.124) קג,
ואילך.125) קכג ע' עוה"ב ע' לצ"צ) (דא"ח סה"ל ראה

וש"נ.
סכ"ד.126) סרנ"ג חו"מ שו"ע א. סג, ב"ב ראה
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ו" וכיו"ב; יום" בכל הלכות "השונה – בעבודתו שתלוי ענין וזהו "בן", שנקרא לחיי onefnז"א הוא
הב  עוה"ב העולם דרגת שזוהי – ד"מזומן" הפירוש וזהו הבא", "עולם דרגת שהיא בינה, על קאי א"

גופא.

.„Î בנוגע לא אבל המתים, לתחיית בנוגע הוא הבא" לעולם חלק להם יש ישראל ד"כל הענין והנה,
עדן. לגן

המתים  תחיית של לזמן עד שנה ק"כ שלאחרי שמהזמן לפי – לג"ע תחה"מ בין החילוק ומטעמי
משא"כ  המתים; לתחיית כולם ראויים ואז כו', וההסתרים  ההעלמות כל את שמבטלים ענינים כו"כ יעברו
חלק  יש אחד שלכל לומר אפשר אי ולכן זה, ענין שייך לא שנה, ק"כ לאחרי מיד שזהו לג"ע, בנוגע

בג"ע.

כמ"ש  נוספים, יהודים עם להתעסק בהשתדלות הצורך גודל לבאר יש את 127ועפ"ז תוכיח "הוכח
. מישראל עמיתך ואחת אחד כל על חוב (שזהו כמוך" לרעך ואהבת הזמן 128. שאין מ"ע זוהי שהרי ,

שצריך  לכך נוסף כי, – הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל בלאה"כ גם הרי דלכאורה, – גרמא)
בעצמו  שהוא דכשם ישראל), בכל שוה אינה החלק שמדת (כנ"ל יותר גדול חלק לו שיהי' להשתדל

לרעך "ואהבת מצד הרי יותר, גדול חלק יותר,jenkרוצה גדול חלק יהי' לחבירו שגם להשתדל צריך "
הבלתיֿרצויים  הענינים כל את לעבור יצטרך שלא כדי כו' עמו להתעסק להשתדל שצריך זאת, עוד הנה

הבא". לעולם ל"חלק ראוי להיות בשביל

.‰Î המצוה ואור התורה אור את להביא היא עבודתם שהרי חב"ד", אגודת "צעירי עם קשור זה ענין
מס"נ. ומתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי  – החסידות תורת שמוסיפה וכפי בנ"י, לכל

שבתפארת" "תפארת ההתייסדות, יום בבוא ונעשים"129ולכן, נזכרים האלה "הימים הנה כפי 21, –
מאות  יתוספו קצר זמן שבמשך  שבטוחים בתנועה אז שעמדו צא"ח, את שייסדו הזמן את אחד כל שזוכר

מתו  שיעבדו גדולה;יהודים להצלחה שתביא מסירות ך

חז"ל  (ובלשון כו' הרפתקאות כמה שעברו הענינים, בכל כמו שזהו "והלא 130אלא לשלמה: בנוגע
ועד  מכאן ש)יעמדו (שיתכן קטיגורין הרבה אמר אלא מנוחה, איש יהי' הוא לך נולד בן הנה נאמר כבר

בגיחון" למלך גו' אותו "וימשחו – ה'"131גיחון" כסא על שלמה ש"וישב ומצב  למעמד ועד ,132,(

לאלו  כוונתי – משנתם! להתעורר צריכים שישנים, אלו כל הנה הפעם, עוד זה יום בבוא אמנם,
זה. בענין לעסוק להתחיל שצריכים אחרים, בענינים שעוסקים אף זה, בענין שישנים

ולמעלה  המחשבה, לעולם ועד הדיבור עולם המעשה, בעולם ביותר, נעלים בענינים אמנם מונחים
למטה  להיות ולהתחיל עליונים, בעולמות מונחים להיות להפסיק עליהם כבודם, במחילת אבל, יותר,
בעולם  לא וגם הקב"ה, עם יחד אינם האצילות, בעולם בהיותם שכן, הקב"ה... עם יחד העשי', בעולם
שאין  תחתון במקום – גופא ושם הקב"ה, נמצא העשי' בעולם דוקא אלא הדיבור, ועולם המחשבה
מלכי  מלך עם יחד למטה, להיות להם גם להתאים שיכול כך, יהודי... לקרב בחפשו הימנו, למטה תחתון

הקב"ה!... המלכים

בענינים  עסוק שהוא כיון זאת, שיעשה אחר מישהו שיחפשו לטעון אין – יהודי לקרב צריכים וכאשר
ההתעסקות  אלא לישון... לביתו הולך כח", "יישר לו שיאמרו ולאחרי ל"אסיפה", לבוא רק ויכול אחרים,

ואחד. אחד כל בהשתתפות להיות צריכה בזה

את להכניס כדי רחב פתח זה שיהי' התקוה היתה ההתייסדות בשעת גיסא: לאידך שירצו lkוכן אלו
רוצים  לא מי ואת להכניס רוצים מי את לחלק מבלי – אחד לכל תפקיד ויתנו זו, בעבודה להשתתף
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יזֿיח.127) יט, קדושים
(128.141 ע' ריש ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
גם129) דאשתקד ראה אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת

וש"נ. .(173 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת בסופה

התוועדויות 130) – מנחם תורת גם וראה ב. פע"ו, ב"ר
וש"נ. .66 ע' חל"ט

מה.131) א, מלכיםֿא
כג.132) כט, הימיםֿא דברי
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לו להצר שמחפשים ועד במערב, זה ואת במזרח זה את מושיבים שלכן מעבר להכניס, לגמרי שיצא עד
שאם וטוענים אחד... חסר ריבוא ששים לצא"ח שיהיו שמספיק באמרם הדלת... של יעסוק ipeltהשני

מההתעסקות הדבר יגרע ...elyבזה,

הולך  יותר, ממנו ששואבים שככל "מעין", וכמו אצלו, יתוסף עי"ז ואדרבה: כן, האמת אין אבל
געוואלד"...), דער אזוי איז ("וואס הרעש מה – ממנו יגרע אם שאפילו גם ומה ב"מעין". יותר ַַָוניתוסף
כי  יבורך הוא עין "טוב עם הקשור ענין אודות  שמדובר ובפרט יהודי! עוד לקרב יוכלו בינתיים הרי

לדל" מלחמו נשיאנו!133נתן רבינו של "לחמו" –

וביתר  שאת ביתר בזה לעסוק להתחיל מסוגל זמן זה הרי הפעם, עוד ההתייסדות יום בבוא ולכן,
בלבד  זו שלא ובאופן והמצוה, התורה היהדות, הפצת גם ממילא ובדרך המעיינות, את להפיץ – עוז

מצוותerciשיהודים ויקיימו תורה ילמדו שאכן אלא ותורה lretaזאת, מצוה ב"נר בנ"י בתי את ויאירו ,
והרחבה"134אור" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו רויחי, ומזוני חיי בבני בגשמיות, גם יתוסף שעי"ז ,65.

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' הש"ק מיום להיות צריכה בזה הימים 135וההתחלה חמשת ובמשך ,
לאחרי  מיד לקיימה (ולהתחיל טובה החלטה לקבל – שבתפארת" "תפארת ההתייסדות, ליום עד שנשארו
ובאופן  "חוצה", שיגיעו היהדות, הפצת גם ממילא ובדרך המעיינות, הפצת של בעבודה לעסוק השבת)
ובאופן  חיות, ובתוספת זו, בעבודה להוסיף – המשפיעים מצד והן המקבלים מצד הן – רחב פתח שיהי'

מלמעלה. כחות זה על שנותנים כיון "תפארת", של

המצו  וקיום התורה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה שתהי' ועד ויה"ר חוצה, המעיינות והפצת ות,
העתידה  לגאולה ההכנה תהי' וזו המקדש, מקום כמו להיות ויהפך חוצה") ("אויס יתבטל שה"חוצה"

צדקנו. משיח ע"י לבוא

***

.ÂÎ:התשובה באגרת הביאור

נוסף  דיוק וסליחה 136ובהקדים מחילה שמבקש ומיד תיכף לסלוח "רב שהקב"ה מוכיח הזקן שרבינו ,
. י"ח תפלת בכל מברכין ש"אנו מזה – אודות כו'" שמדברים התורה מפסוקי ולא לסלוח", המרבה חנון .

הרמב"ם  שמביא כפי התשובה, .137ענין

אלא  כשלעצמה, התשובה מצד זה שאין לומר מקום יש הנ"ל הפסוקים לכל בנוגע כי, – הדבר וטעם
שנוגע  ענין משה), (כתפלת אמיתית בכוונה ובקשה תפלה רצון, עת וכמו: נוספים, ענינים שהיו בגלל

וכיו"ב. תעניות צדקה, ריבוי לרבים,

זה  שעל במדידה, שהיא כפי לתשובה בנוגע רק הוא התשובה מלבד נוספים בענינים הצורך אמנם,
מעשרה) (למעלה עשר אחד בפרק הזקן רבינו מוסיף זה ועל הקודמים; בפרקים היא 138דובר שתשובה ,
בודאי. מועילה נוספים) ענינים (ללא כשלעצמה התשובה גם שלכן, ממדידה, למעלה

.ÊÎ"בעולם וס"ס ספק שום "בלי היא מהקב"ה וסליחה מחילה בבקשת שהוודאות הזקן רבינו ומבאר
צדקה  ונתינת תענית או רצון, (עת נוספים ענינים בגלל הדבר נפעל שמא הספקות כל את שולל שבזה –

כשלעצמה. התשובה מלבד וכו')

באופן הוא כאן אדה"ז שבדברי שה"ספקֿספיקא" ובהקדמה, – יותר מה"ספקֿספיקא"iktdובפרטיות
המקומות: שאר בכל
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א.133) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
כג.134) ו, שם
א.135) פח, ב. סג, זח"ב
(קארף)136) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף

רכו. ס"ע ח"ב
ה"וֿז.137) פ"ז תשובה הל'
(138270 ס"ע חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
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הנוסף הספק כלל, בדרך ה"ספקֿספיקא"yilgnב"ספקֿספיקא" שמצד (דהיינו הראשון הספק את
הענין תערובות lwנעשה (בהלכות ולדוגמא התערובת 139יותר). מן ואכל בהיתר, שנתערב איסור דבר :(

הראשונה  מהתערובת אחד ונתערב חזר אם אבל איסור; דבר הוא שאכל הדבר שמא אחד, ספק כאן יש –
להיתר, נוסף ספק מצטרף – השני' מהתערובת ואכל שני', הראשון,yilgndבתערובת האיסור ספק את

איסור. דבר אכילת של "ספקֿספיקא" רק כאן יש וממילא

מועילה, לבדה התשובה אם ספקות שני שמצטרפים הוא ה"ספקֿספיקא" של ענינו – בנדו"ד משא"כ
הנוסף הספק ה"ספקֿספיקא"wfgnוממילא שמצד (דהיינו התשובה נתקבלה לא שמא הראשון הספק את

הענין יותר).xengנעשה

אפילו  (ב) דוקא; רצון בעת תלוי' המחילה שמא (א) הם: הספקות ששני לפרש מקום הי' ולכאורה
אם  אבל בלבד, אחת פעם שחטא משום דוקא היא המחילה שמא – רצון בעת תלוי' אינה המחילה אם
כאן  יש רצון, עת ואינו פעמים כמה כשחוטא (ולכן, מועלת תשובתו אין – פעמים כמה יחטא

ספקות שני – משום xingdl"ספקֿספיקא" ואם רצון עת שאינו משום אם תועיל, לא שתשובתו היינו ,
פעמים). כמה שחטא

כללים  כמה ישנם ל"ספקֿספיקא", להצטרף יוכלו ספקות ששני כדי כי כן, לפרש אין באמת אבל
"מתהפך" להיות צריך ה"ספקֿספיקא" (א) ומהם: אחד 140בדבר, "בגוף להיות צריכים הספקות שני (ב) .

אחד" .141וענין

והספק  דוקא, רצון בעת תלוי' הכפרה שמא – הראשון (הספק הנ"ל הספקות שני הרי – ובנדו"ד
אחד  בגוף לא ואינם לגמרי, נפרדים ספקות שני הם אחת) פעם כשחוטא רק היא הכפרה שמא – השני

תערובות. בהלכות המבואר ה"ספקֿספיקא" בדוגמת "ספקֿספיקא" זה אין וממילא אחד. בענין ולא

המחילה  שמא (א) אחד): ובענין אחד בגוף (ששניהם אחר באופן הספקות שני את לפרש בהכרח ולכן
הפעמים, במספר תלוי הדבר שאין נאמר אפילו (ב) בלבד; אחת פעם רק שחטא משום דוקא היא
שביקש  משום דוקא היא המחילה שמא – פעמים כמה חוטא הי' אם אפילו מועלת היתה ותשובתו
כאן  יש – אמיתית בכוונה למחילה התחנן ולא פעמים כמה שחטא מי (וממילא, אמיתית בכוונה והתחנן

תשובתו) תתקבל אם .142"ספקֿספיקא"

" בעולם": וס"ס ספק שום "בלי אדה"ז לשון דיוק יובן ספקmeyועפ"ז גם בזה נכלל – epi`yספק"
בעת  תלוי' המחילה שמא הספק (כגון אחד בגוף אינו או מתהפך שאינו מאחר ל"ספקֿספיקא", מצטרף
אומר  זה  ועל (כנ"ל). אחד ובענין אחד בגוף שהוא "ספקֿספיקא" כולל – בעולם" "וס"ס דוקא); רצון

. בה' בטוח לבו "נכון אלא כלל, קיימים אינם אלו ספקות שכל בעולם".אדה"ז, וס"ס ספק שום בלי .

. י"ח תפלת בכל מברכין שאנו "כמו – לזה שמזה והראי' לסלוח", המרבה חנון ה' אתה ברוך .
(שהרי  פעמים כמה שחוטא למי גם אלא בלבד, אחת פעם שחטא למי דוקא אינה שהמחילה (א) מוכח:

"t"b meie mei lka שהרי דוקא, רצון בעת תלוי' אינה שהמחילה (ב) לסלוח"). המרבה חנון בא"י מברכי'
מתפללין" שהציבור "בשעה רק היא רצון (ג)143עת יום; בכל פעמים ג' ולא בשנה, מיוחדים בזמנים או

ברכה  (מלבד שמו"ע בתפלת מעכבת אינה כוונה דין עלֿפי שהרי אמיתית, בכוונה תלוי' אינה שהמחילה
.144ראשונה) י"ח תפלת בכל "מברכין שאעפ"כ וכיון (בהזכרת . לסלוח" המרבה חנון ה' אתה ברוך .

תשובתו. שנתקבלה בעולם" וס"ס ספק "שום שאין מוכח – השם)

צריך  אינו ולכן הנ"ל, הספקות כל נכללים שבזה כלל", ספק שום כאן אין "אלא הזקן: רבינו ומסיים
בעולם". וס"ס ספק שום "בלי ולומר לחזור
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ובנו"כ.139) ס"ח סק"י יו"ד טושו"ע ראה
סי"דֿט"ו.140) שם להש"ך ס"ס כללי ראה
ואילך.141) ס"א שם

(142) קצת ).l"endחסר
רע"א.143) ח, ברכות
קא.144) ר"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע
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.ÁÎ"לבטלה ברכה חשש משום להקל ברכות ספק "והרי הזקן רבינו מ"ש לבאר נבוא :145ועתה

בשו"ע  הזקן רבינו מ"ש ע"פ המוציא 109ויובן ברכת בירך אם מסופק הוא "אם המוציא: לברכת בנוגע
רשאי  ואינו להקל, סופרים דברי וספק סופרים, מדברי המוציא ברכת כי, ומברך, חוזר אינו לאו, אם

לבטלה". ברכה לספק ליכנס שלא לברך, לא אבל לאכול, שלא אלא עצמו על להחמיר

בנדו"ד: גם מובן ומזה

לברך, חיוב שאין טעם רק זה הרי – להקל ד"ס וספק מד"ס, היא שהברכה בגלל להקל" ברכות "ספק
ולברך. עצמו על להחמיר יכול עדיין אבל

שהרי  סולח, בודאי שהקב"ה לסלוח" המרבה חנון ה' אתה "ברוך מברכין שאנו מזה ראי' אין ועפ"ז,
כיון לברך, עצמו על שמחמיר בגלל היא הברכה שאמירת לומר  לו.dvexyאפשר יסלח שהקב"ה

עצמו  על להחמיר רשאי ש"אינו הנ"ל, בשו"ע כמו לבטלה", ברכה חשש "משום להוסיף בהכרח ולכן
לבטלה".. ברכה לספק ליכנס שלא לברך, .

. י"ח תפלת בכל מברכין "אנו ואעפ"כ לבטלה, ברכה חשש שיש בגלל חנון ורק ה' אתה ברוך .
. בה' בטוח לבו נכון להיות והבטחון "האמונה ישנה – לסלוח" ומיד המרבה תיכף לסלוח (ש)רב .

כו'". וסליחה מחילה שמבקש

בק  הקדמת לאחרי – לנו סלח יום בכל מבקשים שאנו בתשובה וכיון "והחזירנו זה: על נתינתֿכח שת
הבטיחה  "כבר הרי – בנ"י של בתשובתם שרוצה כיון זו, בקשה מקיים שהקב"ה ובודאי לפניך", שלימה

. תשובה לעשות ישראל שסוף הרמב"ם תורה (כפס"ד נגאלין" הן ומיד תיכף 146. – הוא בזה שהפירוש ,(
דידן. ובעגלא בימינו במהרה צדקנו, משיח בביאת ממש, ומיד

***

.ËÎ שקאי הבא", לעולם חלק להם יש ישראל "כל המשנה אודות (סכ"ב) לעיל להמדובר בהמשך
בעיקר  שנוגע ענין שזהו הצדקה, ענין עם גם קשור זה הרי – הגאולה ענין עם שקשור התחי', עולם על

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר כפי הזה, היא 147בזמן משיחא בעקבות הללו בעתים ה' עבודת עיקר ש"כל
אם  כי כו' דרך אין עשי', בחי' שהיא ועקביים רגלים בחי' עד דוד סוכת ש"נפלה דכיון הצדקה", עבודת

שם  המבואר על (נוסף הצדקה" מעשה שהיא עשי' באגה"ת 148בבחי' וגם להרבות 149, הצורך אודות ,
נפשו" בעד יתן לאיש אשר ש"כל לפי ).150בצדקה

ה"מעמד" לענין בנוגע זה הרי – ובפרט בכלל, הצדקה לענין בנוגע – זה ענינו 151וכל שנתבאר כפי ,
מסטראשעלא  אהרן ר' הרה"צ של אדמו"ר 152במכתב מו"ח כ"ק במכתב – ובארוכה שבכלל153, יש (אף ַ

מלבד שכן, ה"מעמד", ענין אודות נשיאינו מרבותינו מכתבים מעט נדפסו,רק שלא מכתבים שיש זאת
שנדפסו  הזקן רבינו במכתבי גם הצדקה 154הנה אודות או שבאה"ק, רבותינו של המעמדות אודות מדובר

בפרט). ה"מעמד" ענין אודות ולא בכלל,

בפניו" שלא לאדם "זכין שהרי הזולת, עבור גם להיות יכולה המעמד שנתינת ובדרך 155ומובן, ,
מלמעלה. עי"ז שנמשכים וההשפעות הענינים בכל אותו מזכים ממילא

למטה. והן למעלה הן תפעל ה"מעמד" שנתינת ויה"ר
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זה 145) (קארף)סעיף התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס –ָ
רכז. ע' ח"ב

ה"ה.146) פ"ז תשובה הל'
ס"ט.147)
סוס"י.148)
ספ"ג.149)

ד.150) ב, איוב
סל"ג.151) לקמן ראה
וש"נ.152) ואילך. שכז ע' תש"מ) (כפ"ח עז מגדל ראה
ואילך.153) נב ס"ע ח"ב שלו אג"ק ראה
וש"נ.154) ואילך. 21 ע' ב"מבוא" שלו אג"ק ראה
וש"נ.155) (במשנה). ע"ב ריש פא, עירובין
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.Ï:"'כו ישראל "כל במשנת הביאור

"להתפאר" נאמר מדוע – להתפאר" ידי מעשה מטעי "נצר  הפסוק לסיום בנוגע הביאור ובהקדים
הענינים? לשאר בנוגע ולא דוקא, ידי" ל"מעשה בנוגע

כל  בהתחלת זו תיבה נאמרה לא מ"מ, הענין, כללות על קאי "להתפאר" שתיבת לפרש שיש ואף
דוקא. ידי" ל"מעשה בסמיכות אלא באמצעו, לא וגם הענין,

בקיצור: – בזה והביאור

האדם, עבודת בה שיש אף שנטיעה, – ידי" ל"מעשה הצומח, דבר נטיעת "מטעי", בין החילוק
כדי  נוספים בענינים צורך יש בעצמו), להשקות צריך גשמים, יורדים לא (וכאשר וכו' וזריעה חרישה

לחם" יצא ממנה "ארץ שבארץ, הצומח כח – והעיקר גשמים, כמו הצמיחה, מעשה 156שתהי' משא"כ ;
כשלעצמה. האדם עבודת ע"י שנעשה הו"ע ידים

ענין  שזהו כיון דוקא, ידי" ב"מעשה הוא לאמיתתו – "להתפאר" – ההתפארות שענין מובן ומזה
לבו. בכל להתפאר יכול אינו נוספים, לענינים שזקוק ל"מטעי", בנוגע משא"כ עצמו, בכח שבא

.‡Ï'בבחי שהם אלו ארץ", "ירשו בבחי' שהם אלו אופנים: ג' בנ"י אצל יש – לעניננו ובנוגע
ד"להתפאר"."מטעי", הענין ישנו דוקא ואצלם ידי"; "מעשה בבחי' שהם ואלו

בזה: והענין

"לעולם נאמר לראש התניא eyxiלכל כלשון – הוא הירושה שענין שלא 157ארץ", עתק) "(הון –
יורש  הוא הרי ומצבו, מעמדו מהו נפק"מ ללא "בן", רק הוא שאם הירושה, דין וכפשטות בו", עמל

הוא" ישראל שחטא אע"פ "ישראל כי, מישראל, לכאו"א זה ענין שייך ולכן אברהם 50הכל, בן ולהיותו ,
הענינים. כל את הוא יורש ויעקב, יצחק

נדח" ממנו ידח "לא וסוכ"ס התומ"צ, בקיום עבודתו יעבוד שיהודי היא שהכוונה כיון –158אמנם,
אעפ"כ, אבל התומ"צ; בקיום עבודתו שעובד יהודי על שקאי מטעי", "נצר בכתוב: ממשיך זה על הנה
דעלמא. הוויות עם גם עסק לו יש  אלא התומ"צ, בעניני ורק אך היא עבודתו שכל באופן זה אין עדיין

"להתפאר", נאמר זה ועל תומ"צ; בעניני רק היא עבודתו שכל – ידי" ד"מעשה להענין באים ולאח"ז
הקב"ה. מתפאר זו שבעבודה כיון

אודות  רק מדבר שהרמב"ם כיון – סכ"ב) (כנ"ל הפסוק סיום הרמב"ם הביא לא מדוע מובן ועפ"ז
ארץ") ("ירשו הירושה בענין ישארו שלא היא שהכוונה מוסיפה המשנה אבל ישראל; לכל ששייך הענין

ידי". ל"מעשה ועד ד"מטעי" באופן העבודה גם שתהי' אלא בלבד,

.·Ï הפסח חג במאמרי משנ"ת עם גם ולקשר להוסיף הפסוק 159ויש ציון 53אודות יושיע אלקים "כי
ענינים ו  ג' באים ולאח"ז מלמעלה, שנעשה מה שזהו יהודה", ערי וזרע 160יבנה וירשוה שם "וישבו –

בה": ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה עבדיו 

מישראל. ואחד אחד לכל ששייכת דרגא שזוהי ארץ", ד"ירשו הענין הוא – "וירשוה"

הוא  ש"ה' לוי שבט על קאי "ינחלוה" כי, מטעי", ד"נצר הענין ע"ד הוא – ינחלוה" עבדיו "וזרע
להיות 161נחלתו" חייבים שהם באופן זה אין אעפ"כ, אבל בביהמ"ק, לעבודה שייכות להם שיש והיינו, ,

שגושה  לארץ לחוץ ישראל מארץ לצאת ואפילו מביהמ"ק, לצאת יכולים אלא בביהמ"ק, הזמן כל במשך
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ה.156) כח, איוב
פל"ג.157)
ת"ת 158) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
סד"ה 159) פ"ה; דחה"פ ב' דליל אומר הוא מה חכם ד"ה

ע' ;78 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת דאחש"פ חוטר ויצא
ואילך). 114

ע'160) חכ"ו (אג"ק בהערה זו שנה אייר י"ג מכתב גם ראה
שפב).

ב.161) יח, שופטים פ' ט. יו"ד, עקב
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טמא  ואוירה יהודי 162טמא על שקאי מטעי", "נצר בדוגמת זה הרי ולכן להטמא, שלא הוזהרו לא שהרי ,
ענינו. כל שזהו באופן לא אבל המצוות, דקיום בעבודה שעוסק

אינו  ענינו שכל מי על דקאי להתפאר", ידי ד"מעשה הענין ע"ד הוא – בה" ישכנו שמו "ואוהבי
להטמא  לו שאסור כהן, של ענינו שזהו בתומ"צ, העסק "לשכנו 163אלא – בביהמ"ק להיות שצריך לפי ,

שמה" ובאת לשרתו"164תדרשו ה' לפני "לעמוד הוא ענינו שכל כיון קביעות, של באופן (דאף 165–
ד"להתפאר"166שהרמב"ם  הענין וגם כהנים); אצל בעיקר זה הרי לוי, שבט לכללות בנוגע זה פסוק מביא

"לכבוד הם כהונה בגדי שהרי – כהונה עם קשור דוקא) זו עבודה על כללות zx`tzle"75(שנאמר וגם ,
ד" באופן הוא הכהנים) נמצאים (שבו ביהמ"ק של בית"zx`tzענינו לשבת ש"כל 167אדם לכך (נוסף

אדם" אינו בית לו שאין ביהמ"ק.168מי הוא הקב"ה של ביתו והרי  ,(

*

.‚Ï זה במוצש"ק שנערכת מלכה" ה"מלוה עם קשור ה"מעמד", ענין אודות (סכ"ט) לעיל המדובר
ה"מעמד" .169לטובת

המשקה  אודות לדבר יכולים הרי – בשבת לטלטל שאסור הענין אודות עתה לדבר שאין ואע"פ
מלכה". ב"מלוה לחלק כדי זו מהתוועדות שיקחו

דרעוין  רעוא של בזמן הש"ק, דיום בהתוועדות עתה, בזה להתחיל מלכה",170ויש ב"מלוה ולהמשיך ,
משיחא" מלכא דדוד והשלימה,171"סעודתא האמיתית הגאולה עם ביחד ביאתו, את תמהר שבודאי ,

ממש. בקרוב

מלכה"]. ה"מלוה עבור משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שיחת יום א 'פ 'קדושים ,כ "ז ניסן ,ה 'תש "ל 

•

zgiy .c"qa*l"yz'd ,oqip f"k ,miyecw 't '` mei
הק'– בחדרו ת"ו, לאה"ק החוזרים שי' –להת'

כדברי  – להיות עליכם לכן בחו"ל, שהייתם הזמן לאחרי לארה"ק, חזרה לעלות אתם שעומדים כיון
לתושי'"1הגמרא  ב"כפלים החסידות וכפירוש ככה, ב"פ דהיינו מנייהו", "כתרי ב"פ,2– בדיוק זה שאין ,

בערך  שלא ענין זהו "כפלים".3אלא נקרא זה הרי טעם איזה בגלל ורק ,
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וש"נ.162) ע"ב. ריש ח, גיטין
(כרך 163) בתחלתו כהנים טמאת ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רנד ע' כ
ה.164) יב, ראה פ'
ח.165) שם, עקב
ויובל.166) שמיטה הל' סוף
יג.167) מד, ישעי'
(168– מנחם תורת גם וראה שם. ובתוס' א סג, יבמות ראה

וש"נ. .202 ע' ריש חנ"ד התוועדויות
תשכ"ח 169) אייר וער"ח מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך; 336 ס"ע חנ"ב התוועדויות – מנחם (תורת סי"ז ס"ג;
וש"נ. .239 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת ואילך). 347 ס"ע

סע"ב.170) פח, זח"ב
בכוונת 171) האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש. הבדלה

שליט"א)* אדמו"ר כ"ק ע"י ונדפסה הוגה (באידית),
ללקו"ש בהוספות זו (בחלקה) במהדורא ואילך. 320 ס"ע ח"ז

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
סע"א.1) עה, כתובות

ו.2) יא, איוב
(סה"מ 3) תרצ"ט השמע"צ ביום רד"ה רפמ"ו. שמו"ר ראה

תרכ"ז  (סה"מ תרכ"ז לך לך מרד"ה ולהעיר ואילך). 60 ע' תרצ"ט
ט). ע'
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לחו"ל  לצאת ההיתר הי' שזה – התורה ללימוד בנוגע זה הרי לראש שלכל ש"גדול 4ומובן, וכיון ;
מעשה" לידי מביא שהלמוד תורה התורה.5למוד מלימוד כתוצאה שבא למעשה בנוגע גם הוא כן הנה ,

חיים" "מים הוא התורה שענין ולימוד 6וכיון תלמידים, עוד שיתוספו בכך להתבטא הדבר צריך –
"חוצה" שנקראים למקומות עד יותר, עוד יתפשט .7התורה

שיהיו  ללמוד) תמשיכו (שבהם חב"ד ישיבות את לבנות – היא בחזרה בבואכם עבודתכם לראש, ולכל
לביסוס ג  בנוגע – באיכות וגם תלמידים, עוד שיתוספו – בכמות באיכות: והן בכמות הן יותר דולים

באיכות. הלימודים ובסדרי בכמות הלימודים בסדרי והתרחבות וחיזוק

כיון  מיוחד: תפקיד להם יש – בה ללמוד וימשיכו בירושלים, אמת" "תורת מישיבת שבאו מכם אלו
מס"נ, כדי עד הכחות בכל עצמם את להשקיע עליהם הקודש, עיר ירושלים עם הקשורה ישיבה שזוהי
שבולט  לדבר בנוגע לראש, לכל אמת. תורת ישיבת להיראות צריכה כיצד חי' דוגמא יהי' אחד שכל
דנפשי' אליבא ושקידה התמדה הענינים: לשאר בנוגע גם וכמובן הלימודים, סדרי שמירת – מיד לעין

הענינים. ובכל התפלה, ועבודת החסידות, ובלימוד הנגלה בלימוד

שגם  להשתדל צריך – משפיעים או משגיחים הישיבה, ראשי מצד ובאים שתלויים הענינים אפילו
יותר  יקפידו הם שגם בודאי זאת, דורשים שהתלמידים יראו וכשהם הלימודים, סדרי כל על ישמרו הם

בדבר.

תלמידים. עוד שיתוספו להשתדל לעיל) (כאמור וכן

מסייעתם. הרבים שזכות בודאי הרי – הרבים וזכות ביותר, נחוץ דבר  הוא הנ"ל שכל וכיון

ישיבת  בבנין שיתוסף – בעמלו טוב פרי יראה אזי ונתינה, במסירה זאת יעשה מכם אחד כל וכאשר
יותר. בערך שלא בזה יתוסף עתה, עד טוב באופן שהי' שככל היינו, בערך, שלא אמת תורת

גת. לקרית שיחזרו מכם לאלו בנוגע גם ועד"ז

אמת, בתורת יהיו התלמידים של שרובם טוב מה – שם הישיבות מהנהלות הסכמה תהי' רק ואם
חב"ד). שבכפר לישיבה כ"כ נוגע לא זה (ענין גת בקרית ואחדים

גדולה  בהתרחבות והן בעומק הן – ולהרחיב לבסס חדש, תפקיד עצמכם על שתקבלו לעיל, וכאמור
אמת בתורת אבל גת; בקרית לישיבה בנוגע ועד"ז פרטי', בכל אמת תורת ישיבת את – ,hxtaובאורך

בירושלים. היותה מצד

וכל  ושקידה בהתמדה כלל יפגעו שלא ובאופנים בזמנים רק אבל תפילין, במבצע שם תעסקו וכמו"כ
אצלכם. לראש ולכל העיקר שזהו הישיבה , עניני

***

מהצ"צ  ובפרט בחסידות שהובאו – הפירושים ב' שיקויימו לכם יעזור המדרש 8השי"ת במאמר –9

השבוע  בפרשת מ"ש למעלה 10על קדושתי אני, קדוש כי ת"ל כמוני, "יכול תהיו", "קדושים
הב', ופי' כמוני"), "יכול קס"ד שיש (אע"פ מקדושתכם" למעלה "קדושתי שאכן הא', פי' מקדושתכם":

אלו. דרגות שם כמבואר "כמוני", – להיות יכול שאכן
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ה"ט.4) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
(5– (אוה"ת ושננתם ד"ה ממאמרי ולהעיר א. יז, ב"ק

ואילך). רלח ע' ואתחנן פ' – להצ"צ
ב):6) (צז, מזח"ג ולהעיר ובכ"מ. ואילך) א (נז, חוקת לקו"ת

וכן  בזבה. דקאי אף – חיים" מים ואקרי כו' במיין "לאתדכאה
(מב, שלח בלקו"ת (בנדה). ת"ה סוף ב) (קמג, בסופו בתקו"ז הוא
הפרדס  ובס' דרש"י רבותיו הגאונים, ובשיטת וזבה). בנדה ב.
תורת  גם (וראה שם ללקו"ת וציונים הערות ראה ועוד. לרש"י

וש"נ). .352 ע' חל"ט התוועדויות – מנחם
הבעש"ט 7) וכתורת – דהעושה ה"חוצה" יתהפך ועי"ז

פ' לוי בקדושת ג"כ הובאה – צלך" "ה' ה) קכא, (תהלים עה"פ
וש"נ). סע"ח. בהוספות כש"ט (ראה בשלח

ה 8) – מנחם תורת ואילך.ראה רמט ע' אייר סה"מ תוועדויות
וש"נ.
ט.9) פכ"ד, ויק"ר

עה"פ.10) עינים מאור וראה קדושים. ר"פ
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כמוני") ("יכול בדבר ושאלה קשיא בתור אינו הב') פי' (לפי המדרש שפירוש החסידים, וכפירוש
המדרש  מפרש – תהיו" "קדושים בניחותא: זהו אלא מקדושתכם"), למעלה ("קדושתי אותה שדוחים
כזו  בקדושה עומד שיהודי להיות יכול שאכן היינו, "כמוני", ("יכול") להיות יכולים שאכן – בפשטות

כביכול. הקב"ה כמו

– תהיו" ש"קדושים הטעם מהו אני": קדוש כי לומר "תלמוד – זאת) למדים (ומהיכן זה על והכח
אני" "קדוש כמו להיות יכולים שאכן מוכח ומזה אני", ש"קדוש המדרש 11בגלל אומר – בזה וההסברה .

מקדושתכם" (תלוי') למעלה ש"קדושתי לפי כל 12– ובמילא קדוש, אדם כמו מתנהג למטה כשיהודי :
למעלה. הקב"ה של קדושתו כביכול, תלוי', בזה – קדושים הם עניניו

לומר" "תלמוד בא ואח"כ קס"ד, רק שזהו הא', כפי' רק [לא להיות שיוכל ליהודי כח הנתינת וזוהי
הקב"ה. של כקדושתו כביכול קדוש להיות] שיכול הב', כפי' גם אלא כן, שאינו

בארץ אלא בחו"ל לא שהם אלו עבור עאכו"כ שהוא, מקום בכל ליהודי נאמר זה אשר ycewdוענין ,
שנה" אחרית ועד השנה מראשית בה אלקיך ה' שבאה"ק ,13"עיני עיה"ק בירושלים עאכו"כ 14ועאכו"כ ;

קדושה, תורה קדושה בישיבה ולומד הקודש, עיר שהיא בירושלים ונמצא – קדוש הוא שיהודי – יהודי
ומובדל  דקדוש קדושה 15ובאופן של בענינים עצמו את ומקדש העולם מתאוות מובדל אזי 16(שהוא – (

מלמעלה. סיוע יותר בערך ושלא כחות יותר בערך שלא לו יש

ולכל  לעיל; האמורים הפרטים כל ומופלגה רבה ובהצלחה וברחמים בחסד למלא לו עוזר והקב"ה
מעשה  לידי יביא והלימוד חסידות, והן נגלה הן גדולה, הכי ושקידה בהתמדה כפשוטו, ללמוד, – לראש

חוצה. המעיינות הפצת של בהנקודה וגם התפלה, עבודת כולל בהידור, המצוות קיום –

***

האמור. בכל טוב שתבשרו רצון ויהי

גת  בקרית זה בכל ומהנעשה בירושלים, זה בכל מהנעשה המודיע יהי' מכם מי ביניכם תתדברו
חב"ד  בישיבות גם יהיו מכם שחלק תחליט הישיבה הנהלת אם – מקומות בשאר זה בכל (ומהנעשה

המקומות). שבשאר

השליחות  את יחזק גם וזה הנסיעה, בהוצאות אשתתף – גשמיים  בענינים גם אחיזה שתהי' כדי
האמורה.

תמידית; והצלחה מוצלח קיץ שיהי' טובות; בשורות מכם שנשמע

ד"וספרתם" הפירושים ד' כל את אתמול 17ותמלאו לכם"18(כמדובר "וספרתם המספר;19בענין ענין :(
ד"לכם" באופן זה ויהי' ספיר, דאבן והענין הספר; ענין והגדה; סיפור .20ענין

ובפנימיות. בשמחה התורה לקבלת אתכם יביא זה וענין

בי  נתן שליט"א אדמו"ר דולר].[כ"ק 50 ע"ס שטר שיחיו מהתלמידים  א' לכל הק' דו

יחד. גם וברוחניות בגשמיות טובות בשורות מכם שנשמע
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(11" דקרא: אסיפא (גם) דסמיך –`ipוי"ל אלקיכם" gkה'
שלכם.
(בסו"ס 12) הה"מ מתורת ולהעיר עה"פ. ותו"כ תנחומא ראה

תורת  גם וראה רפ"ב. (אבות ממך" – למעלה מה "דע תורה) אור
וש"נ). .363 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם

יב.13) יא, עקב
מ"ח.14) פ"א כלים
של 15) קדושתו "שהיא ושם: (ובכ"מ). פמ"ו תניא עיין

ע' ח"ב תער"ב (המשך אדנ"ע ובכתבי ובעצמו". בכבודו הקב"ה
דא"ס  ועצמות דא"ס מל' – ובעצמו דבכבודו ועוד) תתקכד.

הצמצום. שלפני

קדש 16) "נתקדש ושם: ויובל, שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה
קדשים".

לכם 17) וספרתם ורד"ה תשא. ר"פ להצ"צ אוה"ת ג"כ ראה
קסז). ע' אמור (בפ'

מנחם 18) (תורת פ"ב אחרי דש"פ לכם וספרתם ד"ה במאמר
ואילך). 174 ע' ח"ס התוועדויות –

טו.19) כג, אמור
(סוכה20) משלכם" "לכם מדרז"ל: ד"ה להעיר וראה ב). מא,

– באוה"ת דא"ח), (עם בסידור ד), לה, (אמור (בלקו"ת וספרתם
ועוד). – קסח) (ע' הנ"ל
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מוגה  בלתי

טוב ‡. בדבר פותחין לכלֿלראש הנה יחד, מתכנסים שיהודים תורה,1בשעה אלא טוב "אין –
תורתי"2שנאמר  לכם נתתי טוב לקח יחד,3כי ישראל ולכל מישראל אחד לכל הקב"ה שנותן התורה –

דהיינו  בתורה", עמלים "שתהיו רש"י: כפירוש תלכו", ש"בחוקותי שעי"ז פרשתנו) (בהתחלת בהבטיחו
המצטרך, בכל הברכות כל את נותן שהקב"ה גו'", "ונתתי אזי – בה ועוסקים התורה בדרך שהולכים

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו טוב, באופן יפות, פנים .4בסבר

ישראל: לילדי בנוגע מיוחד ענין בזה יש – בכלל לבנ"י בנוגע  האמור על ונוסף

– שלו) ההילולא יום הוא בעומר (של"ג יוחאי בר שמעון רבי של הזהר לספר ההקדמה בתחלת
. בארץ  נראו הנצנים פתח, שמעון "רבי נשמע איתא: התור וקול .5.. עלמא  מקיים מאן ינוקי . קל .

הזהר  ספר את מתחיל שרשב"י והיינו, וכו'", אשתזיב עלמא דעלמא, רביין  אינון ובגין באורייתא, דלעאן
אור  ש 6[שפירושו שמאיר היינו, והבהרה , בפתיחה בעולם] שנעשה מה ולהבין בבירור לראות יוכלו

התורה. עם שמתקשרים ישראל ילדי בזכות היא העולם וקיום שהצלת לכולם,

"תינוקות מקום: בכל שנאמר בלשון [לא לומר מדייק oaxורשב"י zia ly שלומדים ילדים רק שכולל ,"
" אלא] בישיבה, או בתלמודֿתורה היינו,oiiaxב"חדר", – סתם ילדים ,"l`xyi icli lky,יהיו אשר יהיו ,

למעמדו  אותו ויביאו העולם, וקיום הצלת יפעלו כדבעי הנהגתם שע"י והזכות, הכח הקב"ה להם נתן
הראוי. ומצבו

ובפרטיות:

נאמר  אליהם בנוגע גם הנה – ו"חדרים" תלמודיֿתורה בישיבות, כבר שלומדים יום 7הילדים "בכל
לימוד  ע"י בחייהם חדשה ופעולה חדשה דרך אצלם נעשית יום שבכל היינו, חדשים", בעיניך יהיו

התורה;

ואדרבה: ברוחם, ליפול להם אסור – עתה עד תורה למדו לא שתהי' סיבה שמאיזו הילדים וגם
רשב"י  של שמחתו יום זה, סגולה יום לנצל פתח 8עליהם עבורם ו"פתח" שגילה עצמם 9, לקשר רחב

תורה. ללמוד והלאה מהיום ויתחילו שיחליטו עי"ז התורה, עם

בכל  בנ"י ולכל ולקרוביהם, להוריהם גם הברכה תומשך ידם ועל להם, המצטרך בכל יתברכו ואז
בפרשתנו  כמ"ש – מיוחדת לברכה וזקוקים הקודש בארץ שנמצאים בנ"י ובפרט שהם, "וישבתם 10מקום :

בארץ". שלום ונתתי בארצכם לבטח

מצוותי ·. ואת תלכו בחוקותי "אם נאמר: – בלימודו לפתוח שצריך – בפרשתנו הראשון בפסוק
. בתורה עמלים "שתהיו רש"י: שמפרש כפי – ופירושו אותם", ועשיתם לשמור תשמרו מנת על .

.ולקיים"

הלשון  דיוק לבאר יש – זה לענין ומתאים מחושב באופן בדיוק, הם בתורה וביטוי תיבה שכל וכיון
"eklz" כאן נקראת שהתורה מה וכן מקומות), (כבשאר "תלמדו" ולא ,"izewega כבשאר) "תורה" ולא ,"

בתורה): מקומות
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פי"ג 1) תפלה הל' רמב"ם ה"ז. פ"ג מגילה ירושלמי ראה
סקל"ח. או"ח שו"ע ה"ה.

ב.2) ד, משלי
מ"ג.3) פ"ו אבות
דברהמ"ז.4) הג' ברכה נוסח
יב.5) ב, שה"ש

ג.6) מג, תבוא לקו"ת ראה
טז.7) כו, תבוא פרש"י
שער 8) פע"ח יב. דרוש ספה"ע ענין הכוונות שער ראה

מ"וֿז. פ"ו וסיון אייר מס' מ"ח פ"ז. ספה"ע
וש"נ.9) .163 ע' חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה

הֿו.10) כו,



l"yz'd.מב ,"c`x`R"d zra ,xnera b"l zgiy©©

ילדי  אצל ובפרט מישראל, אחד כל אצל – להיות צריך התורה שלימוד מלמדנו, "בחוקותי" הלשון
חקיקה. של באופן – ישראל

לכתיבה  חקיקה בין החילוק :11וביאור

כפי  הנייר או הקלף נשאר ואז ח"ו, הדיו את לגרור יכולים – נייר או קלף גבי על בדיו שנכתב דבר
האבן" ב"לב אפילו – הנחקק דבר משא"כ לכן; קודם טובות 12שהי' אבנים יקרות, באבנים ועאכו"כ ,

עם  אחד דבר שנעשים כיון הנחקקים, והענינים התיבות האותיות, את ח"ו לשנות אפשר אי – ומרגליות
ישראל. ילדי ובפרט מישראל, אחד כל של מציאותו שזוהי הטובה, האבן

" בכתוב: ולילך eklzוממשיך להמשיך יש אלא עתה, או היום והשיגו שלמדו במה להסתפק שאין – "
חיל" אל ממשיכים 13"מחיל ולכן ("געשמאק"), ותענוג רגש יותר בזה יש יותר, שיודעים ככל ואדרבה: ,ַ

חיות. וביתר יותר, ורחבה עמוקה בהבנה יותר, למעלה ללכת

מצוותי‚. "ואת נאמר אותם" "ועשיתם לפני הנה המצוות, לקיום בנוגע היא exnyzוכן ששמירה – "
במיו  יקר דבר חד.על

המצוות: לקיום בנוגע – ישראל לילדי ובפרט מישראל, אחד לכל – כח נתינת מהוה זה וענין

או  ילד היהודי, לו עונה – נוח ולא קשה דבר הוא מצוה שקיום וטוען הרע היצר בא לפעמים כאשר
בחייו! שיש יקר הכי הדבר שזהו כיון המצוות, את "שומר" שהוא  ילדה,

וצונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה: בנוסח שאומרים כפי – הוא מצוה כל של שענינה לפי והיינו
וחיבור  צוותא מלשון "מצוה" – מתקשר הוא ועי"ז הקב"ה, של הציווי את לקיים זכות ליהודי שיש 14כך,

נחתֿרוח. לו ולגרום הקב"ה ציווי את לקיים – ביותר היקר הדבר ואת הזכות את לו שנתן הקב"ה עם –

ביותר  היקר הדבר הוא המצוות שקיום כיון – אותם" "ועשיתם לפני "תשמרו" מקדים שהכתוב וזהו
בפרט. ישראל וילדי בכלל, בנ"י של בחייהם

אידישקייט"):„. צו ("סאלּוט ליהדות" "הצדעה – זו ל"תהלוכה" שניתן השם עם גם קשור זה ַענין

אלא  ח"ו, "עול" של יחס מתוך זאת) עושים (אבל עמה וחיים היהדות על ששומרים בלבד זו לא
– שניתנה miricvnאדרבה מזה ומאושרים ששמחים באופן הוא ליהדות שהיחס היינו, ליהדות,

מצוותיו. קיום ע"י נחתֿרוח להקב"ה לגרום האפשרות

("בחוקותי") חקוקה שנעשית באופן הקב"ה, של תורתו לימוד היא – והתחלתן – המצוות אחת והרי
והמצוות. התורה עם אחד דבר שנעשה עד ובמוחו, בלבו

.‰" פרשתנו: בהתחלת חז"ל `mועז"נ ופירשו תלכו", תחנונים",15בחוקותי לשון אלא אם "אין :
מצוותי  ואת תלכו ש"בחוקותי מכם מבקש הנני בפרט: ישראל ולילדי לבנ"י אומר שהקב"ה והיינו,

אותם"! ועשיתם תשמרו

מעמדו  על הבט מבלי ישראל, ילדי ובפרט מישראל, אחד שכל הדבר, ברור – מבקש וכשהקב"ה
הקב"ה, ציווי את יקיים בודאי עתה, ועד היום עד ומצבו

כמוך" לרעך "ואהבת הקב"ה ציווי את גם יקיים אלא בלבד, בעצמו יסתפק ,16ולא

בתורה"– גדול "כלל שהוא יוחאי, בן שמעון רבי של רבו עקיבא, רבי אמר שזהו 17עליו היינו, ,
בתומ"צ  כללי –ציווי

וילמדו  חי', דוגמא ממנו ילמדו – ישראל ילדי וכל הטובים, וידידיו קרוביו חבריו, שגם שיפעל עי"ז
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(בחוקותי).11) פרשתנו ריש לקו"ת ראה
כו.12) לו, יט. יא, יחזקאל
ח.13) פד, תהלים
ובכ"מ.14) ב. מז, ג. מה, פרשתנו לקו"ת ראה

סע"א.15) ה, ע"ז
יח.16) יט, קדושים
עה"פ.17) ופרש"י תו"כ
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יקר  דבר ששומרים כמו לשמרם – ד"תשמרו" באופן מצוות ויקיימו תלכו", ד"בחוקותי באופן תורה
כראוי. אותם" "ועשיתם – ועי"ז "הצדעה", ומתוך ביותר,

.Â בגמרא שהובא הפסוק המשך גם יקויים לשון 15ואז אלא אם אין תלכו, בחוקותי "אם בפירוש
אומר  הוא "וכן עמי 18תחנונים", לו התורה, את שישמרו לפניהם מתחנן (שהקב"ה לי" שומע עמי לו

הן  כמו תחינה, כדברך 19היינו יהי אכניע":20לו אויביהם "כמעט – (

אזי  – זה) בענין הוריהם על גם ומשפיעים מתנהגים, ישראל שילדי (כפי להקב"ה שומעים כאשר
מועטת  (בשעה גויי 21"כמעט – בנ"י של אויביהם נמצאים שבו מקום שבכל והיינו, אכניע", אויביהם (

הקב"ה אותם מכניע – בהם הנלחמים מיד.הארץ

בפרשתנו  וכמ"ש שבדבר, מהקשיים לחשוש אין שכן, יש 22וכיון מישראל "חמשה" כל שכנגד גופא
צריך  שיהודי כפי להתנהג להמשיך אם כי מדיבוריהם, להתפעל שאין אלא – אינםֿיהודים "מאה"

בארץ". שלום ונתתי בארצכם לבטח ד"וישבתם באופן זה שיהי' וכאמור, להתנהג.

ואלו  שבחוץֿלארץ אלו בנ"י, כל עם יחד בפרט, ישראל ילדי ואתם כולנו, נזכה ממש ובקרוב
צדקנו. משיח פני לקבל לילך שבארץֿהקודש,

אלו  פסוקים בסיום מ"ש יקויים הגלות 23ואז חומות את ישבור שהקב"ה – עולכם" מוטות "ואשבור :
זקופה" "בקומה קוממיות", אתכם "ואולך הגלות, מוטות בקרוב 24ואת והשלימה, האמיתית בגאולה ,

ממש.

***

.Ê במלוא 25זוהי לעמוד הכח את בנ"י צריכים לראש שלכל כמ"פ המדובר ע"פ – ההזדמנות גם
ביטול  אודות לעורר – (כנ"ל) אותם" ועשיתם ו"תשמרו ד"תלכו" ובאופן התומ"צ, שמירת על התוקף
אע"פ  יהודים, שהם גויים על לומר בישראל: כדוגמתה הי' לא שמעולם לאחרונה, שקמה הגדולה הצרה

יהודים! אינם שהם אומרת אמת, ותורת חיים תורת שתורתנו,

בזמן  זאת מנעו ולא זו, טעות נעשתה שתהי' סיבה מאיזו אך הגויים. עבור גם וצרה לבנ"י, צרה זוהי
הראוי.

אכניע" אויביהם "כמעט אזי לי" שומע עמי "לו שכאשר הקב"ה, של הבטחתו שישנה כיון ואעפ"כ,
התלוי  כל יעשה שכאו"א זה, בענין לפעול שיכולים אלו כל אצל יבקשו שכאשר הדבר, ברור – (כנ"ל)

לגמרי, זה ענין לבטל כדי בו

גויים,– הם גויים אבל, הגויים, עם בשלום לחיות שיש העמים, לכל ולהסביר לעצמו גלוי להבהיר
צרי  שיהודים כפי לחיות ועליהם יהודים, הם יהודים ואילו לחיות, צריכים שגויים כפי לחיות כים ועליהם 

קשיים  וללא צרות ללא בארץ", שלום "ונתתי להתקיים יכול ואז –לחיות;

שמחפשים  כך על טענות להם שיש עתה, (כמו טענות להם יהיו ולא הגויים, גם זאת יבינו בודאי הנה
כלל). בכך חפצים שאינם בשעה בה  ליהודים, אותם להפוך כדי וכו' ואמתלאות תירוצים

.Á כמ"פ (כמדובר השבוע פרשת עם קשור זה ענין ברורות 26וגם בהוראות צורך יש שבימינו שכיון ,
ברור): באופן הענינים את הקב"ה מראה בתורה,
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ידֿטו.18) פא, תהלים
לד.19) ל, ויצא
שם.20) ע"ז פרש"י
עה"פ.21) פרש"י
ח.22) כו,
יג.23) שם,
עה"פ.24) פרש"י

בין 25) בעומר ל"ג משיחת חלקים בשילוב זו, משיחה חלק
– למעריב תשל"א מנחה תשרי – הפרדס בירחון בשעתו נדפס
בהוספות מכתב (ואח"כ גם וראה ואילך). 256 ע' חל"ט ללקו"ש

שצו). ס"ע חכ"ו (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג זו מחרת במהדורא
) בשלימותה השיחה ).l"endבאה

ואילך.26) 190 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
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בארץ" שלום ד"ונתתי הענין אודות דובר אז שגם שנים, שלש לפני בעומר ל"ג שמאז במוחש, רואים
בארצכם" לבטח תפילין"27"וישבתם ב"מבצע והתחילו תפילין,28, דהנחת הענין הפצת ,

ימשיכו – בוודאי ולכן ושנים, ימים ויאריכו הזה, היום עד שחיים מישראל, רבים אלפים שהציל דבר
ריבוי  אחר בריבוי ד"תלכו", באופן ואדרבה: זה, –ב"מבצע"

קיוו  אבל משהו, קורה הי' לזמן מזמן – לפיֿערך. רגוע המצב הי' משנתיים למעלה במשך הנה
שלום. אודות לדבר יתחילו שלאח"ז

חדשים) מספר לפני המצב שנעשה (כפי רח"ל קרבנות ליפול והתחילו להחמיר, המצב החל אימתי אך
הקדושה, ארץ ישראל, בארץ חלק להם ושיש יהודים, שהם גויים על ולומר לחשוב שהתחילו בשעה –

הדורות! כל סוף עד אחריו ולזרעו לאברהם הבתרים, בין בברית לישראל הקב"ה שנתן

תעניות – בהלכות אומר הרמב"ם אבל, צדדיות. סיבות מצד זאת להסביר שרוצים כאלו :29יש
. צרה שתבוא שבזמן הוא, האמת) לדרך ולחזור בתשובה לשוב שהדרך (היינו, התשובה ידעו ."מדרכי

זו  וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה ש"דבר לומר ואסור כו'", מעשיהם בגלל היא) לכך ש(הסיבה הכל
בנ"י. להנהגת שייכת אינה כו', העולם מנהג עם הקשור מקרה שזהו כזו, אמירה – נקרית". נקרה

ב"יד  שהרמב"ם היחידים המקומות אחד שזהו (ולהעיר בפרשתנו בפסוק הפירוש שזהו וממשיך,
בקרי  עמי והלכתם בתורה שכתוב "הוא בחומש): פסוק מפרש וכו'".30החזקה" קרי שהוא תאמרו אם .

ח"ו). מזה לבוא שיכולה התוצאה מהי שממשיך (כפי

בזהר  שמצינו כפי – הוא רשב"י של חידושו אבל, תעניות, בהלכות זאת כתב שהרמב"ם 31ולהעיר,

צורך  ללא שאפילו כך, לבנ"י, וברכה בקשה ע"י הענינים כל את פעל אלא לתענית, הוצרך שלא –
הבלתיֿרצויים. הענינים כל יתבטלו –בתענית

גופא  דלת"26ובזה "לפתוח שצריכים לומר כשהתחילו הנה לאט, לאט המצב החריף בתחילה אם ,
הרוסים  מצד גם המצב נשתנה – מיוחדות ו"קולות" "הנחות" עבורם ולעשות מרוסיא, גויים עבור
מכמו  בערך שלא המצב החריף ולפתע כלל, התערבו לא ומחצה שנתיים שבמשך הגבולות, על היושבים

לזה! קודם שהי'

יותר, רחבה דלת עבורם לפתוח שולחןֿערוך ע"פ רח"ל מקום שיש ואמרו בכך, הסתפקו לא וכאשר
הקודש! ארץ מעל לטוס הרוסים התחילו אזי – הקודש ארץ ישראל, בארץ חלק להם וליתן

אלא  "במקרה", שהם דברים אין בנ"י אצל נקרית"; "נקרה העולם", "ממנהג ח"ו זה אין וכאמור,
בנ"י, הנהגת בגלל – היא לכך הסיבה אלא גדולים. בענינים ועאכו"כ פרט, בכל אותם מנהיג הקב"ה
רחבה  דלת עבורם לפתוח כדי בשו"ע "דרכים" ויחפשו מיוחדות, "קולות" עבורם שיעשו שהודיעו רח"ל,

יותר!

.Ë וברגעא חדא "בשעתא מועילה תשובה והרי הוא", התשובה "מדרכי זה שענין האמור וע"פ
ע"י 32חדא" שנגרמו הענינים כל לגמרי מתבטלים אזי תשובה, שעושה מחליט שיהודי שברגע והיינו, ,

זה. בענין גם הוא כן הרי – הבלתיֿרצוי המעשה

הרבנים  והן הקודש שבארץ הרבנים הן מהרבנים, – לראש לכל ותחנונים, ברחמים לבקש יש ולכן,
מיד: שיכריזו דברֿמה), בזה לומר שיכול מי (וכל לארץ שבחוץ
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ס"ב 27) תשכ"ז ה"ּפאראד") (בעת בעומר ל"ג שיחת ַַראה
.(414 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם (תורת

ואילך 28) ס"ג תשכ"ז סיון, מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת ראה
ואילך). 427 ע' שם התוועדויות – מנחם (תורת

(תורת 29) סל"ה בהעלותך ש"פ שיחת גם וראה ה"בֿג. פ"א

וש"נ. .(462 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם
כזֿח.30) כו,
התוועדויות 31) – מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש נט, ח"ג

וש"נ. רעא. ע' אייר סה"מ
סע"א.32) קכט, זח"א ראה
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מ"ה' שניתנה לאינםֿיהודים), וגם ליהודים חיים שמעניקה (תורה חיים ותורת אמת תורת היא תורתנו
אמת" העולם,33אלקים אומות בין וגם בנ"י בין כולו, העולם בכל זו אמת להביא שתפקידו ישראל, לעם ,

הוא  ש"יהודי" לידע, שחייבים וגלוי, ברור באופן ולהכריז במילואה, האמת את לומר צריכים ולכן
הצטרכויותיו  כל את לו ונותנים בשלום, עמו חיים – כן שאינו ומי יהודי; שהוא בתורה קבע שהקב"ה מי

ישראל" עניי עם עכו"ם עניי "מפרנסים צרה 34(שהרי לידי אותו מביאים ולא אותו, מרמים לא אבל ,(
ישראל. מעם ולא העולם, אומות משבעים שהוא לו אומרים אלא יהודי, שהוא הכרזה ע"י

שבעים  בין ישארו האומות לשבעים השייכים שאלו – היא כולם שטובת הכל יודו וסוףֿכלֿסוף
לגיירם, להשתדל מצוה ואין העולם, אומות שבעים בין להישאר היא האומות של טובתם [שכן, האומות

להתגייר  שלא להניאו יש להתגייר שרוצה מי לו 35ואדרבה: ולומר אינוֿיהודי לרמות שלא ועאכו"כ ,
בשלום  ויחיו בנ"י], עבור והן אוה"ע עבור הן צרה גם והוא האמת, היפך שהוא באופן יהודי שנעשה
להיותה  פשרות, ללא ומצוותי', התורה בדרך החיים, בדרך ללכת שחייבים – בנ"י ואילו ישראל, עם

חיל" אל ד"מחיל באופן זו בדרך ילכו – אמת .13תורת

כמ"ש  אומות, ריבוי יהיו והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח, בביאת אפילו זרים",36והרי "ועמדו
יהיו  וכולם בנ"י, עם בשלום שלום ויחיו ד"ונתתי ומצב מעמד להיות יכול כזה באופן ורק שבעיֿרצון!

לבנות  אפשר ואי שלום, לבנות אפשר אי – גוי לרמות או יהודי לרמות – שקר ע"י משא"כ בארץ";
קיום. להם שיהי' טובים חיים משותפים, חיים

.È מיד הנה – יהודי שהוא גוי על ולומר "קולות" למצוא בשו"ע מקום לחפש ורצו שטעו ואלו
בגלוי. זאת יודיעו אלא בחשאי, רק  ולא שלם, בלב מדבריהם יתחרטו

הלכה) ע"פ שלא להתגייר שאפשר (שאומרים זה שענין ולומר עצמם את לרמות שמנסים אלו וגם
גם  הנה – בנ"י) עבור יותר גדולה וצרה הגוי, עבור צרה שזוהי האמת (היפך טוב ודבר "נצחון" הוא

. לומר בוש "לא רבינו שמשה כשם שטעו, לומר יתביישו ולא האמת, את יראו שכחתי"הם ועי"ז 37. ,
יתביישו  שלא "גדול") הוא מהם אחד שכל ישראל, כל (עבור ישראל גדולי כל עבור הדרך את סלל

אמת". ב"תורת שנאמר כפי היא והאמת שטעו, לומר

ביהודי  לחשוד ושלום חס הנה – כו' מתחרטים שהם לומר שמתביישים כאלו שיש שאומרים ומה
על  העומדים ישראל מצעירי רח"ל קרבנות לנפילת שנוגע ענין אודות שמדובר בידעו כו', יתחרט שלא
לשמור  ומלאכתם תפקידם את למלא שיוכלו כדי – הארץ! מעמי לשומרה הקודש ארץ גבולות משמר
בארץ  הנמצאים בנ"י וכל מישראל אחד כל צריך הבלתיֿרצויים, הענינים מכל הקודש ארץ גבולות על

קדוש" "גוי הם שישראל – להתבייש  מבלי – להודיע הקדושה.38הקודש התורה בדרך ההולך ,

את  נותנים ב"ממשלה" ישיבתם שע"י "שרים" אותם הנה – באמת לכך שמתכוונים שיראו וכדי
שלמרות  מיד, להודיע עליהם אחרת), או כך זאת מפרשים הם אם נפק"מ (ללא הנוכחי למצב הסכמתם
ישראל! עם הוא ישראל ועם אומות, שבעים הם האומות שבעים – והלאה מכאן הנה עתה, עד שהי' מה
טובה  עושים ולא תורה, ע"פ שלא ליהודי לעשותו שרוצים בכך אומות משבעים לא' טובה עושים ולא

יהודי. אינו נשאר אמת תורת וע"פ יהודי שאינו מי אליו שמכניסים בכך ליהודי

– רבים יהודים של חייהם ועאכו"כ יהודי, כל של חייו להם יקרים שבוודאי את וכיון יקבלו בודאי
מיד  ויודיעו הנופלים, הקרבנות של והאחיות האחים ההורים, של ודמעותיהם ובקשותיהם תפלותיהם
ל"שרים" גם יאפשרו ועי"ז מהממשלה; הם יוצאים הדבר, יתוקן שלא ועד לכך, הסכמתם על שמתחרטים
האיומה  הגזירה את מבטלים כבר היו עצמם שמצד בפירוש אומרים הם שהרי – הדבר את לתקן האחרים
דעת  את מייצגים שהם הכריזו עתה שעד – "שרים" שאותם עד שממתינים אלא כהלכה, שלא דגיור
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יו"ד.33) יו"ד, ירמי'
א.34) סא, גיטין
א.35) מז, יבמות ראה

ה.36) סא, ישעי'
כ.37) יו"ד, שמיני עה"ת בפרש"י הובא א. קא, זבחים
ו.38) יט, יתרו
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ה"ממשלה", מן ולצאת ממשרתם להתפטר חייבים שהם מיד ויודיעו האמת, בדרך ילכו – אמת תורת
אמת. בתורת ההלכה ע"פ שאינו "גיור " שע"י ולאוה"ע לבנ"י הצרה תתוקן שלא זמן כל

עליהם – זה בענין אבל, אחרים... מיהודים מקבל שיהודי כבוד על לוותר שקשה הדבר מובן בודאי
קרבנות  מקריבים שהם בכך להתחשב מבלי ארץֿישראל, גבולות משמר על העומדים מהצעירים ללמוד
שטעה  ברבים להודות הוא ממנו הנדרש היחיד שה"קרבן" למי בנוגע ועאכו"כ ממש, לחייהם בנוגע
להתפטר  הוא שלו שה"קרבן" ל"שר" בנוגע ועד"ז לטעות!...), הי' יכול רבינו משה שאפילו (וכאמור,

מה"כסא"!

.‡È,'כו מישהו להפחיד ח"ו שרוצים באופן אינם האמורים שהדברים שמובן, ולהבהיר, להוסיף ויש

תענית – של בענין צורך אין אזי בדרכיו, הולכים וכאשר רשב"י, של יומו זה הרי לעיל, כאמור כי,
גזירה) לבטל כדי תענית שגוזרים אחרים אצל שמצינו (כפי גזירה לבטל בשמחה 31כדי זאת פועלים אלא ,

בעניננו  גם הוא ועד"ז בפרשתנו), (כמבואר מהקב"ה והצלחה לברכה וזוכים לבב, –ובטוב

ברחמים  ממנו שמבקשים מה ענינו לפי אחד כל ימלא לבב, וטוב שמחה שמתוך רצון, יהי ולכן,
התשובה", ב"דרכי לעסוק ובתחנונים

מעולם – הי' לא כאילו מעיקרו הבלתיֿרצוי הדבר את מלא 39שעוקרת "אֿל הוא שהקב"ה כיון ,
החטא  את עוקר אלא שיהי', אופן באיזה החטא על שמכפר בלבד זו שלא עד חסד", ו"רב רחמים"

מעו  הי' לא כאילו –לם מעיקרו

חסרונות  בו למצוא או ח"ו בטעות מישהו לתפוס מחפשים שלא בדבר, הנוגעים לכל שיבהירו עי"ז
תורתנו  יסודות על הקודש ארץ את ולבנות בנ"י, צעירי של חייהם את להציל רוצים אלא כו', ועוולות
והן  המצאם, מקום בכל בנ"י אצל הן – בארץ" שלום "ונתתי יקויים שעי"ז אמת, תורת שהיא הקדושה
הלב  אל נכנסים הלב מן היוצאים דברים אזי – שלום ובדרכי נועם בדרכי זאת וכשיסבירו אוה"ע. אצל

פעולתם  היום.40ופועלים זאת יעשה אלא למחר, זאת ידחה ולא בזה, חלקו את יעשה אחד וכל ,

ש"ביתֿהמשפט" ועד המתאימה, ההזדמנות שתהי' עד זאת לדחות שיש שאומרים אלו כמו ולא
נפצע  רק אם אפילו או מישראל, אחד נופל וכאשר רח"ל, קרבנות נופלים יום בכל שהרי – יתכנס...
יום, כל זה בענין ראליע") א ("שּפילט נוגע ולכן בנו! של פציעתו על בוכה שהוא הקב "ה אומר  ַָבלבד ,

רגע! ואפילו שעה אפילו אלא יום , רק ולא

שנגרמה  התוצאה עם ביחד כהלכה, שלא גיור של הנוראה הגזירה את ויבטלו כולם יסכימו ובודאי
ס"ח). (כנ"ל נקרית" "נקרה העולם", "מנהג מצד לא – ידה על

עם  ויהי' יהודים, שאינם אומות שבעים יהיו גו'": זרים ש"ועמדו ומצב מעמד יהי' והלאה ומעכשיו
בארץ" אחד "גוי אחת"41ישראל, "תורה אמת, תורת ע"פ שמתנהג אחד"42, מ"ה' הקב"ה 43שניתנה ,

קוממיות". אתכם ואולך גו' בארץ שלום ונתתי בארצכם לבטח ש"וישבתם באופן ויחיד, אחד שהוא

היעוד  יקויים ממש "44ובקרוב :oeiv riyei miwl` ik,ישראל בארץ בציון, היושב העם עם יחד – "
"dcedi ixr dpaie" ישראל, ארץ שבכל הערים – "my eayie באופן שם ישיבתם תהי' ואילך שמכאן – "

dxezdy" במנוחה, ישיבה – הקודש בלשון שפירושו "וישבו", בשם לה deyxieקוראתו אין ש"ירושה – "
ויעקב,45הפסק" יצחק אברהם מאבותינו, לבנ"י ירושה היא ישראל שארץ יודו והכל ,

"eicar rxfe""'ה "עבדי הנקראים לוי, שבט עם 46– כל של שלוחים בתור הקב"ה, את שיעבדו ,
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א.39) פו, יומא ראה
ועוד.40) א. סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
ועוד.41) כג. ז, שמואלֿב
ועוד.42) מט. יב, בא – הכתוב לשון
ועוד.43) ד. ו, ואתחנן

התוועדויות 44) – מנחם תורת גם וראה לוֿלז. סט, תהלים
וש"נ. .208 ע' ח"ס

סע"א.45) קלג, ב. קכט, ב"ב
א.46) קלד, תהלים ראה
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צדקנו  משיח ע"י שיבנה בביהמ"ק "delgpi"–ישראל, ,"eny iade`e ישראל את שמברכים הכהנים – "
" – כהנים) דברכת הברכה (כנוסח da"באהבה" epkyi,מנוחה מתוך "משכן", של באופן בה שיחיו – "

ויוציא  עתה, נמצאים שבה הגלות את שיסיים צדקנו, משיח ע"י ממש בקרוב שיבנה ביהמ"ק עם ביחד
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה – ולאח"ז דגאולה", "אתחלתא תהי' ואז מהגלות, בנ"י את

ממש, ובקרוב וברחמים, ובחסד לבב, ובטוב בשמחה

רצון. יהי כן אמן,

1

2

3

4

5

6

אגרות קודש

 ב"ה,  פסח שני, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר הבע"ל, ובל"ס יזכה בה את הרבים באופן המתאים.

בכתהאריז"ל  האמור  אלא  לנו  אין  ואנו  וחגיגתו.  בעומר  ל"ג  בשמחת  נאמרו  טעמים  כמה 

ומובא בדא"ח, אשר יום זה הוא יום הסתלקותו של רבי שמעון בן יוחאי - הילולא דרבי שמעון

- אשר "הגיע בשעה ההיא לתחלת וראש כל המדריגות שלו.. וזה הי' ענין לימודו עם החברים 

בשעה ההיא.. והי' מאיר בו מבחי'.. הארת אורו של משיח".

ומדי שנה בשנה ביום זה מתעורר עוד הפעם מצב זה, כידוע.

לא  הראשונים  בדורות   - זה  בכל  )בתמי'(,  דרא  אכשיר  כי  אף  אשר,  אלו,  בדורותינו  ויתרון 

ניתן רשות לגלות רק לרשב"י וחבריו לבדם, אבל בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות פנימיות 

התורה. ובלימוד זה דוקא יפקון מן גלותא ברחמים.

ויוסיף אומץ לקבוע  פנימיות התורה, יתחזק  גילוי  יום  זה,  ואשרי האיש, אשר ביום סגולה 

שיעורים בפנימיות התורה לעצמו, וגם בדיבוק חברים, וגם להשפיע, ככל יכלתו, על זולתו לעשות את 

זה.

ובאור לימוד זה דוקא נחי' גם בעסק חצוניות התורה ובכל דרכנו נדעהו, שנדע את ה' ומה ה' 

דורש מאתנו, הן בתפלה והן בעסק התורה ובקיום המצות והנהגת כל היום בכל פרטי מעשינו.

בברכה ופ"ש כל החבורה יחיו

מ. שניאורסאהן
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈÓÈ ˙˘˘" :È"˘¯ Ï˘ ‰"„ ÏÚ È˘Â˜‰

בלשונו  הנפלא הדיוק על רבות פעמים דובר כבר
בפירושו, רק לא וזאת התורה, על בפירושו רש"י של
תחילת  לפני הפסוק מן מצטט שהוא במילים גם אלא

כ"כותרת". המתחיל"), ("דיבור פירושו

בפרשתנו: רש"י לפירוש הסבר נדרש זה לפי
המועדות  פרשת "וידבר...1בתחלת ההקדמה לאחר ,

מועדי", הם אלה ה'... מועדי ישראל ... בני אל דבר
בפסוק  וביום 2נאמר מלאכה תעשה ימים "ששת :

לא  מלאכה כל קודש מקרא שבתון שבת השביעי
מועדי  "אלה התורה ממשיכה כך ואחר תעשו...",

המועדים. כל את ומונה ה'...",

ימים" "ששת המילים את רש"י מצטט זה מפסוק
שכל  ללמדך מועדות, אצל שבת ענין "מה ומפרש:
את  חילל כאילו עליו מעלין המועדות את המחלל
כאילו  עליו מעלין המועדות את המקיים וכל השבתות

השבתות". את קיים

כלשון הוא, בפסוק הקושי מובן: "מה i"yxלא ,
את zayענין לצטט עליו היה זה ולפי מועדות", אצל

שבת", השביעי "וביום זאת wxeהמילים במקום אותן.
השביעי  "וביום המילים ואל ימים" "ששת מצטט הוא

"וגו'" של בתוספת רומז אינו אפילו הוא ?!3שבת",

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ¯·Ò‰‰

המילים  את שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה
ולא  כולו, הפסוק אל רש"י מתכוין ימים" "ששת
מקומות, במספר שמוצאים כפי בלבד, אלו למילים
תוספת  ללא ענין, או פסוק של התחלה מצטט שרש"י

"וגו'".

הפסוק  על אומר 4לדוגמא: האפוד" את "ועשו
מעשיהם  כותב אני לכך לפרש... באתי "אם רש"י:

את שם ומסביר שהוא...", האפוד,lkכמות הכנת פרטי
רק  מצטט הוא זאת ולמרות כולה, בפרשה הכתובים

"וגו'". תוספת ללא האפוד". את "ועשו המילים את

ה' מועדי "אלה הפסוק על רש"י בפירוש גם וכך

לאחר  הבא במועדם", אותם תקראו אשר קודש מקראי
הטעם  את רש"י מסביר ימים", ל"ששת פירושו
את  רק מצטט הוא זאת ולמרות כולו, הפסוק להישנות

"וגו'". ללא ה'", מועדי "אלה הפסוק תחילת

בציטוט  מסתפק רש"י כי בעניננו, כך לומר אין אך
זו  התחלה כאשר רק בלבד, והענין הפסוק תחילת
כבדוגמאות  מפרש, הוא שאותו הענין תוכן את כוללת
אלא  בלבד, "ועשו" בציטוט מסתפק אינו רש"י הנ"ל:

" cet`dמוסיף z`– פירושו מוסב זו נקודה על כי ,"
רש"י  אין מועדי..." "אלה בפסוק גם וכך האפוד. עשיית
ה'". מועדי "אלה אלא: "אלה", המילה את רק מצטט

ב"(מה) רש"י פירוש דן בעניננו zayואילו oipr,"...
את  מכילות אינן ימים" "ששת המילים אשר בעוד

חלקי. באופן לא אפילו שבת", "ענין

.‚
?‰ÏÈÁ˙ ÈÏÈÏ˘‰ „ˆ‰ ÚÂ„Ó

מדוע  רש"י: של לשונו על מתעוררת נוספת שאלה
"שכל השלילי בצד רש"י את llgndמתחיל

"כל – החיובי בצד ולא את miiwndהמועדות...",
ביניהם  המשווה הפסוק כאשר במיוחד המועדות...",

שמירתם? של החיובי הצד על מדבר

מ"תורת  לקוח זה, בסדר שהפירוש, ולמרות
שרש"י 5כהנים" רבות, פעמים שמוסבר כפי ידוע, הרי ,

אלא  בלשונם חז"ל דברי את בפירושו מצטט אינו
לכך  בנוסף וזאת מקרא, של פשוטו את המסביר באופן
מילות  על מתעכב אינו גירסתנו, לפי כהנים", ש"תורת

כללי. באופן הענין על אלא הפסוק

יו  בהשוואת כך: על לענות היה ניתן םֿלכאורה,
ההקלה  את למנוע בעיקר, הפסוק, מתכוון לשבת טוב
שיוםֿטוב, מחשבה מתוך ביוםֿטוב, מלאכה בעשיית

ידי על נקבע שבו, המלאכה oicואיסור zia6 בלבד
האזהרה  על כאן העיקרי הדגש מושם לפיכך בו. ותלוי

"כל llgnd"כל – ההמשך את מביא אחרֿכך ורק ,"...
המקיים...".

בין  שההשוואה מפני זו, בתשובה די אין אך
מתבטאת לשבת החיובweqtaיוםֿטוב zxinyaעלֿידי
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ואילך.1) א כג,
ג.2) שם,
הקדים 3) – ימים "ששת ב): (לה, ויקהל ר"פ בפרש"י צ"ע עד"ז

וכו'". שבת אזהרת להם

ו.4) כח, תצוה
עה"פ.5)
כאן.6) ותו"ת מלבי"ם כאן. לדוד משכיל ראה
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ויוםmneiweֿהמועדות שבת חילול של בשלילה ולא ,
על בפירושו רש"י, צריך היה ולכן לכתוב weqtdטוב, ,

שני  את לכתוב לפחות, או, החיובי, הצד את רק
ורק  המקיים...", "כל – הפסוק סדר לפי הצדדים

המחלל..."? "כל אחרֿכך

.„
"...ÌÈÓÈ ˙˘˘" ‰Ó„˜‰‰ ÏÚ ‡Â‰ È˘Â˜‰

הוא: לכך ההסבר

שבת  לגבי מועדות" אצל שבת ענין "מה השאלה
מקרא  של פשוטו לפי כלֿכך קשה איננה ,7כשלעצמה

נכללת  השבת גם מפרשיֿהתורה, מספר כתשובת כי,
"יום  להיקרא יכולה שהיא מפני ה'...", מועדי ב"אלה

נאמר 8מועד" אם ואף במלאכה. האסור יום בהיותה ,
בכל  תקראו...", אשר ה' ב"מועדי נכללת אינה שהשבת
השבת, את אגב, בדרך מזכיר, שהפסוק לומר, ניתן זאת

ליוםֿטוב  שבת בין ההבדלים את להראות (א)9כדי :
דין  בבית תלויה אינה כיוםֿטוב, שלא (ב)9שבת .

מפני  שבתון", "שבת נקראת כיוםֿטוב שלא השבת
אוכלֿנפש  מלאכת גם בה .10שאסורה

לשבת: ההקדמה לגבי היא כאן רש"י של תמיהתו
בתורה  הראשון בציווי – מלאכה" תעשה ימים 11"ששת

ימים  "ששת בהקדמה צורך שיש מובן, השבת ",12על
עשיית  על האיסור לפני להבהיר צריכה התורה כי
וכדומה, פרנסה למניעת לחשוש שאין בשבת, מלאכה

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ימים "ששת .13שהרי

להמשך  מתאימה ימים..." "ששת ההקדמה א) ועוד:
"כי הוא שבת לשמירת שהטעם שם, miniהפסוק zyy

וינח..." ה'... ועשית 14עשה תעבוד ימים מ"ששת ב) .
מלאכתך" כדברי15כל ש"כשתבוא i"yx16לומדים, ,

עשויה...". מלאכתך כל כאילו בעיניך יהא שבת

העיקרי  המקום זה אין  אמור, בפרשת כאן, אך
שאר  בגלל בדרךֿאגב, מוזכרת והיא שבת, על לאזהרה

של הקשר מהו השאלה: ומתעוררת dncwddהמועדים,
minid zyy ly היתה התורה – ל"מועדות" שבת לפני

שבתון..."? שבת השביעי ב"ביום להתחיל צריכה

ענין  "מה חז"ל דברי עלֿידי רש"י עונה זו לשאלה
הפסוק  – המחלל..." שכל ללמדך מועדות אצל שבת
במועדות  מלאכה בעשיית החומרה את להשוות רוצה
מדוע  מובן ומזה בשבת, מלאכה עשיית לחומרת

מלאכה". תעשה ימים "ששת התורה מקדימה

.‰
ÔÓÊ È‚ÂÒ È˘

הוא: לכך ההסבר

ימים  ששה של כמות רק אינם ימים" "ששת
micxtp זמן משך מגובשת, יחידה של מציאות אלא ,

יותר  מאוחר רש"י שמסביר כפי ימים", "ששת 17של

"mewn lk..ימים של שבוע הוא דבר שם שבעת שנאמר
שמונתlkוכן תקופהzyyלשון – "...zg` של

ימים. שמונה או שבעה שישה,

מלאכה": תעשה ימים "ששת של המשמעות זוהי
מציאות קבע "ששת zcgeinהקדושֿברוךֿהוא של

שרק כל daימים", כלומר, מלאכה. עשיית מותרת
(ימי  ימים" "ששת של בתקופה נכללים שאינם הזמנים

במלאכה. אסורים החול)

פרשת  בתחילת התורה אומרת מדוע מובן זה לפי
מגדירה  בכך מלאכה": תעשה ימים "ששת המועדות
א) מלאכה: עשיית לגבי כלליים זמן סוגי שני התורה
"תעשה  – במלאכה המותרים ימים" "ששת של תקופה

במלאכה  אסור – אחר זמן כל ב) .18מלאכה".

את  המחלל ש"כל מכאן, לומדים כיצד מובן, מזה
המקיים... וכל השבתות את חילל כאילו המועדות...
וכדומה  העונש שלגבי למרות השבתות", קיים כאילו
לאיסור  שווה ביוםֿטוב מלאכה עשיית איסור אין

כללי באופן אבל בשבת, מלאכה סוגי midfעשיית שני
ימים". ב"ששת נכללים ואינם הזמן,

.Â
È"˘¯ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰

המילים  את רק רש"י מצטט מדוע מובן זה לפי
הוא  בכך "וגו'": מוסיף אינו ואף ימים", "ששת
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הוא".7) דרש "דרך רש"י שפירש דמה כתב כאן ובאברבנאל
כאן.8) בחיי הא'). (בפי' כאן רמב"ן
הא').9) (בפי' הנ"ל רמב"ן ג"כ וראה כאן. אברבנאל

דיו"ט 10) ללמד עוד דבא כאן, רמב"ן וראה כאן. ואברבנאל רמב"ן
נפש. אוכל במלאכת אסור בשבת שחל

ואילך.11) ח כ, יתרו
ט.12) שם,
כפירש"י 13) – הקדמה ה"ז שם כי ,(3 (שבהערה ויקהל בר"פ ועד"ז

– zk`lnשם ieeivl שבהם – ימים" "ששת להוסיף מקום ולכן המשכן,

הציווי. חל
"כי 14) יז) (פסוק שם מסיים כי טו) (לא, תשא בפ' ג"כ נשנה ולכן

גו'". ימים ששת
שם.15) יתרו
לשון).16) (בשינוי עה"פ ממכילתא
בפרש"י17) גם ועד"ז ח. ואכ"מ.lirlפסוק טו. יב, כב. י, בא
דהכתוב 18) – (3 הערה (הנ"ל ויקהל ר"פ בפרש"י יל"פ ועד"ז

ומותרת אפשרית מלאכה דעשיית ימים", "ששת זו wxמקדים במציאות
המשכן מלאכת ולכן ימים", השבת.`dpiד"ששת את דוחה
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והמשך  זמן, של נפרד סוג הוא ימים" ש"ששת מדגיש,
אינו השביעי..." "וביום ימים",jyndהפסוק ל"ששת

ולכן  מלאכה, בעשיית שאסור זמן, של נפרד סוג אלא
המקיים...". וכל המחלל... "כל

שזוהי  מפני מלאכה", "תעשה מוסיף אינו אף  הוא
zeyx19 הוא המועדות לבין ימים ששת בין וההבדל ,

xeqi`a.מלאכה

לענין  רש"י כאן מתכוון ימים" ב"ששת כלומר
illkd את "ועשו של כבדוגמא ימים, ששת של

דלעיל. האפוד"

"כל  תחילה – רש "י בדברי הסדר גם מובן בכך
ההשוואה  : המקיים...", "וכל ואחרֿכך המחלל...",
כאמור  ימים", מ"ששת נלמדת לשבת יוםֿטוב בין

לגבי נלמד שהענין יוצא, ולכן יוםֿטוב:leligלעיל,
את  משנה מלאכה עשיית ידי עלֿ יוםֿטוב המחלל
האסור  הזמן לבין ימים" "ששת שבין הגבולות
הוא  ולכן ימים", ל"ששת מחוץ שהוא במלאכה,
שומע  אתה לאו ומכלל השבתות. את מחלל "כאילו"
כאילו  המועדות... את המקיים ש"וכל מובן מזה – הן

השבתות". קיים

.Ê
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"Ó

זה: רש"י בפירוש תורה" של מ"יינה

חז"ל  דברי "זו 20ידועים – תעבוד" ימים "ששת על
החול  ימי בששת מלאכה עשיית כלומר, מצוותֿעשה".

רק היאzxzenאינה אלא ,devn של ה' בעבודת ודרך
וידוע  אשר 21היהודי. "בכל של הכנה להיות שצריכה ,

ל"וברכך  זוכים ואז – הטבע בדרך כלי הכנת – תעשה"
אלוקיך". ה'

סדר שני, של dfמצד הגשמי הגוף מצד רק הכרחי
ההעלם  שמפני הנשמה, "מתלבשת" שבו היהודי,

נזקק הוא שבו dxezdוההסתר itl בדכי לנהוג
הנס"22הטבע  על סומכין "אין חז"ל: כמאמרי ,23,

דינא" דמלכותא וכדומה.24"דינא ,

הכרח  שאין רק לא הרי נשמתֿהיהודי, מצד ואילו
מקום בהזדק  אין להיפך, אלא, מלאכה, לעשיית קות

הגוף, בהגבלות מוגבלת אינה שהנשמה מפני למלאכה,
לגלות" נמסרה "לא ההסתר 25והיא מן נעלית היא ,

ובדרגה  המלך); (=לפני מלכא" "קמי וניצבת שבעולם,
קמי  דמחוי ל"מאן מלאכה עשיית דומה זו, גבוהה

המלך) לפני אצבעו שנוקף (=מי שאם 26דמלכא... כשם ,
כולו" היום כל ואף 27"יתפלל במלאכה, האדם אסור הרי

כולו.28ב"מחוי" היום כל – אצבע) (=נקיפת

"תשבות". של הענין הנשמה מצד נדרש לפיכך

של  הרוחנית בעבודה הנדרשים הקצוות שני ואלה
התורה  לפי טרוד הוא שאז הימים", ב"ששת היהודי:
אך  תעבוד. של מצוותֿעשה קיימת הרי הגוף, בעניני
אור  ישראל אצל מאיר כאשר ויוםֿטוב, שבת בימי
ואז  וצרכיו, לגוף מעל להתעלות עליו אז הנשמה,

מלאכה  עשיית של הענין לחלוטין .29נשלל

משפיע  והגלות, הגוף מן נעלית שהנשמה וכיון
בכך  להתחשב שמבלי הגוף, על סוףֿכלֿסוף הדבר
הנשמה  אצלו תאיר ובגלות, בהגבלות מוגבל שהוא

ומגלות  מהגבלות נעלית שהיא כפי עצמתה, .30במלוא

במובן  הגלות, מן עלֿידיֿזה יצא שהגוף עד
משיח  עלֿידי והשלמה האמיתית בגאולה הפשוט,

ממש. בקרוב צדקנו

(c"lyz xen` t"y zgiyn)
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דמלאכת 19) הציווי כי הוא, כן – (13 הערה (ראה ויקהל בר"פ וגם
בפסוקים בא .f"g`lyהמשכן

וישב,20) פרשת שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא
שנצטוו  כשם ט): כ, (יתרו דרשב"י ובמכילתא בלולה. מנחה ובספר
מובן  זה פי ועל המלאכה. על נצטוו כך שבת של מצותֿעשה על ישראל
עקב  הספרי על בזה (ופליג ה פט"ז, רבה בראשית רז"ל מאמר בפשטות
רמב"ן  פי"א. נתן דרבי אבות גם וראה לבבכם). בכל ולעבדו הפסוק על
בחולין  רשאין לשון מיושב ועפ"ז – מי"ט. ומעין קונטרס ג. כה, ויקרא

ותוספות). רש"י שם וראה ב. (נד,
להצ"צ 21) ספה"מ חיים לדרך בהקדמה נתבאר יח. טו, ראה ספרי

ועוד. מכ"ה. מי"ז, ומעיין קונטרס בסופה. מצורע תגלחת מצות
כו'.22) עשו הרבה ב: לה, ברכות וראה
ב.23) קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
וש"נ 24) ב. י, גיטין
קונטרסים 25) בסה"מ נדפס – נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק פתגם

א. תרצ"ב, ח"ד דיבורים לקוטי .350 ע' ח"א
הערה 26) 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (וראה ב ה, חגיגה ראה

.29 הערה וראה .(13

כו'27) מגירסא פומי' פסיק דלא פי"ג: תניא וראה א. כא, ברכות
כו'. היום כל המתפלל כבינוני כו' בחפיצה

ובמיוחד 28) ק"ש), והן העמידה תפילת (הן בכללה בתפלה –
כו' מרי' קמי כעבדא צ"ל בתפלה אשר במ"א וכמ"ש – העמידה בתפלת
רע"א: לג, ברכות ועיין צה. סו"ס אדה"ז שו"ע א. י, (שבת המלך לפני
סב: קד סי' משו"ע (להעיר תנועות שום בלי כו') ממה"מ לפני עומד

ממקומו), לזוז אין – המלך לפני עומד
מפני שו"מ בק"ש ברכות ceakdמשא"כ הירושלמי ע"פ (ובפרט כו'

דרב  וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר בם) ודברת ממש"נ דנלמד סה"א פ"ב
לא  ק"ש הקורא סז: סג סי' או"ח אדה"ז בשו"ע ומ"ש ב). יט, (יומא
איתא  וכן ביטול). ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש הרי – וכו' ירמוז

שני' דבפרשה zvwשם devn jxevl xzen.
בכ"מ 29) כמבואר בכלל, החול ימי וששת דשבת החילוק גם וזהו

גילוי  ומאיר מהצמצומים שבת – דשבת ועוד) כב. ע' תרס"ו (המשך
קדם  במחוג דמחוי דמאן במלאכה אסור ולכן צמצום, ע"י שלא אלקות

החול. ימי בששת משא"כ מלכא,
ועוד.30) .37 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  על לא 1בפירושו וכרמל וקלי "ולחם
מושבותיכם" בכל קרבן... את הביאכם עד תאכלו...
ישראל. חכמי בו נחלקו מושבותיכם, בכל רש"י: אומר

ויש 2יש  לארץ, בחוצה נוהג שהחדש מכאן שלמדו
אלא 3אומרים  החדש על נצטוו שלא ללמד אלא בא לא

וחלקו  משכבשו וישיבה, ירושה .4לאחר

מושבותיכם" "בכל המילים משמעות ולכאורה,
מתיישבים  אתם שבו מקום בכל כן:5ברורה: על ויתר .

אחרות  מצוות במספר כתובות אלו ואף6מילים ,iptl

וברובן מפרשן `oiפסוקנו, מפרש 7רש"י אפוא, מדוע, .
אלו? מילים רש"י

על illkבאופן זו: לשאלה התשובה מובנת
הכתובות מושבותיכם" "בכל okהמילים iptl בפרשת ,

חובת 8צו  שהיא לפי רש"י: אומר דם, אכילת באיסור ,
וכיון  המושבות. בכל נוהגת קרקע, חובת ואינה הגוף

קרקע, חובת אלא הגוף חובת אינו 'חדש' שאיסור
מזה: שהוא zehytaויותר לעומר 'חדש' איסור קשור

מ"קצירה" קצירכם" וצריך 9"ראשית "הארץ", של

לכאורה מושבותיכם".ly`להיות "בכל ינהג

מכאן  שלמדו "יש זאת  שלמרות רש"י, אומר לכן
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יד.1) כג, פרשתנו
ועוד.2) א. לז, קידושין עה"פ. תו"כ
שם.3) קידושין
שם)4) (קידושין הגמרא לשון [על וחלקו" "משכבשו רש"י הוספת

"ישיבה"], מהי שמפרש – על [נוסף י"ל – וישיבה"] ירושה "לאחר
" הלשון לתרץ הערה lkaשהוא (ראה זה לפירוש גם מושבותיכם"

והביאור: הבאה).
ע"ד וישיבה" ירושה וישיבה hytd"לאחרי ירושה לאחרי גם אפ"ל

דבכו"כ  – מישראל דעשרה ישיבה דמספיקה י"ל (ואולי אחד דשבט
י"ד  לאחרי היינו וחלקו" "משכבשו משא"כ ואכ"מ), הוא. ציבור ענינים

ד  וחילוק דכיבוש [המתורגם]lkשנה לקו"ש – בארוכה (כמשנ"ת א"י
" נאמר ולכן עיי"ש)): תבוא ר"פ פרש"י (בביאור ואילך 160 ע' lkaח"ט

וישיבה" ירושה "לאחר סתם, ב"מושבותיכם" לא כלומר: מושבותיכם",
" כ"א אחד*), דשבט בנוגע גם ד lka(שאפ"ל –lkמושבותיכם" ישראל

וחלקו". "משכבשו
סע"ב)5) פג, מנחות עה"פ. (מתו"כ פרש"י יז בפסוק לקמן

דבכל  הטעם לומר "יש אבל – לארץ" מחוצה ולא "ממושבותיכם,
רק  משמע לא ממושבותיכם אבל ח"ל, אפילו דמשמע הוא מושבותיכם
טז  פסוק כאן רמב"ן וראה בתחילתו. סרי"ח יו"ד הצ"צ (שו"ת א"י"

בסופו**).

השבת").6) ביום גו' אש תבערו ("לא ג לה, ויקהל (מצה). כ יב, בא
(שבת). ג כג, פרשתנו (דם). כו ז, צו ודם). חלב אכילת (איסור יז ג, ויקרא
ביוהכ"פ). מלאכה (איסור לא שם, בחגה"ש). מלאכה (איסור כא שם,

מקלט). ועיר (רוצח כט לה, מסעי
(7– שם***) וצו (בא מושבותיכם" "בכל שמפרש במקומות וגם

גם `epiהרי  מושבות בכל שנוהג פירושו מושבותיכם" ש"בכל לפרש כדי
בשאר  מושבותיכם" "בכל פירש"י שלא וכמו קמ"ל? מאי [כי בחו"ל
לתרץ  כ"א זו], להערה הב' שוה"ג וראה הקודמת. שבהערה מקומות

שם: בהכתובים קושיא
מושבותיכם.. בכל שיאכל אתא קרא "דאי לרש"י קשה בא: בפ'
(גו"א  מצות" תאכלו בערב של בקרא מושבותיכם בכל לכתוב (ו)הו"ל
ש"ראוי' כזו מצה שצ"ל ונוסף, פרטי דין שהוא  מפרש ולכן שם)****,

מושבותיכם": בכל ליאכל
מושבותיכם" ש"בכל כתב לא א) צו: מושבות",eyexitבפ' "בכל

" וביאור טעם לתת היא itlכ"א רש"י כוונת ב) כו'". הגוף חובת שהיא
דברי  (כהמשך מושבותיכם בכל לומר" הוצרך "למה לתרץ בעיקר

רש"י)*****.
שם.8)
שב.9) מצוה מנ"ח ההלכה) (ע"ד וראה יוד. שם, פרשתנו

.17 dxrd onwl d`x ± xeaiv zaeg xnerdy s`e (*
" my v"va y"n oke .my v"va exikfd `ly w"rve (**xyt`eiabc mkizeayenn 'it lr `le ycg iabc mkizeayen 'it lr wx bilt `l 'ek zegpna i"xa i"x mb

.my o"anxa `ed ± "mgld izy
zbdepy onf lk" wx edfy hxtae) l"ega mb zbdep (dphw) oixcdpqy `ed yecig xacy iptn `ed irqn 'ta yxity dfe (***i"`a.(my i"yx ±

.ef dxrdl 'bd b"dey d`x ± `xwie 'ta
ixd sebd zaeg `id dvny oeiknc ,`id i"yx ziiyewy ,my g"tye m"`xa (****`hiyt,fl oiyeciw q"yd ziiyewke) xnel jxved dnle ,mkizeayen lka zbdepy

(my m"`x d`xe .a
[(mcewd b"deyak) irqn 'te (f"g`ly b"deye dxrdd miptak) ev 'tc cal] zncewd dxrday zenewn x`yay dfn ixd ,my `"eba eilr dywdy dn lr sqep la` ±

`l,(fh ,bk epzyxt o"anxa mb jix`de .l"pdn dnk lr ± my q"ya dywdy enke) sebd zaeg od l"pd zevny s` ,xn`p dnl i"yxt
iv lkay dxeza n"ka epivn hytd c"r ± i"yxlc ,gkeni"yxt d`x ± (md `xaq mby ± mdne) el minecd mieeivn mcnll yiy dl` s` eihxt lk hxtn r"ta iee

,dyxtd dze`a df xg` df (t"der epyp `ly dnk mdipiae) eixg`ly mieeivda minrt k"ek df dpype ± 'ek mxb `edy 'ek (ea eincc) eheyte :eteqa h ,k lirl
."mkizeayen lka" mpi`y mipic wqtda mi`ay c"ecpa k"ek`r

iptne (*****ltkedy"mkizeayen lka"eze`a) `xwie 'ta t"dry dfn k"b gkencke ,`xwie 'ta lirl xn`p xak ixdy ,(mc) xeqi`dmcwy(ev 'tl`ldnl i"yxt
.(sebd zaeg `edy s`) xnel jxved

k"za yxetn dti" k"yna my i"yx zpeeky ,my `xwie `"ebe m"`xa]lkoeikn) "mkizeayen lka mkizexecl" xnel jxved dnl (mb) uxzl `id ± "dfd weqtd
.my oiyeciw q"yake ,(sebd zaeg `edy

.[n"k`e ."xnel jxved dnl 'ek zaeg `edy" azeke oiyeciwl wx oiiv ev 'tae ,"'ek sebd zaeg `idy" azk `le k"ezl wx oiiv `xwieay xe`ia jixv oiicre ±
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"בכל  של המשמעות לארץ": בחוצה נוהג שהחדש
ללמדנו  בא והפסוק כפשוטה, היא מושבותיכם"

הכלל  מן יוצא הוא 'חדש' "10שאיסור נוהג שהוא ,lka
חובת  שהוא למרות לארץ", "בחוצה וגם מושבותיכם"

קרקע.

.·
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"בכל  של הפשוט הפירוש להבין: צריך אך

שלמדו" "יש של הראשון, כפירוש הוא מושבותיכם"
הפירוש  את גם רש"י מביא ומדוע לארץ"), "חוצה (גם
"לאחר  היא מושבותיכם" "בכל שמשמעות השני,

לפי מקום לו שאין וישיבה", הפסוקים?hytירושה

רבות, פעמים נאמר כבר יותר: מתחזק הקושי
רש"י הפסוק,siqenשכאשר פירוש לפני ומציין

להדגיש, מתכוון הוא פירושים, יותר או שנים שישנם
והוא  "שקולים". הם אלו פירושים הפשט, שלפי
אפשר  שאי מפני רק השני, לפירוש אחד פירוש מקדים

אחת. בבת לכותבם

חכמי  בו "ונחלקו בהקדמתו בעניננו: גם וכך
"ללמד  השני שהפירוש לומר, רש"י מתכוון ישראל"
וישיבה", ירושה לאחר אלא החדש על נצטוו שלא

eppi` הפירוש מאשר הפשט מדרך יותר "רחוק"
לארץ". "בחוצה גם – הראשון

את  להביא צריך שרש"י נאמר, אם אף ולכאורה:
מובן  לא הראשון הפירוש שלפי מפני השני, הפירוש
בחוץ  גם קרקע, חובת שהוא 'חדש', איסור נוהג מדוע

שפירוש לומר אפשר אי הרי ירושה dfלארץ, ("לאחר
הפירוש  כמו בדיוק הפשט לדרך מתאים וישיבה")

"ב  של הנ"ל פירוש הפשוט (שהוא מושבותיכם", כל
אלו mewnמילים lka11?(

.‚

˙·ÂÁ È·‚Ï ,ÏÏÎÏ ¯˙ÂÒ ÂÈ‡ È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰
Ú˜¯˜

הוא: לכך ההסבר

הכתוב  וחיה", בהמה שום "לסרס באיסור
okבפרשתנו iptl12" נאמר ,mkvx`ae ורש"י תעשו". לא

אשר  כל לרבות – בארצכם נאמר "לכך מפרש:
אלא  הסירוס על נצטוו לא לומר אפשר שאי בארצכם,
הגוף  חובת וכל הוא הגוף חובת סירוס שהרי בארץ,

לארץ". בחוצה בין בארץ בין נוהגת

בין  נוהגת הגוף חובת "כל שהכלל רואים, מכך
שגם כך, כל חזק הוא לארץ" בחוצה בין eheytaבארץ

מקרא, מפירושה mi`ivenשל "בארצכם" המילה את
זה  לכלל סתירה תהיה שלא כדי .13הפשוט,

רש"י מביא שבו מקרה, זה אין ומיישב yxc[כאן
אופניו"! על דבור דבר המקרא קושי 14"דברי עקב

אשר  "כל שהפירוש מציין אינו רש"י כי בפשט,
הוא נלקח yxcבארצכם" שהפירוש מזכיר אינו ואף ,

חז"ל  זאת15מדברי אומר הוא אלא ,hytk דרך לפי :
שלא dpzynהפשט כדי "בארצכם", של המשמעות

הגוף..."]. חובת "כל של לכלל סתירה תהיה

ש"חובת  הכלל, של השני החלק שגם מובן מזה
בארץ" אלא נוהגת אינה להתאים16קרקע צריך ,lka

mewnצריך כאשר גם ,hytd jxca כך לשם לשנות
מילה. של משמעות

בפירוש  להסתפק יכול אינו רש"י בעניננו: גם וכך
הכלל  מן ההיפך שהוא לארץ", בחוצה נוהג ש"חדש
הוא  ולכן בארץ". אלא נוהגת אינה קרקע ש"חובת
("לאחר  מושבותיכם" "בכל למילים נוסף פירוש מביא

וישיבה"), אם edy`ירושה גם זה, לכלל סותר איננו
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(10" רש"י הוספת תומתק o`knועפ"ז ecnly כתב ולא שהחדש"*,
הרי  דלכאורה לארץ", ו)בחוצה (בארץ שנוהג "(י"א) – (כבתו"כ) בקיצור

ולא (כבפנים), מושבותיכם" ד"בכל הפשוט פירוש o`knזהו cenil.
בא"י  שגדלה תבואה על שקאי לפרש מקום עוד: י"ל ולחידודי
או"ח  במג"א הובא סה"ח. פ"א קידושין (כבירושלמי לחו"ל שהוציאה
קרקע  דחובת להכלל בסתירה שאינו הרווחנו גם ועפ"ז – תפט) סו"ס

ד"יש רש"י מדייק ולכן – בארץ רק bdepנוהגת ycgdy o`kn ecnly
בחו"ל  הייתה (ההתחדשות) שהחדש למדים כלומר: לארץ", בחוצה

בא"י). הייתה שההתחדשות – בהנ"ל (משא"כ בחו"ל ונוהג
בכל 11) ליאכל ראוי' שתהא ללמד בא "זה שפרש"י שם בא בפ' וגם

מושבותיכם בכל הוא מצה חיוב הרי – שמצד eheytkמושבותיכם" אלא ,
(7 הערה (כנ"ל שם בהכתוב cerהקושיא cnlp'ראוי" צ"ל שהמצה דין

מושבותיכם". בכל ליאכל
כד.12) כב,
הגוף 13) חובת שהוא ביובל עבדים לשילוח בנוגע ולכאורה

דרור "וקראתם י) כה, (בהר ונאמר ב) לח, יושבי'"ux`a(קידושין לכל
לימוד צריך זה שמטעם שם, ומ"מ cgein[ובקידושין – בחו"ל] שנוהג

גרמא  (יובל) שהזמן מצוה זו שהרי בפשטות וי"ל כלום. רש"י פירש לא
בארץ. אלא אינו ויובל (ושמיטה) –

ח.14) ג, בראשית רש"י לשון
(הובא 15) בסופו סק"ה פרשתנו דר"א שאילתות סע"ב. יד, חגיגה

עה"פ. תו"כ וראה ב). קי, שבת ת"ל בתוד"ה
א.16) לז, קידושין הגמרא לשון

.26 dxrdl b"dey onwl d`x ± "cnll `l` `a `l" 'ad 'ita i"yx oeyl (*
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לפירושו  (בדומה אלו למילים כך כל מתאים אינו הוא
תעשו"). לא "בארצכם על

.„

"ÌÈÏÂ˜˘" ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘

פירוש גם "חלק"dfאבל מביא 17איננו ולפיכך ,
בחוצה  נוהג שהחדש "מכאן הפירוש את גם רש"י

במספר  כתובות מושבותיכם" "בכל המילים כי לארץ",

mewnמצוות, lkae11 גם חלה שהחובה היא הכוונה
לארץ. בחוצה

כאן, מושבותיכם" "בכל המילים שפירוש ויוצא,
הוא וישיבה", ירושה "לאחר llkdשהוא on `vei מכל

מביא  ולכן אלו! מילים כתובות שבהם המקומות שאר

הראשון. הפירוש את גם רש"י

"שקולים" רש"י של הפירושים שני כיצד מובן בכך

קיים בשניהם הפשט: ש"בכל `ezeבדרך קושי,
הפירוש  לפי הכלל: מן יוצא הוא כאן מושבותיכם"

לפי  גם דופן, יוצאת לארץ בחוץ 'חדש' חובת הראשון,

נוהגת  אינה קרקע "חובת הכלל מן מקרא, של פשוטו
הפי  ולפי בארץ". הריאלא השני, המילים zernynרוש

שאר  בכל ממשמעותם דופן יוצאת מושבותיכם" "בכל

לארץ. לחוץ גם הכוונה שבהם בתורה, המקומות

.‰

ÌÈ‡˙Ó ˘‚¯ ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ '˘„Á' ¯ÂÒÈ‡

" הפירושים ששני כיון הפשט,milewyאך לפי "

בעלי  של סברותיהם מהן לשאול: ממולח תלמיד יכול
"בכל  המילים מלמדות מהם אחד לפי אשר המחלוקת,

– האחר ולפי לארץ. בחוץ נוהג ש'חדש' מושבותיכם"
וישיבה"? ירושה "לאחר בארץ רק

הביטוי  באמצעות כך, על להסבר רומז רש"י
בו l`xyi"ונחלקו inkg הרגיל כביטוי שאינו ,"

רומז  הוא בכך רבותינו". בו שהמחלוקת 18"ונחלקו ,
רק אלא cenilaאינה ("רבותינו"), הפסוקים פשט

שיטות לשתי ורגשות zpadaקשורה תכונות והערכת
" – יהודים l`xyiשל inkg.כדלהלן ,"

בנפש  לעורר צריך קרבן כל הוא: לכך ההסבר
לדוגמא: הקרבן. למשמעות המתאימה הרגשה האדם

ותשובה  חרטה של רגש – ואשם חטאת קרבן ,19אצל
נדרש  ולכן וכדומה. לה', הודיה – תודה בקרבן

רש"י  כלשון גם, קרבן ש"20בהקרבת ,eal z` oieki
minyl.הגשמית להקרבה בנוסף ,"

צריך  ציבור קרבן גם יחיד. בקרבן רק לא וזאת
הרגש  את הציבור, מן חלק שהוא יחיד, כל אצל לעורר
על  המכפרים ציבור בקרבנות לדוגמא: לקרבן. בהתאם

חטאו.21היחיד  על להתחרט היחיד צריך ,

'חדש', לאכול האיסור בעניננו: גם מובן מזה
קצירכם" ש"ראשית כדי הוא שלו הפשוט שהטעם
הכרה  היהודי אצל לעורר צריך (עומר), קרבן יהיה
צריך  הוא עניניו כל של ה"ראשית" שאת והרגשה,

ורק לה', jkלהביא xg`."תאכלו"

של  הקציר – מ"קצירה" רק מובא שהעומר כיון אך
שבארץ  היהודים את רק מעורר וממילא ישראל, ארץ

במקומות 22ישראל  מתעוררת 23, העומר, מובא שמהם
קצירכם" ש"ראשית זו, הכרה תתעורר כיצד השאלה:
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ד"כל 17) הכלל הביא יח) (טו, שלח בפרש"י לכאורה: קשה זה לפי'
(כ" וישיבה" ירושה לאחר אלא אינה שבתורה.. ר"י"`jciביאות דבי תנא

הארץ", אל תבואו "כי יוד) (פסוק כאן שנאמר ומכיון ב), שם, קידושין –
גם שנוהגilaהרי ידעינן מושבותיכם" וישיבה"*"בכל ירושה "לאחר

עכ"פ). שלח, בפ' זה לתרץ (והו"ל
דכו"כ  (7 להערה בשוה"ג שני' (הערה לעיל עפמש"כ (א) וי"ל:
להוסיף  שבא (ב) דומים. מציווים ללמדם שיש פרטים בקרא חוזר פעמים

מ" שנלמד וחלקו" [ואף lka"משכבשו .4 הערה כנ"ל מושבותיכם",
חובת הוא בנדו"ז xeavשהעומר וישיבה ירושה שלאחר פשוט (ולכאורה

מצות  לענין 15 הערה שם ח"ט לקו"ש ראה – וחילוק כיבוש לאחרי היינו
וחלוקה  אחד דשבט כיבוש לאחר גם ששייך קס"ד הי' מ"מ – מלך) מינוי
עליהם  חל "קצירה", להם יש שכבר מכיון כי מישראל, דעשרה (וקצירה)
אל  תבואו ד"כי מכיוון (ג) הכהן"]. אל קצירכם "ראשית להביא חיוב

נאמר "בכל dnkהארץ" ואומר חוזר לכן – עומר ולענין לפנ"ז, פסוקים
וישיבה) ירושה (לאחר זה t"derמושבותיכם" בלי שגם (אף חדש אצל

וק"ל). לטעות. מקום הי' לא

לקו"ש 18) ואילך. 208 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
.424 ע' חט"ז [המתורגם]

כב.i"yxtראה19) ד, ויקרא – הנשיא בחטאת
וש"נ.20) מנחות. סוף משנה יז. א, ויקרא
ה).21) טז, (אחרי דיוהכ"פ חטאת שעירי שני – (לעיל) לדוגמא
נמי 22) אקרובי היא דאורייתא בחו"ל שחדש דכיון י"א ההלכה ע"ד

אבל – שב) מצוה מנ"ח וראה א. פד, (מנחות מקרא,eheytaמקרבינן של
עומר  את והבאתם (דהארץ) קצירה את) "(וקצרתם הוא עומר קרבן

גו'". קצירכם ראשית
הרגע 23) עד הרי – אחד ממקום רק פעם בכל שמביאים אף

ל)הקציר (ההכנה שבא"יlkדהתחלת העומר `xytהשדות מהן שיביאו
– .lretaוגם

אותו מביאים כל dkxadלכןw"ndialוהרי שע"י זו וכן שעי"ז
פרי קר  (ע"י ואפילו בחו"ל הדרים גם ישראל, בכל נמשכות – ציבור בנות

ב). נה, (סוכה שבעולם האומות לכל החג)
ולאו"ה  מחו"ל, גם שזהו השקל מחצית נתינת ע"י שזהו וי"ל

.my 'ad b"deyae 30 dxrd onwl d`xe (daiyie dyexi xg`l wx bdepy s`) l"eg daxn "mkizeayen lka" df c"nlc ,my oiyeciw i"pt d`xe (*
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הנמצא יהודי אצל לה', שמהקציר 24לארץ uegaשייך ,
העומר? קרבן את מביאים אין שלו

ישראל": "חכמי אצל שיטות שתי ישנן בכך

וכיון  ב'חדש', אסורים הם שגם סוברת, אחת שיטה
את  מביאים שבו היום עד 'חדש' לאכול להם שאסור
הכרה  בהם ותתעורר יזכרו, הם ישראל, בארץ העומר

ש" את ziy`xזו, מביאים שאין למרות לה', שייך "
מקצירם. העומר

סוברת, השניה בהם daxc`yהשיטה לעורר הדרך :
זו להיפך,`dppiהרגשה אלא 'חדש', איסור באמצעות

בחוץֿלארץ  היהודים של ששדותיהם העובדה עצם
mpi`,'חדש' ובאיסור העומר, הבאת בחובת נכללים

ראויים  שאינם מצבם, בשפל ההכרה את בהם מעוררת
וההכרה 'חדש'. ולאיסור העומר avndלהקרבת ltya

אצלם להיות שצריכה התשוקה, את בם xziaתעורר
z`y בארץ היהודים אצל העומר שמעורר ההרגשה

ישראל.

.Â

È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ·˘ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

בפנימיות  להסביר, אפשר לעיל, האמור 25לפי

האומר  הפירוש את רש"י מקדים מדוע הענינים,
חל  ש'חדש' הפירוש לפני בחוץֿלארץ גם חל ש'חדש'

בארץ. רק

הפירושים שני ורש"י milewyאמנם, הפשט, בדרך
מפני  רק השני, לפירוש הראשון הפירוש את מקדים
זאת, בכל אך אחת, בבת שניהם את לכתוב אפשר שאי
איזשהו  שיש ומובן, מדויק. הוא שבתורה ענין כל

הענינים  בפנימיות לפחות מקדים 26טעם, שבגללו ,

השני: הפירוש לפני הראשון הפירוש את רש"י

דרכי  ובין דלעיל, האופנים שני בין ההבדל

הוא: היהודי, על השפעתם

מעוררת  'חדש' אכילת האוסרת הראשונה, הדרך

הבהמית  והנפש הגוף את האוכל, על 27את האיסור כי .

הגוף. ידי על בעיקר מורגש מסויים מאכל אכילת

הקרבת  את האדם מן השוללת השניה, הדרך

את מעוררת 'חדש', איסור ואת dweyzdהעומר
ארץ  בני אצל הקיים הרגש ולהשגת להתרוממות

האלקית  הנפש על בעיקר ומשפיעה שדוקא 28ישראל, ,
"רוח... – להתעלות התשוקה מתעוררת mc`dאצלה

dlrnl `id dlerd"29.

הפירוש  רש"י: בפירושי הסדר מובן זה, ולפי
oey`xd–zlgzd והנפש הגוף כאשר העבודה,

עלֿידי  להיעשות צריכה תקפם, במלוא הם הבהמית
אחר  ורק הבהמית. והנפש הגוף על שישפיעו פעולות

לפירוש להגיע אפשר הנפש ipydכך על להשפעה –

האלקית.

.Ê
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חוץ  לגבי רק איננו הפירושים שני בין ההבדל

איסור  האם עצמה: ישראל ארץ לגבי גם אלא לארץ,
וישיבה", ירושה "לאחר רק חל ישראל בארץ 'חדש'

או השני, כפירוש iptlכפירוש וישיבה, ירושה

.30הראשון 

ההבדלים  ששני להבין, ניתן שלפניֿזה ההסבר לפי

שבין  הרוחנית בעבודה ההבדל גם כי בזה, זה קשורים
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ראשית. שנקראים ישראל בשביל ב"בראשית" שנכללים כיון – (כדלעיל)
פרקים בד' א): (טז, ר"ה תורה mlerdוראה אמרה מה מפני כו' נידון

כו'. עומר הביאו
ובכ"ז – דוקא בא"י דביהמ"ק עולותlkולהעיר –ekxcהתפלות

לצדו  לפנות נצטוו שתכה"י ועד – מח) מד. ח, (מ"א שלמה תפלת ראה
צד). ר"ס או"ח אדה"ז ושו"ע (טושו"ע

שהברכה24) שאף (כדלעיל dlrnlnדפשיטא עליהם גם נמשכת
והרגשה פעולה שתהי' בכדי – (22 שלהם mytpaהערה מעשה צ"ל

שיעורר.
די  שאין ועאכו"כ שבדיבור, ספה"ע שתספיק לומר גדול ודוחק

השקל. מחצית בהפרשת
בפשטות.25) גם ביאור – הבאה הערה ראה

גם26) י"ל כפירוש zehytaובנדו"ד שהוא (א) הפירוש: שמקדים ,*
zeaizda heytd פשטות עם מתאים (ב) מקום. בכל מושבותיכם" "בכל

ד" בהיתור למעט**lkaהכוונה (ולא בהחיוב לרבות שבא מושבותיכם"
בתו"כ נמצא (ג) וישיבה"). ירושה "לאחר רק שהוא –xz` lr.

ושותין 27) אוכלין – כבהמה שלשה א): טז, (חגיגה ממחז"ל להעיר
כו'. כבהמה

הנפש 28) מצב לפעול כדי התפלה קודם שצ"ל התבוננות עניני ב' ע"ד
– רסצ"ח) או"ח (רמ"א האדם ושפלות האֿל רוממות – לתפלה מתאים

העולהzennexד" נפה"א על פועלת והיאdlrnlהאֿל" ,wlg"ד"האֿל
" עסקינן: היורדתzeltyדבזה הבהמית נפש על פועלת .dhnlהאדם"

כא.29) ג, קהלת הכתוב לשון
וע"פ 30) ועוד. בהר. ר"פ תו"כ ואילך. סע"ב לז, קידושין ראה

.30 dxrd onwl d`xe (*
(mixne` yie)" i"yx oeyl zekix` f"tr wzneie (**cnll `l` `a `l"'כו



נה ireayd cenild xefgn t"r - xen` zyxt - zegiyÎihewl

לארץ, חוץ יהודי לגבי רק איננו דלעיל, הדרכים שתי
ישראל: ארץ יהודי לגבי גם אלא

העבודה  את בעיקר המדגישה הראשונה, השיטה
היהודי, של הבהמית והנפש הגוף את המעוררת
ש"ראשית  ההכרה באה לא ישראל בארץ שגם סוברת,

) העומר מצד לה', שייך אלא daxwdd'dlקצירכם" ,(
'ycg'מצד zlik` xeqi` והנפש הגוף את המעורר

הבהמית.

לאחר  מיד זו, שיטה לפי זה, איסור חל ולכן

ההתיישבות לפני ישראל, לארץ dreawdהכניסה
בארץ וישיבה) הנהגה ycewd(ירושה של סדר שזהו ,

dyecwהנפש קדושת של ,ziwl`d להגיע הדרך כי ,
גם אפשרית  זו "ירושה zligzaלהכרה לפני העבודה

וישיבה".

המעורר  העיקרי שהדבר השניה, השיטה לפי ואילו
המשפיעה  העומר, הקרבת הוא זו להכרה היהודי את
"לאחר  רק אפשרית זו פעולה הרי האלקית, הנפש על

וישיבה". ירושה

(f"lyz xen` t"y zgiyn)
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יא* ה, ביהושע  פרש"י יובן – הא' לפירוש קדימה דיש בפנים משנ"ת
זה. דפירוש אליבי' רק שמפרש

בהן  שנאמר שבתורה ביאות דכל פרש"י יח) (טו, שלח שבפ' ואף
ik נאמר הרי יוד) (פסוק וכאן וישיבה" ירושה ל"לאחר הכוונה וכו') (תבא

י"ל: – גו'"** תבואו "כי
– כמ"פ כמדובר (1n"kay'דפי אליבא רש"י שהובא `cgמפרש

(גם) אתי הנ"ל דשלח שפרש"י 17 הערה לעיל (ראה בפירושו במק"א

כאן). שברש"י הב' לפי'
ש  כיון (2skiz'פ ע"ד ה"ז – "וקצרתם" נאמר תבואו" "כי לאחר

ואכלו  בה משנכנסו "בבואכם שלכן באכלכם", "והי' שנאמר שם שלח
תומתק [ועפ"ז בחלה" נתחייבו (תיכף) שם ztqedמלחמה רש"י (ויתור)

מלחמה"]. "ואכלו הספרי) לשון (על
" שאני (3ik" שאפילו בעומר הנאמר בו`m(תבואו)" הנאמר "i"yxt

חובה. שכוונתו יד) ב, (ויקרא

i"yxta mb yxetn (xner eaixwd oqip f"hay) df (*lirl z"dr'i`x epi` la` ± (my oiyeciwa `aedy aezkd `ede) orpk ux` dvw l` d"cq dl ,fh glya ±
`ed "dvw l` m`ea cr" 'ld zehyt (b .ycg `le ,on lelyl (a .'ek eyxiy ray `le ,xacn lelyl i"yx zpeek xwir my (` :o`klwxgxken zxg` yxtle .i"nez

micwdlk"ekmicnlpy mipiprf"g`l,d`ayk dxizq uxzl i"yx jxc (c ,l"fgae aezka ±aezka ± `le'`dricedlf"g`lycere .dvexize dxizq 'idz.
.17 dxrdl b"dey lirl `aedy i"pt d`xe (**

,`xwc `yixa xn`py xner lr wx i`w "e`eaz ik"c ,azk my oiyeciw dpwnda`leycge ,daiyie dyexi xg`l wx bdep xnerde) `xwc `tiqa xn`py ycg lr
c"r la` ± (xizn gxfnd xi`dc ux`l ozqipka cin bdephytd.dgiyd zligza l"pk ,dfa df miielz xnere ycg ,

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc `nei(iyiy meil)

ïéàèBç.dxiar icil mi`ae eicgi miype miyp` miwgyn -øîà §¦¨©
àòcøäð àîebøz ,÷çöé øa ïîçð áø àîéúéàå ,éiaàixac yxtz - ©©¥§¦¥¨©©§¨©¦§¨©§¨§©§§¨

mei lila da mixerp eidy `rcxdp xirl ezpeeky le`y `a`
meyn ,dxiar icil e`a jk jezne xetikeäiìà déì øîàc`iapd §¨©¥¥¦¨

çéLî éúà àì éànà eúéøîà ,àãéñç àlñ áøc deçà äãeäé áøì- §©§¨£©§©©¨£¦¨¨§¦©©Ÿ¨¥¨¦©
,giynd `a `l oiicr recn midnze mz` mixne`àðãéàä àäå§¨¨¦§¨

àeä éøetéëc àîBé,mixetikd mei `ed meid ixde -änk ìeòaàå ¨§¦¥§¦©©¨
àòcøäða àúìeúaokle `rcxdpa dxiara zeleza dnk elrape - §¨¨¦§©§§¨

meia dxiar icil e`a `rcxdpay o`kn epcnle .giyn `a `l
.mixetikddéì øîà,`iapd edil`l dcedi axàeä Ceøa LBãwä ¨©¥©¨¨
øîà éàî,df dyrn lrdéì øîà,`iapd edil` ©¨©¨©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `nei(ipy meil)

,dhnl wlge dlrnl mcd on wlgïðúäå(:bp oldl)epnî äfämcn - §¨§©¦¨¦¤
zxtkd cbpk xtd,d`fdòáLå ,äìòîì úçàze`fd.ähîìdxeaq ©©§©§¨§¤©§©¨

zxetkd iaer ivgn dlrnl dfd zg` d`fdy dpeekdy `xnbd,
eid wlgy dpeekd oi` :`xnbd zvxzn .diaer ivgn dhnl raye

dpeekd `l` ,dhnl mwlge rvn`d on dlrnléìöîk,ód`fddy §©§¦
eid okn xg`le ,dlrn itlk dwixfa ziyrp dzid dpey`xd
:`xnbd zx`an .cg` mewna olek eid `le ,efn dhnl ef ze`fdd

éàîdpeekd dn -éìöîkéåçî .ód`xd -äãeäé áøecia oniq ©§©§¦©§¥©§¨
àðãbðîkeze` dkny ,zewln aiegnd z` dknd oic zia gilyk - ¦§©§¨¨

.ef zgz ef zekenq zekn
:le`yl `xnbd zxfegåok` m`d ikàìdpnn wlgy d`fd zniiw §Ÿ

,dhnl dpnn wlge dlrnlïðúäå(:gp oldl)xtd mcn dfdy xg`l §¨§©
xtd mc z` axir ,zkextd cbpke micad oia xiryd mcne

e cgi xirydeçaæî ìL Bøäè ìò epnî äfäiniptd.íéîòt òáL ¦¨¦¤©¨¢¤¦§¥©¤©§¨¦
,`xnbd dxeaqåàì éàîdfdy dpeekd oi` m`d -çaæîc déâìtà ©¨©©§¥§¦§¥©

,rvn` eyexit 'exdh'e ,ervn`a gafnd xiw lr -,éLðéà éøîàãk¦§¨§¥¦§¥
àøäéè øäèy ,mixdvd xidvd -àîBéc àbìt àeä,meid rvn` - ¨©¦£¨©§¨§¨

rvn`a wiecna ze`fdd zray lk z` zefdl ozip `ly oeike
eivg lr ewlge oeilrd eivg lr ozpi mcd on wlgy ixd ,gafnd

:`xnbd daiyn .oezgzdàì ,àìéL øa äaø øîàlr dpeekd oi` - ¨©©¨©¦¨Ÿ
`l` ,gafnd xiw rvn`
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נו

שנים  ולבן  מיין  עינים  חכלילי   – יב  מט,  בראשית 
מחלב

קמג

ביאור ורמזים במ"ש הזהר, ד"חכלילי עינים מיין" קאי על 
תורה שבכתב, "ולבן שנים מחלב" על תורה שבעל פה 

וכו'

כתיב1 )בראשית א, ג( ורוח אלקים מרחפת על פני 

דא  המים  פני  על  מרחפת  אלקים  ורוח  כתיב  ללה"ק[  ]תרגום   )1

רוחא דמלכא משיחא )זהו הרוח של מלך המשיח(, ומן יומא דאתברי 

עלמא אסחי לבושי' בהחמרא עלאה )ומן היום שנברא העולם כובס 

משיח את לבושו ביין העליון(.

דאתברי  יומא  ומן  משיחא,  דמלכא  רוחא  דא  המים, 

עלמא אסחי לבושי' בהחמרא עלאה.

חמי2 מה כתיב בתרי', חכלילי עינים מיין ולבן שנים 

שתי,  מני'  דאורייתא  דמרוי  עלאה  חמרא  דא  מחלב, 

יין  א(  נה,  )ישעי'  אורייתא  דהא  מחלב,  שנים  ולבן 

וחלב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
ספר הזהר חלק א' דף רמ ע"א

בתרי'  כתיב  מה  חמי  הינוקא(,  עוד  )אמר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

מחלב,  שינים  ולבן  מיין  עינים  חכלילי  זה(,  אחר  כתוב  מה  )ראה 

)מש"כ חכלילי עינים מיין( דא חמרא עלאה דמרוי )הוא יין העליון 

המשמח(, דאורייתא מני' שתי )שהתורה שותה ונשפע ממנה(, ולבן 

שינים מחלב, דהא אורייתא יין וחלב )כי התורה נדמית ליין וחלב(, 

והיינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מרדכי הכהן שי'

שלום וברכה!

וכל המברך יתברך בברכתו של הקב"ה שהיא בתוספת  בעתו קבלתי מכתבו ליום ההולדת, 

מרובה על העיקר לחיים שלמים ונעימים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

הרבה מדובר בתורת החסידות בדבר מעלת בעלי עסקים, ובשני פרטים:

הא' - העוסק במשא ומתן באמונה ופעולות גדולות בשדה הצדקה.

הב' - מהקביעות עתים לתורה, למרות טרדת העסק והמסחר, אשר אף שמשך זמן לימודו הוא 

פחות מלימוד יושבי אהל, אבל בהיות שזה בא ע"י דעם אפרייסן זיך פון דעם עסק, הרי זה יקר במאד.

בטח גם לכבודו יש קביעות עתים ללימוד, לא רק בתורת הנגלה כ"א גם בתורת החסידות, ויהי 

רצון שזה יהי' הצנור להשפיע לו הצלחה בעסקיו וטוב גשמי ורוחני.

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר שי"ל זה עתה.

בברכה לו ולכב"ב שי'.



נז

כג, כד – דבר אל בני ישראל וגו' בחודש 
השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון 

תרועה מקרא קודש

א. ידועה הקושיא1 על הדין שאין תוקעין בשופר ביום 
גזירה  משום  בשבת,  להיות  שחל  השנה  ראש  של  טוב 
יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים – הרי בזמן  דרבה, שמא 
הזה שאין לנו רשות הרבים )כפי שפוסק רבינו הזקן2, ועוד 
כמה אחרונים שלפניו ושלאחריו3(, לא שייך הטעם דשמא 
יעבירנו כו', ואם כן, צריכה להתבטל הגזירה, כידוע הכלל4 
זה באופן שכאשר בטל  שכאשר נאמר טעם הגזירה, הרי 

הטעם אזי בטלה הגזירה?
והתירוץ לזה5 – דכיון שמהרה יבנה המקדש, ואז תהי' 
השנה  בראש  במדינה  תוקעין  אין  לכן  הרבים,  רשות  גם 
שחל בשבת, כדי שלא יאמרו אשתקד תקענו בראש השנה 

שחל בשבת, ובמילא יכולים גם עתה לתקוע בשבת.
והענין בזה )שבזמן הזה אין רשות הרבים, וכשיבנה בית 
הרבים  שרשות   – ברוחניות  הרבים(  רשות  יהי'  המקדש 
ענינו "טורי דפרודא"6, וכיון שבזמן הזה אין בכחנו לברר גם 
"טורי דפרודא", לכן אין רשות הרבים; מה־שאין־כן לעתיד 
לבוא, שאז יהי' תוספת כח בקדושה, באופן ד"ופרצת ימה 
וקדמה גו'"7, אזי יוכלו לנצח ולברר גם את ההעלם ד"טורי 

דפרודא".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ו ח"ב ע' 265

כג, מ – ולקחתם לכם ביום הראשון פרי 
וערבי  עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  הדר  עץ 

נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים

ב. יג. מצות לולב להנטל ביום ראשון של חג בלבד בכל 
מקום ובכל זמן ואפילו בשבת שנאמר ולקחתם לכם ביום 
ויום משבעת  יום  הראשון, ובמקדש לבדו נוטלין אותו כל 

ימי החג שנאמר ושמחתם לפני ה' אלקיכם...
ניטל  לולב  שיהיה  התקינו  המקדש  בית  משחרב  טו. 
ויום  יום  וכל  למקדש,  זכר  החג  ימי  שבעת  כל  מקום  בכל 
לולב  נטילת  על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  עליו  מברך 
מפני שהיא מצוה מדברי סופרים, ותקנה זו עם כל התקנות 
יוחנן בן זכאי משחרב בית המקדש כשיבנה  שהתקין רבן 

בית המקדש יחזרו הדברים לישנן.
רמב"ם הלכות לולב פרק ז' הלכה יג, טו

1( ראה שו"ת בשמים ראש סשנ"ט. שואל ומשיב מהדו"ק ח"א סקי"א. יהודה יעלה 

בהלכה"  ב"המועדים  הובאו  סקפ"ח.  ח"ג  מהרש"ם  ספ"ז.  או"ח  אסאד(  )להר"י 

)לרש"י זעווין( ראש השנה ע' נ.

2( שו"ע או"ח סשמ"ה סי"א-ב.

3( ראה מג"א )סק"ז( וט"ז )סק"ו( שם. וראה גם משנ"ב שם )סקכ"ג( ובבאור הלכה.

4( ראה בהנסמן בשד"ח כללים ג' אות לד.

5( ראה גם שו"ת מהרש"ם שם.

6( ראה תניא ספל"ג. ובכ"מ.

7( ויצא כח, יד.

ותקנה זו עם כל התקנות כו', י"ל טעם, דבאמת הא יש 
חשש בל תוסיף בהך תקנה שיטול לולב בכל הימים, אך י"ל 
דהוה כמו שלא בזמנו עי' עירובין דף צ"ו וכ"מ ורש"י סוכה 
דף כ"ז ע"א ד"ה והאמר ר"א כו' ע"ש, אך בזמן המקדש כיון 
דבירושלים מצוה כל ז' אז בגבולין הוה כמו בזמנו ועובר על 

בל תוסיף ולכך כשיבנה יבוטל זה.
צפנת פענח על הרמב"ם

שלשה  ישמעאל  ר'  דבי  תנא  ה.  פסחים  במסכת  ג. 
ראשון )שביתת הרגל דפסח, ושביתת הרגל דחג, ונטילת 
לבנין  עשו,  של  זרעו  להכרית  ראשון,  לשלשה  זכו  לולב(, 

בית המקדש, ולשמו של משיח ע"ש.
ד'  בו  שנאמר  למשיח  זוכים  שבלולב  מינים  הד'  ע"י 
לשמו  משיח,  של  לשמו  הלשון  ודקדוק  רוח8...,  פעמים 
הנה  כי  י"ל  המשיח,  לביאת  או  למשיח,  אמר  ולא  דוקא, 
ר'  דבי  ד' שמות למשיח, כדאיתא בסנהדרין דף צ"ח,  יש 
שילא אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי ר' 
ינאי אמרי ינון שמו שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש 
אומרים מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם 
משיב  מנחם  ר"ת  כי  י"ל  חזקי'  בן  על  )וראי'  נפשי  משיב 
נפשי גימט' חזקי' וס"ת גימט' בן(. הרי שיש ד' דעות בשמו 

איך הוא וכו'.
וכל הדעות אמת הם, ואלו ואלו דא"ח, וכל הד' שמות 
חנינה.  ינון,  שילה,  מנחם,  ר"ת  שהוא  משיח,  בשם  נרמזו 
וזהו שנאמר לשמו של משיח, לשמו דוקא, היינו שבשכר 
נטילת הד' מינים שבלולב שביום הראשון, יזכו להד' שמות 

של משיח, שנקרא ראשון.
יסוד  כי  יסוד,  בחי'  הוא  מנחם,  דמשיח,  מ'  אות  וי"ל 
הוא המנחם למל' )ופי' בן חזקי', היינו כי אימתי אעיל יסוד 
במל', שהוא מנחם אותה, כד איהו בתוקפי' כמ"ש במאו"א 
חזקי',  בן  וזהו  ע"ש,  בועז10  במע'  וע"ש  ע"ש,  איתן9  מע' 

שחזקי' פירושו תוקף( היינו לנגד הלולב שהוא בחי' יסוד.
קוין  הג'  כי  חג"ת,  לנגד  הוא  שילה,  דמשיח,  ש'  אות 
והיינו לנגד הג' הדסים שרומזים  שבש' רומזים על חג"ת, 

על חג"ת, וכן כל הדס הוא משולש.
אות י' דמשיח, ינון הוא לנגד מל' כי מל' היא נקודה א' 
כמ"ש  הוי'  ר"ת  י'  האות  אם  וכן  י',  אות  כמו  שרש,  בסוד 
צדקינו,  שזהו  דמל',  דב"ן11  הוי'  שם  הוא  הנה  צדקנו,  הוי' 
מל' הנק' צדק, כמא' צדק מל' קדישא, והיינו לנגד אתרוג 
שרומז על מל' ואתרוג טעם עצו ופריו שוה, היינו שם ב"ן 

דמל', שהפשוט והמלוי הוא שוה12, זהו עצו ופריו שוה. או 

8( כמו שכתוב ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת 

ה'.

9( וז"ל: איתן נק' היסוד כי לא עאל בימא אלא כד איהו בתוקפי', ונה"י נק' איתנים.

10( וז"ל בא"ד: גם בועז נק' יסוד ע"ש שב"ו ע"ז ותוקף כד עאל בימא.

11( פי' שם הוי' במילוי כזה: יוד, הה, וו, הה בגי' ב"ן )52(.

12( דהפשוט הוא י-הו"ה = 26, והמילוי הוא אותיות וד, ה, ו, ה – )גם כן בגי'( = 26, 

דהפשט והמילוי שוין.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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ואמרּת ּגֹו' הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחילת
על  ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליהם".

ְִַַהּקטּנים".
אזהרה  הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה בספר ּדוקא, (עיין ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר תש"ח מרּמז המאמרים ּובזה .ְֵֶַָ

את  הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹופן
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ּבדר להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּקטּנים,

אל  "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹוענין

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכהנים
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י לׁשֹון (מכילתא ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד ,ְְִִֶָ

שם)קׁשה וברש"י א יא, .(מכות ֶָ
על  וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ללמֹוד  ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהּקטּנים,
אזהרת  ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים "להזהיר ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּלׁשֹון

ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי א)הּגדֹולים טז, :(תמורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
אם  ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל הֹול ׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבׁשעה

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - ְְְִֵֵֵֵֶַמלּמדֹו
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הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּכמיּתרֹות  נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּתבֹות
אל  מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכאֹורה.
"להזהיר  מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית־ּדין
"אל  ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על קאי אליהם" ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"ואמרּת

הּכהנים הּכהנים  להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר מזהרים ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻהּגדֹולים
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ּתרּבה  אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹההֹוראה
הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבאמירת
הּזּולת  ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהרי

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה (ערכין מעֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדם טו) הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעליו

ׁשּבֹו. הּטֹוב את מגּלה הּזּולת ְֶֶֶֶַַַַׁשל

(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ) אּלא "ׁשארֹו" .אׁשּתֹואין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
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Kxcl oiaE df Kxcl oiA dPde .eia`l§¨¦§¦¥¥§¤¤¤¥§¤¤
iM Fl `OHl aIg dwfg eia` oFW`x¦¨¦£¨¨©¨¦©¨¦
dwfg `N` Fpi` eia` sFq lM sFq¨¨¦¥¤¨£¨¨

:`OHl FYaIg dxFYde§©¨¦©§¦©¥
.åéçàìe Bzáìe BðáìåzxFzA `ipY §¦§§¦§¨¦©§¨§©

Fpal xn`i mpFWl dfe mipdMŸ£¦§¤§¨Ÿ©¦§
.eia`lE FO`l xnFl cEnlY dn FYalE§¦©©§©§¦§¨¦
`Ed ixd mcFakA aIg Fpi`W FYaE FpA§¦¤¥©¨¦§¨£¥
aIg `EdW FO`e eia` mdl `OHn¦©¥¨¤¨¦§¦¤©¨
EN` ,mdl `OHIW oiC Fpi` mcFakA¦§¨¥¦¤¦©¥¨¤¦
,miltPd FYalE Fpal xnF` iziid oM¥¨¦¦¥¦§§¦©§¨¦
FO` dn eia`lE FO`l xnFl cEnlY©§©§¦§¨¦¨¦
`nIw ipA FYaE FpA s` `nIw ipA eia`e§¨¦§¥©¨¨©§¦§¥©¨¨
xnFl Kixv did `l df itM dWw .k"r¨¤§¦¤Ÿ¨¨¨¦©

xn`i `le 'Fbe Fpale FO`l `N ¤̀¨§¦§¦§§§ŸŸ©
FpA ,rEcIA FO` dn zprhlE ,eia`lE§¨¦§©£©¨¦©¨©§
rEcIA opi` mzQd oOW EgikFi FYaE¦¦¤¦©§¨¥¨©¨©
xnFl oi`e .mdl `OHnE dwfg `N ¤̀¨£¨¨¦©¥¨¤§¥©
Epivn ixdW ,FYaE FpAn eia` rExBW¤¨©¨¦¦§¦¤£¥¨¦
eia`l mdn xnge lw `PYd oCW¤¨©©¨©¨Ÿ¤¥¤§¨¦
xnFl Kxvd dOl oM m`e ,FO`lE§¦§¦¥¨¨ª§©©
mdW FYaE FpA lr zFNbl m`e .eia`l§¨¦§¦§©©§¦¤¥
oi`W FO`l xEYIn opicnl ,`nIw ipA§¥©¨¨©§¦¨¦¦§¦¤¥
xnFl oi`e ,FYaE FpA e"Tn d`AW Kixv̈¦¤¨¨¦§¦§¥©
cgi mdipW eia`lE FO`l KixSW¤¨¦§¦§¨¦§¥¤©©
`l dOl iM ,miltPd FYaE FpA hrnl§©¥§¦©§¨¦¦¨¨Ÿ
mdipW Kixv m` cFre .cg` wiRqi©§¦¤¨§¦¨¦§¥¤
oiA zFIkixv zFUrl `PYl mFwO dn©¨©©¨©£§¦ª¥
mdipW oikixv `ld FO`lE eia`l§¨¦§¦£Ÿ§¦¦§¥¤
mixaCde ,miltp FYaE FpA hrnl§©¥§¦§¨¦§©§¨¦

:mihEWR§¦
äàøðåeia`lE xn` `l m`W xnFl §¦§¤©¤¦Ÿ¨©§¨¦

dn KxCd df lr oC iziid̈¦¦¨©¤©¤¤©
Fpi`W FYaE FpA FO`l xnFl cEnlY©§©§¦§¦¤¥
lM `l FO` mdl `OHn mcFakA aIg©¨¦§¨¦©¥¨¤¦Ÿ¨
cEnlY eia` mB oC iziid oM EN` ,oMW¤¥¦¥¨¦¦¨©¨¦©§
Fpi`W mrHn eia` hrnl FO`l xnFl©§¦§©¥¨¦¦©©¤¥
iM Wxtl oiaIgzn Epiide ,dwfg `N ¤̀¨£¨¨§¨¦¦§©§¦§¨¥¦

d aEzMd xn`W FYaE FpAminFC m §¦¤¨©©¨¥¦
zE`ivn did `NW oFbkE ,rEcIA FO`l§¦©¨©§¤Ÿ¨¨§¦
ici lr EPOn `N` FYW` xArzYW¤¦§©¥¦§¤¨¦¤©§¥
,zFidl lFkIW zE`ivnA dxExA drici§¦¨§¨¦§¦¤¨¦§
eia`l aEzMd xn`W xg` oM oi`X dn©¤¥¥©©¤¨©©¨§¨¦
FO`n FpiC `aie Kxvd dOl EpiWwde§¦§¦¨¨ª§©§¨Ÿ¦¥¦
Fpi` ENt` xnFl `AW xnFl Epgxkde§ª§©§©¤¨©£¦¥
rnW il dOl FO` oM m` dwfg `N ¤̀¨£¨¨¦¥¦¨¨¦§©
mbde .miltp FYaE FpA hrnl dpin¦¥§©¥§¦§¨¦©£©
hrnl eia`lE FO`l xn` `PYdW¤©©¨¨©§¦§¨¦§©¥
dn lr Knqe ,`weC e`l ,miltPd©§¨¦¨©§¨§¨©©©
`AW eia`l zWxcA KEnqA LxirdX¤¥¦§§¨¦§¨©§¨¦¤¨

:dwfg `N` Fpi` ENt` xnFl©£¦¥¤¨£¨¨



סי xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i oey`x meil inei xeriy

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑ את ס)הארּוסהלרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑יבמות מצוה (ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
.צז)

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ִַָֹ

וכן  עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֶָָָָֻלאׁשּתֹו
ּבעֹוד  ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּפׁשּוטֹו

מת  ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' ּובאיזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמצוה.

מּכהּנתֹו הּוא .להתחּלל ְְְִִֵַָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) מת אף על והלא . …ƒ¿¿»¿»ֲֵַַַֹ
אּלא ?ּכ על הזהרּו כ)יׂשראל מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

א)ּביׂשראל יד חּיב (דברים יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ויּלמדּו "ּבראׁשם". ּתלמּודֿלֹומר: הראׁש? ּכל ְְְְִַַַָָָָֹֹעל

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

àlàzxFzA mW Exn`X dnl dWTW ¤¨¤¨¤§©¤¨§¨§©
FO`lC `zixaC `tiqA mipdMŸ£¦§¥¨§¨©§¨¦§¦
eia`l xn`p EN` mpFWl dfe eia`lE§¨¦§¤§¨¦¤¡©§¨¦
dn xnF` iziid 'Eke FO`l xn`p `le§Ÿ¤¡©§¦§¨¦¦¥¨
Dpi`W FO` s` lNgzn Fpi`W eia`̈¦¤¥¦§©¥©¦¤¥¨
cEnlY oiPn dlNgzPW FO` zlNgzn¦§©¤¤¦¤¦§©§¨¦©¦©§
FO`l KxvdW ixd .k"r FO`l xnFl©§¦£¥¤ª§©§¦
hrnl Fl oiPnE ,dlNgzp ENt` zFAxl§©£¦¦§©§¨¦©¦§©¥
dlNgzp miltPl WxcY m`e ,miltPd©§¨¦§¦¦§©§¨¦¦§©§¨
FYA ,df itM zrcl Kixv cFre ,oiPn¦©¦§¨¦¨©©§¦¤¦
,`l F` Dl `OHl aIg m` dlNgzPW¤¦§©§¨¦©¨¦©¥¨Ÿ
aIgW FO` `weC xnFl mipR WIW¤¥¨¦©©§¨¦¤©¨
,dlNgzp ENt` ziAxzPW `id DcFakA¦§¨¦¤¦§©¥£¦¦§©§¨
`xw dNBW oeiM xnFl mipR Wie§¥¨¦©¥¨¤¦¨§¨
oiCd `Ed daxTd mbFR Fpi` lENgdW¤©¦¥¥©ª§¨©¦

:FYA¦
ïëà`vn oiPn `PYd ixacA xirdA ¨¥§¨¦§¦§¥©©¨¦©¦¨¨

,dlNgzPW FO`l `OHIW xnFl©¤¦©¥§¦¤¦§©§¨
mEXn Kixhv` `nlC ,xEYIn m ¦̀¦¦¦§¨¦§¨¦¦
FA WIW cvl eia`l xnF` iziidW¤¨¦¦¥§¨¦§©¤¥
m`d oM oi`X dn lNgzn Fpi`W dlrn©£¨¤¥¦§©¥©¤¥¥¨¥
.zlNgzOW cvl a` Kxrn drExBW¤§¨¥¥¤¨§©¤¦§©¤¤
eixaC zNgzA `PYd wCwC oM FnkE§¥¦§¥©©¨¦§¦©§¨¨
rnWn ,lNgzn Fpi`W eia` dn Fxn`A§¨§¨¨¦¤¥¦§©¥©§¨
dbxcd FA zFUrl Kxvi Wxtdd iM¦©¤§¥ª§©©£©§¨¨
iE`xW oeiM `N` `vnPA Fpi`W mbd£©¤¥©¦§¨¤¨¥¨¤¨
dYr cr xnFl lkEp oM m`e ,zFidl¦§§¦¥©©©©¨

OHNn xEhR dlNgzPW FO`W,` ¤¦¤¦§©§¨¨¦¦©¥
FxnF` iM xaFq `PYdW xnFl gxkdaE§¤§¥©©¤©©¨¥¦§

oiA zpdM oiA `Ed DzErnWn FO`l§¦©§¨¨¥Ÿ¤¤¥
`N` xnF` did `l m`W zn`d .dllg£¨¨¨¡¤¤¦Ÿ¨¨¥¤¨
FO` xnFle wlgl oiC lral did eia`l§¨¦¨¨§©©¦©£Ÿ§©¦
oeiM zpdM DzFidA mB eia`n drExB§¨¥¨¦©¦§¨Ÿ¤¤¥¨
FO`l xn`W xg` la` ,lENgA DpWIW¤¤§¨§¦£¨©©¤¨©§¦
oEcY ok FnkE ,rnWnA dlNgzp ENt £̀¦¦§©§¨§©§¨§¥¨
dlNgzp ENt` FYalE aEzMd xn`WM§¤¨©©¨§¦£¦¦§©§¨
xaCd aEzMd dlY `l iM .rnWnA§©§¨¦Ÿ¨¨©¨©¨¨
dlNgzPW FO`e ,daxTd zAqA `N ¤̀¨§¦©©ª§¨§¦¤¦§©§¨
,FYaE FO` mi`xwp dlNgzPW FYaE¦¤¦§©§¨¦§¨¦¦¦
mixnF` Ep` iEAx `lAW oeiM dYrnE¥©¨¥¨¤§Ÿ¦¨§¦
dlNgzPW ENt` `Ed FYA zErnWn iM¦©§¨¦£¦¤¦§©§¨
oM m` ,Dl `OHi FYA z`xwPW lM̈¤¦§¥¦¦©¨¨¦¥
`FaY `lde FO` xn` dOl oicl `Fap̈¨¦¨¨¨©¦©£Ÿ¨
dlNgzPW FYA dnE FYAn xnge lwA§©¨Ÿ¤¦¦©¦¤¦§©§¨

:Kixhv` FO` Dl `OHn¦©¥¨¦¦§¨¦
ïëà`l f` FO`l aEzMd xn` `l m` ¨¥¦Ÿ¨©©¨§¦¨Ÿ

hrnl `A eia`l iM mixnF` Epiid̈¦§¦¦§¨¦¨§©¥
,FO` hrnl `N` miltPd FYaE FpA§¦©§¨¦¤¨§©¥¦
KliNn rnWPA xzFi aFxw df hErnE¦¤¨¥©¦§¨¦¥¥
xnFl FYaE FpA lW miltPd xg` URgl§©¥©©©§¨¦¤§¦©
mrHn FO` hrnn iziide ,`A mdilrW¤£¥¤¨§¨¦¦§©¥¦¦©©
FYAn oEcl mi`A EpiidWkE ,zlNgzOW¤¦§©¤¤§¤¨¦¨¦¨¦¦
oicinrn Epiid Dl `OHnE zlNgzOW¤¦§©¤¤¦©¥¨¨¦©£¦¦
la` .`weC dlNgzPWM m`d hErn¦¨¥§¤¦§©§¨©§¨£¨
xnge lTn d`A dzid dlNgzp `lŸ¦§©§¨¨§¨¨¨¦©¨Ÿ¤
ENt` FYaA oEcl `FaPWkE ,FYAn¦¦§¤¨¨§¦£¦
FnM daYd zErnWOn dlNgzp¦§©§¨¦©§¨©¥¨§
dlNgzp ENt`W dlrnl Epxn`W¤¨©§§©§¨¤£¦¦§©§¨

FYA mipce mixfFg Epid ,FYA `xTY¦¨¥¦¨¦§¦§¨¦¦
FO` dnE dlNgzPW FO`n dlNgzPW¤¦§©§¨¥¦¤¦§©§¨¨¦
FnM Dl `OHn Fpi` dlNgzPW¤¦§©§¨¥¦©¥¨§
dlNgzPW FYA eia`l xEYIn EpWxCW¤¨©§¦¦§¨¦¦¤¦§©§¨
ciBi FYA zErnWOW mbde oMW lM `lŸ¨¤¥©£©¤©§¨¦©¦
la` ,mzQd on df ,dlNgzp ENt £̀¦¦§©§¨¤¦©§¨£¨
xnge lwA F` hErnA cEONd `FaIWM§¤¨©¦§¦§©¨Ÿ¤

:dlNgzp `NWA Dcinrdl xfgp©£Ÿ§©£¦¨§¤Ÿ¦§©§¨
äìBòä,`Ed aEzMd wnrA aEzMd lMn ¨¤¦¨©¨§Ÿ¤©¨

eia`l aEzMd xn` `l m`W¤¦Ÿ¨©©¨§¨¦
FO` hrnl `AW zFrhl `Fap EPOOW¤¦¤¨¦§¤¨§©¥¦
FO`l Kixv did `l iYazMW FnM§¤¨©§¦Ÿ¨¨¨¦§¦
`l m`e .xMfPM FYaE FpAn d`A dzide§¨§¨¨¨¦§¦©¦§©§¦Ÿ
zErHd `A did dPOOW FO`l xn`̈©§¦¤¦¤¨¨¨¨©¨

vl eia` hrnl `AW xnFlFpi`W c ©¤¨§©¥¨¦§©¤¥
xnFl Kixv did `l dwfg `l` rEcï©¤¨£¨¨Ÿ¨¨¨¦©
`l xn`i `l dWwY oM m` .eia`l§¨¦¦¥©§¤ŸŸ©Ÿ
hrnl `AW EWxC dfl .FO` `le eia`̈¦§Ÿ¦¨¤¨§¤¨§©¥
dYrnE ,mdl `OHn Fpi`W miltPd©§¨¦¤¥¦©¥¨¤¥©¨
FO`l F` xn`IW xnFl Epl mFwn oi ¥̀¨¨©¤Ÿ©§¦
mdn cg` iM ,cal eia`l F` cal§©§¨¦§©¦¤¨¥¤
,oipAd xYqie zErHd cilFi xn`IW¤Ÿ©¦©¨§¦§Ÿ©¦§¨
dfle ,zn` ixaC xAcl 'd mMgzpe§¦§©¥§©¥¦§¥¡¤§¨¤
zErHd ricFdl mcwe `PYd mMgzp¦§©¥©©¨§¨©§¦©©¨
KM xg`e ,mdn '` xn`i m`n `vFId©¥¥¦Ÿ©¥¤§©©¨
dlr dfaE .oade cgi mdipW xEYi WxC̈©¦§¥¤©©§¨¥¨¤¨¨
midl` ixaC mlFr xF`l `PYd ixaC¦§¥©©¨§¨¦§¥¡Ÿ¦

:miIgb dxez ©¦



`xenסב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i oey`x meil inei xeriy
"קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
הראׁש ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ,ונאמר ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּקרח  מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹאף
מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה Ùe‡˙.ּבראׁש, ְֵֵַַַַַָָָֹ¿«

eÁl‚È ‡Ï Ì˜Ê∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "ולא (לעיל : ¿»»…¿«≈ְְְְֱִִֵֶֶַָֹ
ּבמלקט  לּקטֹו יכֹול נאמר:תׁשחית". לכ ּוברהיטני? ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָ

"ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא

ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו eË¯NÈ.ויׁש ‡Ï Ì¯N··e ְְְֵֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿
˙Ë¯N∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : »»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב  יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
– ׂשרטת" יׂשרטּו "לא ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ְְְִֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּוׂשריטה  ׂשריטה ּכל על היא לחּיב יתרה זֹו ׁשּתבה ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
יֹודע  ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹלדרׁש,

ׂשרטת  .ׁשהיא ִֶֶֶָ

(å)íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ) יקּדיׁשּום ּבכעלּֿכרחם .ּביתּֿדין ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, סא)חּיבי ∑ÏÏÁ‰.(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»

אלמנה  ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה

הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמּכהן
עז) אחד (קידושין ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּפסּולים  .לּכהּנה מן ְְִִַַָֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑,לגרׁש רצה לא ׁשאם עלּֿכרחֹו, ¿ƒ«¿ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשּיגרׁשהלקהּו עד פח)ויּסרהּו ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ ְְְְֵֵֵֶַַַָ»…ƒ¿∆»

ראׁשֹון  ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה, ּבֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֻנהג
.(ת"כ)ּבּסעּדה ְַָֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑ זנּות עלֿידי ,ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְִֵֵֶַַ
זיקת  ּבּה מן ׁשהיתה אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ורּבֹותינּו נא)הּנּׂשּואין. והּכל (סנהדרין ּבּדבר, נחלקּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּבפנּויה  הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ‰È‡.מֹודים ‰È·‡Œ˙‡ ְִִִֶֶַָָֹ∆»ƒ»ƒ
˙ÏlÁÓ∑(נב ׁש(סנהדרין ּכבֹודֹו, את ּובּזתה אֹומרים חּללה ¿«∆∆ְְְְִִִֶֶָָ

ּגּדל! ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור .עליו: ִֵֶֶַָָָָָ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ç.BzLc÷åxcqM mYWCwe xn` `le §¦©§§Ÿ¨©§¦©§¨§¥¤
.miAx oFWlA dYr cr xAcPd©¦§©©©¨¦§©¦
dxdf`W (:g"t zFnai) l"f mdixacl§¦§¥¤§¨¤©§¨¨
dX` Wxbl dvx `l odM m`W d`A Ff¨¨¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨§¨¥¦¨
oixQinE FzF` oiwNOW 'Fbe dllge dpFf¨©£¨¨§¤©§¦§©§¦
ozPW mrHd itlE ,WxbIW cr FzF`©¤§¨¥§¦©©©¤¨©

aEzMd,aixwn `Ed Lidl` mgl z` iM ©¨¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦
WIW cFr lM iM xnFl `xaQd `FaŸ©§¨¨©¦¨¤¥
miwiRqOd miAx oke minlW mipdMŸ£¦§¥¦§¥©¦©©§¦¦

oFWl xn` dfl ,skl aEIg oi` aixwdl§©§¦¥¦¨Ÿ¨¤¨©§
ciRwi mdn cg` lr ENt`W cigï¦¤£¦©¤¨¥¤©§¦

:dGd hRWOM zFUrl©£©¦§¨©¤
.Cl äéäé Lã÷WFcw didIW icM WExR ¨¦§¤¨¥§¥¤¦§¤¨

`Ed dPd WExR odMd Ll didi¦§¤§©Ÿ¥¥¦¥
FxnF`e .xaCd lr FtEkl LNW,WFcw iM ¤§§©©¨¨§§¦¨

iM dricid Epl dncTW cvl WExR¥§©¤¨§¨¨©§¦¨¦
oFvxA zipwPd dpigA `id dXcTd©§ª¨¦§¦¨©¦§¥§¨
`le DA wWgde utgd znlWdaE§©§¨©©¥¤§©¥¤¨§Ÿ

lr FtEkl aEzMd xnF` Ki`e .dItkA¦§¦¨§¥¥©¨§©
`l WExR WFcw iM xn` dfl ,dXcTd©§ª¨¨¤¨©¦¨¥Ÿ
`Ed xaMW Wcgn dXcTd Fl KiWndl§©§¦©§ª¨¥¨¨¤§¨
FxnF`e .FzXcw cA`l `NW `N` WFcẅ¤¨¤Ÿ§©¥§ª¨§§
aEIgl mrh ozFp ,mkWCwn 'd ip £̀¦§©¦§¤¥©©§¦

xUizXcw zErvn`A iM ,df xacA l` ¦§¨¥§¨¨¤¦§¤§¨§ª©
EpkFzA FzpikW dxWn d"a 'd odMŸ¥©§¤§¦¨§¥
dcFar oi` odM oi` m`e ,EpzF` WCwnE§©¥¨§¦¥Ÿ¥¥£¨

:okFW oi`e WCwn oi`eh dxez §¥¦§¨§¥¥



סג xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i ipy meil inei xeriy

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) אבל על ּפרע יגּדל יֹום לא מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו ,. …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת ּבאהל.˙Ó ˙LÙ∑ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈
לח) מן (נזיר ּדם רביעית ּבאהל להביא ׁשּמטּמא .הּמת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. אּלא (שם ּבא לא ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ֶָָֹ
מצוה להּתיר  מת .לֹו ְְִִֵַָ

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר הֹול(ת"כ, אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ
ּגדֹול  ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

אֹונן  ואּמֹו,מקריב אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה,

חּלל  .אֹונן, ִֵֵ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ מּפסּולי .ּכהּנה ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפס ּולֹות, מן אחת נׂשא אם .ּכהּנה הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` c"i ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑ ּכל אלהיו; קרּויהמאכל ּכמֹוסעּדה א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.øîàì ïøäà ìà øac,xn`l xn` ©¥¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¥Ÿ
FxnF`M oxd`l d`A devOdW cvl§©¤©¦§¨¨¨§©£Ÿ§§

Wixtdl eilr liHdW oxd` l` xAC©¥¤©£Ÿ¤¦¦¨¨§©§¦
`EdW zFidl mipdMdn oinEn ilrA©£¥¦¥©Ÿ£¦¦§¤

xn` dfl ,lFcB odMmB xidfIW xn`l Ÿ¥¨¨¤¨©¥Ÿ¤©§¦©
,devOd mdl xn`IW mipdMd lM oM¥¨©Ÿ£¦¤Ÿ©¨¤©¦§¨



`xenסד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i ipy meil inei xeriy

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמֹוּדין  ח)ׁשּיקרב, א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

Ì¯Á∑(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

עיניו  ׁשּתי Úe¯N.ּכאחת ׁשּכֹוחל B‡∑ מאבריו ׁשאחד ְְֵֵֵֶַַָ»«ֵֵֶֶָָָ
קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָּגדֹול

ארּכה  אחת ׁשֹוקֹו .מחברּתּהאֹו ְֲֲֵֶַַָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב  אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות לֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין מ)ּדק כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïl·z∑ לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

הּמּקיף  עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנמׁש
ּפֹוסק  הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, ְְִֵֶֶֶַַַָאת
"חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת
וכן  החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָלׁשֹון
'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכּנּוהּו

לח)'ענב' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ּגרב,∑· הם: ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו

ׁשּמלּפפת  "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית
ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַַָָוהֹולכת
הּלח  "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמּבפנים;

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש כח)מּבחּוץ "ּובּגרב (דברים : ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ליּלפת  קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו – ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס  קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּב'בכֹורֹות' מפרׁש ּכ ‡CL.(מ"ד)"גרב"; ÁB¯Ó∑ ְְִָָָָֹ¿«»∆
ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מרּססין,לפי ׁשּפחדיו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי (איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו" .פחדיו ְֲַָָֹ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) ׁשאר לרּבֹות »ƒ¬∆ְְַָ

Ba.מּומין  ÌeÓ∑ אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד ְִִָָ
ּכׁשר  – מּומֹו ‡ÂÈ‰Ï.עבר ÌÁÏ∑ מאכל קרּוי ּכל ֵַָָ∆∆¡…»ֲַָָָ

."לחם" ֶֶ

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÔÓe.אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ
ÏÎ‡È ÌÈL„w‰∑נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו «√»ƒ…≈ְְֱִִִֵֶַָָ

קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, זבחים קדׁשי (ת"כ. ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָ
הּקדׁשים קא) ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא ְְְֱֳִִִִֵֵֶַָָָֹאם

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

onvr lr mipdMd mixdfn E`vnpe§¦§§ª§¨¦©Ÿ£¦©©§¨
(WBi) lal eilr lHn oM mB lFcB odke§Ÿ¥¨©¥ª¨¨¨§©¦©

:mEn lrA Wi` cifï¦¦©©
.'Bâå Eòøfî Léàxn`W xcqM xn` `l ¦¦©§£§Ÿ¨©§¥¤¤¨©

xcqM `le ,dWxRd zNgzA¦§¦©©¨¨¨§Ÿ§¥¤
oxd` l` xAC dixg`W dWxRA xn`W¤¨©©¨¨¨¤©£¤¨©¥¤©£Ÿ
xkWe oii xcqM `le ,ExfPie eipA l`e§¤¨¨§¦¨§§Ÿ§¥¤©¦§¥¨

'd oEMzp iM ilE`e .LipaE dY` xn`W¤¨©©¨¨¤§©¦¦§©¥
eipaE oxd`W xnFl FpFWl wznA§¤¤§©¤©£Ÿ¨¨
dWxRA mixEn`d oinEOd lMn mighanª§¨¦¦¨©¦¨£¦©¨¨¨
`N` eipA `le `Ed `l xiMfd `l dfl̈¤Ÿ¦§¦Ÿ§Ÿ¨¨¤¨
s` ,Lrxf E`xTi eipA mBW mbde .Lrxf©§£©£©¤©¨¨¦¨§©§£©
lr iM Lxird dPXX dOn ok iR lr©¦¥¦©¤¦¨¥¦§¦©
mB wCwce ,xnF` `Ed mdixg` mi`Ad©¨¦©£¥¤¥§¦§¥©

xnFl oMlRi `NW Lgihad ,LrxGn ¥©¦©§£¦§¦£¤Ÿ¦Ÿ
WExtA oIre ,mzvwnA `N` mNkA mEOd©§ª¨¤¨§¦§¨¨§©¥§¥

:('c a"k oOwl) rExv `Ede wEqRgi dxez ¨§¨©§©¨
(àë.'Bâå ïøäà òøfî 'Bâå Léà ìk̈¦§¦¤©©£Ÿ§

EgiPi `NW l`xUil `Ed dxdf`d ltM¤¤¨©§¨¨§¦§¨¥¤Ÿ©¦
iEESd dUr `l dfle ,mEn lrA aixwdl§©§¦©©§¨¤Ÿ¨¨©¦

:oade gkFplak dxez §¥©§¨¥



סה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i ipy meil inei xeriy
מׁשה  ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאכל
קּלים  קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבׂשר

מצינּו ׁשּלא יאכל, נאמרּולא לכ ּבהן, חֹולק זר ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּב'זבחים' מפרׁש ּכ קּלים. .קדׁשים ְְִִִִַָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּזאֹות ׁשבע ׁשעל להּזֹות «∆«»…∆ְֶֶַַַַָ

‰ÁaÊn.הּפרכת  Ï‡Â∑הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; ֶַָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְִֵֶַֻ
ּכהנים'להּכתב  ּב'תֹורת ּומפרׁש ,.ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְֲִִֵַָָֹֹ¿…¿«≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑עבֹודתֹו עבד, להּפסל ׁשאם .מחּללת ∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ על ּביתּֿדין הּכהנים להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּכהנים על ּבית־ּדין כד)להזהיר כא, הרי (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַֹֹ
ּבעבֹודת  ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ"ּכהנים
א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּכהּנה
זהירּות  חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻּפסּוקנּו

(ּגם  זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּצריכה
מעבֹודת  הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשאין

לזרזם. צר יׁש ולכן - ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻהּכהּנה

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑ הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)אֹומר יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א "נזרּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן יפרׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאחֹור",

ולא  לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזרּו
הּמקרא  סרס קדׁשי, אתֿׁשם ‡L¯.ודרׁשהּויחּללּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קדׁשים  אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה.
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ּבלׁשֹון יב ּבטמאה (לעיל ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה'ד) מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה –ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íäìà øîà (âExn` mipdM zxFzA ¡Ÿ£¥¤§©Ÿ£¦¨§
micnFrd EN` mdil` mpFWl dfe§¤§¨£¥¤¥¨§¦

xEYi mdl dWwd .k"r ipiq xd iptl¦§¥©¦©ª§¨¨¤¦
KEnqA mixEn`d lr m` mdl` xn ¡̀Ÿ£¥¤¦©¨£¦§¨

,xnFl Kixv did `l ,mipdMd mdW¤¥©Ÿ£¦Ÿ¨¨¨¦©
devOd xnB dfe xAcl ligzd mdilrW¤£¥¤¦§¦§©¥§¤§©©¦§¨



`xenסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i ipy meil inei xeriy
מח) ׁשהרי (זבחים הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרתֹות  ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר
על  לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה;
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻחּיב?
אּלאֿאםּֿכן  טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלהּקרב,

מּתיריו  ּתאמר,קרבּו ואם ּבטמאת . ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
לּמה  אחת ּכהנים, 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר ? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

וכּו' לפרט ואחת ז)לכלל ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מדּבר, הּכתּוב - ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת
- הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתֹו
ּבמי  למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב

מּמּנּו ּפֹורחת האדם ׁשּטמאתֹו וזהּו מדּבר. הּכתּוב - ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבטבילה  טהרה לֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙¯ÎÂ∑ מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ

אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני .ּתלמּודֿלֹומר: ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה ּבּתניא,(כב, מבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר הּגּוף ׁשּבמּתן־ּתֹורה ְְֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחירה החמרי  (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמּתית,

הּוא  הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּצד
נׁשמה הּמתים, מדּגׁשת ּבגּוף ּבתחּית זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: ׁשּיהּנפׁשּבענׁש זה אין – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ַלּגּוף.

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑הראּוי ּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ
ּבכעדׁשהלטּמא  ·‡„Ì.(ת"כ), B‡∑ ּבמת.¯L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆

BÏŒ‡ÓËÈ∑ לטּמא ּכזית ּכׁשעּורֹו וזהּו ,.ÏÎÏ ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË∑ וזבה ּבזב נֹוגע ויֹולדת לרּבֹות נּדה ,. À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑ הּטמאים מן .הּללּוּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l`xUi lr m`e ,DA xAcl ligzdW¤¦§¦§©¥¨§¦©¦§¨¥
lr xn` dfl KEnqA ExMfd `l `ld£ŸŸª§§§¨¨¤¨©©
dbECfp mW iM ,ipiq xdA micnFrd̈§¦§©¦©¦¨¦§©§¨
xaCd mzq xAcIWkE didl`l dO ª̀¨¥Ÿ¤¨§¤§©¥§¨©¨¨

mdilrW oaEnixd df itkE ,xnF` `Ed ¨¤£¥¤¥§¦¤£¥
xn`Y m`e ,l`xUil mB `Ed df WprŸ¤¤©§¦§¨¥§¦Ÿ©
ipA xiMfn dxFYd lkA dOl oM m ¦̀¥¨¨§¨©¨©§¦§¥
wiRqd `le hxtE hxR lkA l`xUi¦§¨¥§¨§¨§¨§Ÿ¦§¦

l"f Exn` xaM ,mdil` xAC xnFlx"wie) ©©¥£¥¤§¨¨§
(a"tcinze aiag oA Fl didW inl lWn̈¨§¦¤¨¨¥¨¦§¨¦

FnM ,ipA dzW ipA lk` eitA FpFxkf¦§§¦¡Ÿ§¦§¥§¦§
eilr axr l`xUi zad`l d"awd ok¥§©£©¦§¨¥¨¥¨¨

Wxcl WIW mFwnaE .eitA mpFxkf¦§¨§¦§¨¤¥¦§
:opiWxCc dxez ©§¦¨

.ïøäà òøfî (ãmrR mxiMfdl jxvEd ¦¤©©£Ÿ§©§©§¦¨©©
mpWIW `Ed `weC mdW xnFl ,'a©¤¥©§¨¤¤§¨
milkF`W miWcw la` ,WnW axrdA§©£¥¤¤£¨¢¨¦¤§¦

mdW l`xUi(minlXd)oi` [ipW xUrn] ¦§¨¥¤¥©§¨¦©£¥¥¦¥
zxFzA EWxC KM WnW axrd oikixv§¦¦©£¥¤¤¨¨§§©

FxnF`e .mipdMEWxC ,rExv `Ede Ÿ£¦§§§¨©¨§
`N` il oi` mpFWl dfe mipdM zxFzA§©Ÿ£¦§¤§¨¥¦¤¨
'Fbe `Ede xnFl cEnlY oiPn Fnvr Frxf©§©§¦©¦©§©§§
xnFl xWt` i` df oicA dPd .o`M cr©¨¦¥§¦¤¦¤§¨©
Wi` ('f `"k) wEqRA EpWxRX dn©¤¥©§©¨¦

o`M WIW cvl ,EPxnWi 'd iM LrxGn¦©§£¦¦§§¤§©¤¥¨
,rxf zakW EPOn `vY xW` oM mB©¥£¤¥¥¦¤¦§©¤©
m`e ,FYW`n WxR `NW Epivn oxd`e§©£Ÿ¨¦¤Ÿ¥¥¥¦§§¦
xn`l mFwn did ,`Ede xnF` did `lŸ¨¨¥§¨¨¨Ÿ©
cEnlY d`nhA miWcTd lk`i oxd`W¤©£ŸŸ©©¢¨¦§ª§¨©§
EAxzp oxd` dAxzPW oeike ,`Ede xnFl©§§¥¨¤¦§©¨©£Ÿ¦§©
xn`W oFW`x wEqR dYrnE ,eipA oM mB©¥¨¨¥©¨¨¦¤¨©
`le mEn Fa didi xW` LrxGn Wi ¦̀¦©§££¤¦§¤§Ÿ
,llMA Fpi`W dYrn xn` oxd` dAxzp¦§©¨©£Ÿ¡Ÿ¥©¨¤¥©§¨
'd EdxnWIW ghan `EdW mrHn `Ede§¦©©¤ª§¨¤¦§§¥
FnkE ,mEn mdA lRi `NW eipalE Fl§¨¨¤Ÿ¦Ÿ¨¤§

:iYazMWd dxez ¤¨©§¦



סז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i ipy meil inei xeriy

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡ÂÌÈL„w∑(עד לאכלּה(יבמות ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', הּׁשמׁשנדרׁש ÔÓ.ּבהערב ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
ּכאן  הזהיר טהֹור הּטמאה עֹוף נבלת אכל ׁשאם , ְְְִִִִֶַַַָָָָֻ

ּומּׂשא  מּגע טמאת לּה אכילה ׁשאין טמאת אּלא , ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

לֹומר  וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף  נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין .טמא, ְְִֵֵֵֶָָ

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּתרּומה הּגּוף מּלאכל ·B.ּבטמאת e˙Óe∑(פג מיתה (סנהדרין ׁשהיא ּבידי למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג הּכתּוב (סנהדרין - ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ
ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎNÂ¯.מדּבר, Ô‰k ·LBz∑ ְְִִֵֶֶַָָָָ«…≈¿»ƒ

ּוׂשכירֹו ּכהן ׁשל נקּוד ּתֹוׁשבֹו זה "ּתֹוׁשב" לפיכ , ְְִִֵֶֶַָָָֹ
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,

קנּוי  זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּבׁשׁש ׁשּיֹוצא ׁשנים, ּכאן,קנין ולּמד הּכתּוב ּבא . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבתרּומתֹו לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו .ׁשאין ְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑ ׁשּקנּוי ּכנעני .לגּופֹועבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ועֹוד  ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבתרּומה
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא .למד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a jxk `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבֹו יאכל הּוא ּכסּפֹו קנין נפׁש ּכי־יקנה יא)וכהן (כב, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹֽ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּברכה (ברכות ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּומלֹואּה". הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכאילּו
מהמעילה  להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוצרי
הּקדּוׁשה  את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבקדׁשי

הימּנּו? ׁשּנהנה ֱֵֵֶֶֶֶַָָמהּדבר

"קנין  ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹויׁש
ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ׁשמּוּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ְְֱֲִֵֶֶַַָָֹּכסּפֹו"

ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה מלּובקדׁשים. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואזי העֹולם  הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכהן  ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבתרּומה. לאכֹול ְֱִֶַַָרּׁשאי

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל ללוי. ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈



סח
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áé.'Bâå àåä 'Bâå ïäk úáezxFzA ©Ÿ¥§¦§§©
MDO`l `id hErn EWxC mipdŸ£¦¨§¦¦§¦¨

Dpi` `idW mbd DCSn zlkF` DO`W¤¦¨¤¤¦¦¨£©¤¦¥¨
izi`xe .DO` dpnl`zp ENt`e zlkF`¤¤©£¦¦§©§§¨¦¨§¨¦¦
xW` lFcB fnxA mc` ipA zFAl xirdl§¨¦¦§¥¨¨§¤¤¨£¤
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zgxFA `idW `l` xTr lM rxd̈©¨¦¨¤¨¤¦©©
dn `Ede ,Epxn`W FnM Dl zklFde§¤¤¨§¤¨©§§©
iM xnFl ,`WlY odM zaA mrh ozPX¤¨©©©§©Ÿ¥©§¨©¦

dNrn Ff dpigAxf oi` dfle ,xzFiA §¦¨§ª¨§¥§¨¤¥¨
xn`p dilrW Epxn`W FnM dY`ilyn) ©¨§¤¨©§¤¨¤¨¤¡©

(a"imd dizFxFwe .'Fbe wiCSl dP`i `lŸ§ª¤©©¦§§¤¨¥
xn` dWExbE dpnl` didYWdpnl` ¤¦§¤©§¨¨§¨¨©©§¨¨

DqpxtnE oGd lrA Dl oi`W dX`M§¦¨¤¥¨©©©¨§©§§¨
Dqpxtn `le of `l DlrA ok FnM§¥©£¨Ÿ¨§Ÿ§©§§¨
iM dWExbE ,miaFh miUrnaE zFvnA§¦§§©£¦¦§¨¦
'd iR xarl mc`d Fci hWRW cvl§©¤¨©¨¨¨¨©£Ÿ¦
Dl oi` rxfe ,EpazMW FnM EPOn DWxB¥§¨¦¤§¤¨©§§¤©¥¨
lr s` ,dGd mlFrA zFxR dUr `NW¤Ÿ¨¨¥¨¨©¤©©
Dzxfge dia` ziA l` daWe ok iR¦¥§¨¨¤¥¨¦¨©£¨¨¨
dixErp iniM dia` oglXn lk`l `id¦¤¡Ÿ¦ª§©¨¦¨¦¥§¤¨
dia` mgNn dWEaA zlkF` dzidW¤¨§¨¤¤§¨¦¤¤¨¦¨
dbiVdW dnWp oM oi`X dn ,lk`YŸ¥©¤¥¥§¨¨¤¦¦¨
Dribi zlkF`W zFvnE dxFY zFUr£¨¦§¤¤¤§¦¨
xf lke FxnF`e .FNXn lkF`d mc`M§¨¨¨¥¦¤§§§¨¨
'd oi` dOl mrh ozp Wcw lk`i `lŸŸ©Ÿ¤¨©©©¨¨¥
Wcw Dlik`dl dnWPl mB mgxn§©¥©©§¨¨§©£¦¨Ÿ¤

` dfl ,cqge og zxFzA`Ed mrHd xn §©¥¨¤¤¨¤¨©©©©
DA wAcPW dnWp dfle ,'Fbe xf lke§¨¨§§¨¤§¨¨¤¦§¨¨
lal lk`Y `l xf `xwPd rxd zpigA§¦©¨©©¦§¨¨ŸŸ©§©

:DA wAcPd `Edd xGd lk`ibi dxez Ÿ©©¨©©¦§¨¨
(ãé.Lãwä úà ïäkì ïúðåEwlgp l"fx §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤©©¤§§

xfril` iAx zFnExzC 'e wxtA§¤¤¦§©¦¡¦¤¤
r"xe ,Wcw zFidl iE`xW lM xnF`¥¨¤¨¦§Ÿ¤§
oEkIW ilE`e ,k"r lk`W WcTd xnF`¥©Ÿ¤¤¨©§©¤§©¥
eilr dlrn Ff dpizp ici lrW xnFl©¤©§¥§¦¨©£¤¨¨
EN`kE ,Fnvr WcTd ozFp EN`M aEzMd©¨§¦¥©Ÿ¤©§§¦

:WcTd lk` `leh dxez Ÿ¨©©Ÿ¤



`xenע zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iyily meil inei xeriy
i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)קדׁש להיֹות הראּוי לֹוּדבר ּפֹורע ׁשאינֹו , ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְֲִֶַָָָָ
ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאת
ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָעליהם.

לצר ּכן ׁשּלא ‡Ì˙B.ּתרּגמֹו e‡ÈO‰Â∑ אחד זה ְְְִֵֶֶֹֹ¿ƒƒ»ֶֶָ
ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה "את"ים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

וכן עצמֹו. ּבאדם יג)ׁשּמדּברים ו מלאת (במדבר "ּביֹום : ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", יביא נזרֹו (דברים ימי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ו) ּכלד עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :ְְִֶַַַַַָָֹֹ
ּב'ּספרי' .נדרׁש ְְִִֵַַ

ß xii` e"h iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב .זֹוהרי ∑Ì˙B·„.עלי הרי (חולין ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ
ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,

לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל
אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íúBà eàéOäå (æè`NWM WExR §¦¦¨§¥§¤Ÿ
xcB EliCbi Wnge oxw Erxti¦§§¤¤§Ÿ¤©§¦¤¤
`EdW cifn `xTl bbFWA EUrW mW`d̈¨¨¤¨§¥¦¨¥¥¦¤
,oipTzn mpi`e oTzl mciA WIW oeiM oer̈Ÿ¥¨¤¥§¨¨§©¥§¥¨§©§¦

FxnF` `Ede,E`Vpi WExR E`iVde §§§¦¦¥§©§
z` oer xaCd didIW ,md WExR mzF`¨¥¥¤¦§¤©¨¨¨Ÿ¤
mlk`A FxnF`e .dnW` `N` Dpi`W¤¥¨¤¨©§¨§§§¨§¨
cifn mdl aWgIW WExR mdiWcw z ¤̀¨§¥¤¥¤¥¨¥¨¤¥¦

zcfd `l Elk`W miWcTd zlik £̀¦©©¢¨¦¤¨§Ÿ£¨©
iYWxRX dn oIre ,oFrxRd zripn§¦©©¥¨§©¥©¤¥©§¦

:df iptNW wEqRAfi dxez ©¨¤¦§¥¤



עי xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iyily meil inei xeriy

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹולהפריׁש. ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ מּום ׁשל ּדבר נקבה,ׁשם ּבלׁשֹון עּורֹון , «∆∆ְְִִֵֵֶָָָָ

עּורת  ׁשל מּום ּבֹו יהא e·L¯.ׁשּלא B‡∑ לא ְֵֶֶֶֶַֹ»ֹ
לה)∑ıe¯Á.יהיה  אֹו(בכורות ׁשּנסּדק עין ׁשל ריס ְִֶ»ְִִִֶֶַַ

נפּגמה  אֹו ׁשּנס ּדקה ׂשפתֹו וכן ∑ÏaÈ˙.ׁשּנפּגם, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆
ּבלע"ז ו  ּולׁשֹון ∑b¯·.רוא"ה יּלפת; וכן חזזית, מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו כט)"יּלפת", טז ׁשאחּוזה (שופטים ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפּואה  לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ּדמן זריקת ו)ועל ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול ּפרסֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קלּוטֹות  ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑?לרּצֹות ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
זה  אֹומר: הּמזּבח הוי .הקּדׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו .ּבּביצים »¿»¿»¿»ִִֵַַ
CeÚÓ∑ ּבּיד מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים »ְְִֵָָ»ְִֵ

לה)מּמעּו ׁשּנפסקּו∑e˙˜.(בכורות עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְִִֶַָ
הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָחּוטים

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי .ּכרּותין ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe∑ ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי  ּתרּגּומֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ

ו) ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן : ּדּקֹות", עֹות ְְְִִִִֵַַַַָ
ב) פ המרּסס (שבת ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑ ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ָָ

טמאה  ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס לכזה, ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאי  ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר:

ּבארץ  אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ׁשהרי אפׁשר , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבין  נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת ְֵֵֶֶַַַַָסרּוס

לארץ  ּבחּוצה ּבין .ּבארץ ְֵֶֶָָָָָ

(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

מּום  ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ואףֿעלֿלהקריבֹו ; ְְְְִִִַַַַַַַַָֹ
אּלאֿאםֿ נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּפי

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי ו)ּכן ,(תמורה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּתמימה  אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
מהם, יג)ּתקּבלּו איׁש",(חולין "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את .לרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
Ì˙ÁLÓ∑ חּבּולהֹון.ÌÎÏ eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם כּפר ל. »¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿



`xenעב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l jxk zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, אין (רש"י הרי וקׁשה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
מּתר  ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלים

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו הּמקּדׁשלקּבל נֹועד ּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
א ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהׁשראת

והקרבת הּמזּבח ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום עמד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות

קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹוגם

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ׁשאסּור (ת"כ, ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְִֵֵֶָָ
אֹו והּבן האם ּבזכרים לׁשחט נֹוהג ואינֹו ּומּתר הּבת, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבנֹו(שם אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְַ
.ּבמׁשמע ואֹותֹו ְְְַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑הּזהרּו זביחתכם, ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַָ
הרצֹון? ּומהּו לכם. לרצֹון ‰‰ÌBia‡e.ׁשּתהא ְְֵֶֶַָָָָ««

ÏÎ‡È∑ עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ≈»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשאם  למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכן,
ּדבר  לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּתחׁשבּו

ׁשּפסּול  לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:
לׁשני  ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשחיטת

זביחתן ימים  ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזמּנן  לאכלן .עלֿמנת ְְְְִַַָָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְִֵֶֶַָָֹ
אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשחיטה

כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :. ְְְְְִֶַַַָָָ
'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ הּמעׂשה .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מזידין ּדברי על מּמׁשמע לעבר . ¿…¿«¿ְְְֲִִִַַַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר  מה תחּללּו", "ולא ְְְְֱֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ּביחיד?"ונקּדׁשּתי" יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ מסר ? ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ

מֹוסר  ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" ְְְְְִֵֵֵֶַַָּתלמּודֿלֹומר:
הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, עלֿמנת עצמֹו ימסר עצמֹועצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿמנת

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿



עג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו ׁשּלא ועזריה, יח)מיׁשאל ג וגֹו'",(דניאל מלּכא להואֿל ידיע לא "והן : ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וגֹו'" להויֿל "ידיע מּציל: ולא .מּציל ְְְֱִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹו לב)ונקּדׁשּתי "מּגיד (כב, הּפסּוק על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
"מה  חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻּדבריו
החּיּוב  זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשהּוא
ׁשּכאׁשר  מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמׁשקים
מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ'מסירת

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` f"h iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ
את  ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,

לרגל,הּׁשנה  לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לירּוׁשלים  הּגיעּו לא .ועדין ֲִִִִִַַַָֹ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑?מֹועדֹות אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְֲִֵֶַַָָ

עליו  מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָללּמד
הּמֹועדֹות  את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את חּלל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאּלּו

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין -. ְֲִִִֵֶַַַָָָ

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå 'ä éãòBîl"fx .xEACd zxfB £¥§§¥©©¦©©
Exn`(k"ez)E`xwY xW` `Ed iM ¨§¦£¤¦§§

onfA md 'd icrFn iM WExR ,mzŸ̀¨¥¦£¥¥¦§¨
zrcl Kixve .l`xUi mz` E`xwIW¤¦§§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦¨©©
cFr .icrFn md dN` xnFl xfg dOl̈¨¨©©¥¤¥£¨
lr zFEvl xfg dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©§©©
xnFl xfgW ip` d`Fx cFre .zAXd©©¨§¤£¦¤¨©©
dN` zAXd zevn xg` ipW mrR©©¥¦©©¦§©©©¨¥¤
miaEzMd xErW iM d`xpe .'d icrFn£¥§¦§¤¦¦©§¦
xTr iM 'd dEv dNgzOW `Ed¤¦§¦¨¦¨¦¦©
E`xwi xW` miPnGA iElY zFcrFOd©¨¨©§©¦£¤¦§§
xnFl ErhIW aEzMd Wge ,mzŸ̀¨§¨©¨¤¦§©
zAXd mFi zXcw oM mB df llkAW¤¦§¨¤©¥§ª©©©¨
xg` mFil FnFIn FzFgcl EniMqi m ¦̀©§¦¦§¦§©¥

WxtE xfg dfl ,mdiR lr WCwzidl` ¦§©¥©¦¤¨¤¨©¥¥¥¤

dN` WExR 'Fbe mini zWW icrFn md¥£¨¥¤¨¦§¥¥¤
raTW micrFn icrFn md zFzAW mdW¤¥©¨¥£¨¨¦¤¨©
xfge .zEPYWd xcbA mpi`e `xFAd©¥§¥¨§¤¤¦§©§¨©

xnFlxW` Wcw i`xwn 'd icrFn dN` ©¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤£¤
,mY` mz` E`xwYW mkz` iziWxd¦§¥¦¤§¤¤¦§§Ÿ¨©¤
W`x zFrEaW gqR 'Fbe oFW`xd WcgA©Ÿ¤¨¦§¤©¨Ÿ
mzXcw oi` EN` zFMq xERM mFi dpXd©¨¨¦ª¥¥§ª¨¨

:l`xUi iR lr `N ¤̀¨©¦¦§¨¥
ãBòxnFl ltMW mrh xnFl d`xp¦§¤©©©¤¨©©

lr ,minrR 'a mz` E`xwY xW £̀¤¦§§Ÿ¨§¨¦©
'c wxtA m"Anx azMX dn KxC¤¤©¤¨©©§¨§¤¤
lr FpFWl dfe Wcgd WECw zFkldn¥¦§¦©Ÿ¤§¤§©
lr dpXd oixArn zFAq dWlW§¨¦§©§¦©¨¨©
.oli`d zFxR lre aia`d lre dtEwYd©§¨§©¨¨¦§©¥¨¦¨
oiC ziAW mixg` mixaC mW Wie§¥¨§¨¦£¥¦¤¥¦

'Eke mikxCd ipRn oliaWA oixArn§©§¦¦§¦¨¦§¥©§¨¦§
migqR ixEPY ipRnE 'Eke mixWBd ipRnE¦§¥©§¨¦§¦§¥©¥§¨¦
ExwrPW l`xUi zFIlB ipRnE 'Eke§¦§¥¨ª¦§¨¥¤¤¤§
'Eke milWExil EriBd `l oicre onFwOn¦§¨©£©¦Ÿ¦¦¦¨©¦§
oixArn zFllFM zFAq 'al iM ixd .k"r£¥¦§¦§§©§¦
onGd i`pY cvl '`d ,crFOd oixg`nE§©£¦©¥¨§©§©©§¨
,mrd oFxWM cvl 'Ade ,aia`A didIW¤¦§¤§¨¦§©§©¦§¨¨
xW` minrR 'a aEzMd xn` dfl̈¤¨©©¨§¨¦£¤
i`pY cvNW xn`Y `NWe ,mz` E`xwY¦§§Ÿ¨§¤ŸŸ©¤§©§©
cal aia`d Wcg aEzMd dpzdW onGd©§¨¤¦§¨©¨Ÿ¤¨¨¦§©
dUri mrd oFxWkl la` oixArn§©§¦£¨§¦§¨¨¥¨¤
,mixWkn mi`vnPd mipOfnA crFOd©¥©§ª¨¦©¦§¨¦ª§¨¦
E`xwY xW` 'a mrR xnFl cEnlY©§©©©£¤¦§§

:mz`b dxez Ÿ¨



`xenעד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iriax meil inei xeriy

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑ מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר החדׁשלמעלה .ּבקּדּוׁש ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּבמֹועדם אתם ּתקראּו ד)אׁשר "אּתם,(כג, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
מּצד  ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה,
לפי  חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹה'מֹולד'

למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּמֹולד
אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּובן
העֹולם  ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסימן

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ְִֵֶַַָָָראּוי

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ׁשעֹות Ï‰'.ּולמעלה מּׁשׁש ÁÒt∑ ּפסח"הקרבת" ׁשּׁשמֹו .קרּבן ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

ô :eNòú©«£«
i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ האמּורים הּמּוספין הם ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ֲִִֵַָָ

ו  ּפינחס; ׁשאין ּבפרׁשת ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָ
זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«

אין  ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם ְִִִִִֵֵֵֵָָָָמּכלֿמקֹום.
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑ מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒָָ

ימים  ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ;ׁשּנאמר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

"ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, ְְְְֵֵֶַַַָשטיינ"א
"ׁשלׁשת" Ú·„‰."חמׁשת", ˙Î‡ÏÓ∑אפּלּו ְֲֵֶֶֹ¿∆∆¬…»ֲִ

חסרֹון  ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכֹות
הבנּתי  ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיס
יהא  מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקּתני: ּכהנים', ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמ'ּתֹורת

עבֹודה  ּבמלאכת .וכּו'אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'äì çñt íéaøòä ïéawlg WExR ¥¨©§¨¦¤©©¥¥¤
oYn `EdW gqR oAxTn 'dl rbFPd©¥©©¦¨§©¤©¤©©
oiA didi mialg zxhwde minC̈¦§©§¨©£¨¦¦§¤¥
l`xUil rbFPd wlg la` ,miAxrd̈©§¨¦£¨¥¤©¥©§¦§¨¥
e"h lilA didi xUAd zlik` `EdW¤£¦©©¨¨¦§¤§¥

FxnF`A dvxi cFr .mixFxnE zFSn lr©©§¦¦§¤§§
`EdW mixvn gqRW cvl 'dl gqR¤©©§©¤¤©¦§©¦¤
axrd zad`l EdEUr oFW`x gqR¤©¦£§©£©¤¨¥
x"eny) l"f Exn`W axrd ,lirFOde§©¦¤¨¥¤¨§
dWn lW FgqR mVAzPW (h"it¤¦§©¥¦§¤¤

dn oIre ,ocr oB (gixn) zFgExn¥¥¥©©¥¤§©¥©
YWxRX,(b"n a"i) `A zWxtA i ¤¥©§¦§¨¨©Ÿ

,mdiYA lr zigWOd gqtl lirFOde§©¦¦§Ÿ©©©§¦©¨¥¤
mWl EdEUri zFxFC gqR iM xn` o`ke§¨¨©¦¤©©£§¥

:odiYXn cg` FA oi`W mbd 'de dxez £©¤¥¤¨¦§¥¤



עה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iriax meil inei xeriy

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ ראׁשֹונה היתה ∑ÓÚ¯.לּקציר ׁשּתהא ּכ האיפה, ּכמֹועׂשירית יח)ׁשמּה, טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ
בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא ּומביא,(מנחות מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְִִֵָָ
ּומֹוריד  רעֹות,מעלה רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ; ֲֲִִִֵֶַַָֹ

לעצר  – ּומֹוריד רעים מעלה אם ∑ÌÎˆ¯Ï.טללים ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆ִ

לכם  לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ÁnÓ¯˙.ּתקריבּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«
˙aM‰∑(סו ּפסח,(שם ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב מּמחרת ««»ֳִִֶֶַַָָ
א  ּבראׁשית ׁשאם ׁשּבת אֹומר אּתה ּתה אי איזהּו, .יֹודע ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ לעמר ּבא חֹובה .הּוא «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו מנחת.ÌÈ¯NÚ ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ
ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה, .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי קמח ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַָ

גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.ּבּתּנּור  ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ַַ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…
ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו יׁש(קידושין יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשה'חדׁש' מּכאן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלמדּו
ה'חדׁש' על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומרים:

וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר .אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ׁשאםֿלאּֿכן מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
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dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע . . לכם (כג,ּוספרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽ
טו)

ּכי  מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהּנאמר
להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּבׁשלחן־ערּו נפסק ולהלכה תפט)ולסּפר. סימן (אורח־חיים ְְְְְְֲִִַַָָָָֹֻ
ּברכה. ּבלא ְְְִָָֹֹלסּפר

האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת זֹו(ראה ּדׁשיטה , ְְֲֲִִִַָָָ
לא  ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹסבירא־לּה

הּמנין". הפסיד אחד יֹום ְְִִִֶַָָָָמנה
אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא
אם  ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהיא
הּספירה  ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, מצוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלסּפר,
הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן לחכמים היה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה

מצוה  הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפני־עצמּה,

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
מּׁשּום  הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאּלא,

ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּבפעל ּדהנ הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום יּוכל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
ׁשּקדם  הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיֹום,
ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ׁשלא הּוא, לזה והּטעם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה.
ספירת  ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא)

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז אינֹו ְִִִֵֵֵַַה'ּׁשני'

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 265 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mlFrdn dlrnNW dBxC ± "zAXd zxgOn"¦¨¢©©©¨©§¨¤§©§¨¥¨¨

את־עמר  הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ְְֲֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּֽוספרּתם
ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע טו)הּתנּופה .(כג, ְְְִִֶֶַַַָָָֹֽֽ
ּבּגמרא איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, ּכי (מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי  ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָהּביּתּוסים
הּכּונה  ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻיׂשראל

הּפסח. ְֳִֶַַַָלמּמחרת
מקֹום  הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינֹו
ּפנים  לׁשני מּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה ּכתבה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטעּות,

הּפסח"!? "מּמחרת –ֳִֶַַַָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינּה
מּלׁשֹון  "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותן לזּככן ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּמּדֹות,
מּדה  אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ּבהירּות. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָסּפירּות,

ׁשאֹומרים  ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר הּתפּלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּבנּסח
ּובסטרא־אחרא  ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוהּנה,
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּולהפכּה

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
הּדרּגה  היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזֹוהי
ּבבחינה  עדין היא א הּׁשבּוע, ימי ּבׁשבעת ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנעלית

ּדרּגה ׁש על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד זמן ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האלקי  האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית

ּומקֹום. זמן העֹולם, מּגדרי ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה
את  לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזהּו
יׁש ּולזּככן, ּו'לספרן' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשבעת
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגה הּׁשּבת", ּב"מּמחרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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:ux`l d`iA xg` `EdWfh dxez ¤©©¦¨¨¨¤
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לכם" הּבהמית,"ּוספרּתם הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה"ּלכם". ֶֶַַָָהארת

הּׁשּבת" למעלה "מּמחרת מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ'ׁשבעת

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה

הּׁשּבת" מּמחרת לכם את "ּוספרּתם לברר הּכֹוח - ְְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשפל
הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, מהּגבֹוּה ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבא
למּטה־מּטה  יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל ה ּמּדה: היא ּכן ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי

ֵיֹותר.

(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשבּועתא ּכתרּגּומֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
e¯tÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא ותׁשעה ארּבעים והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל, ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ∑ החמּׁשים ּבּיֹום ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ואֹומר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריבּוה,

חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת ְֲֳִִִִִֶַַַַָָמּמחרת
הּוא  מסרס ּומקרא L„Á‰.ּתסּפרּו; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

ּבאה  הּׂשעֹורים ׁשהיא .מן ְִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 428 cenr ,bl jxk 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

dWcg dcFar zNgY ± miXngd xrW©©©£¦¦§¦©£¨£¨¨

יֹום חמּׁשים טז)ּתסּפרּו (כג, ְְֲִִִ
הּידּועה הּקּוׁשיא מנחות אֹודֹות כתבו, דבור־המתחיל תוספות (עיין ְְַַָָ

ב) הּספירה סה, ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמּדּוע
ּבּספרים  מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹּבפעל

ג) לה, שיר־השירים ד. י, במדבר ארּבעים (לקוטי־תורה אׁשר ,ְֲִֶַָ
ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם הּנסּפרים הּימים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותׁשעה
את  מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבאפן  מּלמעלה, מקּבל הּוא הּׁשערים, מ"ט ּבהּׂשגת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו
ׁשאין  חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

עצמֹו. ּבכחֹות להּׂשיגֹו ְְְִִַַָֹנּתן
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין ּתסּפרּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

את  מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָחמּׁשים

הּדרגֹות. ְֲִִַָחמּׁשים
החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש

יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר דברים)הּמּובא (פרשת ְֲֵֵֶַַַַָָֹ
חֹוזר  הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: הּבעל־ׁשם־טֹוב ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָּבׁשם
אין  עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומתחיל

סֹוף".
ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוקּבל
הּנּו"ן  ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' להתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָצרי
החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּבל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ּבכלל נחׁשב ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָוׁשּפיר

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה ÌÁÏ.ולא ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆
‰Ùez∑ּגבּה לׁשם הּמּורם ּתרּומה היא לחם וזֹו , ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ

למעלה  האמּורה החדׁשה ראׁשֹונה ∑ÌÈ¯eka.הּמנחה ְְְֲֲִַַַָָָָָָƒƒִָ

הּׂשעֹורים  מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, ,לכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
הּלחם  לׁשּתי קדם החדׁש מן ּתּקרב .לא ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ חֹובה הּלחם, .לּלחם ּבגלל ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָ
Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִַָָ

נסכים ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל טו)המפרׁשים :(במדבר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ועּׂשרֹון  לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"ׁשלׁשה
לּפר, ההין חצי והּנסכים: הּמנחה; היא זֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָלּכבׂש",

ה  ּורביעית לאיל ההין לּכבׂשּוׁשליׁשית .הין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»
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(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות ׁשבעת (ת"כ. יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְִַָ
הּכבׂשים  ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּכבׂשים
מּגיע  ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהּׂשעיר

הם  אינן ואילים, ּפרים אּלּואצל מעּתה: אמר . ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

.לּמּוספין  ִַָ

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב מלּמד (מנחות ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְֵַ
מחּיים  ּתנּופה ּתלמּודֿלֹומר:ׁשּטעּונין ּכּלם? יכֹול . ְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ּכבׂשים" eÈ‰È."עלֿׁשני L„˜∑ ׁשּׁשלמיֿיחיד לפי ְְִֵַָ…∆ƒ¿ְְִִֵֶַָ

ּבׁשלמיֿצּבּור  לֹומר הזקק קּלים, קדׁשי קדׁשים ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
.קדׁשים  ִָָ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב  ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
וראׁשֿ מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתנם
הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

ּבנה  ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָלקט
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ∑ÊÚz·.ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִִֵַָָָָָ«¬…

פ"ד) לאחד (פאה לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּנח
‡ÌÎÈ‰Ï.מהם  '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֵֶ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi jxk zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנֹותן
כב) כג, אּלּו(רש"י ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

לקט  ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדוקא,
הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשכחה

מאמץ  ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות יכֹולה צדקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואּלּו
הענּיים  לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול.
יכֹול  ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר ְְְִִֵֶָָָָָֹאדם

ß xii` f"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.'Bâå øéö÷ úà íëøö÷áedn §ª§§¤¤§¦§¨
aIgl `AW ilE`e .o`kl df oipr¦§¨¤§¨§©¤¨§©¥
aIgW xnrd EPOn `aEdW dcU mB©¨¤¤¨¦¤¨Ÿ¤¤©¨
xnFl `xaQd `FaYW ,d`tE hwlA§¤¤¥¨¤¨©§¨¨©
xEhR didi oAxwl xvwp FzNgYW oeiM¥¨¤§¦¨¦§©§¨§¨¦§¤¨
`vnY dfle .xnFl cEnlY 'Eke d`Rn¦¥¨§©§©§¨¤¦§¨

mdW d`tE hwl `N` xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦¤¨¤¤¥¨¤¥
`le irvn` aaFq `lA dcU zaFg©¨¤§Ÿ¥¤§¨¦§Ÿ
lrA cSn d`A `idW dgkW xMfdª§©¦§¨¤¦¨¨¦©©©
Exn` mipdM zxFzA l"fxe ,dcVd©¨¤§©©§©Ÿ£¦¨§
hwl ozFPW in lMW dfA 'd fnxW¤¨©¨¤¤¨¦¤¥¤¤
ziA EN`M eilr dlrn d`tE dgkW¦§¨¥¨©£¤¨¨§¦¥

eizFpAxw aixwn `Ede mIw WCwOd©¦§¨©¨§©§¦¨§§¨
mbd dgkW xn`X dn .k"r 'Eke FkFzl§§©¤¨©¦§¨£©
devn `idW cvl ,wEqRA xMfd `NW¤Ÿª§©©¨§©¤¦¦§¨
aEzMde .DllM d`tE hwlM DA aIgW¤©¨¨§¤¤¥¨§¨¨§©¨
oM mB oEMzPW Lxirdl DazM `NW¤Ÿ§¨¨©£¦§¤¦§©¥©¥

:iYazMW Kxclbk dxez §¤¤¤¨©§¦



עט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i iying meil inei xeriy

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי איל ׁשֹופרֹות זכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ,. ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, אף (רש"י ְְְְִִֵֵַָ
יֹותר  ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאמירת

מעלת מּצד - וזאת עצמּה, ּתֹורהמהּתקיעה קּיּום ּדברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
לעתיד  ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצוה.

ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ּבראׁש עּתה נמׁש . .ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
" הּׁש"ס ּבלׁשֹון מהּׁשקלא־וטריא להעיר הּקּב"ה ויׁש אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

אסמכּתא  זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻאמרּו
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה ְְְְִִִֵֵֵֶַָמּדבריהם".

(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים, הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו"רּק"ין  "אכ"ין .ּכל «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Lã÷ àø÷î àeä íéøtkä íBé (æë©¦ª¦¦§¨Ÿ¤
.'Bâåmz`ixw zErvn` `lA WExR §¥§Ÿ¤§¨§¦¨¨

`Ed FA miPrzOW iEPr `laE Wcw FzF`Ÿ¤§Ÿ¦¤¦§©¦
xkU Wi dYrnE ,Fnvr cSn xERM mFi¦¦©©§¥©¨¥¨¨
gex caNn FA iEPre Wcw z`ixw zevnl§¦§©§¦©Ÿ¤§¦¦§©¥¨

:dxRMdgk dxez ©©¨¨
íéøtk íBé ék 'Bâå äëàìî ìëå (çë§¨§¨¨§¦¦ª¦

.'Bâådn KxC lr `Ed df mrh zpizp §§¦©©©¤©¤¤©
mixnF` oi`W 'n sC dhFqA Exn`X¤¨§§¨©¤¥§¦
mrd z` oikxan mipdMdWM miwEqR§¦§¤©Ÿ£¦§¨§¦¤¨¨
car Wi mElM l"fe Exn` mrHde§©©©¨§§§¥¤¤
KxclE ,k"r oif`n Fpi`e FzF` oikxanW¤§¨§¦§¥©£¦§¤¤
mrHde ,EUrz `l dk`ln lke xn` df¤¨©§¨§¨¨Ÿ©£§©©©

lW FnESr iM WExR `Ed mixRM mFi iM¦¦ª¦¥¦¦¤
xRkn onGdW mc` Ll Wie xRkn mFi§©¥§¥§¨¨¤©§¨§©¥
liMUOde ,FYk`lnA wEqr `Ede eilr̈¨§¨¦§©§§©©§¦
oiai Faal mFi lW FnESr xaC lr©§©¦¤§¨¨¦
lBql mFId xi`Od oFc` `Ed iM xRknd©§©¥¦¨©¥¦©§©¥

:df xaC lbqhk dxez ¤¤¨¨¤



`xenפ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא לּמד לפי "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אבדן  אּלא ׁשאינֹו הּכרת, .על ְֵֵֶֶַַָָָָ

(àì)íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו יֹום לעבר .ּכמלאכת »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` g"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a jxk zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
מצות  ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל ְְִֶֶֶַָֻהּמיחדת

החג.א. מּׁשּקּדׁש מּיד חלה ּכל ב.היא ּבמׁש חלה היא ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמינים  ארּבעת נטילת מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשבעת

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן ּכל ג.חלה לקּימּה נּתן ְְִִִַַַַָָָָָָָ
והּלילה. הּיֹום ְְְַַַָׁשעֹות

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובתפּלה נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] ּובמׁשּתה [ּביֹום ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר , ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמּנן  ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת
עֹוד  עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, Ú·„‰.יֹום ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.úBkqä âç äfä (ãìrxvn zWxtA `zixAd iYWxtE ,dGd xEYi EWxC mipdM zxFzA('f c"i):dl dxez ©¤©©ª§©Ÿ£¦¨§¦©¤¥©§¦©¨©§¨§¨¨©§Ÿ¨



פי xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iyiy meil inei xeriy
ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ

ּבּדבר  ּכיס חסרֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ
ּתלמּודֿלֹומר: עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

."הוא" ִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a jxk zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעצרּתי

ּפרידתכם עלי (רש"י)קׁשה ְְִֶַַָָָ
ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה
נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר,
מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמם.

אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"קׁשה
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלֹות
חג  סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹום
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻהּסּכֹות

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסיּבה,

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד הּקרבה (מנחות נסכים מנחת …»ƒ¿»ְְְִִֵַַָָ

העֹולה  BÓBÈa.עם ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב חק ִָָ¿«¿ְַַָֹֻ
BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑,יֹומֹו עבר אם הא ְִַ¿«¿ִַָָ

קרּבנֹו .ּבטל ְֵָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑ ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְִַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָלחגיגה.
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש הֹואיל ,"א".ÌÎtÒ‡a ְְְִִִֵַַָָָ¿»¿¿∆

ı¯‡‰ ˙‡e·zŒ˙‡∑ ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ∆¿«»»∆ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
אין  ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאסיפה.

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים .העּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ebÁz∑ חגיגה ÌÈÓÈ.ׁשלמי ˙Ú·L∑(י לא (חגיגה אם »…ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִֹ

ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהביא
ולא  ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, וחּגתם ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמּודֿלֹומר:

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה .יֹותר. ְְְְֱִִֵֶַַָָָ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ּופריֹו(סוכה עצֹו ׁשּטעם עץ ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶַַ

לׁשנה ∑‰„¯.ׁשוה  מּׁשנה ּבאילנֹו אתרֹוג הּדר וזהּו ,. ֶָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אּלא חסר ׁשאינּה לּמד .אחת "ו; «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ

˙·ÚŒıÚ ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'ä éãòBî (æì`aiwr iAx xn`zxFY) £¥¨©©¦£¦¨©
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zFlFr oi`e zFlFr ENt` rnWOW ,'dl©¤©§¨£¦§¥
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`xenפב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r ` jxk f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם (כג, ְְִֶֶַַָָ
ולׁשמֹו . . ראׁשֹון לׁשלׁשה זכּו 'ראׁשֹון' ׁשלׁשה ְְְְְִִִִִַָָָֹֹּבׂשכר

הּנם' הּנה לצּיֹון 'ראׁשֹון ּדכתיב מׁשיח, א)ׁשל ה, (פסחים ְְִִִִִִִֵֶַָָ
הּג ׁשּסּבת ּתבֹוא ידּוע, הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

יׂשראל  "אין חז"ל ּכמאמר יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָעל

ׁשּנטילת  ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻנגאלין
הּסּוגים  ארּבעת לאחדּות ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָארּבעת
הּמביאה  היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּביׂשראל,

הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻלידי

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi jxk zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם "לכם",(כג, נאמר ּכאן ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות הּדבר לואּלּו ּבטעם ." ְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָֻֻ

סּוגים  ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָיׁש
נׁשארים  הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבני

הֹופכת  ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמינים
יׂשראל  ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם
יׂשראל  ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבאחדּות

אחת". ּבסּכה ְֵֵַַָֻליׁשב

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

ּתמרים  ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּֽולקחּתם
וערבי־נחל עץ־עבת מ)וענף .(כג, ְְֲֵֵַַַַָָֹֽ

הּגמרא לד)הּנה, – לא הּפסּוק,(סוכה, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
צריכים  היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָודֹורׁשת
– הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – האתרֹוג ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלהיֹות;

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" ְְְְַָָָָ"הראּוי
להיֹות  ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדוקא

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה הּמינים (ויקרא ׁשּבד' ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לבעלי־ּתֹורה  הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻרמּוזים
לא  ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה מעׂשים־טֹובים. ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובעלי

טֹובים. מעׂשים ולא ְֲִִַָֹּתֹורה

הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּנה,
המׁשּיכֹות  הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָהרי
הּנה  לערבה ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּביניהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומקּׁשרֹות

ע  מעם הּקׁשר היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ּוגלּויה. מגּדרת מעלה ּכל ללא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻיׂשראל,

הּנה  הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּזה
אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסימני
אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻהעֹוׂשים
עצם  הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתרֹוג
היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ׁשהיא ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
נחל  אצל ּגדלה לא ּוּבפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעל
ּוראּויה  ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמינים". ל"ארּבעת ְְְְִִִֵַַַַָלהצטרף

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח זה.Ï‡¯NÈa∑(ת"כ) הּגרים את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא ּכבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈



פג xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi jxk zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר ּבסֹוף (כג, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבני  אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת
את  מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל
החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּדּוׁש

לאחר  קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף מאליו: ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּובן
הּפרׁשה  הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻחנּכת
לפני  קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת א ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתלּויֹות

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻהּכניסה

ß xii` h"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑;הּנרֹות מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַַָָ
סדר  על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרׁשת
מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש הּמׁשּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכת

ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ÔÓL."ואּתה", ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ∆∆

CÊ ˙ÈÊ∑ הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה «ƒ»ְְְִִִִִַַָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" כו)קרּוי ּוב'תֹורת (דף ְְְְִִֵַָָָָֹ

ּתמיד"∑ÈÓz„.ּכהנים' "עֹולת ּכמֹו ללילה, מּלילה ֲִֹ»ƒְְְְִִַַַָָָ
ליֹום  מּיֹום אּלא .ׁשאינּה ְִֵֶֶָָ

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑ קרּוי ׁשהּוא הארֹון ׁשּלפני ¿»…∆»≈Àְִֵֶֶָָָ

ת"כ)"עד ּות". כב. מערבי,(שבת נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ּכ ׁשמן ּבּה מתחיל ׁשנֹותן היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מסּים ּובּה a˜¯.היה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑ ְֵַָָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
הּלילה,(ת"כ) ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער

אף  ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת .ללילי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå ìàøNé éða úà åözrcl Kixv ©¤§¥¦§¨¥§¨¦¨©©
mFwnA Fzwlcde onW zevn oipr dn̈¦§©¦§©¤¤§©§¨¨§¨
Fpipr dn oglXd zkxrn zevn mB ,df¤©¦§©©£¤¤©ª§¨¨¦§¨
mixaCd Exn`p xaMW mB dnE ,o`kl§¨©©¤§¨¤¤§©§¨¦
,eizFvnE oMWOd zevnA onFwnA oazkM¦§¨¨¦§¨§¦§©©¦§¨¦§¨
eixacA oi`e ,WxRX dn WxR l"f i"Wxe§©¦¥¥©¤¥¥§¥¦§¨¨
dlMW azM l"f o"Anxe ,wiRqn xaC̈¨©§¦§©§¨¨©¤¨¨
iM ilE`e eixacl di`x oi`e ,'Eke onXd©¤¤§§¥§¨¨¦§¨¨§©¦
,mini 'f gqR ,zFIriaW zFvn dESW cvl§©¤¦¨¦§§¦¦¤©¨¦
'f mipiOd zgnU ,mini 'f zFMQd bg©©ª¨¦¦§©©¦¦
mpWi mixRMd mFie dpXd W`x mB ,minï¦©Ÿ©¨¨§©¦ª¦¤§¨
,iriaXd WcgA mzFidl raXd zpigaA¦§¦©©¤©¦§¨©Ÿ¤©§¦¦

M mBdfl Knq dfl`idW dxFpOd zevn o ¨¤¨©¨¤©¥¦§©©§¨¤¦

cFqA FpWi oglXd mB ,zFxp raW zpigA§¦©¤©¥©©ª§¨¤§§
oglXde 'Fbe zkxrOd WW aizkC raW¤©¦§¦¥©©£¨¤§§©ª§¨
FA uAwzOd cFq `EdW eilr zFxEcQd©§¨¨¤©¦§©¥
`vnze ,raW znlWn `ide zFlrn WW¥©£§¦©§¤¤¤©§¦§¨
xnrd zevn Ff dWxtA oM mB dESW¤¦¨©¥§¨¨¨¦§©¨Ÿ¤
,zAXd zevn mB ,zFzAW raW `EdW¤¤©©¨©¦§©©©¨
zFvn lM llMW xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¨©¨¦§
mxTre mcFq iM xnFl cgi zFIriaXd©§¦¦©©©¦¨§¦¨¨

:cg ¤̀¨
ãBòzWxR zEkinqA oEMzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©¥¦§¦¨¨©

dn KxC lr dMq zWxtl dxFpn§¨§¨¨©ª¨©¤¤©
uEgn wEqRA (mipdM zxFY) l"f Exn`X¤¨§©Ÿ£¦©¨¦
did DxF`l ike l"fe zcrd zkxtl§¨Ÿ¤¨¥ª§§¦§¨¨¨

xAcOA EidW dpW 'Od lM `lde Kixv̈¦©£Ÿ¨©¨¨¤¨©¦§¨
zFtqFYd EWxtE ,FxF`l `N` Ekld `lŸ¨§¤¨§¥§©¨
xF`l miklFd Eid `NW (:a"k zAW)©¨¤Ÿ¨§¦§
mi`Fx EidW dpikXd xF`l `N` dOgd©©¨¤¨§©§¦¨¤¨¦
zEcr `N` 'Eke gitHd KFzAX dn©¤§©¨¦©§¤¨¥
dn `Ede ,k"r 'Eke mlFr i`al§¨¥¨§§©
zevn lW df zEkinqA 'd mMgzPX¤¦§©¥¦§¦¤¤¦§©
'Fbe zFMQa iM dMq zevnl dxFpOd©§¨§¦§©ª¨¦©ª§
`l cFaM ippr cvl l`xUi iM xnFl©¦¦§¨¥§©©§¥¨Ÿ
dzid mzkilde ,WnXd xF` mdl did̈¨¨¤©¤¤©£¦¨¨¨§¨
dxFpn zevn oM m` ,KxAzi FxF`l§¦§¨©¦¥¦§©§¨
i`al zEcr zcrd zkxtl `N` Dpi ¥̀¨¤¨§¨Ÿ¤¨¥ª¥§¨¥

:'Eke mlFrb dxez ¨§



`xenפד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

.האפר  ֵֶָ

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ הּמערכה חּלֹות .האחת ׁשׁש ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ
¯‰h‰ ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל «À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ

ׁשלחן  הּלחם ׁשל את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
הּׁשלחןמעל  ת"כ)ּגּבי צ"ו. .(מנחות ְֵֵַַַָֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ מּׁשּתי אחת ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ְִֵַַַָ
מלא  לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו לכל הּמערכֹות קמץ ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

הּזאת ∑È‰Â˙‰.אחת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ַַ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»
נקטרת  הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

לזּכרֹון  והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּמסּלקין
ׁשהּוא  ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּלחם,

לּמנחה  .אזּכרה ְְִַַָָָ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)?יצא מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָָָ

מעֹולמֹו אֹומר: לוי אֹומר:רּבי ּברכיה רּבי יצא, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשּבת  "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּפרׁשה

ׁשּמא יערכּנּו" יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר , ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(é.'Bâå äMà ïa àöiåxn`lr `vIe ©¥¥¤¦¨§¨©©¥¥©
wEqtA (`nEgpY) l"f mxnF` KxC¤¤§¨©§¨§¨
zpEM `lA `vIW dfd lbrd `vIe©¥¥¨¥¤©¤¤¨¨§Ÿ©¨©
dpEMzPW `l o`M ok FnM ,lrFRd©¥§¥¨Ÿ¤¦§©§¨
xErMd dUrnl zil`xUId dX`d̈¦¨©¦§§¥¦§©£¥©¦
`vi xEQ` xacl oEMzn `lA `N ¤̀¨§Ÿ¦§©¥¦§©¦¨¨

(`"t x"eny) l"f mxnF`M ,rbPd©¤©§§¨
xfge FzcFarl lrAd ixvOd cinrdW¤¤¡¦©¦§¦©©©©£¨§¨©
iM daWg dX`de dUrn dUre ziAl©©¦§¨¨©£¤§¨¦¨¨§¨¦
`vnY dfle ,df rbp `vie did DlrA©£¨¨¨§¨¨¤©¤§¨¤¦§¨
oFxkfl dX`d oFxkf deWn aEzMdW¤©¨©§¤¦§¨¦¨§¦§
dX`d aizkC il`xUId Wi`d̈¦©¦§§¥¦¦§¦¨¦¨

dIwp iM il`xUId Wi`e zil`xUId©¦§§¥¦§¦©¦§§¥¦¦§¦¨
il`xUId Wi`l deWe oern dX`d̈¦¨¥¨Ÿ§¨¨¨¦©¦§§¥¦
FxnF`e ,itc FA oi`W Epiptl xMfOd©ª§¨§¨¥¤¥Ÿ¦§§
did `NW xnFl l`xUi ipA KFzA§§¥¦§¨¥©¤Ÿ¨¨

:FA `vFIM xfnn mkFzA§¨©§¥©¥
ãBòmkFzA aWFn Fl Epzp `NW dvxi¦§¤¤Ÿ¨§¨§¨



פה xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ycew zayl inei xeriy
ּומתניתא  ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּפת
לּטע  ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל מּביתּֿדינֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאמרה:
לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו ְְְְֲֳִֵַַָָָָאהלֹו

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: ב)אמר "איׁש(במדבר : ְְֲִִִֵֶַָָָָ
לבית  נכנס ּכתיב. אבתם" לבית באתת ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֹעלּֿדגלֹו

וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל LÈ‡ŒÔa.ּדינֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒ
È¯ˆÓ∑ הּמצרי מׁשה הּוא Ï‡¯NÈ.ׁשהרג Èa CB˙a∑ ƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈
Ána‰.ׁשּנתּגּיר מלּמד  eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי .על ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Â∑ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, מּטע זה ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְִִֶֶֶֶַָ
.אהלֹו ֳָ

(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: ׁשם (סנהדרין ׁשּנקב «ƒ…ְְֵֵֶַַָָ

מּסיני  ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, ÌLÂ.המיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿≈
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל ׁשּפרסמּהׁשבחן יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶָָָ

זֹונה  היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, ∑ÈÓÏL˙.הּכתּוב ְְְִֶַַַָָָָָ¿…ƒ
'ׁשלם  ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ְְְְְֲֲֲַַָָָָָָָּדהות
הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת .עליכֹון'! ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

È¯·cŒ˙a∑לפיכ אדם, ּכל  עם מדּברת היתה, ּדּברנית «ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
לֹו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.קלקלה  ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְִָ¿«≈»ְִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. ּגנאי לאביו, לא)ּגנאי :(שמות ְְְְְִִֵַַַָ
ׁשבח  לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב

לׁשבטֹו ׁשבח .לאביו, ְְְִִֶַָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑,עּמֹו מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא לבּדֹו ««ƒÀְְְִִִֵַֹ
אחד; ּבפרק היּו עח)ׁשּׁשניהם היּו(סנהדרין ויֹודעים ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּנאמר ּבמיתה, לא)ׁשהמקֹוׁשׁש מֹות (שמות "מחּלליה : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
להם  ּפרׁש לא אבל נאמר יּומת", לכ מיתה, ּבאיזֹו ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

לד) טו ּבמקּלל (במדבר אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא "ּכי :ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
חּיב  אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהּוא

לאו  אם .מיתה ִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד"), "ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּוון,

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mFwnAWFld` zrhl dvFx didW ¤§¨¤¨¨¤¨©©¨¢
l"fxe ,EpNXn Lpi` Fl xnF` did̈¨¥¥§¦¤¨§©©
xnFl `AW Exn` (mipdM zxFY)©Ÿ£¦¨§¤¨©
ixaC EN`e EN`e xIBzPW aEzMd©¨¤¦§©¥§¥§¥¦§¥

:miIg midl ¡̀Ÿ¦©¦
Léàå.éìàøNiä,FnW xMfd `NW mrh §¦©¦§§¥¦©©¤Ÿª§©§

mEXn FxiMfdl dvx `NW ilE`©¤Ÿ¨¨§©§¦¦
oA awPW xaCd did Fci lrW¤©¨¨¨©¨¨¤¨©¥
,'Eke oilBlbnE mXd z` zil`xUId©¦§§¥¦¤©¥§©§§¦§
zFPbl utg `Ed KExA WFcTd oi`e§¥©¨¨¨¥§©

d x`WPW dxFYA mB dnE ,mc`mWx ¨¨©©©¨¤¦§¨¨¤
.cre mlFrl§¨¨¤

ãBòxW` daixOW xnFl aEzMd oEMzp¦§©¥©¨©¤§¦¨£¤
mWxPd Wxtd lr `id dilr Evp̈¨¤¨¦©¤§¥©¦§¨
il`xUi oA dfe zil`xUi oA `Ed dGW¤¤¤¦§§¥¦§¤¥¦§§¥¦
x"wie) l"f Exn`X dn lM llM o`ke§¨¨©¨©¤¨§
c"nlE oiqgFi xaC lr c"nl (a"lt§©¤©§©£¦§©¤
oFWl Kix`dl aEzMd Wg `le ,'Eke§§Ÿ¨©¨§©£¦¨
Kxv oi` iM FnW oM mB xnFle§©©¥§¦¥Ÿ¤

:xaCA`i dxez ©¨¨
(àé.Bnà íLå`l dOl zrcl Kixv §¥¦¨¦¨©©¨¨Ÿ

cr FxiMfdWM dNgzA DnW xiMfd¦§¦§¨¦§¦¨§¤¦§¦©
,mikxC 'aA xnFl Wie ,dWn l` Fz`ad£¨¨¤¤§¥©§§¨¦

KxCd df lr gaWl cg`dFz` E`iaIe ¨¤¨§¤©©¤©¤¤©¨¦Ÿ

`id mB WExR ,'Fbe FO` mWe dWn l ¤̀¤§¥¦§¥©¦
E`iaIe i`pbl cg`de ,mi`iaOd llMn¦§©©§¦¦§¨¤¨¦§©©¨¦
daIgzp Ff d`ad ici lre dWn l` FzŸ̀¤¤§©§¥£¨¨¦§©§¨
`id FO`W DzF` mqxti aEzMdW¤©¨§©§¥¨¤¦¦
iM rcFi dY` xaC `vFOnE ,zinFlW§¦¦¨¨¨©¨¥©¦
(a"i ilWn) aizkE DpA lr dingx Exnkp¦§§©£¤¨©§¨§¦¦§¥
DzF` dNB dfl ,ixfk` mirWx ingxe§©£¥§¨¦©§¨¦¨¤¦¨¨
xiMfd mB ,DpA dfe dX`d z`f iM aEzMd©¨¦Ÿ¨¦¨§¤§¨©¦§¦
on iM iYazMW Fnvr mrHdl DhaW¦§¨§©©©©§¤¨©§¦¦¦
xfrl cnrie mgxi haXd mzQd©§¨©¥¤§©¥§©£Ÿ§¥¤
x"wie) WxcOA Exn` dfle ,miaFxTd©§¦§¨¤¨§©¦§¨

:'Eke FhaWl i`pB Fl i`pB (a"ltai dxez §©§©§¦§§



`xenפו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ycew zayl inei xeriy

(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯
Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים את ∑ÏÎ.אּלּו להביא «…¿ƒִֵֵָ»ְִֶָ

ואין ∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.הּדּינים  ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים ִַַָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָֹ
ּבמיתת נענׁשים ל'!אנּו ּגרמּת ׁשאּתה ,.‰„Ú‰ŒÏk∑ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ»»≈»

ּכמֹותֹו(ת"כ) אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

drW z`xFd ± sCbOd WprŸ¤©§©¥¨©¨¨

וּיֹוציאּו . . מׁשה וידּבר וגו' ּכי־יקּלל איׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֽאיׁש
עׂשּו ּובני־יׂשראל אבן אתֹו וּירּגמּו . . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֽֽאת־המקּלל

וגו' צּוה טו־כג)ּכאׁשר (כד, ֲִֶַָֽ
את  ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוצרי
מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּציּוּוי
ׁשהּתֹורה  ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, לּמקּלל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
לבני  ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּכתבה

ְִֵָיׂשראל?
להרדּב"ז  מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁש
ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבדעת
ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה'
ּומּדברי  הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהרדּב"ז

ּבפרׁשתנּו טו)רׁש"י ּכׁשאין (כד "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על־ּפי  והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהתראה",
אין  התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ׁשּצרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט,
מיתה  הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוּדאּות
ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, למגּדף ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה
היתה  ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּנה
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתראה,

ל  מיתה, הּׁשיטֹות חּיב לפי ואם־ּכן להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדּבר  המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבמגּדף
ׁשּוב  לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ּבגדר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאת

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈



פז xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ycew zayl inei xeriy

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ ּכעבד אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו לכּפרׁשּו , ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ ּבהֹורג ּדּבר למעלה «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְִֵֶַָ
ּבעֹוׂשה  ּדּבר וכאן חּבּורה ּבהמה, ‡„Ì.ּבּה ‰kÓe ְְִֵֶֶַָָָָָ«≈»»

˙ÓeÈ∑ ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ֲֲִֶֶַָָָָָֹֹ
הּכתּוב  ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן ,נאמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּובא

אחר  למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
חּיב, מיתה לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמיתה:
ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהצר
ואּמֹו אביו מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאם

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב .אינֹו ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

(áë)ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה ּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

âôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.çøæàk øbkxBd xn` `le ©¥¨¤§¨§Ÿ¨©©¥
iM rnWp didi f`W ,gxf`M̈¤§¨¤¨¦§¤¦§¨¦
gxf` zbxcOn dHnl xB zbxcn©§¥©¥§©¨¦©§¥©¤§¨

xn` dfl ,lFcbA dlzp ohTdWxBM ¤©¨¨¦§¤§¨¨¤¨©©¥
gxf`M xBde xBM gxf`d WExR gxf`M̈¤§¨¥¨¤§¨©¥§©¥¨¤§¨

:hRWOA md milEwXWbk dxez ¤§¦¥©¦§¨
(âë.'Bâå eNò ìàøNé éðáedn dWw §¥¦§¨¥¨§¨¤©

'Fbe EUr l`xUi ipaE xnFl mFwÖ©§¥¦§¨¥¨§
'Fbe lNwnd z` E`ivFIe xn`W xg ©̀©¤¨©©¦¤©§©¥§
z` EUrW d`Fx ipixd oa` Fz` EnBxIe©¦§§Ÿ¨¤£¥¦¤¤¨¤
lr xaCd didW cvl l"ie ,'d dEv xW £̀¤¦¨§§©¤¨¨©¨¨©
oiA dzidW zwlgnE daixn ici§¥§¦¨©£Ÿ¤¤¨§¨¥
mFwn Wi zil`xUId oA oiaE il`xUId©¦§§¥¦¥¤©¦§§¥¦¥¨

zErvn`l aEzM hRWn FA EUrW xnFl©¤¨¦§¨¨§¤§¨
xn` dfl ,aNAW `pih oM mBxW`M EUr ©¥¦¨¤©¥¨¤¨©¨©£¤

.EUrW `Ed 'd zevn cvl WExR 'd dEv¦¨¥§©¦§©¤¨
BàdevOd zFlrdl aEzMd oEMzp¦§©¥©¨§©£©¦§¨

`NW mbd l`xUi lM dE`UrW¤£¨¨¨¦§¨¥£©¤Ÿ
.mNM ci FA dzid̈§¨©ª¨

BàE`PTW df dUrn ici lrW dvxi¦§¤¤©§¥©£¤¤¤¦§
mdilr dlrd KxAzi FcFaM z`pw¦§©§¦§¨©¤¡¨£¥¤
,dxFYd lM EUr EN`M oM mB aEzMd©¨©¥§¦¨¨©¨
dWn z` 'd dEv xW`M FxnF` `Ede§§©£¤¦¨¤¤

:llM KxcA§¤¤§¨
BàzevnAW cvl KxCd df lr xn`iŸ©©¤©¤¤§©¤§¦§©

xn` dWnl 'dlNwnd z` `vFd §¤¨©¥¤©§©¥

FzF` `ivFi `Ed iM dWn l` xfFgW¤¥¤¤¦¦
aizkC l`xUi ici lr didY dnibxde§¨§¦¨¦§¤©§¥¦§¨¥¦§¦
xn` o`ke ,dcrd lM Fz` Enbxe§¨§Ÿ¨¨¥¨§¨¨©

d E`ivFIel`xUi l` xfFgW lNwn ©¦©§©¥¤¥¤¦§¨¥
gAWl aEzMd `aE ,KEnqA mixMfOd©ª§¨¦§¨¨©¨§©¥©
EUr l`xUi ipaE xn`e l`xUil§¦§¨¥§¨©§¥¦§¨¥¨
zFUrl WExR ,dWnl 'd dEv xW`M©£¤¦¨§¤¥©£
EUre mdil` FxAcA md Encw ,`Ed¨§¥§©§£¥¤§¨
zEfixGd cvl dWn EdUrIW mcw FzF`Ÿ¤¤©£¥¤§©©§¦
mikxCle ,'d zevn mIwl zExidOde§©§¦§©¥¦§©§©§¨¦
F` `Ed F` ,`vFd Wxtp mipFW`xd̈¦¦§¨¥¥

:FgElW§
øîà úLøt úìñç£¨©¨¨©¡Ÿ



פח

יום ראשון - י"ג אייר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז אייר
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט אייר
פרק כ, מפרק צ עד סוף פרק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת אמור 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פט xii` b"i oey`x mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג ראשון יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

mindy enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

mb jk ,mind jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha

drya ± "mc`l mc`d al"

,ipyd z` ade` cg`y

d`xn `edyk cgeinae

lr rityn xacd ,ef ezad`

dad` ea xxerzzy ipyd

mb ,raha `ed xacd .eil`

mieey miyp`d ipyyk

,jk xacdy i`cee .dlrna

d`xn axe lecb jlnyk

heyt mc`l dlecb dad`

enewnl eil` cxei ,ltye

e`iane eze` dlrn ,zegpd

,jlnd lkiday ihxtd excgl

ez` cgiizn `ed mye

xexa ± dwfg zecg`zda

mc`a xxeri dfy ,xacd

dlecb dad` ,ltyde zegpd

lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl

daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd

avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei

jxazi `edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd

,miiniptd eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka

dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya

,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka .zecg`zd ly xzeia dlecbd

ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn lr ezkxaa xne` icediy

lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb cegia ez` didzy dy`

ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew ,dyecw ly dpeilrd dbixcnd

ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw" dlnd dxen oke .devn meiw

ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene milcaen miyrp l`xyi

.zenlerdn dlrnl `ide zlcaend d"awd

xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f"n wxta
miyxec cvik :uxzle :(`"hily iaxd zxrd oeylae)meikz`

dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d
e`xdiptlepax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

mink ly dad`d zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd
xkfipy ici lr ,miptl miptdzrkozne mixvn z`ivi zryay

dad` d`xd d"awd :xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez
mb `l` ,(envrae eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb

cvndeddz`ivi dpyi ± "d cxie"e mixvn z`ivi znbec ,oky ±
.meie mei lka mixvn

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
,mei lka mb `l` ,mixvn
ly zipgexd ezceara yi
,mixvn z`ivi oipr ,icedi
Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤
,óebä øñànî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦©£©©

¯ ,àéåçc àëLîxer" ¨§¨§¦§¨
ly dzeig ,oky ± "ygpd
,dtilwdn d`a ytpd
,ziwl`d ytpd iabl okle
ziale zelbl sebd aygp
ziwl`d ytpde ± xdeq
,xq`nde zelbd on z`vei
-ïéà øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
éãé-ìò ,àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
úBönäå äøBzä ÷ñò¥¤©¨§©¦§

¯ ,ììëaicediy iciÎlry ¦§¨
miiwne dxez cnel
xe` mr zcg`zne ,sebd zelbn ziwl`d eytp z`vei ,zeevn
lawn `edy ici lr df xac dyrp cgeinae ± `edÎjexa seqÎoi`
oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

:"`ipz"d,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©
daL`ed rny z`ixwa ±éLîîe ìa÷îCøaúé Bãeçé åéìò C ¤¨§©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥

øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥
¯ ,ìéòì,mcewd wxtaíäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà" ék §¥¦¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨

äéäL éôì ,"'eëå,epia` mdxa` ±øBà ãeçéa ììëðå ìèa §§¦¤¨¨¨¥§¦§¨§¦
øa óBñ-ïéà¯ ;àeä-Ce,d"awd mr ezecg`zde elehia awry ¥¨

± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp
lha icedi ± devn meiw iciÎlr ik ,icedi lk ly dwl`d

.`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`neäæì äëæ íäøáàL ÷ø± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`n zeidlBëeläå åéNòîa§©£¨§¦

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr ©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`ne lha zeidláeúkL Bîk1: §¤¨

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå"jld mdxa` ,dabpd ©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl dbixcnn
lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezcear icieðçðà ìáà,mdxa` ipa ±äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨
eðì ïúpL ,eðì àéä,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà± ¦¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

,dxezaBúeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§
¯ ,ãeçiä úéìëúa Cøaúécg` xac md epevxe eznkgy ,jk ¦§¨¥§©§¦©¦

,jxazi ez`¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäå©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
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ט.1. יב, בראשית



`xiiצ b"i oey`x mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn ici lr
.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨

¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦
zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn

dxezd ± "'n dxez"n
± mei mirax`l dpzipy
lry ,my "xdef"a x`eane
ici lr ,"dnexz" ici
,"il egwie"l mi`a ,dxez

d z` ,ize` egwzd"aw
,envrøîéîì déì éåäå± ©£¥¥§¥©

:xnel eilr dide
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lr ± "dnexze" ± ?dn ici
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¯ ,ãç àlëcxac lkd §ª¨©

md dxeze d"awd .cg`
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dnexze cg` xac `ed "il"y zernynd dzid f` ik ,"dnexze"
.cg` xac md ± "dnexz il" `l` ,sqep xac (dxez)íL ïiò± ©¥¨

,"xdf"aeäæå .[áèéäíéøîBàL5eðéäìà 'ä eðì ïzzå" : ¥¥§¤¤§¦©¦¤¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàaozp ,l`xyil d"awd ly ezad` cvn :xnelk §©£¨

dwl` ± epiwl` 'd didiy ,dpzn epleplymicge`n didpy ,
,jxazi ez`éðt øBàa ék"äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨¡Ÿ¥§¨¤

ezcear ici lr eze` biyn icediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ±
dbixcna `vnp cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd
`xwi d"awdy jk icil cr ,d"awd mr cge`n zeidl dvegpd¦¨¥

dwl`ely`l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly oipr df `l` ±
ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid ly ezbxce eavn dpyn
ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk ;yxei edixd ± "yxei"
el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard zeki`e zenka
cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy ilan ,dpzna

:oldl xaqeiy itke ,l`xyinLôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéadweac didz icedi ly eytpy §¦§¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi` xe` mr zcge`ne
¯ ,ïBöøä àlà,cala-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL ¤¨¨¨¤¦¥¨¨¨¤§¨©

¯ ,'eë Ba ä÷áãì íBìLå.df cegi ea oi` ,f`äöBøL ãiî ìáà §¨§¨§¨£¨¦¨¤¤
éLîîe ìa÷îeeðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò C §©¥©§¦¨¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥

çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä¤¨£¥¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©
éLîàå çeø éúéàçeø C6¯ ,± gex dkiynne gex d`ian gex ©§¦©§©§¦©
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.íéøöîler zlaw oipr ± ¦§©¦
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oevxd ze`hazde rny
ly ecegia weac zeidl
z`ivi oipr df ± d"awd
z`vei ytpdy ,mixvn
zcg`zne sebd zelbn

.d"awd mreðwz ïëìå± §¨¥¦§
xnel ,minkgdúLøẗ¨©

úòLa íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷§¦©§©©§¨

,rny z`ixw mr cgiY àéäL ,óàzyxt zxin`e zxikf ©¤¦
,mixvn z`iviúàéø÷ úåöîî àìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ¦¦§©§¦©

àúéàãk ,òîL`aeny enk ±íé÷ñBôe àøîba7¯ ,z`iviy §©¦§¦¨©§¨¨§¦
epinkg exed ,`eti` ,recn ,dnvr ipta devn `id mixvn

- ?cgi oxne`l.Lnî ãçà øác ïäL éðtî àlàzlaw ± ¤¨¦§¥¤¥¨¨¤¨©¨
xac md ,mixvn z`ivi oipre ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler
Îz`ixwa miny zekln ler zlaw ici lr ,oky .ynn cg`
ziwl`d ytpdy ,zeipgexa mixvn z`ivi oipr xvep ,rny

.sebd zelabdn z`veiíéøöî úàéöé úLøt óBña ïëå§¥§¨¨©§¦©¦§©¦
Bîk ïk íb eðéäå ,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpL'd ip`" dyrp ± mixvn z`ivi ici lry ¤¦§¨¥§¥
,ixd .d"awd mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl`
,xen`ky myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei lkay
mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d
dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv
mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka
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ב.2. קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק סי'7.זהר או"ח שו"ע א. כא, ברכות
אֿב. סעי' סז



צי xii` c"i ipy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ד שני יום
פרק מח  ,fq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥
ék ,àeä-Ceøa óBñ¨¦

BîLk,"seqÎoi`" ±ììk úéìëúå õ÷ ïéàå óBñ-ïéà ¯ àeä ïk ¦§¥¥§¥¥§©§¦§¨
¯ ,èeLtä BðBöøa Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì̈§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥¦§©¨
lk eiabl zeniiw `le ihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk

,`xap ly epevx ly zelabddãçéîe,oevxd ±Búeäîa §ª¨§¨
.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòåzeigde xe`d :xnelk ± §©§¦§¨¥§©§¦©¦

`edye ,milaben zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd
,`xapa ,dhnl :`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi
mvnevn "rty") "rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi

cnelky rityn axyk :dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
cinlzdy dn itl m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl
epi` ± xe`ndn `linn jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki
`a `edy ,xe`a oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn
oeikn `l` ,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwydlrnd
xi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
,xi`dl dlrnl oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda
dnk cr ,mevnve xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi`
dlrnd wx zniiw dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae
mevnvde xcbd ea oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde
jynp `edy zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy
envr d"awd) xe`ndy enk ,seqÎoi` `ed (z`f lka ,oevxa
xyt` i` ± seqÎoi` `ed xe`dy oeeikne .seqÎoi` `ed (lekiak
mikixv eid jk myl .milaben mi`xape zenler epnn eedziy

± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiy ick ,xe`a minevnvl
:oldl xiaqiy itkeìzLä äúéä elàåøBàî úBîìBòä úeìL §¦¨§¨¦§©§§¨¨¥

úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéîeöîö éìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦¦§¦©§¥¤©©§¥
Y ìeìòå älò Cøãa äâøãîì äâøãnîdpeilrd dbixcndy ¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦¨§¨

daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
ixdy ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
lka j` ,xeaicn dlrnl
zekiiy daygnl yi z`f
daygn mb oky ,xeaicl
,`eti` ,`id xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen
jxcae) dlirl mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy
edylk qgia epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir
ote`a jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl
df oi`y o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seqÎoi` ly

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqaíìBòä äéä àìŸ¨¨¨¨
àeäL Bîk ììk àøáð äfä,úéìëúå ìeáb úðéçáa äzò ©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§§©§¦

¯:seqe leab el yi xac lky÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî¥¨¨¤¨¨¦©©£©
,ze`n yng ±äðL1¯ ,ze`n yng ly dlabd jka yi ixd ¨¨

,dpy¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå,dpy ze`n yng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©
.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëålk ± dpy ze`n yng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©

;dfd mlerd z` deedn xen`dïãò-ïâå àaä-íìBò elôàå©£¦¨©¨§©¥¤
úBîLpäå ¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä̈¤§§¦§©©¦¦©§¦§©§¨

éøö ïéàå ,ïîöòìeáb úðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C ©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©§
¯ ,úéìëúåh"ltx l"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §©§¦

`l ± d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr mibprzn zenypd ±
."dywïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥

úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©
¯ ,'eëzexitqa yalzn `edÎjexa seqÎoi` xe`y ici lr

mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg
`l` ± seqÎoi`d zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp)

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ
øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå

úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä

äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ

õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת



`xiiצב e"h iyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ו שלישי יום
,134 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,gq 'nr cr.úéìëúå

enk ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze
,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥

nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä ìa÷ì ïéìBëé¯ ,L §¦§©¥£¨¨§©£¦§¦©¥©¨
,laben izla didi beprzdyeøæçéå ïúeàéönî eìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§¦§¦¨§©§§

.ïøB÷îìmbeprz m` ± ¦§¨
,seq ilae leab ila did
ixnbl zlhazn dzid
eide (zlabend) mze`ivn
`edy mxewnl miay

zenlerd ly mi`xapd mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seqÎoi`"

,eedzi mdy icke .milaben mi`xap md ,miipgexd mipeilrd
jixv df did ,(leab ilrak) dfk ote`a ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n
;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd ly xcqa `l) zeidl
llk didi `l ,mevnvd ixg` jynpd xe`dy ,lret mevnvd
iptly xe`d zedne jxra
ixyt` ,okle .mevnvd
xe`dy zexnly ,xacd
eedzi - ,seqÎoi` ,`ed
mdl yiy mi`xap epnn

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà-ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLhrn ± ¤¦
mi`ad zeigde xe`d

,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda,ãàî úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§Ÿ
éáéLç àìk Lnîe,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨

¯ ,úéìëúå ìeáb éìa,mevnvd iptl `id dx`ddyk edfy §¦§§©§¦
çéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñleab ilay dx`dd oia §¥¥¥¤¤¤§©©§¨

,(mevnvd ixg`ly) "zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend
epi` lcadd :xnelk ,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd
daxd oia lcad edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn

,llk qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`nòãBpk©¨

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøtéaâì ¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥¤¤§©¥
¯ ,íéôìà óìà øtñîxtqnly df oebk eyexit "jxr" byend ¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg`àeäLdeedn cg` xtqnd ± ¤
¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìçly llekd xtqndy xg`n ¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦

sl`n akxen ,oeilin
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
íéôìà éôìà óìà¤¤©§¥£¨¦

úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨
,micx`iline mipeilin ly
øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨
éôìà óìà éaâì ãçà¤¨§©¥¤¤©§¥
¯ ,úBááø àBaøå íéôìà£¨¦§¦§¨
,jxr dfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky
ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e

,llk jxr mdipia oi` ± leab.éáéLç Lnî àìk àlàmd ± ¤¨§¨©¨£¦¥
llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd .melkl miaygp

.leab ila `edy xac iabläøàää úðéça àéä Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨
¯ ,Bæ úèòeî,mevnvd ixg`y xe`d hrnúLaìúnä ¤¤©¦§©¤¤

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäì íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòaoi` §¨¤§¦§©§¦§©§¦©¨¤§©£¨
,melkl zaygp `ide llk jxr dl,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ
.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå

òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá
à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
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צג xii` f"h iriax mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ז רביעי יום
פרק מח  ,gq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæá ìùîäå,136 'nr cr.ùîî ìòåôá

úBîìBòa òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL¤¦§¦©¥§¥¦§©¥©§¦©¨¨
éwî àlà ,íúBéçäì éelb úðéçáa¯ ,äìòîlî íäéìò ó ¦§¦©¦§©£¨¤¨©¦£¥¤¦§©§¨

,zenlera rityn `ed ,ddeabd ezbxcna ezeidaááBñ" àø÷ðå§¦§¨¥
."ïéîìò ìk`edy "oinlr lk `lnn" `l ,zenlerd lk siwn ± ¨¨§¦

zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §¨¦
mi`zn ,"mewn" xcbay
ipy xac lrn `edy xnel
mixne`yk j` ,mewna
,zeipgexa siwne "aaeq"
oi` ± mewn xcba epi`y
.mewn ly oipr ernyna
ááBñ øîBì-äöBø àlà¤¨¤©¥

éwîe¯ ,äòtLä éelb úðéça ïéðòì äìòîlî ómibyend ©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦©§¨¨
drtydd zelbzdl rbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq"

,xacaY úBîìBòa éelb úðéçáa àeäL äòtLää ékef ¦©©§¨¨¤¦§¦©¦¨¨
"oinlr lk `lnn" z`xwpd,"äLaìä" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©§¨¨
íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéâéOîe íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦§¦¦

¯ ,íéìa÷nL äòtLääzeinipta mda d`a drtyddy ixd ©©§¨¨¤§©§¦
;mzbydaàlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨

dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨
úLaìúî úàø÷ð,zenlera ±,Cëìä .úááBñå úôwî àlà ¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨

ìBòäL øçàîíä úBî ¥©©¤¨¨¥
Y úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦

,oklúòtLä ïéàL àöîð¦§¨¤¥©§¨©
óBñ-ïéà øBàila `edy ± ¥

,leabälbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤
÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
,mdaíúBéçäì éãk ÷ø©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦
zenler zeigdl ick
gxkdd on ,mi`xape
zelbzd mda didzy
zelbzd ,`l` .ef dx`dn
znvnevn dx`dn `id ef
ixyt` okly ,c`n c`n
eidi zenlerdy xacd
.zilkze leab ly ote`a

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
éwî" àø÷ð ¯ Ck-ìk íeöîö éìaïéàL øçàî ,"ááBñ"å "ó §¦¦§¨¨¦§¨©¦§¥¥©©¤¥

¯ ,íëBúa úélbúî BúòtLä,zenleraúðéçáa íäL øçàî ©§¨¨¦§©¥§¨¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeáb,leab ila `edy xe` mda dlbziy xyt` i`e ± §§©§¦

"aaeq"k df xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d ,`l`
.mdilrn "siwn"e

dnc`dn dnbece lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl
zrax`a mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd
gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd
ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn

zeigdy ixd ,xacne
dlbzn "ux`"a ziwl`d
`idy dcn dze`a wx
mnec"a iehia icil d`a
± z`f lkae ± "gneve
,"eceak ux`d lk `ln"
Îoi` xe`a d`ln ux`dy
`l` ,`edÎjexa seq

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly ote`a da `a xe`dy
ìë àìnL óà ,úeiîLbä eælä õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤©¥©©§¦©¤§Ÿ¨

¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà eðéäå ,BãBák õøàäwx `l ¨¨¤§§©§¥¨
`edy xe`a d`ln ux`d `l` ,znvnevn dx`dseqÎoi`,

áeúkL Bîk3,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
Y "'ä íàðxne` `edy ixd"`ln ip`"xe`l `id dpeekde , §ª

xe`e ,`edÎjexa seqÎoi`
,ux`ae minya "`ln" df
ïéà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥

dëBúa Laìúî± ¦§©¥§¨
,"ux`"aéelb úðéçáa¦§¦©¦

úeéç ÷ø ,äòtLää©©§¨¨©©
úðéça ,øòfî èòî§©¦§¥§¦©

.ãáì çîBöå íîBccr ± ¥§¥©§©
,mnec `id ux`d ± "gnev"e "mnec"a zi`xp zeigdy dnk

,"gnev"d `a dpnneàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ìëå`lnnd ± §¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá
é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó

ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å
ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó

àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù

íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë

úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä

à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ
äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá

éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî

ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä
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כד.3. כג, ירמי'



`xiiצד f"i iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ז חמישי יום
,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæìä õøàä øåãë ìùîì,136 'nr cr:à"îá

,ielb izla ote`a ux`d lk z`àeäL óà ,äéìò ááBñ àø÷ð¦§¨¥¨¤¨©¤
`vnp df xe` ±¯ ,Lnî dëBúalk `ln"y zexnly ,ixd §¨©¨

ux`d."siwne aaeq" ly ote`a wx edf ,z`f lka ,"eceak
:df ixd ± ?"siwn"e "aaeq" `xwp df ,ok` ,recnïéàL øçàî¥©©¤¥

BúòtLä,df xe` ly ± ©§¨¨
da úélbúî,ux`a ± ¦§©¥¨

¯ ,øúBézeigd xy`n ¥
,gneve mnecay÷ø± ©
,df seqÎoi` xe`òétLî©§¦©

øzñä úðéçáa dä¦§¦©¤§¥
äòtLä ìëå ,íìòäå§¤§¥§¨©§¨¨
àø÷ð øzñä úðéçáaL¤¦§¦©¤§¥¦§¨

éwî¯ ,äìòîlî ó ©¦¦§©§¨
dtiwny drtyd

,dlrnlnàîìò" ék¦¨§¨
"àéñkúàcmlerd ± §¦§©§¨

,dqekndäìòîì àeä§©§¨
àîìò"î äâøãîa§©§¥¨¥¨§¨

."àéìbúàcmlerdn ± §¦§©§¨
drtydd .dlebnd
± "`iqkz`" zpigaay
zpigaa `id ± dqekn
± "`iqkz`c `nlr"

,zelbzday drtyddn dbxcna dlrnly . ± dqekn mler
z`xwp okle .± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr" zpigaa `idy

rtydsiwn" ef d"dlrnln.dbixcna dlrnl `idy iptn ,
¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìeote` z` xzei zelwa oiadl §¨¥¤©¥¤¥

`vnp seqÎoi` xe`y ,"oinlr lk aaeq" ly dlertde drtydd
oeeikn ,"siwn"e "aaeq" df xe` z`f lkae ,mlera mewn lka

- dielb zeyalzd ly dxeva `a df xe` oi`yCøãa àeä§¤¤

Bà äàøL øác äæéà Bzòãa øiönL íãàä Bîk ,ìLî̈¨§¨¨¨¤§©¥§©§¥¤¨¨¤¨¨
BëBúå Baâå àeää øácä íöò óeb ìkL óà äpä ,äàBøL¤¤¦¥©¤¨¤¤©¨¨©§©§
eäàøL éðtî ,BzáLçîe Bzòãa øiöî Blk ,BëBz CBúå§ª§ª¨§©§©£©§¦§¥¤¨¨
àeää øácä úôwî Bzòc úàø÷ð äpä ,eäàBøL Bà Blkª¤¥¦¥¦§¥©§©¤¤©¨¨©

¯ ,Blkzpigan edf ª
dtiwn ezrcy ,"zrc"d
eiccv lkn xacd z`
jke .miipevigde miiniptd
- envr xacd zpigan mb
ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨
÷ø ,BzáLçîe Bzòãa§©§©£©§©
ìòôa ówî BðéàL¤¥ª¨§Ÿ©
ïBéîãa ÷ø ,Lnî©¨©§¦§
.Bzòãå íãàä úáLçî©£¤¤¨¨¨§©§
`l la` ,swen xacd ±
,oky .ynn lreta
mc` ly ezaygn
siwzy jiiy `le ,zlaben
wx `id ;xacd z` ynn
wxe ,xac eze`a zxdxdn
eze` zipeinc dpigan

.swen xac-LBãwä ìáà£¨©¨
:déa áéúëc àeä-Ceøä¦§¦¥

¯aezk eiably4:¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©©§§¥¤
xcba llk opi`e ixnbl zepey ,lekiak d"awd ly eizeaygn

,mc`d zeaygnBzòãå BzáLçî éøä,d"awd ly ±òãBiL £¥©£©§§©§¤¥©
ãòå BLàøî àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk̈©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ§©

ìkä ,BëBz CBúå BëBúå ,Búézçzly ezaygna swen ± ©§¦§§©Ÿ
,d"awd.Lnî ìòôa,mc`a `ed xacdy enk `ly ± §Ÿ©©¨

.ynn lreta xaecn o`k `l` ,oeinca wx `id dtwddy

¯ ,Bælä õøàä øeck ,ìLîìcvik yigndl `a lynd §¨¨©¨¨¤©¨
- dlrnly driciae daygna swen ihxt `xapBúòéãé éøä£¥§¦¨

éáò ìk úôwî Cøaúé¦§¨¥©¤¤¨¢¦
øLà ìëå õøàä øeck©¨¨¤§¨£¤
ãò BëBz CBúå BëBúa§§©

¯ ,Búézçzz`ìkä± ©§¦©Ÿ
ly ezrici dtiwn

,d"awd,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨
Bæ äòéãé éøäLly ± ¤£¥§¦¨

,d"awdìk úeiç àéä¦©¨
,Blk õøàä øeck éáò¢¦©¨¨¤ª
"ïéàî" Búeeäúäå§¦§©¥©

."Lé"ìoi`n" (cinz deedzne) xvep ,elek ux`d xeck ± §¥
xeck lk z` zrcei dlrnly dricidy iptn z`fe ,"yil

.ux`däéä àlL ÷ø©¤Ÿ¨¨
äeäúî,ux`d xeck ± ¦§©¤

,äzò àeäL úBîk§¤©¨
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
,ãàî úèòeî úeiçå§©¤¤§Ÿ
íîBc úðéça éãk§¥§¦©¥

¯ ,çîBöådlrnl `le §¥©
- dfnàì íàdn ± ¦Ÿ

deedzp ux`d xecky
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò
øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø

é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó
àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää

ìòåôá ó÷åî åðéàù ÷ø åúáùçîå åúòãá ó÷åî àåää
úáùçî ïåéîãá ÷ø ùîîá÷ä ìáà .åúòãå íãàä"ä

éøä 'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë äéá áéúëã
åúòãå åúáùçîàøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë òãåéù

ìëä åëåú êåúå åëåúå åúéúçú ãòå åùàøî àøáðå
ìòåôá.ùîî

'úé åúòéãé éøä åæìä õøàä øåãë ìùîì
åëåúá øùà ìëå õøàä øåãë éáåò ìë úô÷îåëåú êåúå

àéä åæ äòéãé éøäù ùîî ìòåôá ìëä åúéúçú ãò
åìåë õøàä øåãë éáåò ìë úåéçùéì ïéàî åúååäúäå

ìåáâ ìòá äúò àåäù úåîë äåäúî äéä àìù ÷ø
úèòåî úåéçå úéìëúåíà .çîåöå íîåã 'éçá éãë ãàî

ò àì"úåéçäå øåàä åîöîöù íéîåöòå íéáø íéîåöîö é
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ח.4. נה, ישעי'



צה xii` f"i iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

õøàä øecëa LaìúpL úeiçäå øBàä eîöîvL ,íéîeöòå©£¦¤¦§§¨§©©¤¦§©¥§©¨¨¤
íîBc úðéçááe ,úéìëúå ìeáb úðéçáa Bîi÷ìe BúBéçäì§©£§©§¦§¦©§§©§¦¦§¦©¥

.ãáìa çîBöåzpzep ,minevnv ici lr d`ad dx`ddy ± §¥©¦§©
,leab zpigaa didi ux`d xecky ote`a ,ux`d xecka zeig

"gnev"e "mnec" zpigaae
dricid eli`e .cala
`idy ,dlrnly
d"awd mr zcge`n

"dtiwn" ± envrlrn
oeeikn ,ux`d xeck
,"seqÎoi`" `id dricidy
lra `ed ux`d xecke
dricidy mbde .leab

epyiy ixd ,yil oi`n ux`d xeck ly zeedzdde zeigd `id
df z`f lka ± eihxt lk lr elek ux`d xeck ,ef dricia
z` "dtiwn" `id ,"siwn" zpigaa `id dricidy wx `xwp

.ux`d xeck,Búeîöòå Búeäîa úãçéîä Cøaúé Búòéãé Cà©§¦¨¦§¨¥©§ª¤¤§¨§©§
¯ ,òeãiä àeäå òãBiä àeäå òcnä àeä ékepcnl xaky itk ¦©©¨§©¥©§©¨©

e` m"anxdy dn ,'a wxtalkyde dricid oipr d"awday xn
oiane rcei ,lynl ,mc`yk ± mc`a lkyde dricid enk epi`
mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly o`k mpyi ,dkld xac
eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd z` dpiane zrceid `id
ytp dze`y ,dkldd ± "reci" (b) ;dpiane zrcei mc`d ytp

± d"awda ,eli`e .dpiane zrcei mc`d`edrcnd`edrceid
`edemd mixacd zyly ± recid`edixd .jxazi envr `ed ±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dyìBëéák Bîöò úòéãéáe¦¦©©§¦§¨
,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBémi`a mi`xapd lk ,ixdy ¥©¨©¦§¨¦

,mi`xapd lk z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n
¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìårcei mc` ,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨

xacd z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac
df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl

,"envr zricia" `l` ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék¦ª¨
,mi`xapd lk ±¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a `vnp
.mi`xapd lk rcei `ed ,lekiak envrúìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤

'eëå Béøea ìò BâéOäì íãàäoiadl lbeqn epi` mc`d lky ± ¨¨¨§©¦©§§
,efk driciinyrceiydnaerceiyxacdemlek md ± rceiy

`edz` x`zn `ed ,xac oiadl dvex mc`yk ,oky .envr
eze` d"awd lv`y ,oian mb `ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd
,dlrnly dricid jk .daxda hytene dlrp ote`a `ed xac
mc`l oi` - ,mc`ay dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn

ci ea x`zl xeiv mey.z`f oiadl lbeqn elky oi` okle ,efk dri
ääâäote`a `id dlrnl dricidy ,xne` m"anxdy dn lr ±

`ed ,dricide lkyd ,"rcn"dy ,'eke rceid `ede rcnd `edy
rcei `ed ,lekiak envr zriciae) lekiak envr `ed ± "`ed"
mpi`y l`xyi ilecb mpyi ± (epnn mi`ad mi`xapd lk
`ed ,dl` l`xyi ilecbn cg` .m"anxd ly ezrcl minikqn
z` xzeq ,"'d zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd
ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd ixac

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn ,lkye drici`le
,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke ybx ly oipr
zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb dfi`a xcben `edy
dricidy mixne`yk mbe !xac meya melyeÎqg xcben epi`e
`l) md dlrnl lkyde
dxeva (`l` ,mc`a enk
,zbyen izlae zhyten
rceid `ed" ly ote`a
ixd ± "'eke rcnd `ede
ly xcba edf ,z`f lka
ly `le dricie lky
Îi`y xac ,xg` edyn
.d"awdl eqgil xyt`
d"awdl mi`xew l"f epinkgy ,my xne` b`xtn l"xdnde

"yecwd`l ± "`edÎjexalkyd"yecw"y iptn ,`edÎjexa
epiivl milekiy xac lkn ixnbl dlrpe lcaen `edy ,ernyn
± lkdn lcaene yecw `edy dcaerd zngne ;miieqn x`eza
didi ellbay xac meya laben `ed oi` ik ,epnn `a lkd okl
dlert `ed lkyd oipr ± l"xdnd xne` ± `l` .xg` xac rpnp
dze` jkl yi "miwl` rcie" mixne`y dne ,d"awd ly cala
`ed :xnelk ,"miwl` yrie"l e` "miwl` xn`ie"l enk zernyn
ep` dze` "ddbd"a .dricie lky ly dlertd z` `xae xvi
zrcl enikqd dlawd inkgy ,owfd epax xne` ,cenll micner
`ede rcnd `ed" ly ote`a `id dlrnly dricidy ,m"anxd
Îjexa seqÎoi` xe`yk ,wx xen` df xacy `l` ."'eke rceid
z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn `ed
dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg` ,zxne`
ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq ly ilka yalzn
f`e ,dricide dnkgd oipr xak miiw ,xnelk ;dpiad zxitq
d"awdy itk ,j` .d"awd mr cg` xac od dricide dnkgd

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed`ed ± zexitqd xyra en
dpeilrd dbxcdn mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl dlrnl f`
`ede rcnd `ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia
zxezy ,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk) 'eke rceid
,l"fix`d ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn zeciqgd
mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr z` dliby
mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd
lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ± envr z`
;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn mb ,dricie
wcev ± zexitqd xyra envr z` mvnv d"awdy ixg` ,j`
xac ode ,zewl` ± `l` ,"mi`xap" opi` zexitq ik ± m"anxd
idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk ,jxazi ez` cg`
,zexitqd ly milkde zexe`de `edÎjexa seqÎoi` xe`y ± "cg
rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze` edf ,cg` xac ,"cg" md
,d"awd mr cg` xac `ed zexitqd ly dricid oipr ,oky .'eke

zrck ,"d`ixa" ly oipr `lel"xdndy dn lr ik ,l"xdnd
ixdy .zewfg zeiyew opyi ± "d`ixa" md lkye driciy ,xne`
:jxazi el dricid oipr z` miqgiin dxezd iweqty ,mi`ven ep`

"ezpeazledid xyt` i` ,lkyd it lr mb ,dnecke "xtqn oi`
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íéøîà éèå÷éì
ùáìúðùìåáâ 'éçáá åîéé÷ìå åúåéçäì õøàä øåãëá

åúòéãé êà ãáìá çîåöå íîåã 'éçááå úéìëúå'úé
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`xiiצו g"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ח שישי יום
פרק מט  ,136 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,hq 'nr cr.íéðáå

ääâä
åîéëñäå ì"æ í"áîøä ù"îë)
ù"îë äìá÷ä éîëç åîò
éôì ä"ëå ì"æ ÷"îøäî ñ"ãøôá
'åöîöä ãåñá ì"æ é"øàä úìá÷
ì"ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå

:(á"ô

.d"awd `xay `xap ici lr `a dlrnl dricid oipr lky ,xnel
:d`ad ddbdd okezn zecewp od dl`ääâäáúkL Bîk)§¤¨©

¯ ,ì"æ í"aîøä`ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©
.recid¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäå± dlaw it lr mby §¦§¦¦©§¥©©¨¨

,zn` oiprdáeúkL Bîk§¤¨
.ì"æ ÷"îøäî 'ñcøô'a± ©©§¥¥¨§©©

,exiaecxew dyn iaxïëå§¥
é"øàä úìa÷ éôì àeä§¦©¨©¨£¦

¯ ,ì"æz` dlib l"fix`d ©
eitly ,mevnvd oipr
,d`ltdd xzei zybcen
Îjexa seqÎoi` xe` ji`
ila dlrnle `lten `ed
."zexitq"d oiprn leab
mewn did jkl m`zda
`ed" ly df oipry ,xnel

d `ede rcnddnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
xacd z`f lkae ± seqÎoi` xe` mr cg` xac xeza oiievi dricie
± l"fix`d ly ezlaw itl mb (m"anxd xaeqy enk) `ed jk

- ?jk xacd izn ,`l`úBøBà úeLaìúäå íeöîvä ãBña§©¦§§¦§©§
¯ ,íéìka,zexitqd ly milka miyalzn zexitqd zexe`yk ©¥¦

¯ :(á ÷øt ìéòì øàaúpL Bîk,"`ipz"d mipta epcnl ixd §¤¦§¨¥§¥¤¤
± seqÎoi` `edy ,jxazi ez` cg` xac `id dlrnly dricidy
`xwp df oi` okl ,"seqÎoi`" `id dricidy oeeikny ,xaqei oldle

`id ,`l` ,ux`d xecka zyalzn `idydtiwnoiap jke .eilr

:"`ipz"d oeylae .mi`xapl qgia mb z`føçàî ,Bæ äòéãé éøä£¥§¦¨¥©©
¯ ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àéäL,leab ilaeíLa úàø÷ð dðéà ¤¦¦§¦©¥¥¨¦§¥§¥

¯ ,úéìëúå ìeáb ìòa àeäL õøàä øecëa "úLaìúî"¦§©¤¤§©¨¨¤¤©©§§©§¦
,"seqÎoi`" ixd `id dricide¯ ,"úááBñ"å "úôwî" àlàz` ¤¨©¤¤§¤¤

.ux`d xeckäòéãiL óà©¤§¦¨
BëBúå Béáò ìk úììBk Bæ¤¤¨¨§§

¯ ,Lnî ìòôaenk `ly §Ÿ©©¨
df elv`y ,mc`a xacdy
dricia ,`l` ,cala oeinc
xeck lk epyi dlrnl
,exae ekez lr ux`d

BúBà äeäîexeck z` ± §©¨
,ux`däæ-éãé-ìò± ©§¥¤

dlrnly dricidy
,dkeza eze` zllek
¯ ,"Lé"ì "ïéà"î¥©¦§¥
zaaeqd dlrnly dricid ici lr `wec `id yil oi`n zeedzdd
,mevnvd ixg` dhnl d`ad dx`dd ici lr `le ,ztwne
ixd ;gneve mnec ly ote`a `xapd zeig wx d`a efd dx`ddn
oi`n eze` `exal `xapa zlret dlrnly dricidy zexnl
`xapd lr dtiwne zaaeq dricidy xacd `xwp z`f lka ,yil
"seqÎoi`" `id ef driciy oeeik ,ea zyalzn `idy `le ,cala

."leab lra" `ed `xapd eli`e¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
ly xe`d ici lr `wec `id ,yil oi`n `xap ly ezeedzdy

."oinlr lk aaeq"

.èî ÷øtzeigde xe`dy xg`ny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
zeigde xe`d m` ,ixd ,seqÎoi` xe` ± "enyk" md ,d"awdn mikynpd

itk deedzn dfdÎmlerd did `l ± zebixcn ly xcqa mikynp eid

minevnv daxd eid okl .zilkze leab ly ote`a ,deedzp ok` `edy

zeidl lkezy ick ,xe`a

mi`xap ly mzeedzdilra

leab`edy seqÎoi` xe`n

leab ilaminevnvd lk .

x`aziy itk ± eyrp dl`d

d"awd zad` llba ± oldl

eay mler didiy ,l`xyil

dceard z` icedi dyri

wxta .zeevnde dxezd meiwa

ote`a minevnvd oipr ,owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,h"n

z` wigxde wliq ,l`xyil ezad` llba d"awdy myky ,miiqie ,illk

mink" ,icedi lr jk ± mi`xapde zenlerd zeedzdl rixtdy dn lk

mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd

jxazi epnn zeige xe` jiynd d"awdy myke ;'d zceara mirixtnd

mi`xap mixvep eid `l ,xen`k ,f` ,oky) zebixcn ly xcq itl `ly

dcecn dceara wtzqdl `l ,'d z` ezceara icedi lr jk ± (milaben

,laben izla ote`a ezcear z` zeyrl eilr `l` ,zlabenexiwtdlz`

± mlera d"awd riahdy zelabdd elit`e ;'d z` ezad` llba lkd

.'d z` ezceara el erixti `l

óBñ-ïéà øBà íìòääå øzñää úðéça éèøt ék óà ,äpäå§¦¥©¦§¨¥§¦©©¤§¥§©¤§¥¥
,àeä-Ceøä

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
micxeie milylzynd ±

dhn,dhnàøápL ãò©¤¦§¨
Y éîLbä äfä íìBòeid ¨©¤©©§¦

minevnv daxdl miwewf
ick ,mixzqde zenlrde
efk dbixcnl cxi xe`dy
mler zeedzdl lkeiy
,miax jk lk md mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb

- mdy cr¯ ,øtqî eîöòxtqn ila md mixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîednec dpi`y ¦¦¦¦¦¦

,ipy xzqde mevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki`òeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì.dlawd znkgn enrhy dl`lCà ©£¦¥¥©©¦©

ìL íä ììk Cøc,íéiììk íéîeöò íéîeöîö éðéî äL ¤¤§¨¥§Ÿ¨¦¥¦§¦£¦§¨¦¦
ììLúBááø àBaø Lé ììk ìëáe ,íéiììk úBîìBò éðéî äL ¦§Ÿ¨¦¥¨§¨¦¦§¨§¨¥¦¦§
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'åëå åéøåá ìò åâéùäì*
àéäù øçàî åæ äòéãé éøä

à 'éçáá"íùá 'àø÷ð äðéàñ
õøàä øåãëá úùáìúî
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צז xii` g"i iyiy mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìL íäå .íéièøték .äiNò-äøéöé-äàéøa :úBîìBò äL §¨¦¦§¥§Ÿ¨¨§¦¨§¦¨£¦¨¦
¯ ,Lnî úeäìà àeä úeìéöàä íìBòly oiprk aygp epi`e ¨¨£¦¡Ÿ©¨

,dyxtde dlv`d oeyln ,"zeliv`" `xwp `l` ,oi`n yi d`ixa
,d"awdn dyxtede dlv`py dx`d `ed "zeliv`d mler"y

.ynn zewl` `edeéãëe§¥
,äàéøaä íìBò àøáì¦§Ÿ¨©§¦¨
íéëàìîe úBîLð ïäL¤¥§¨©§¨¦
íúãBáò øLà ,íéðBéìò¤§¦£¤£¨¨

'äì,`id ±úðéçáa ©¦§¦©
úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©

¯ ,íäa íéLaìúnä©¦§©§¦¨¤
mda dlbzn zewl`y
dlbznd ,dpad ly ote`a
,zrce dpia ,dnkg ici lr

íäåzenypd ± §¥
,mik`lndeíéâéOî©¦¦

Y íäî íéìa÷îe§©§¦¥¤
zrce dpia ,dnkgn
ick ,ixd ± .mda zexi`nd
mr dfk mler deedziy
milha mpi`y mi`xap
enk ,zewl` mr micge`ne
milv`pde zenypd
,"zeliv`d mler"ay
dbydd oipr mda yi ,`l`

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `ed ,dbyd ly oipr lke ,dpaddein
- "d`ixad mler" z` `exal ick ixd - ,biynyälçz äéä̈¨§¦¨

.ìéòì økæpk ,íeöò íeöîö,wfge ax mevnvl miwewf eid ± ¦§¨©¦§¨§¥
mdy mi`xap zeedzdl elkei epnny ,mvnevn xe` xi`iy

."oi`n yi" d`ixa zpigaa¯ ,äøéöéì äàéøaî ïëåick §¥¦§¦¨¦¦¨
mler"n daxda dhnl `edy "dxivid mler" deedziy

,wfg mevr mevnvl aey mikixv eid ,"d`ixadèòî øBà ék¦§©
nä øòfî¯ ,äàéøaä íìBòa Laìúly xe`d iabl ,xnelk ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦¨

hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`d `xwp ,"zeliv`d mler"
,j` ,"xirfnïéãò,"d`ixad mler"ay df xe` ±úðéçáa àeä £©¦¦§¦©

¯ ,äøéöéä íìBò éaâì óBñ-ïéàmevnv zeidl jixv did okle ¥§©¥¨©§¦¨
jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixad mler"a xi`nd xe`a lecb

,"dxivid mler"a yalzdløLôà éàåmler" ly xe`dy ± §¦¤§¨
lkei "d`ixadBa Laìúäì,"dxivid mler"a ±éãé-ìò àlà §¦§©¥¤¨©§¥

íìòäå íeöîöxe` eze`a ±äiNòì äøéöéî ïëå .did ok mb ± ¦§§¤§¥§¥¦¦¨©£¦¨
didiy ,"dxivid mler" ly xe`a wfge ax mevnv zeidl jixv

,"dxivid mler"n dhnl `edy ,"diyrd mler"l jiiyBîëe]§
ìL øeàa øçà íB÷îa øàaúpLelà íéîeöîö äL ¤¦§¨¥§¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦¥

¯ ,úeëéøàaickìcä eðìëN ìà áø÷ìdidi lcd eplkyy ± ©£¦§¨¥¤¦§¥©©
z`f oiadl lbeqn¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå .[dxhnd §©§¦¨©¦§¦
,md mdly crideàéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨
¯ ,àøçà-àøèñìzcear ici lr ,"`xg`Î`xhq"d z` ripkdl §¦§¨¨¢¨

,mc`d¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé úBéäìåz` miwigxnyk §¦§¦§¨¦©Ÿ¤
lr sqeezin ± xe`l jtdp envr jyegdyk ,efn dxizie ,jyegd

:ici lr dyrp dfe ± xe`a oexzi jk iciíãàä úBìòäamc`yk ± §©£¨¨¨
,xzei dlrp dbixcnl dlrnúéðeiçäå úéäìàä BLôð úà± ¤©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

zlawn zipeigd ytpd
ici lre ,zetilwd on zeig
`id ,mc`d zcear
,dyecwa zllkpe dlrzn

äéLeáìexeaic ,daygn ± §¤¨
,dyrneóebä úBçk ìëå§¨Ÿ©

ïlkmc`d mze` dlrn ± ª¨
,ezcear ici lr,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zeevne dxez ici lr ,cvik
,miiwne cnel icediy
,ziwl`d eytp milrzn
,odiyeal ,zipeigd eytp

.sebd zegek lkeäæ ék¦¤
ìzLä úéìëzúeìL ©§¦¦§©§§

.úBîìBòädn ± ¨¨
elylzyd zenlerdy
,dbixcnl dbixcnn
xzei mipeilr zenlern
,xzei mipezgz zenlerl
mler" ± `id zilkzd ixd
Î`xhq `itkz`" didzy ezcear ici lr icedi lret eay ,"dfd
on xe`d oexzi" dyrp dfÎiciÎlre (dtilwd zxiay) "`xg`
lk z` wigxde xiqd d"awdy myky ,xaqei oldl ."jyegd
,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd mlerd zeedzdl zeripnd
llba dyrp df lke ± leab ilra mi`xap zeedzdl elkeiy ick
ipaa xxerl jixv df ,"miptd mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad`
dn lk z` exiqie ewigxi md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi
,zlabene dcecn didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny

.leab ilae oeayg ila m`Îik¯ ,"íéðtì íéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦©¨¦
,d`xd `edy mipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk
zxxern ± ipyl cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk

:oey`xl dad` ipyd ala,ìBëéák ,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨¦§¨
ézìaä ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤©¨©¦§¦

¯ ,úéìëz,leab ilae,íéðBL íéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe ©§¦§¨§¦§¦§¦¥¦§¦¦
úáäà ìéáLa ìkäål d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàämc`d §©Ÿ¦§¦©£©¨¨¨©©§

ick z`fe ,oezgzd mleray¯ ,'äì BúBìòäìdidiy :xnelk §©£©
.d"awdl mc`d z` znnexnd dcear dpyi eay ,dfk mler

weliqe mevnvl mexbz dad`y ,xacd jiiy ,cvik`id dad` ±
dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde cqg ixd
dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd jtide

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl d`iand1dad`"
:oldlcke ,"xyad z` zwgecY "øNaä ú÷çBc äáäà" ék¦©£¨¤¤©¨¨
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íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
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`xiiצח h"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ט קודש שבת יום
,hq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè ïáåé äæáå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé

,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd meyn ea oi` xya
exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi ipal ezad` cvn d"awdy

,ixd ± jk m`e .miax minevnva envnve lecbd-änk-úçà-ìò©©©©¨
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå,xacd aiigníãàì éeàø ék §©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥¦¨¨¨¨

ìk áæòìå çépäì ïk-íb©¥§©¦©§©£Ÿ¨
øNa ãòå Lôpî Bì øLà£¤¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
`l ,eipipr z` mc`d
oeayg jezn didz
oeayg ila `l` ,dcicne
,xwtd ly ote`a ,leabe
miqtez mpi` eipipr lky

,z`fe ± elv` mewnä÷éLç ä÷éáãa Cøaúé Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨¦§¨¥¦§¦¨£¦¨
¯ ,äöéôçå,inipt ipevx beprze wygaòðBî íeL äéäé àìå ©£¦¨§Ÿ¦§¤¥©

¯ ,Lôð àìå óeb àì ¯ õeçaîe úéaî`l miinipt mipipr mby ¦©¦¦©Ÿ§Ÿ¤¤
,erpniíéðáe äMà àìå ,ïBîî àìå`l ± miipevig mipipr mdy ± §Ÿ¨§Ÿ¦¨¨¦

dripn meyn mda didi
waczn mci lry mipiprl
lke ;d"awd mr mc`d
mc`dy :ernyn ,xen`d
mb ,mirpend lk z` wlqn
miraepy dl` z`
,xzeia mivegpd mipiprdn

.d"awdl ezad` llba

úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§
"'eë äéðôì íézL" òîL-úàéø÷2íäì ïéà äøBàëìc , §¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨¥¨¤

à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk úeëiL3 ©¨§¨¦§¦©§©§¤¨§¨©§¨
¯ ,íé÷ñBt øàLezekiiy el` zekxal oi`y± rny z`ixwl §¨§¦

zexg` zekxaa enk `ly
zeevnl minkg epwizy
xaecn oday ,zepey
lynl enk) devnd okezn
± oilitz lr dkxad
ixd ± "oilitz gipdl"
zece` dkxaa xaecn
qgia mb jke ,oilitz
eli`e ,(zexg` zeevnl
`l rny z`ixw zekxaa
zece` ixnbl xaecn

- rny z`ixwänìå§¨¨
úBëøa" ïúBà eàø÷̈§¨¦§

?à÷åc äéðôì ïúBà eðwz äîìå ?"òîL-úàéø÷xg`n ± §¦©§©§¨¨¦§¨§¨¤¨©§¨
:oldl owfd epax xiaqn ?rny z`ixwl zekiiy odl oi`yopipr

zekxa lyel`oipr z` miiwl elkeiy ,dpkd meyn ea yi
ribdl `ed ,rny z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw
didzy ± "jixvi ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l
icke .rxd exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil
xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl
,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa
dkxade ,dxezd on `id dnvr devnd ,devn lk iably iptny
ilk icedi didi dciÎlry ick minkg epwiz (opaxcn `idy)

devn dze` ici lr icedid ytpa zkynpd dpeilrd dkyndl
icedi eze`y ick ,rny z`ixw zekxa minkgd epwiz mb jk ±

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw oipr z` miiwl oci lr lkeiàlà¤¨
øwòL íeMî,oipr ±òîL-úàéø÷,`ed ±Eááì ìëa" íi÷ì ¦¤¦©§¦©§©§©¥§¨§¨§

éøöé éðLa" ¯ "'eëE ¦§¥§¨¤
"'eë4¯ ,z` ad`i icediy

mb ,eal lka d"awd
exvie zindad eytpa

,rxdãâð ãîòì eðéäc§©§©£Ÿ¤¤
¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk̈¥©¥©£©
zindad ytpd mby
mirixtnd ,rxd xvide
mda xcgei ,'d zad`l
mb jke .'d zad` ybx
xyt`y ,mipiprd x`y
erixti mdy xacd
,erixti `l ± 'd zad`l

"jaal" dlnd zernyna milelk md mb ,okyïä "Eááì"e§¨§¥
¯ ,äéãìéå äMàäaal" dlna mix`ezn mdiptn ,"jBáálL ¨¦¨¦¨¤¨¤§¨

eðéúBaø eøîàL Bîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL¤¨¨§¨¨¤§¦§§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ5÷eñt ìò6,"äMà Bæ" ¯ "éäiå øîà àeä" : ¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦¦¨

¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä","jaal" zernyn ef ¦¨©©£Ÿ¥¨¦
,'d zad`l erixti `l ± mc`d ly eal xeyw mdil` mixacdy

¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk "Eãàî"e ,"ELôð"ådrnyn "ytp" §©§§§Ÿ¤§©§¨©¥§¥
lka didi `l ± dqpxte zepefn xnelk ,sqk ± "c`n"e ,miig

:`l` ,drxtd meyn dl`.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäì± §©§¦©Ÿ¦§¦©£©
xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd mipiprd mby ,ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå

.íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð

íòè áåè ïáåé äæáå
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå

ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî
úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,"דוקא "לפני' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :
ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'", מזכיר ואינו

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או דערבית, מרבה – "כו'" מפרש Ú·Â¯·ותיבת שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות
שבערב". לאלו  גם יובן מהם – דבבוקר מו.3.הברכות סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא  נד, א.5.ברכות קנב, 6.שבת

ט. לג, תהלים



צט xii` h"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd mipiprd mbe ,rxd
zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl` lka didi `l ±

.'déàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé C,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xac meyyälçz eøcñ Cëì± §¨¦§§¦¨

,xneløöBé" úkøa¦§©¥
íLå ,"øBàzkxaa ± §¨

,"xe` xvei"äðLðå øîàð¤¡©§¦§¨
úeëéøàaik ± ©£¦

lky yxcp zeppeazda
,zekix`a didi oipr

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBò"ä íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
úðéçáa ïäa Laìúî¦§©¥¨¤¦§¦©

àlà ,éelby mewna ± ?d"awd dlbzn okid ±õøàä ìë àìî" ¦¤¨§Ÿ¨¨¨¤
äìòîì ìàøNé úñðk àéä ,"BãBákxewn ,zeliv`c zekln ± §¦§¤¤¦§¨¥§©§¨

,"ux`" z`xwpd ,dlrnl l`xyi zenyp¯ ,ähîì ìàøNéå§¦§¨¥§©¨
zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp opyi ,dhnly ux`ay
,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak `ln `wec o`k ixd ±

¯ ;ìéòì økæpk,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk z` ©¦§¨§¥
"ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecw d"awd ji` ,mitxyd

."eceak `ln" ±ïëåy ,"xvei zkxa"a mb xteqn ±íépôBàä" §¥¨©¦
Lãwä úBiçå,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny ± §©©Ÿ¤

seqÎoi` xe`y oiadl ,jk lk milecb dbyd ilra mpi` mde
- `id mzcear `l` ,mdn lcaene yecw¯ ,'eëå ìBãb Lòøa§©©¨§

:mixy md ,zecnd zelrtzdae¯ ,"BîB÷nî 'ä ãBák Ceøä§¦§
,`vnp `ed my mewndn,BîB÷î íéâéOîe íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦©¦¦§

¯.mircei mitxydy enk `ly ± seqÎoi` xe` dlbzn ea mewnd
mewndn ,mzq "enewnn" ycewd zeige mipte`d mixne` okle

;dlbzie jynii ± `vnp `ed myíéøîBàL Bîëe8àeä ék" : §¤§¦¦
."LBã÷å íBøî Bcáìlehia ly ,mixen`d mipiprd lky ± §©¨§¨

± ycewd zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie

± df lka wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaa mzece` xaecn
d.jxazi el milha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal d"awd
mik`lnd lk ly
d"awd xga ± mipeilrd
zcearn didi ebeprzy
,dhnl l`xyi zenyp

:iptn edfyíìBò úáäà"©£©¨
,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥

çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©
äìòî àáö ìk̈§¨©§¨

¯ ,íéLBãwäz` ©§¦
ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëLipa ± §¦¨¨¥

,l`xyiàø÷ð úBéäì¦§¦§¨
éäìà" Bîk ,"eðéäìà"¡Ÿ¥§¡Ÿ¥

"'eë íäøáà,oky ± ©§¨¨
lha elek did mdxa`
`ed jk ,d"awda cge`ne
dwl`d ± "epiwl`" `xwp
dxez ici lr ,eply
,miiwn icediy zeevne

,d"awd mr icedi cg`zn oci lryék ,eðéäå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©§¦
¯ ,øNaä ú÷çBc äáäàjk ± mlrde mevnv zlret dad` ©£¨¤¤©¨¨

z` mvnviy dlrte ,l`xyi ipal d"awd ly ezad` daiig
seba dhnl ody itk ,l`xyi zenyp zceara xgaie envr

.inybd mleraeàø÷ð ïëìå,d"awd ly ezad` ±úáäà" §¨¥¦§¨©£©
¯ ,"íìBò,"epzad` mler zad`" mixne` ep`y enkàéäL ¨¤¦

íeöîö úðéçaz` d"awd mvnvy ±ézìaä ìBãbä BøBà §¦©¦§©¨©¦§¦
úéìëz,leab ilae ±,"íìBò" àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì ©§¦§¦§©¥¦§¦©§©¦§¨¨

¯oipr ± onfe mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen `ed "mler"
ewnle onfl zexeywd zelabdd ,leab lymvnv d"awde ± m

- df "leab"a envríáø÷ì éãk ,ìàøNé Bnò úáäà øeáòa©£©£©©¦§¨¥§¥§¨§¨
.Cøaúé Búecçàå Bãeçéa ììkì ,åéìà.zeevne dxez ici lr ± ¥¨¦¨¥§¦§©§¦§¨¥

äæåíéøîBàL:"epzad` mler zad`" zkxa jyndaäìîç" §¤¤§¦¤§¨
¯ ,"äøúéå äìBãblr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa §¨¦¥¨

,epilr d"awd mgix ,mixg`Leøtdlnd ±äøúéxzei `ed ± ¥§¥¨
xy`n¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìà úáø÷ ìòly maexiw ©¦§©¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn ixd `a dlrn `av
.xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd ly zepngx
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íéøîà éèå÷éì
êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå .'ä úáäà
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù
åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå .ùåã÷å íåøî
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ï שהוא א' על כשמודיע  בכ"מ, כפי'
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר Ú„È‰קדוש כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו קדוש – להיפך –Ì‰Ó משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות



`xiiק h"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zkxaa:oldl mixne` "mler zad`"íò ìkî zøçá eðáe"¨¨©§¨¦¨©
ìå¯ ,"ïBL,ernynyàeäz` xga d"awdy ±éøîçä óebä §¨©©¨§¦

¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça äîãpäzkiiy dxiga ,oky ©¦§¤§¨§¦§¥ª¨¨
mixgeay xnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya `wec

,ipya `le cg` xaca
cg` minec mdy zexnl
mixac ipya eli`e ,ipyl
xnel mi`zn `l ,mipey
dzernyna "dxiga"
cg`a xegal ,zizin`d

cvn dpeekd "zxga epae"y xnel xyt` i` okle ,mipyd on
dwl` wlg" `idy icedi ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp
;licadl ieb ly ytpl ybtnÎzcewpe oeinc dl oi` ± "lrnn
ezeipevigay ,icedi ly eteb lr `id "zxga epae"a dpeekd `l`

,icedi seba xga d"awde ± ieb ly etebl dnec `ed ezeixnegae
sebd mr zeyrpd zelertd ici lrye ,dnypl ilk didiy
,(`wec sebd ici lr d`a ,devn ly zinyb dlert lk ixdy)

:xiaqn owfd epaxy itke ± d"awd mr icedi cg`zieðzáø÷å"§¥©§¨
,"'eëå úBãBäì 'eëå§§§

äàãBä Leøôedlrnd ± ¥¨¨
`ad lehia ly zcgeind

,d`ced jeznøàaúé¦§¨¥
Eãçéìe" ;øçà íB÷îa§¨©¥§©¤§
Bãeçéa ììkì ,"'eë¦¨¥§¦

¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkowfd epax ¦§¨¥©¦§¨§¥
xaecn mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl xiaqi
ribiy ,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny z`ixwa

.'dl dlecb dad`l
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íéøîà éèå÷éì
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אייר, תשכ"ד

ברוקלין.

מר צבי שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו כותב ג"כ שלאחרונה לא פרסם דבר, ומובן שהפליאה בזה עוד 

יותר מאשר הפליאה הראשונה, שאמרתי שפרסם ולא שלח לכאן.

ענין, ארשה להעתיק  לענין באותו  ומענין  וכו'  בהתענינות קראתי ע"ד קרוביו שי' אשר שם 

כאן אחת הנקודות ממה שנדבר בענין זה, מיוסדת על הפס"ד אשר כל ישראל הם קומה אחת שלימה, 

ובדוגמת הגוף, אשר חיזוק הבריאות באיזה אבר שיהי' מוסיפה בבריאות כל שאר האברים, כן הוא 

בנוגע לאברי פרטי קומה שלימה האמורה, ומזה מסקנא מידית אשר הוספה בתורה ומצותי' בהמעשה 

שהוא העיקר, קיום מצות מעשיות יום יום, שהם חיונים וקיום ויסוד כל בני ישראל ]מתאים לשמם 

תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם[, הרי בודאי ובודאי שזהו מוסיף "בבריאות" כל אחד ואחת 

מבני ישראל, ואין המקום מפסיק ככל וכלל, וכנ"ל זהו עזר וסיוע ודאי וממשי מצ"ע וגם - להצלחת 

ההשתדלות באופנים אחרים, ודוקא ע"ד עזר זה אין איש מתעסק בזה ואפילו לא מדבר וד"ל.

והרי בסיוע זה אין זקוקים לאסיפות ולהצבעות ולשאלת דעת הרוב, כיון שלכל אחד בחירה 

חפשית בזה ויכול להוסיף כהנה וכהנה כולל גם בהשפעה על הזולת לקרבו עוד יותר ויותר, לתורה 

ולמצותי', ועי"ז לעזור לכל בנ"י בכל מקום שהם הן באה"ק ת"ו והן בתפוצות, שהרי כולם זקוקים 

לעזר, אף כי לא באותו השטח ובאותה המדה, וק"ל.

התורה  קבלת  ימי  עם  חירותנו  זמן  ענין  המקשרים  הספירה  ימי  סגולה,  ימי  הימים  והרי 

ובהקדמת נעשה לנשמע, קבלה ביחד עם הבטחה - חרות על הלוחות.

בכבוד ובברכה.

מ. שניאורסאהן



קי היום יום . . . 

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק זעהסט א סך 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קב
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי 

ומזוני. און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש   – ַאּבֶעלֶער  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁש  ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים, ִנְפּגָ ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם 
ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים  ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין 
ְך  דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ַה"ּתִ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ַהּפַ

 

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט 
דערגיין די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז 
הכל הי' מן העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען 
אין אידען, ווָאס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך 
וויל מאכען פון אידען, ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה 

א ארץ חפץ קען געבען.

ם  ּה, ּגַ ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
נּו- ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ן ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ּכֵ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ ּתַ

ְהיּו  ּתִ י  "ּכִ תּוב  ּכָ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ּתֹוַרת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ  – ְלֶעֶרְך   – ַנת תר"ד  ׁשְ ֹעֶמר  ּבָ ל"ג 
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג ֶאת  ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל־ ַהּבַ ם  ְוִסּיֵ רּוְך־הּוא.  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ֵהם  ׁשֶ הּוִדים,  ּיְ ּבַ ים  ֲחבּוּיִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ָהאֹוָצרֹות 
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵחֶפץ'  ָה'ֶאֶרץ  ׁשֶ ַהְיבּול  ֶאת  נּו  ִיּתְ ֵהם  ׁשֶ הּוִדים  ֵמַהּיְ ְלָהִפיק  ְרצֹוִני  ם־טֹוב:  ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

יום 
חמישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יֹוְצִאים  ִנים ]=ַחּגִ ֹעֶמר ֵמיו"ט ]ּיֹום־טֹוב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נֹוֵטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אֹוֵמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נֹוֵגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מֹוְפִתים. רֹב ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רֹוִאים ָאז ַהְרּבֵ

ֹעֶמר. ְלַלג ּבָ

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכֹול  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזֹו ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו.

יום 
שישי

שבת 
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ה'תשפ"א  אייר י"ג ראשון יום התראה  ללא פינוי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰åéúBøt ñéðëäL éî¦¤¦§¦¥¨
,åéúBøt ñéðëäL ãò eäòèäL Bà ,Bzòcî àlL Bøáç úéáì§¥£¥¤Ÿ¦©§¤¦§¨©¤¦§¦¥¨
éãk ,úBøtä íúBàî økîì úéaä ìòáì Lé ¯ Bì Cìäå íçépäå§¦¦¨§¨©¥§©©©©¦¦§Ÿ¥¨©¥§¥
.÷eMa ïúBà ïéëéìLîe ïúBà ïéàéöBnL íéìòBtä øëN ïzì¦¥§©©£¦¤¦¦¨©§¦¦¨©
ïäéîc úö÷nî eøkNéå ,ïéc úéa òéãBiL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤¦©¥¦§¦§§¦¦§¨§¥¤
.ïâäk àlL äNòL ét ìò óà ,íéìòaì äãáà áLä íeMî ,íB÷î̈¦¥¥£¥¨©§¨¦©©¦¤¨¨¤Ÿ©Ÿ¤
הבית בעל  רשאי  הדין מעיקר כי  נראה  הרמב"ם  מדברי 

ורק לבעליהם , להודיע  בלא  מרשותו  הפירות  את  להוציא 

שלא בהם יטפלו והם דין  לבית  שיודיע  ראוי חסידות  ממידת 

ייאבדו.

הרא "ש  סכ"ו)אך  פ"ח לבעלים ,(ב"מ להודיע  שחייב  כתב 

להם נגרם  כך ובעקבות להודיע  בלא  הפירות  את  הוציא  ואם 

לשלם . חייב  נזק ,

והרא "ש הרמב "ם  של שדעותיהם  נראה שלכאורה  ואף 

ה 'טור ' שיט)חלוקות , סי' ונראה(חו"מ שניהם  דברי  את  הביא 

ה 'דרישה ' ומבאר  מחלוקת . ביניהם שאין  א)מדבריו  כי(שם,

חובה ולכן בעיר  נמצא  הפירות  שבעל במקרה  מדבר  הטור 

ואילו בהם , ויטפל שיבוא  כדי פינויים  קודם  להודיעו

להודיע אפשר ואי  בעיר  נמצא  שאינו במקרה  מדבר  הרמב "ם

ממידת ורק הודעה, ללא  להוציאם מותר  הדין  מעיקר  ולכן  לו,

בהם . שיטפלו  דין לבית להודיע יש  חסידות 

להזיק היתר  אין  הדעות  לכל אחר : באופן שפירשו ויש 

ואסור כדין שלא  שנהג למרות  בידיים  הפירות  בעל את 

קרוב אם  לו להודיע  בלא  הפקר למקום הפירות  את  להוציא 

שלדעת אלא גמור, נזק  כמעשה  זה  והרי שיגנבו לוודאי 

יושלכו שהפירות  בדעתו  להעלות עליו  והיה מאחר הרמב "ם

צורך  ואין  ועומד  כמותרה  הוא הרי בזמן , ייקחם  לא אם 

סומך  הפירות  שבעל סבור  הרא "ש  ואילו מפורשת, בהודעה 

על  לו להודיע  וצריך אותם ישליך לא  החצר  ששבעל  כך על 

בפירוש . הפינוי 

סיום שבזמן או בעיר אינו הפירות בעל כאשר  זה , ולפי 

לפנותם כדי  מידיים  צעדים הבית  בעל  נקט לא  השכירות 

לדעת אף  להבא , גם ישליכם שלא  לחשוב  עשוי הפירות  ובעל

מפורשת הודעה  ללא להשליכם  אין חו"מ הרמב "ם משה (אגרות

נו) .ב,

ה'תשפ"א  אייר י"ד שני יום לוקה? אינו מדוע - שכיר שכר המאחר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ïzì äNò úåöî¦§©£¥¦¥
,äNòú àìa øáBò ¯ Bpîæ øçàì Bøçà íàå ...Bpîæa øéëOä øëN§©©¨¦¦§©§¦¥£§©©§©¥§Ÿ©£¤
éøäL ,äæ åàì ìò ïé÷Bì ïéàå ."LîMä åéìò àBáú àìå" :øîàpL¤¤¡©§Ÿ¨¨¨©¤¤§¥¦©¨¤¤£¥

ì áiç àeä.ílL ©¨§©¥
תשלומים חיוב  יש  עבירה באותה  כאשר  מלקות  חיוב  אין

ה"א) פי"ח עדות .(הל'

צבי' ה 'חכם  כו)כתב  לבאר(סי' היה  יכול שהרמב"ם 

- אחר  מטעם  גם  לוקה  אינו  שכיר  שכר  תשלום  שבאיחור 

משני אחד  שנקט אלא  מעשה ', בו  שאין 'לאו שזהו משום 

הטעמים .

המלך' בירב)וה'שער  מהר"י בשם ה"ג, פ"א ומצה חמץ ביאר(הל'

כי מעשה  בו  שאין לאו שהוא  הטעם  את נקט  לא  שהרמב "ם

מיד  שלקח כגון במעשה , האיסור  על לעבור אפשרות  יש 

שעה ובאותה  עבורו  לשלם  מבלי  לו  שתיקן  החפץ  את  האומן

חמה  עליו  משתשקע  רק  שעובר ואף מעשה . עושה  (להלן הוא 

הלקיחה ה"ג) ידי  על בא  שתחילתו כיון  ביד , שהכלי זמן "כל (כי

עובר") אינו מעשה '.האומן בו שיש  כ'לאו נחשב 

ח  ה 'מעשה ה'שיבת ושב 'והקשה  הקשה וכן הנ"ל, שעה"מ על (הגהות

סק"ב) ק סי' 'מעשה 'ציון' נחשבת  מהאומן החפץ  לקיחת  אמנם  :

שלו, הוא  החפץ שהרי לאו שום  על  עובר  אינו  זה במעשה  אך

עובר משלם ואינו עבודתו שכר  לו לשלם  שצריך כיון  ורק 

מעשה . כל בו  אין התשלום אי  אך  הלאו, על

אש ' ה'עמודי  סק"ח)וביאר א :(סי'

חדש ' ה 'פרי סק"א)כתב  סי'תצו 'לאו(או"ח הרמב"ם  שלדעת 

יש מדאורייתא , מלקות  חיוב  בו  שאין  אף מעשה', בו  שאין 

הניתן 'לאו  אך מרדות ', 'מכת  בו  לחייב  חכמים  בידי  כח

הלאו, את  'מתקן' הוא התשלום  בפעולת  הרי  לתשלומים ',

מרדות '. 'מכת  עליו לוקים  אין - היתר נעשה שבכך  וכיון 

שכיר שכר  שהמאחר  הטעם  את  הרמב "ם  הביא לא  ולכן 

היה עדיין כי – מעשה ' בו שאין  'לאו  שהוא משום  לוקה  אינו

שניתן משום  לוקה  שאינו  כתב  אלא מרדות ', 'מכת  חייב

גם חייב  אינו – הלאו את  ל 'תקן ' שאפשר וכיון  לתשלומים ,

מרדות '. 'מכת 

ה'תשפ"א  אייר ט"ו שלישי יום מעשה? נחשב דיבור האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰äîäaä òðBnä ìk̈©¥©©§¥¨
.ä÷Bì ,ìB÷a dîñç elôà ...ä÷Bì ¯ dzëàìî úòLa ìëàlî¦¤¡Ÿ¦§©§©§¨¤£¦£¨¨§¤

בגמרא  נחלקו זה  ב)בדין  צ, חסם(ב"מ שכאשר אומרים יש  :

בכך  שעבר  אף  על קול, הרמת  באמצעות מלאכול הבהמה  את 

לאו על  לוקים  אין שכן לוקה  אינו  תחסום ', 'לא  איסור  על

נחשב - פיו' 'עקימת  - שדיבור אומרים  ויש  מעשה בו  שאין 

הרמב "ם . פוסק וכן כך , על לוקים  ולכן כמעשה 

סנהדרין בהלכות  ה"ב)מאידך , את(פי"ח הרמב"ם  מונה 

כגון שבדיבור , איסורים  ובכללם מעשה , בהם שאין  האיסורים 

סתירה זו הרי ולכאורה  ה ', בשם  חברו  ומקלל לשקר  נשבע 

כמעשה ! נחשב שדיבור זו להלכה 

והביאור :
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בעקבותיו גורר הוא  כאשר  רק  כמעשה נחשב הדיבור

כך  ועלֿידי  הבהמה על קולו המרים כגון  מעשיות , תוצאות 

אין המקלל או  הנשבע אך לאכול, בלא  תדוש  שהיא  גורם

נחשב זה  דיבור  אין ולכן מעשיות  השלכות שום  לדיבורו

כמעשה .

שפעולת הכוונה  אין מעשה', הוי  פיו 'עקימת  שאמרו  ומה 

שמאחר אלא  עליו שלוקין כמעשה נחשבת עצמה  הדיבור 

על  הנגרמת  התוצאה  את  לראות  ניתן למעשה , קרוב  והדיבור

הליכת שפעולת ונמצא  הדיבור , של כהמשכו הדיבור ידי 

לוקה ולכן  האדם  של הדיבור פעולת כהמשך נחשבת  הבהמה 

שום גורר  שאינו  דיבור  על  לחייב אפשר  אי  אך כך, על 

מעשית עמ'תוצאה  חי"א שיחות לקוטי שם. ב"מ תוספות ע"פ משנה, (מגיד

(83.

ה'תשפ"א  אייר ט"ז רביעי יום בדואר  שנשלח חפץ על השואל אחריות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰úà ìàBMä©¥¤
Bà ...'éða ãéa éì äçlL' :ìàBMä Bì øîà íà ...Bøáçî äøtä©¨¨¥£¥¦¨©©¥©§¤¨¦§©§¦

.áiç äæ éøä ¯ Cøca äúîe ...'EçeìL ãéa'§©§£¥¨©¤¤£¥¤©¨
המשאיל  מידי  החפץ  שיצא  משעה כי  זו בהלכה  מבואר 

פי על אף באחריותו חייב השואל הרי  השואל, בקשת פי על 

קיבל  לא  ועדיין  מאחר  להבין: ויש  לידיו. הגיע לא  שעדיין 

בקשתו, לפי שנשלח  ואע "פ מתחייב ? הוא  מה  על  החפץ  את 

קיבל  לא  עוד  כל  חיוב  לגרום יכול  אינו בלבד דיבור  הרי 

מאומה !

בעניין: ביאורים שני ומצינו 

את לשלוח למשאיל אומר השואל  שכאשר  אומרים , יש 

של  כשליחו אותו  שימנה  היא  כוונתו  אחר , ידי על החפץ 

ידי על  החפץ  לקיחת משעת  באחריות  חייב  וממילא  השואל,

כמותו אדם  של שלוחו שהרי בעצמו  לקחו  כאילו השליח

הראב"ד) בשם ב צח, ב"מ מקובצת .(שיטה

המקבל  ערב  כדין הוא  השואל  של  שחיובו  אומרים  ויש 

ל  חלה  שהתחייבותו  הלווה , של  חיובו את  עצמו מרותעל

דיבורו, פי על ממון  הוציא שהמלווה  משום כלום  קיבל שלא

המשאיל  כי  החפץ  באחריות  מתחייב  השואל  בענייננו וכן 

פיו על  מרשותו  שם)הוציאו ב"מ .(ר"ן

נשלח  שהחפץ  במקרה  הביאורים שני  בין מינה ' ו'נפקא 

או גוי , או קטן כגון ברֿשליחות  שאינו  מי  ביד לשואל

אין הראשונה  הדעה לפי  שליחות: מינוי ללא  בדואר  שנשלח

ליד  או  לידו  החפץ  הגיע  לא  שהרי באחריותו  חייב  השואל

מדין אופן, בכל  מתחייב  השניה  הדעה  לפי  ואילו שלוחו,

דיבורו פי  על  נמסר  והחפץ  מאחר  יא,ערב, שמ, המשפט (נתיבות

נו) עמ' שומרים' 'הלכות .וראה

מסוים במקום  החפץ  את  שיניח למשאיל השואל אמר  ואם 

הדעה לפי הן  הדעות : לכל  פטור הוא  הרי  משם, ואבד

והן שלוחו , ליד או לידו הגיע  לא  החפץ  שהרי  הראשונה ,

כשהגיע רק  ששייך ערב  מדין  הוא  שהחיוב  הסוברים  לדעת 

אדם , לשום  ממון הגיע לא  אם אך אדם , לידי  פיו על הממון

ערבות  דין  בזה  נח)אין עמ' שם שומרים .(הלכות

ה'תשפ"א  אייר י"ז חמישי יום אבידה  כהשבת חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥
úéLéîç äòL ãò ,Ba òbé àì äæ éøä ¯ çñtä òébäå ,Bøáç ìöà¥¤£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨£¦¦

ì ÷eMa BøëBîe àöBé ;øNò äòaøà íBiîáLä íeMî ,BúòL ¦©§¨¨¨¨¥§©¦§¨¦¥¥
.äãáà£¥¨

החמץ את למכור  אפשרות  לו והיתה  בפיקדון , המחזיק 

את ביער  כך אחר  אלא מכר , ולא  החמישית  בשעה  לנכרי

ערוך' ב 'שלחן  (כנפסק ס"ב)החמץ  תמ"ג סי' לא(או"ח "אם  :

לבעל  לשלם חייב  האם  – איסורו ") בזמן לבערו חייב  - מכרו 

לו ? שגרם ההפסד על החמץ

אברהם ' ב)ה'מגן  ס"ק שחייב(שם חינם  כשומר  שחייב  סובר

הגמרא מדברי  ראיה  ומביא פשיעתו , ב)על צג, ברועה(ב"מ

וטרפה טורפת  חיה  הגיעה  כאשר העדר  את  שעזב  בהמות  עדר 

שהיה אף  שנטרפו , הבהמות  על לשלם  שחייב  בהמות  כמה

(היינו ובמקלות " ברועים  "לקדם  היה  יכול  אם  חינם , שומר 

הרי – במקלות ) החיה  את  לגרש  כדי  יחד  רועים  כמה  לאסוף

לפשיעה . נחשבת  מפעולה שהימנעות 

יעקב' סק"ח)וה 'חק  אם(שם רק  חייב  חינם  ששומר כתב 

אי החמץ , את  ולמכור לטרוח חיוב עליו שאין  וכיון פשע ,

ולמכור לטרוח חייב  שכר שומר אך פשיעה, אינה  המכירה 

פטור . אונס  מחמת מכר  לא אם  ורק  החמץ, את 

הזקן  אדמו"ר  סק"ב)אך וקו"א ס"ח שם שאפילו(או"ח סובר 

כי פטור, הביעור  זמן  קודם  החמץ  את  מכר  שלא  שכר  שומר 

לבעליו... שמור שיהא  החמץ את  לשמור  אלא  עליו קיבל  "לא 

פסח. בערב למוכרו עליו קיבל לא  dxinyאבל llka ef oi`y,

כלל  חייב  ואינו  בעליו. מרשות  מוציאה  זו במכירה  שהרי 

אבידה השבת מצות  מחמת  אלא  פסח... בערב למוכרו 

לאסור קרוב  שהוא חמישית, שעה  שהגיעה  דכיון  לבעלים ,

אותו הרואה  אדם  כל וחייב  מבעליו, כאבוד הוא הרי  בהנאה 

אבידה". השבת  מצוות  לקיים  כדי לנכרי למוכרו נאבד

– אבידה  השבת  במצוות  יסודה זו  מכירה  שחיוב  וכיון

מאבידה המתעלם הרי כי מכר , לא  אם לחייבו שאין  פשוט

פשיעה על חייב  אינו הדעות לכל לאבדנה , וגרם  השיבה  ולא 

שם)זו או"ח מאיר .(בית
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ה'תשפ"א  איר י"ח שישי יום עדים  בלי הלואה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
.íéîëç ãéîìúì elôàå ,íéãò àìa åéúBòî úBåìäì§©§§¨§Ÿ¥¦©£¦§©§¦£¨¦

עדיםאסר בלי  להלוות  חכמים  ב)ו  עה, מציעא '(בבא lkואמרו
okyכיון לאסור  מסתבר שיותר  חכם ' לתלמיד להלוות שאסור

לשון ואילו  הלואה , שקיבל לשכוח ועלול בתלמודו  שטרוד

' היא  בלי`elitהרמב "ם  להלוות  אסור  חכמים' לתלמיד 

להתיר ! יותר מסתבר  היה  חכם שלתלמיד והיינו, עדים,

הב "ח ע)ומבאר  סי' :(חו"מ

נאמר שם)תחילה  בעדים(בגמרא שלא  שהמלוה  רב , לדעת 

עלול  הלווה  כי מכשול ' תתן  לא  עור 'ולפני משום  עובר 

לתלמיד  גם  האם  אשי, רב ותמה  בהלואה . ולכפור להיכשל 

את שיכחיש  מסתבר לא והרי  עדים  בלי להלוות  אסור חכם

חכם , לתלמיד גם  לאסור  יש  שאכן רבינא  לו  וענה ההלואה.

נוסף טעם יש  אך ההלואה  את  שיכחיש  חשש  אין אמנם  כי

כשיבוא היינו , לעצמו", קללה "גורם  המלוה  כי לאסור,

שהוא  יאמרו  יכפור  והלווה  חובו את  דובר(המלוה)לתבוע

ישר אדם  על חכם).שקר  תלמיד שהוא (הלווה

להלוות אסור  העולם  לאנשי  הרמב "ם : לשון מובן  זה  ולפי 

ונמצא ההלואה  את יכחיש  שהלווה  לחשוש  יש  כי עדים  בלי 

זה חשש מצד חכם  ולתלמיד זה , למכשול  גורם  שהמלווה 

הוסיף זאת , ועם  עדים  ללא  הלואה  להתיר  מקום היה 

חכמים " לתלמיד "אפילו  זה הרמב"ם , לחשש מקום שיכחיש (שאין

ההלואה) טרוד את הת"ח שהלווה  כיון  - אחר  מחשש  אסור 

להכחישה ויבוא  הלואה  שקיבל לשכוח  הוא  עלול  בתלמודו ,

על  שמעליל יאמרו  כי לעצמו ' קללה  'גורם שהמלוה  ונמצא

ישר לקללו.(הלווה)אדם  ויבואו  ,

ה'תשפ"א  אייר י"ט קודש שבת בריבית? להלוות מצוה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöîe¦§©£¥
éMäìéMz éøëpì" :øîàpL ,éBbì C."C §©¦©¤¤¡©©¨§¦©¦

ה 'טור ' קנ"ט)לדעת  סי' מותרת ,(יו"ד בריבית  לגוי  ההלוואה

עשה . מצות זו הרמב "ם  לדעת ואילו מצוה , בה  אין  אך

לרמב "ם  ראיה  שהביאו  קנ"ט)ויש  סי' יו"ד מדברי(כנה"ג

ה"ז)הגמרא  להלן ישראל (מובא ללוות הבאים  ונכרי  שישראל 

בחינם , והישראל בריבית לווה  הנכרי כאשר  אף  קודם ,

שבהלוואה נאמר  ואם  עמי". את תלוה כסף  "אם  שנאמר 

קודמת , לישראל  שההלוואה  בודאי מצוה , אין בריבית  לנכרי

צורך  ואין  מצוה  אין  לנכרי בהלוואה  ואילו מצוה  בה יש  שכן

היא בריבית  לגוי  שהלוואה  מכאן  אלא  מהפסוק , זאת  ללמוד 

בחינם לישראל  הלוואה  שמצות  מלמדנו והכתוב  מצוה 

קודמת .

הלימוד  את  לפרש  יש  הרמב "ם  על  החולקים ולדעת 

יפסיד  בחינם  לישראל  מההלוואה  שכתוצאה  אף  כך: מהכתוב

מכל  בריבית , לנכרי בהלוואה  לקבל יכול שהיה  הריווח את 

קודמת . בחינם לישראל הלוואה מקום 

להלוות המצוה  כי אומרים יש  עצמו הרמב"ם  ובדעת 

ממונם  שיחסר  כדי חיובית , מצוה  היא  בריבית (כנה"ג לנכרי

נלווהשם) שאם  אלא חיובית  מצוה  זו  שאין הסוברים ויש 

בריבית  נלווה  משל"מ)לנכרי שם, .(ב"ח

בריבית ללוות  אופן  בשום  יסכים  לא  הנכרי אם  זה , ולפי 

עשה , מצות  ביטול  בכך ואין  לו להלוות  מותר  בחינם  אלא

כנפות ארבע של בגד ללבוש  מותר  ציצית  לו  שאין  שמי כמו

מלבישת להימנע שביכולתו  ואף  אנוס . הוא שהרי  ציצית  בלא 

באיֿהטלת אלא הלבישה  בעצם  איסור אין  הרי  הבגד,

ההלוואה עצם - כאן הדין  והוא  אנוס . הוא  ובכך הציצית 

יכול, ואינו  ומאחר  ריבית, עליה  ליטול  שחייב  אלא  מותרת 

ופטור . אנוס  הוא  הרי 

אחת  שיטה לפי הל'אך אדה"ז שו"ע תשיך. ד"ה ב ע, ב"מ (תוס'

סע"ה) תחנם ',רבית 'לא  באיסור  גם  כרוכה בחינם  לנכרי  הלוואה

בריבית לנכרי להלוות יכול כשאינו  גם  אסור  הדבר  כן ואם 

ס"ו) סי' (לוריא) רבית .(שערי

המילה "גאולה" בנוייה – רוב אותיותיה הן – מהאותיות "גולה", אלא שמוסיפים אל"ף. על-ידי הגילוי ד"אלופו של עולם" ב"גולה" – 
נפעלת הגאולה, שאז יהיה "וידע כל פעול כי אתה פעלתו".

משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א
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ה'תשפ"א  אייר י"ג ראשון יום

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לחדשים 1) בתים משכיר ודין בשכירות, מועיל שתנאי יבאר

שכר  נתתי אומר שוכר ודין השנה, ונתעברה לשנה או
לזמן  בשטר משכיר ודין נטלתי, לא אומר ומשכיר הדירה
פירותיו  מכניס ודין פרדס, שוכר ודין בשטר, זמן ואין קבוע

ריחיים. שוכר ודין מדעתו, שלא חבירו לבית

.‡Á˜Óa ‰ˆ¯iL È‡z Ïk Ì„‡ ‰˙nL ÌLk¿≈∆«¿∆»»»¿«∆ƒ¿∆¿∆»
¯kÓÓe2‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;˙e¯ÈÎOa ‰˙Ó Ck , ƒ¿»»«¿∆ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ3¯kÓÓ ÂÈÒÎa B¯kÓnL ÏÎÂ .‡È‰4, ƒ¿«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
¯ÎBO5¯kÓÏ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;˙e¯ÈÎO B˙e¯ÈÎO6Ck , ≈¿ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿…»

d˙B‡a „·Ïa ˙B¯t BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ .¯kOÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…∆»ƒ≈≈≈ƒ¿«¿»
Ú˜¯w‰7¯ÎBO ‰Ê È¯‰ ,8¯ÎBÓ BÈ‡Â9. ««¿«¬≈∆≈¿≈≈

נתקיים 2) לא ואם שהוקנה, הדבר נקנה התנאי נתקיים ואם
א. הלכה מכירה מהלכות יא בפרק שנתבאר כמו קנה לא

י"ג 3) פרק (ראה אונאה לעניין נו: מציעא בבבא אמרו כן
הדברים  שלכל רבינו וסובר יט) הלכה מכירה מהלכות
המתחיל  דיבור שם התוספות כדעת (ולא כמכר שכירות
קניין  מהות בהגדרת ה הלכה ו פרק למעלה וראה והאי.

הנשכר). בדבר וקטן 4)השוכר שוטה חרש להוציא
מהלכות  כ"ט בפרק שנתבאר כמו ממכר, אינו שממכרם

"שוכר".5)מכירה. המלה חסרה תימן יד כגון 6)בכתב
בו  שאין ודבר ברשותו שאינו דבר או לעולם בא שלא דבר

כ"ב). פרק שם (ראה לבנו 7)ממש נכסיו הכותב כגון
מהזמן  הבן זוכה הקרקע שבגוף מיתה, ולאחר מהיום
כמבואר  חייו, ימי כל לאב הם והפירות בשטר, שכתוב

י"ג. הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"ב מעביר 8)בפרק
לפירותיה. בקרקע לו שיש הזכות שכירות, בתורת לאחרים

הלוקח 9) שמא מכירה, בתורת זכותו להעביר רשאי ואינו
האב  מיתת לאחר הבן ביכולת יהיה ולא הוא אלים אדם
מכירה. בתורת לידו שבאה הקרקע את הלוקח מייד להוציא
שכתב  כמו האב, שימות עד מכור - ומכרו האב עבר ואם

שטז). רנז, סימן הב"ח פי (על שם זכייה בהלכות רבינו

.·B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰10‰LÏ11‰M‰ ‰¯aÚ˙Â ,12 ««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»»¿ƒ¿«¿»«»»
¯ÎBOÏ ‰¯aÚ˙ -13ÌÈL„ÁÏ ¯ÈkO‰ .14‰¯aÚ˙ - ƒ¿«¿»«≈ƒ¿ƒ»√»ƒƒ¿«¿»

¯ÈkOnÏ15:BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰LÂ ÌÈL„Á BÏ ¯ÈkÊ‰ . ««¿ƒƒ¿ƒ√»ƒ¿»»≈∆»«
‰La ¯Èc ¯OÚ ÌÈL ,L„ÁÏ ¯Èc16¯Ó‡L ÔÈa , ƒ»¿…∆¿≈»»ƒ»¿»»≈∆»«

L„Á ÏÎa ¯Èc ,‰LÏ ¯Èc ¯OÚ ÌÈL :BÏ17È¯‰ - ¿≈»»ƒ»¿»»ƒ»¿»…∆¬≈
¯eaÚ‰ L„Á18L¯ÈkOÓ Ï19Ú˜¯w‰L ;20˙˜ÊÁa …∆»ƒ∆«¿ƒ∆««¿«¿∆¿«

‡l‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa „iÓ ¯·c ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÚa¿»ƒ¿≈ƒƒ»»ƒ«««««¿«∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a21‰Ê ÔÓÊÏ :¯Ó‡L ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ . ƒ¿»»¿»¿≈««««ƒ∆»«ƒ¿«∆
EÏ Èz¯kO‰22‡l‡ Èz¯ÎO ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈≈…»«¿ƒ∆»

Ì˙Ò23C¯‡ ÔÓÊÏ B‡ ,24;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ¿»ƒ¿«»…««≈¿»ƒ¿»»

‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â25˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa -26B‡ÈˆBÓe ¿ƒ…≈ƒ««««ƒƒ¿»∆≈ƒ
˙Èa‰ ÔÓ27. ƒ««ƒ

קב.10) לשנה.11)שם דינר עשר ואפילו 12)בשנים
מעוברת  ששנה השכירות, בשעת להמשכיר ידוע היה לא
שם). מקובצת בשיטה הובאה הרי"ף (תשובת היא

השלושה 13) החודש בעד השכירות בדמי מרבה השוכר אין
מסתימת  הוא. השנה בכלל העיבור שחודש שניתוסף, עשר
ואמר  השנה באמצע כשהשכירו שאפילו נראה, רבינו לשון
שהיא  כפי לשנה שהתכוון אומרים אנו אין אחת, לשנה
כוונתו  מפרשים אנו אלא חודש, לי"ב כלומר השנים ברוב
(יום  לתאריך ויגיע השנה מחזור שיתמלא עד משכירו שהוא
במגיד  (ראה בכלל והעיבור השכירות, בו שנעשית וחודש)
הובאה  בתשובה מיגאש יוסף רבי רבו דעת וכן משנה).
מיגאש, הר"י כותב שם (ובתשובה שם מקובצת בשיטה
השכירות  כשנעשית אלא זה דין שאין הורה שבתחילה
משנה  במגיד מובא הרשב"א דעת (השווה השנה בתחילת
השנה  תחילת בין לחלק שאין והורה בו חזר כך ואחר כאן)
מקום, בשום זה חילוק מצא שלא זה על ומסתמך לאמצעה,
אין  התלמוד אותו חילק שלא שמה שאמרתי, "לפי ואומר:
שבא  כמו בהחלט אותו ניקח אלא אותו לחלק לנו

השנה.14)מוחלט"). ונתעברה - חודש בכל דינר
חודש.16)שם.15) שכירות השכירות, בלשון שהקדים
נתכוון 17) אם יודעים אנו ואין - שנה, שכירות שהקדים

הלשון  הוא העיקר אם כלומר, לחדשים, או שנה לשכירות
באחרונה. שהזכיר מה או בראשונה דמי 18)שהזכיר

העיבור. חודש של קב:19)השכירות שם נחמן כרב פסק
אחרים.20) ביד שכורה שהיא פי על או 21)אף בעדים

ול  בספק, ולא החודש בשטר בסוף המשכיר בא אפילו כן
אומרים  אנו ואין השוכר מן מוציאים שכרו, את לתבוע
סימן  משפט חושן ש"ך (ראה בעליו בחזקת ממון העמד
עם  עתה נתעורר לא שהספק מפני טו). קטן סעיף שיב
היה  מי בחזקת דנים ואנו השכירות, בשעת אלא התביעה
בעליו  בחזקת הבית את ומעמידים החודש בתחילת הבית
שכירות  דמי שילם ולא העיבור בחודש דר שהשוכר נמצא

ממנו. מוציאים -22)ולכן הזמן הגיע וכבר קצוב לזמן
מיד. מביתי לצאת מן 23)ועליך להוציאני רשות לך ואין

ו  בפרק למעלה שנתבאר (כמו מוקדמת הודעה בלי הבית
ח). ז, לצאת.24)הלכה זמני הגיע לא ועדיין

ראייה.25) הגיע 26)השוכר וכבר קצוב לזמן שהשכירו
ז). קטן סעיף שיב סימן ש"ך (ועיין מיד,27)הזמן

עומדת. בעליה בחזקת שהקרקע

.‚,Ba Èz·iÁ˙pL ˙Èa‰ ¯ÎO Èz˙ :¯Ó‡L ¯ÎBO‰«≈∆»«»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««¿ƒ
‰˙È‰L ÔÈa ,ÈzÏË ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â¿««¿ƒ≈¬«ƒ…»«¿ƒ≈∆»¿»

¯ËLa28ÌÈ„Úa ‰˙È‰L ÔÈa29CB˙a BÚ·z Ì‡ : ƒ¿»≈∆»¿»¿≈ƒƒ¿»¿
ÌBÈ ÌÈLÏL30‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ -31ÔzÈ B‡ ,32 ¿ƒ««≈¿»ƒ¿»»ƒ≈

ÌÈ¯ÁÈÂ33epnÓ Á˜lL ÈÓ ÏÚ34ÂÈÏÚ ÔÚËÈ B‡ ,35 ¿«¬ƒ«ƒ∆»«ƒ∆ƒ¿«»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÚË ‰lÁz Ô˙pL ÌÈÓca36e‰ÚÈaLÈÂ «»ƒ∆»«¿ƒ»«¬»ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ≈
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˙q‰37elÙ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¯ÈkOn‰ BÚ·z ; ∆≈¿»««¿ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
ÌÈLÏM‰ ÌBia38‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -39B‡ , ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
¯ÎBO‰ Ú·MÈ40Ì‡ ÔÎÂ .¯ËtÈÂ B¯ÎO BÏ Ô˙ ¯·kL ƒ»««≈∆¿»»«¿»¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰La ‰L ¯ÎO‰ BÏ ÔziL L¯Ùe epnÓ ¯ÎO41, »«ƒ∆≈≈∆ƒ≈«»»»»¿»»
BÚ·z ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ‰M‰ CB˙a BÚ·˙e¿»¿«»»««≈¿»ƒ¿»»¿»
ÏeÏ‡a ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa elÙ‡Â ,‰M‰ ¯Á‡Ï42 ¿«««»»«¬ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÈkOn‰ ÏÚ -43. «««¿ƒ¿»ƒ¿»»

השכירות.28) על שטר וכמו 29)שנעשה אחד הדין
והולך. רבינו -30)שמבאר הבית שכר תשלום זמן

כל  הוא - התשלומים מועדי קבעו ולא סתם בהשכירו
את  שכר יום שלושים שבתוך טוען והשוכר יום , שלושים

האזל). באבן וראה המשנה, (מרכבת גירסת 31)הבית
שיביא  עד נתן שלא בחזקת יום ל' "כל שם: בגמרא רבינו
בדין  שנוייה שהיא רבינו ומפרש שנתן" ראייה (השוכר)
שלפנינו  הגמרא כנוסחת שם רש"י וגירסת בסתם. שכירות
והלוואי  זמנו תוך פורע אדם שאין והטעם, משנה). (מגיד

ה.). בתרא בבא (ראה בזמן הביא 32)שיפרע לא אם
מגיד 33)ראייה. ראה הגאונים. (מתקנת הפירעון קודם

ערוך  ושולחן בטור וראה ח. הלכה ב פרק למעלה משנה
עא  סימן משפט החרם).חושן כדין.34)דיני שלא מעות

וראה 35) טו קטן סעיף עח סימן (ש"ך הפירעון אחר
צו). סימן כתובה הלכות חדשה,36)הפלאה תביעה

פעמיים. פרעתיך פרעו 37)כלומר, שלא היסת, שבועת
הכול. כופר כדין - אחת פעם איניש 38)אלא "דעביד

ביום  לפרוע עשוי (האדם זמניה" דמשלם ביומא דפרע
יוחנן. כרבי שם, הזמן) בו וכנוסחת 39)שנשלם - שם

שיביא  עד שנתן בחזקת יום שלושים "לאחר רבינו:
נתן". שלא ראייה כל 40)(המשכיר) כדין היסת שבועת

בשבועה". מהימן "שוכר יוחנן כרבי שם הכול. כופר
שנה.41) בכל התשלומים מועד שקבעו ביום 42)כלומר,

השנה. של יום 43)האחרון בשלושים סתם שכירות וכדין
האזל). ואבן המשנה מרכבת (ועיין

.„ÔÈ‡Â ,ÌÈL ¯OÚÏ ¯ËLa B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈
ÔÓÊ Ba44¯ËM‰ ÔÓfÓ ¯·Ú ‡Ï ÔÈ„Ú :¯ÓB‡ ¯ÎBO‰ , ¿««≈≈¬«ƒ…»«ƒ¿««¿»

ÈL eÓÏLÂ e¯·Ú ¯·k :¯ÓB‡ ¯ÈkOn‰Â ,‰L ‡l‡∆»»»¿««¿ƒ≈¿»»¿¿»¿¿≈
‡È·‰Ï ¯ÎBO‰ ÏÚ - ÌÈL ¯OÚ zÎLÂ ˙e¯ÈÎO‰«¿ƒ¿»«¿»∆∆»ƒ««≈¿»ƒ
˙q‰ ¯ÈkOn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¿̄»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««¿ƒ∆≈

B‡ÈˆBÈÂ45. ¿ƒ

השכירות.44) התחלת מתי המעיד תאריך בשטר אין
בהלכה 45) שנתבאר כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע

הוא  וכן וכפירושו. רש"י וכנוסחת קג. מציעא (בבא ב
בשם  ראשון בלשון נקיטת, המתחיל דיבור שם בתוספות

חננאל). רבינו

.‰¯ÎBO‰46Òc¯t47B„Èa ÔBkLÓ ‰È‰L B‡48¯OÚÏ «≈«¿≈∆»»«¿¿»¿∆∆
ÔÓf‰ CB˙a Òc¯t‰ L·ÈÂ ,ÌÈL49ÂÈˆÚ e¯ÎnÈ -50, »ƒ¿»«««¿≈¿«¿«ƒ»¿≈»

ÔÓÊ ÛBÒ „Ú ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡ÈÂ ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ¿ƒ»«»∆«¿«¿…«≈»«¿«
B‡ eL·iL ˙BÏÈ‡‰ Ûe‚Â .ÔBkLn‰ ÔÓÊ B‡ B˙e¯ÈÎO¿ƒ¿«««¿¿»ƒ»∆»¿

‰ÂÏn‰ ,˙Èa¯ ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - eˆˆ˜ƒ¿¿¿≈∆¬ƒ»∆ƒƒƒ««¿∆
‰Âl‰Â51. ¿«…∆

קט:46) פירותיו.47)שם הפרדס 48)לאכול שבעל
שיאכל  מנת על פרדסו את למלווה ומישכן כסף לווה
מהלכות  ו ובפרק ההלוואה. מדמי דמיהם וינכה פירותיו
הפירות  שאכילת יתבאר, ח והלכה ז הלכה ולוה מלוה
ואף  שאוכל הפירות בעד ההלוואה מדמי מנכין אם מותרת
שם. עיין ההלוואה. מסכום מרובים הפירות שדמי פי על

המשכון.49) או השכירות זמן שנשלם שהעצים,50)לפני
"פירות" בכלל אינם שיבשו, האילנות גוף כלומר,
פי  על ואף וכרבא) קט: (שם למלוה או לשוכר המשועבדים
להתייבש. זמנם כשהגיע ויבשו קשישים היו שהעצים

ומפרש 51) בו" אסורים שניהם נקצץ או האילן "יבש שם:
המלווה  אם שהרי ריבית; מפני שהוא האיסור, בטעם רבינו
שאכל  שהפירות נמצא החוב, לפירעון האילנות גוף לוקח
ויצטרך  אותם לוקח הלווה אם וכן בידו, הם ריבית עתה עד
משנה, המגיד פי (על ריבית כאן יש - ההלוואה דמי להחזיר
ומלשון  המשנה). במרכבת וראה עיון" צריך "ועדיין ומסיים
אלא  אמור זה דין שאין נראה, והלוה" "המלוה שכתב רבינו
משנה, הלחם כתב הדבר ובטעם בשכירות, ולא במשכון
שם  (ראה לבסוף אלא משתלמים אינם שכירות שדמי מפני
ריבית. לאיסור מקום אין וממילא כסף נתן שלא נמצא סה.)

.ÂÌÈL Ba ·e˙kL ÔBkLn‰ ¯ËL B‡ ˙e¯ÈÎO‰ ¯ËL¿««¿ƒ¿«««¿∆»»ƒ
Ì˙Ò52˙B¯t‰ ÏÚa ,53LÏL ¯ÓB‡54Ú˜¯w‰ ÏÚ·e , ¿»«««≈≈»««««¿«

‰ÂÏn‰ B‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê Ì„˜Â ,ÌÈzL ¯ÓB‡55ÏÎ‡Â ≈¿«ƒ¿»«∆«≈««¿∆¿»«
˙B¯t‰56‡È·iL „Ú Ô‰ÈÏÎB‡ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰ È¯‰ - «≈¬≈«≈¿∆¿«¿≈∆«∆»ƒ

‰È‡¯ Ú˜¯w‰ ÏÚa57ÔkLÓÓ‰ B‡ ¯ÎBO‰ dÏÎ‡ .58 ««««¿«¿»»¬»»«≈«¿«¿≈
¯ËM‰ L·ÎÂ ,ÌÈL LÏL59¯Ó‡Â ,60ÌÈL LÓÁÏ : »»ƒ¿»««¿»¿»«¿»≈»ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,LÏL :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ,˙B¯t ÈÏ LÈ61: ≈ƒ≈««««¿«≈»»¿
E¯ËL ‡·‰62el‡L ;ÔÓ‡ ¯ÎBO‰ - „·‡ :¯Ó‡Â ,63 »≈¿»¿¿»«»««≈∆¡»∆ƒ
¯Ó‡ ,‰ˆ¯64‰Áe˜Ï :65È„Èa ‡È‰66dÏÎ‡ È¯‰L , »»»«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈¬»»

.ÌÈL LÏL»»ƒ

או 52) שכורה היא שנים לכמה בשטר מפורש שאין
בלבד. "שנים" אלא בה כתוב ואין כלומר,53)מושכנת

המלווה. או המדובר.54)השוכר היה שנים לשלוש
לדין.55) שתבעוהו השלישית.56)לפני השנה של
"קרקע 57) כאן אומרים אין ולמה כהנא. כרב קי. שם

שמוציאים  ב) (הלכה למעלה כמו עומדת" בעליה בחזקת
בגמרא  נתבאר בו? דר כשכבר אפילו הבית שכר השוכר מן
ניתן  לא שהספק במקום אלא מוציאים, אמרו שלא שם
הוא  העיקר אם הוא שהספק ב בהלכה כמו לעולם, להתברר
הוא  הספק כאן אבל באחרונה, או בראשונה שהזכיר מה
ידי  על להתברר ניתן זה ודבר השכירות, הייתה שנים לכמה
לפנינו  העדים אין שעתה ואף השטר, על החתומים העדים
עם  שהדין פיהם, על ויתברר הימים מן ביום שיבואו אפשר
המלווה  מיד הפירות את עכשיו דין בית יוציא ואם המלווה,
בי  "ואטרוחי הלווה, מייד ולהוציאם שנית לטרוח יצטרך
הדין  בית את להטריח (אין מטרחינן" לא זימני תרי דינא
הדין  בית - יתברר שהספק שייתכן עוד כל ולפיכך, פעמיים)
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דין  לבית ייראה ואם אוכליהם. בחזקת הפירות משאיר
העדים  שמתו כגון טענתו, לאשר יוכל לא שהמלווה
(חושן  ללוה המלוה מידי הפירות מוציאים - הדבר ונשתקע

שאומר"). מי "ויש בשם ג סעיף שיז מי 58)משפט
משכון. בתורת ברשותו נעלם.59)שהשדה השטר

המלווה.60) או למלווה.61)השוכר או לשוכר
נעשית 62) שנים לכמה פיו על ונתבאר השטר הראה

אומר.64)לשקר.63)השכירות. קניתיה.65)היה
ונטען 66) טוען מהלכות י"א בפרק מבואר נאמן. והיה

ובעל  שנים שלוש פירותיה ואוכל בשדה שהמחזיק ב הלכה
את  ממך קניתי לומר: המחזיק נאמן - מיחה לא השדה
שנים. לחמש ששכרה לטענתו להאמין יש ולכן השדה,
פירות, אכילת על למחות מקום אין מושכרת שבשדה [מובן
את  שמסר עדים בפני להצהיר צריך השדה בעל  אולם
המגיד  וכתב ז)]. הלכה שם רבינו (ראה לפירות השדה
בתורת  לידו באה שהשדה עדים כאן כשאין ודווקא משנה,
שלוש  בתוך עדים בפני הצהיר לא והמשכיר שכירות
עדים  יש אם אבל מכורה. ולא שכורה שהשדה השנים,
מעידים  העדים או שכירות, בתורת לידו באה שהשדה
היא  לקוחה לטעון נאמן ואינו כזו, הצהרה מסר שהמשכיר
שנים  לחמש לומר נאמן אינו - שם) ונטען טוען (ראה בידי

מיגו. לו אין שהרי שכרתיה,

.ÊB‡ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ≈»¿≈¬≈∆…ƒ«¿
ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰L „Ú e‰ÚË‰L67LÈ - CÏ‰Â ÌÁÈp‰Â , ∆ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ»¿»«≈

¯ÎO ÔzÏ È„k ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó BÏ ¯kÓÏ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿««««ƒƒ¿…≈»«≈¿≈ƒ≈¿«
.˜eMÏ Ì˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»«

ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BiL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓe68e¯kOÈÂ , ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿¿
ÌB˜Ó Ô‰ÈÓc ˙ˆ˜nÓ69,ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ , ƒƒ¿»¿≈∆»ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ

.Ô‚‰k ‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»«…∆

באדם 67) קא:) (שם בגמרא המובא וכמעשה בהסכמתו,
לו  שתשכיר מאשה וביקש יינו את לאחסן מקום מצא שלא
ליינו  מקום לו ונתנה וקידשה, הלך הסכימה, ולא מקום
ושכרה  לה ושלח גט וכתב לביתו האיש הלך כן ואחרי
מדמי  שכרם ושילמה לשוק היין את והוציאו סבלים האשה
"כאשר  יהושע: רב של בנו הונא רב זה על ואמר היין. חלק
התנהג  הוא כלומר, בראשו", ישוב גמולו לו ייעשה כן עשה
וסובר  כהוגן. שלא עימו להתנהג יש כן כהוגן ושלא בערמה
נהג  שלא אף - כהוגן שלא מתנהג שאדם מקום שבכל רבינו
בתחילת  רבינו כתב ולכן כגמולו, לו לגמול מותר - בערמה
חבירו  לבית פירותיו שהכניס במי גם הוא זה  שדין הלכה

ערמומית. התנהגות כאן שאין אף מדעתו אחר 68)שלא
א). קטן סעיף שיט סמ"ע (ועיין בשוק. שהוציאם

בשוק.69) יפסידו שלא

.ÁB¯·ÁÓ ÌÈÁ¯ ¯ÎBO‰70‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BÏ ÔÁËiL «≈≈«ƒ≈¬≈∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
B¯ÎOa L„Á ÏÎa71ÌÈÁ¯‰ ÏÚa ¯ÈLÚ‰Â ,72È¯‰Â ¿»…∆ƒ¿»¿∆¡ƒ««»≈«ƒ«¬≈

ÌL ÔÁËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡73CÈ¯vL ÌÈhÁ ¯ÎBOÏ LÈ Ì‡ : ≈»ƒƒ¿…»ƒ≈«≈ƒƒ∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï B‡ BÓˆÚÏ ÔÁËÏ74ÈÓc ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ƒ¿…¿«¿«¬≈ƒƒƒ≈¿≈

‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ BfL ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ˙ÈÁË75ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ«∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿…ƒ¿ƒ≈
BÏ76EÏ ÔÁBË ÈÈ¯‰Â ,ÌÈÓ„ ÈÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ≈¿

CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èz¯ÎOL BÓk77¯ÎÓ - ¿∆»«¿ƒ¿ƒ≈«»»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï78.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬≈ƒ¿≈…«≈»∆

קג.70) הריחיים.71)כתובות השכרת וקנה 72)בעד
ביתו. צריכת בו וטוחן וחמור השוכר,73)ריחיים אצל

טחינת  במקום כסף ישלם שהשוכר ודורש המשכיר ובא
בעד 74)חיטים. יטחון לא אם אף בטל שאינו כלומר,

חיטים. לטחינת רבים לקוחות לו שיש המשכיר
והוא 75) נהנה כשחבירו שאפילו היא סדום אנשי שמידת

עושים  היו לא חסר) לא וזה נהנה זה (בגמרא: מפסיד אינו
שהרי  כסף, ישלם אם הפסד כל לשוכר אין הלא וכאן טובה,
לטחון  לו יש המשכיר, טחינת טוחן שהוא זמן באותו
הכסף, אותו למשכיר לתת ויכול בכסף אחרים בשביל

חסר. אינו והשוכר נהנה המשכיר לשוכר 76)ונמצא שאין
נמצא  המשכיר טחינת יטחן לא ואם חיטים לטחינת לקוחות

להפסיד 78)לטחינתי.77)מפסיד. לי  אין כלומר,
שהוסכם  כפי אצלי, ביתך טחינת טחון אלא בטל ולישב
מכור  - שלך בריחיים טוחן שאתה ומה השכירות, בתנאי
סעיף  שיח בסימן בסמ"ע וראה שם. רש"י פי (על לאחרים
בעל  "והעשיר רבינו שאמר מה לפרש שכתב א, קטן
שכתב  ומה מהנחתום, לחם וקונה שהעשיר הריחיים"
לך  שיש זכותך לאחרים מכור פירושו לאחרים" "מכור

לכך). שהכריחו מה שם עיין בריחיים.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קבלנות.1) או שדה חכירת דין מבאר

.‡dÚ¯ÊÏ ‰„O B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡2Ì¯k B‡3 ∆»«≈≈¬≈»∆¿»¿»∆∆
ÌÈÓ„a ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï4˙B¯Ùa epnÓ ¯ÎOL B‡ , ∆¡…≈»¿»ƒ∆»«ƒ∆¿≈

ÌÈ·eˆ˜5¯Bk ÌÈ¯OÚa BÊ ‰„O epnÓ ¯ÎOL ÔB‚k , ¿ƒ¿∆»«ƒ∆»∆¿∆¿ƒ
Ô‰ÈL - ‰L ÏÎa ÔÈÈ Èck ÌÈ¯OÚa ‰Ê Ì¯ÎÂ ‰La¿»»¿∆∆∆¿∆¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿≈∆

Ô‰Ï LÈ „Á‡ ÔÈc6‡¯˜p‰ ‡e‰ ˙B¯Ùa ¯ÎBO‰Â . ƒ∆»≈»∆¿«≈¿≈«ƒ¿»
¯ÎBÁ7. ≈

לשוכר.2) יהיה היבול נטוע.3)וכל וכך 4)שהוא בכך
לשנה. יזרענה,5)דינרין שלא בין השדה יזרע אם בין

הל' להלן (ראה מעט או הרבה פירות הכרם יוציא אם ובין
יג). - להלן 6)יב (ראה קו. בבבאֿמציעא חכמים כדברי

ה). שהשוכר 7)הל' השם, חילוק אלא ביניהם אין כלומר,
אמרו  וכן חוכר. נקרא ובפירות שוכר, נקרא בדמים
השוכר  לחוכר? שוכר בין מה א): הל' פ"ו (דמאי בירושלמי

בפירות. - והחוכר במעות, –

.·‡ÈˆB‰Ïe B˙B‡ „·ÚÏ È„k Òc¯t B‡ ‰„O Ïa˜Ó‰«¿«≈»∆«¿≈¿≈«¬…¿ƒ
˙B‡ÈˆÈ ÂÈÏÚ8˙B‡e·z‰ LÈÏL Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ÔzÈÂ ,9 »»¿ƒ¿ƒ≈¿««««¿«¿ƒ«¿

Ô‰ÈÈa e˙iM ‰Ó B‡ ÚÈ·¯ B‡10‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê , ¿ƒ««∆«¿≈≈∆∆«ƒ¿»
ı¯‡‰ ‚ÈÒÏ ‡e‰L ¯·c Ïk .Ïa˜Ó11ÏÚa -Ú˜¯w‰ ¿«≈»»»∆ƒ¿«»»∆««««¿«

Ba ·iÁ12‰¯˙È ‰¯ÈÓL ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;13¯ÎBÁ‰ - «»¿»»»∆¿ƒ»¿≈»«≈
Ba ·iÁ Ïa˜Ó‰ B‡14,ı¯‡‰ Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯w‰ . «¿«≈«»««¿…∆¿ƒ»»∆

‡ˆBiÎÂ „k‰Â ÈÏc‰Â ,¯ÙÚ‰ Ô‰a ÔÈ‡OBpL ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆∆»»¿«¿ƒ¿««¿«≈
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏBcL Ô‰a15; »∆∆ƒ»∆««ƒ«««««¿«

˙ËÈËÁÂ16ÏÚ - ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈˆa˜nL ˙BÓB˜n‰ «¬ƒ««¿∆¿«¿ƒ»∆««ƒ«
Ïa˜Ó‰ ÏÚ B‡ ¯ÎBÁ‰17. «≈««¿«≈
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שכך 8) והפרדס, השדה בעבודת הדרושות ההוצאות
אעמוד  אני לו: וכותב הקרקע, בעלי כלפי המקבל מתחייב
יב). הל' להלן (ראה שהוצאתי ובמה וכו' ואחרוש

והפרדס.9) השדה אחרת 10)שתוציא חלוקה או כלומר,
- והחוכר המקבל - הם וחלוקים ביניהם. שיתנו מה כפי
שם: (ירושלמי הפרק בהמשך שיתבאר כמו דינים במקצת

ולרביע). לשליש למחצה הקרקע,11)המקבל לשמירת
לגדר  מחוץ השדה סביבות החריצים וחפירת גדר בניית כגון

כב). הל' מכירה מהל' פכ"א השדה 12)(השווה שאין
להעמיד  השדה בעל ועל והחריצים, הגדר בלעדי נשמרת
מובא  חננאל, רבינו וכפירוש קג:), (שם שמורה שדה

בוכרא). ד"ה שם ודבר 13)ב'תוספות' תימן: בכת"י
הקודמת. הערה השווה - יתירה וחפירה לשמירה שהוא

את 14) לחזק אלא באה השמירה תוספת שאין שם,
לעשותה. המקבל או החוכר ועל רב 15)השמירה, כדברי

שחופרים  כלים הם אלה (שני וזבילא "מרא (שם): יוסף
שכלים  הבית". דבעל (ונוד) וזרנוקא (דלי) ודוולא בהם)
(סימן  חושןֿמשפט בב"ח השדה. בעבודת הם הכרחיים אלו
והגר"א  "והכד", במקום "והנוד" רבינו בדברי מגיה שכ)
שהיה  לנוהג בהתאם כד כתב שרבינו אומר, יג) ס"ק (שם
בנודות  ולא בכדים מים לשאיבת משתמשין שהיו בזמנו
"וכיוצא  וכתב רבינו והוסיף הערביים). אצל הנוהג הוא (וכן
במקום  בגמרא שאמרו זרנוקא, גם בזה לכלול בהן"
(ר"מ) רומא ובדפוס - לשאיבה. בו להשתמש שנוהגים
בו  שתולין העץ היינו: מוט, ופירושו "והבד", הנוסחא:
זו). גירסא שדחה שם 'פרישה' (ראה בו קשור שהדלי החבל

הבריכות 16) היינו המקומות", "וחפירת תימן: בכת"י
מהנהר. תעלות באמצעות המים בהם מפני 17)שמאספים

יצטרך  שלא השדה, בהשקיית להקל משמשות שהבריכות
המים  להביא המקבל או שם החוכר (בבאֿמציעא הנהר מן

ב'קצות  מובא הראב"ד וכפירוש יאורי", בי עביד "אריסא
ב). ס"ק שכ סי' החושן'

.‚¯ÎBO‰18ÌÈLÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ «≈«¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ
˙BËÚeÓ19ÔzLÙ ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï -20dÏa˜ B‡ d¯ÎO ;21 »…ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»ƒ¿»

ÔzLt ‰BL‡¯ ‰L dÚ¯BÊ - ÌÈL Ú·L22ÔÈ‡Â . ∆«»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÈ·M‰23ÔÈn‰ ÔÓ24Úe·L dÏa˜ B‡ d¯ÎO ; «¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿»»ƒ¿»»«

„Á‡25ÔÈn‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·L -26. ∆»¿ƒƒƒ«ƒ¿»

שאין 18) בה"א רבינו הקדים וכבר לחוכר. והואֿהדין
בשם. אלא בדין, לחוכר שוכר בין פחות 19)הפרש

שנים. הקרקע,20)משבע את מכחיש שהפשתן קט. שם
ובפירושו  שנים. שש עד הקודם למצבו חוזר השדה ואין
בקרקע  נשארו הפשתן "ששרשי רבינו: מבאר שם, למשנה
ומכחישים  הקרקע לשד יונקים והשרשים כלומר, רב", זמן

מין 21)אותו. כל שיזרענה דעת על סתם אותה בקיבל
מין  שיזרענה הקרקע בעל התנה שאם כאן, ידובר שירצה
שבעל  אחר, מין ולזורעה לשנות רשאי המקבל אין מסוים,
לעכב  יכול - השדה שתוציא ממה חלקו שנוטל השדה
- (מגידֿמשנה צריך אני עמך שהתניתי זה למין ולומר:

ויד). ט, הל' להלן החזרת 22)וראה זמן כשיגיע שהרי
לקדמותה. השדה חזרה כבר - שבע בסוף - השדה

עבודת 23) השמיטה ושנת שנים, לשבע אותה קיבל שהרי
בה. אסורה שנים 24)קרקע ששבע השכירות, שני במנין

בכלל, השמיטה שנת ואין משמע, זריעה שני שבע שאמר,
קרקע. בעבודת אסורה שבע 25)שהרי של מחזור כלומר,

קי.).26)שנים. (שם היא השנים מחזור בכל שהשביעית,

.„˙Èa ‡È‰Â ,B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ B‡ ¯ÎBÁ‰«≈«¿«≈»∆≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÁÏM‰27ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡28L·ÈÂ ,29˙Èa ÔÈÚÓ «¿»ƒ≈»ƒ»¿»««¿«≈

ÏB„b‰ ¯‰p‰ ˜Òt ‡ÏÂ ,ÔÈÁÏM‰30¯LÙ‡ ‡l‡ , «¿»ƒ¿…»««»»«»∆»∆¿»
ÈÏ„a epnÓ ‡È·‰Ï31˙Èa ÏL ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ , ¿»ƒƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ»∆≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ˙BÏÈ‡‰32˙kÓ Ì‡Â . »ƒ»≈¿«∆≈¬ƒ¿ƒ««
‡È‰ ‰È„Ó33¯‰p‰ L·iL ÔB‚k ,34BÏ ‰kÓ - ¿ƒ»ƒ¿∆»««»»¿«∆

B¯ÈÎÁÓ35„ÓBÚ ‰È‰ .36˙Èa :BÏ ¯Ó‡Â ‰„O‰ CB˙a ≈¬ƒ»»≈¿«»∆¿»«≈
‰f‰ ÔÈÁÏM‰37È‡ ‰f‰ ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ «¿»ƒ«∆¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»«∆¬ƒ

BÏ ‰kÓ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜ B‡ ÔÈÚn‰ L·È ,EÏ ¯ÈkOÓ«¿ƒ¿»«««¿»ƒ¿«»ƒ»¿«∆
BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,dÎB˙a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L ;B¯ÈÎÁÓ≈¬ƒ∆¬≈≈¿»¿…»«
È‡ ‰zÚ ‡È‰L ˙BÓk :¯ÓB‡L ÈÓk ‡l‡ '‰f‰'«∆∆»¿ƒ∆≈¿∆ƒ«»¬ƒ

¯ÈkOÓ38¯Ó‡Â ,dÎB˙a „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿ƒ»ƒ…»»≈¿»¿»«
,ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡ ,EÏ ¯ÈkOÓ È‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa :BÏ≈«¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ»
BÏ ‰kÓ BÈ‡ - ÔÏÈ‡‰ ıˆ˜pL B‡ ÔÈÚn‰ L·ÈÂ¿»«««¿»∆ƒ¿«»ƒ»≈¿«∆

B¯ÈÎÁÓ39. ≈¬ƒ

מספיקין 27) הגשמים מי שאין למים, צמאה יבשה קרקע
שבה. מבריכות או ממעיין אדם בידי אותה ומשקים לה,
"ואתה  למים, עייפות צמאון, ומובנו ארמית מלשון שלחין:
משלהי  "ואת אונקלוס: מתרגם יח) כה, (דברים ויגע" עיף
כה) לא, (ירמיה הכתוב כלשון למים, צמא כלומר ולאי",
ב.) קטן (מועד בחית מתחלפת וההא - עיפה נפש הרויתי

שם. ברי"ף הוא וכן "השלהין", תימן: שדה 28)ובכת"י
אילנות. בו של.29)שנטועים המעיין ויבש תימן: בכת"י

המדינה.30) בני משקים באפשרותו 31)שממנו ויש
אלא  הנהר, מן בדליים המים שיביא ע"י השדה לעבד

טורח. עליו לשינוי 32)שנתווסף הטירחה בתוספת שאין
לעבדו, ואפשר ראוי השדה שהרי השכירות, דמי קביעת
שהשדה  בזמן המעיין שיבש לו גרם השוכר של שמזלו אלא
אינו  והמקבל הטורח. בהפסד לישא ועליו - אצלו שכור
על  מיוסדת היתה השדה שכירות דמי שקביעת לטעון, יכול
חלק  שיטול האילן בית מפני או בו שיש המעיין דעת
דעתו  גילה שלא מפני והטעם, טירחה. תוספת בלי בפירות
ובסתם  והאילן, המעיין על מסתמך שהוא השכירות בשעת
האילן  בית או המעיין דעת על שדוקא אומרים אנו אין
שם). רש"י ע"פ קג: (שם השכר לקביעת הסכים

מדינה,33) - המדינה יושבי בכל שפגעה שלילית תופעה
ד. הל' מגילה מהל' פ"א ראה - עיר הגדול,34)היינו

שדותיהם. המדינה בני משקים לפי 35)שממנו שם,
בכל  שפגעה המכה, את לייחס אין שהרי ההפסד , חישוב
השדה  נשאר אלמלי וגם השוכר, של למזלו העיר שדות
לו  מנכה ולפיכך בו, פוגעת המכה היתה - המשכיר בטיפול
בחכירות, אותה קיבל אם החכירות משכר כלומר, מחבירו,
ואע"פ  – בקבלנות. השדה מיבול השדה בעל של ומחלקו
השדה, שיוציא מה כפי חלקו נוטל השדה שבעל שבקבלנות
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בפחות  עולה חלקו גם שהרי מפסיד, השדה בעל גם ממילא
היבול  מחשבים שאנו והטעם, המדינה. מכת בעקבות
בזריעת  המקבל שהשקיע להוצאות ביחס השדה שהוציא
שהצטמצם  היבול כשנחשב כלומר, ובטיפולה, השדה
שהפסדו  נמצא, - ההשקעה לעומת המדינה מכת בעקבות
ההפסד  על נוסף שהרי השדה, בעל משל גדול המקבל של
על  שהשקיע ההוצאות חלק מפסיד הוא היבול, מצמצום
המכה, פגעה לא אילמלא המשוער היבול של החישוב יסוד
בלבד, היבול פיחות את רק מפסיד השדה שבעל בעוד
ההוצאות  חישוב כפי השדה בעל של מחלקו מנכים ולפיכך
ב'אבן  שביאר מה וראה המשנה'. ('מרכבת המקבל שהפסיד
הביאם  והרשב"א, הרמב"ן ודעת רבינו. בדעת האזל'
עיי"ש). בחכירות אלא אמור אינו זה שדין המגידֿמשנה,

קג:36) שם בתוכה 37)משנה, עומדים הם הרי כלומר,
נתכוין  לא אלא "הזה", לפרש לו ולמה השדה, את ורואים

הזה. שאמר כל 38)במה עתה שהיא כמו שיהיה כלומר,
נקצץ  או המעיין ביבש לו מנכה ולפיכך ברשותך, שהיא זמן
קד. (שם להפסד שגרם בשדה שינוי חל שהרי האילן,
דקאי  מכלל הזה, "מדקאמר שם הרי"ף וכנוסחת כרבינא.
דקאמר  למימר, ליה למה הזה השלחין בית עסקינן, בגוה

השתא"). כדקיימא השלחין בית שביארנו 39)ליה כמו
בית  או המעיין דעת על לא הסתם שמן לא, בהערה למעלה
ובין  השוכר אמר בין מבדיל ואינו סותם [רבינו שוכר האילן

מגידֿמשנה)]. (ראה שם כשמואל ולא המשכיר, אמר

.‰¯ÎBO‰40Ïa˜Ó‰ B‡41·‚Á dÏÎ‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O «≈«¿«≈»∆≈¬≈«¬»»»»
czL B‡‰Ù42ÏL ˙B„O‰ ·¯Ï ‰Ê ¯·c Ú¯‡ Ì‡ : ƒ¿«¿»ƒ≈«»»∆¿…«»∆

¯ÈÚ‰ d˙B‡43„ÒÙ‰‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ - »»ƒ¿«∆≈¬ƒ«…¿ƒ«∆¿≈
BÈ‡ - ˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLt ‡Ï Ì‡Â ;BÚ¯‡L∆≈¿¿ƒ…»¿»««»¿…«»≈

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ44˙B„O‰ Ïk eÙczLpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆≈¬ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿»«»
Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏL45¯ÎBO‰ ÏL ˙B„O‰ Ïk eÙczL . ∆««««¿«ƒ¿«¿»«»∆«≈

˙B„O‰ ·¯a ‰kn‰ ‰ËLtL Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó‰ B‡«¿«≈««ƒ∆»¿»««»¿…«»
ÈeÏz „ÒÙ‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡ -≈¿«∆≈¬ƒ∆≈∆«∆¿≈»

eÙczL ÂÈ˙B„O Ïk È¯‰L ,¯ÎBOa ‡l‡46‰˙‰ . ∆»«≈∆¬≈»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÚO dÚ¯Êe ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊiL Ú˜¯w‰ ÏÚa ÂÈÏÚ47, »»««««¿«∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»¿ƒ

ÏÏk dÚ¯Ê ‡lL B‡48Û‡ ,‰ÁÓˆ ‡ÏÂ dÚ¯fL B‡ , ∆…¿»»¿»∆¿»»¿…»¿»«
- ‰È„n‰ ·¯ ‰˙k‰Â ÔBÙcL B‡ ·‚Á ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»»»ƒ»¿À¿»…«¿ƒ»

B¯ÈÎÁÓ BÏ ‰kÓ BÈ‡49Ïth‰Ï ·iÁ È˙Ó „ÚÂ . ≈¿«∆≈¬ƒ¿«»««»¿ƒ«≈
?‰ÁÓˆ ‡Ï Ì‡ ˙¯Á‡ ÌÚt Ú¯ÊÏÂ50Èe‡¯L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿…««««∆∆ƒ…»¿»»¿«∆»

‰ÚÈ¯ÊÏ51ÌB˜Ó B˙B‡a52. ƒ¿ƒ»¿»

של 40) במקרה שמנכה שהדין (קה:) במשנה חכמים, כדעת
חוכר. וכ"ש בשוכר גם הוא - מדינה בקבלנות,41)מכת

שגם  המשנה', ה'מרכבת בשם למעלה שביארנו וכמו
(ראה  בעלֿהבית של מחלקו שמנכין לומר שייך בקבלנות

לד). הערה רוח 42)לעיל ע"י התבואה גרעיני שהצטמקו
ויבשה. דמי 43)חמה היכי (שם: מדינה מכת זה והרי

דבאגי, רובא דאישדוף כגון יהודא, רב אמר מדינה? מכת
"רובא  גורס ורש"י העיר. אותה של השדות רוב היינו
מגידֿמשנה). – הבקעה אותה רוב ופירש דבאגא",

שנשדפה 44) לכך גרם השוכר של שמזלו אומרים אנו שם.

- נפגעו לא אחרים של שדותיהם שהרי - חגב אכלה או
בהפסד. לישא יש 45)ועליו והרי אותם, החכיר שלא

כשם  השדה, בעל של למזלו זו בשדה ההפסד את לייחס
נימקו, קו.) (שם בגמרא השוכר. למזל לייחסו שיש
לבעל  מאשר השוכר למזל ההפסד לייחס יותר שמסתבר
לתאי  משום "אי לטעון יכול השדה שבעל מפני השדה,
כי  ב) מב, (ירמיה כדכתיב פורתא, לי משתייר הוה דידי,
היתה  הרע, מזלך אילמלא פירוש, מהרבה". מעט נשארנו
בשעה  אפילו שמרחם הקב"ה, של מדתו בי מתקיימת
מהרבה", מעט נשארנו "כי שנאמר כמו מתוחה, הדין שמדת
רוב  שניצלו כשם משדפון, להינצל היתה ראויה זו ושדה
שנשתדף. לה שגרם מזלך אלמלא העיר, של השדות

(46- השוכר של למזלו ההפסד לייחס יש יותר כלומר,
המדינה, למכת לייחסו מאשר - נשתדפו שדותיו כשכל
היה  המדינה מכת שלולא כאן לטעון יכול השוכר אין ולמה
שם, בגמרא פירשו מהרבה"? מעט נשארנו "כי בו מתקיים
מידי, לך לאישתיורי חזית הווית "אי עונה: השדה שבעל
שיתקיים  אתה ראוי אם פירוש, מדנפשך". לך משתייר הוה
זו  משדה כי משדותיך, אחת ניצולת היתה - זה מקרא בך
לא  אם אפילו מאוד, מועט דבר או כלום, לך יישאר לא
בעל  של שדותיו כל בנשתדפו ולמה כלל. חכירה דמי תשלם
חזית" הוית "אי השדה: לבעל לומר יכול השוכר אין השדה
חכירותו, דמי לו נשארו שנשתדפה משדה שגם מפני וכו'?
שם  ('תוספות' מהרבה" ה"מעט הם אלה שדמים ואפשר
בשכירות  יפה כוחה זו סברא אולם הוית). אי ד"ה
"או  זו הלכה בראש שכתב רבינו, לדעת אבל ובחכירות,
הרי  חזית", "אי לטענת השדה בעל יענה מה קשה, המקבל"
ונראה  המקבל? כמו חלקו כל מפסיד הוא גם בקבלנות
חזית" "הוית אילו בגמרא: שאמרו מה מפרש שרבינו
שלו, שהיא בשדה אלא נשארנו" "כי לטעון שאין הכוונה,
בשכירות  או בקבלנות שנמסרו אחרים בשדות לא אבל
לקבל  נכון ויותר 'שיטה'. בשם מקובצת' 'שיטה (וראה
התכוון  שרבינו המגידֿמשנה, של קצת הדחוק פירושו
לשון  ותפס לקבלנות, ולא בלבד חכירות או לשכירות
שבכל  לזה, לב לשים ויש "המקבל". שכתבה המשנה
כשהכוונה  אפילו "המקבל". כתוב זה בפרק המשניות

חכירות). או ברוב 47)לשכירות המכה ופשטה ונשתדפה.
שנית  לא אילו טוען: השדה שבעל מנכה, אינו - המדינה
המכה  היתה לא עמך, שהתניתי כמו חיטים זורע והיית
כח) כב, (איוב שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה, פוגעת
יעשה, - מהיוצר שתבקש מה כלומר, לך. ויקם אומר ותגזר
שיצליחני  השנה בתחילת השמים מן ביקשתי לא ואני

רש"י). ע"פ (שם בחיטים אלא מנכה,48)בשעורים אינו
פוגעת  המכה היתה לא זרעת אלמלי טוען: השדה שבעל
"לא  יט): לז, (תהלים שנאמר מה בי מתקיים שהיה בה,
שם). (שמואל, ישבעו" רעבון ובימי רעה בעת יבושו

שם).49) לקיש, (ריש וזרע חזור טוען: השדה שבעל
לנכות 50) לך אין לטעון: המשכיר יכול מתי עד כלומר,

שכב). סי' זהב' ('טורי וזרע חזור אפילו 51)אלא כלומר,
שראוי  זמן כל וזורע, חוזר צמח ולא פעמים כמה זרע

(שם).52)לזריעה. ומקום מקום בכל הארץ טבע כפי
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¯ˆ˜Ï54¯˜ÚÏ È‡M¯ BÈ‡Â ,¯ˆ˜È -55,¯˜ÚÈ - ¯˜ÚÏ ; ƒ¿…ƒ¿…¿≈«««¬…«¬…«¬…
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ Ì‰ÈLe .¯ˆ˜Ï È‡M¯ BÈ‡Â56. ¿≈««ƒ¿…¿≈∆¿«¿ƒ∆«∆

ÂÈ¯Á‡ L¯ÁÏ e‚‰pL ÌB˜Óe57L¯ÁÈ -58ÌB˜Ó . »∆»¬«¬«¬»«¬»
¯ÈkO‰Ï e‚‰pL59Ú˜¯˜ ·b ÏÚ ˙BÏÈ‡60- ∆»¬¿«¿ƒƒ»«««¿«

ÔÈ¯ÈkOÓ61ÔÓ ˙BÁÙa Ì˙Ò BÏ ¯ÈkO‰L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
Úe„i‰62ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÈkO‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ; «»«»∆»¬∆…¿«¿ƒƒ»≈

ÏÚ ¯˙Èa epnÓ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ BÏƒ»««ƒ∆»«ƒ∆¿»≈«
Úe„i‰63‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .64. «»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

קג:53) בקרקע.54)שם נשארים השבלים וקני במגל,
השורש.55) המנהג.56)עם מן לשנות רוצה מהם כשאחד

- בטענה לקצור, שנהגו במקום לעקור מעכב הקרקע בעל
הקצירה  לאחר התבואה של הקשין בשדה שישארו שרוצה
שהקצירה  - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר הקרקע; לזבל
הקרקע  בעל לעקור, שנהגו ובמקום העקירה. מן היא קלה
ואינה  נקיה, בשדה רוצה שהוא - בטענה לקצור, מעכב
הוא  שצריך - בטענה מעכב, המקבל או והחוכר לזבל. צריכה
הל' להלן ראה מהקש, גם חלקו נוטל (שהמקבל בקש לחלקו

(שם). בהמותיו למאכל העקירה 57)י) או הקצירה אחר
ולהשמידם, שבשדה רעים עשבים של שרשים להפוך כדי

לכשתזרע. ויצמחו יחזרו שם,58)שלא בגמרא ואמרו
שהתבואה  בעוד הרעים מעשביה השדה ניכש שאפילו
העקירה. או הקצירה אחר מלחרוש בזה נפטר אינו בקמתה,

מפירות 60)שם.59) גם השוכר נוטל הקרקע שאגב
בהם. טורח שאינו אע"פ – הסתם 61)האילנות מן כלומר,

מושכרין. שלא 62)הם מקום, באותו המקובל מהשער
שכמנהג  הדעת, על מתקבל - השכירות בשעת כך על התנה
לטעון: יכול השדה בעל אין ולפיכך השכיר, המדינה
מפירות  תיטול שלא עלֿמנת המקובל, מן בפחות השכרתי

ביותר 63)האילנות. ששכרו לטעון יכול המקבל אין
שמן  האילנות, מפירות גם לו שיהיה דעת על מהמקובל,

(שם). שכר המדינה כמנהג הבא 64)הסתם וכל כלומר,
השכירות. בשעת כך על להתנות עליו - לשנות

.Ê¯ÎBÁ‰65,ÌÈhÁ ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈«¬»»ƒƒ
‰˙˜ÏÂ66dÎBzÓ BÏ Ô˙B -67‡Ï - ˙BÙÈ ‰ÈhÁ eÈ‰ . ¿»¿»≈ƒ»»ƒ∆»»…

BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˜eM‰ ÔÓ EÏ Á˜BÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È…«¬≈ƒ≈«¿ƒ«∆»≈
dÎBzÓ68,ÌÈ·Ú ÈlÒ ‰¯OÚa Ì¯k epnÓ ¯ÎÁ . ƒ»»«ƒ∆∆∆«¬»»«≈¬»ƒ

eÒÈ¯˜‰Â69e¯ˆ·pL ¯Á‡70¯Á‡ e˜lL ÌÈ¯ÓÚ ÔÎÂ , ¿ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈√»ƒ∆»««
e¯ˆ˜pL71ÔÎBzÓ BÏ Ô˙B -72B¯ÎÁ .73Èck ‰¯OÚa ∆ƒ¿¿≈ƒ»¬»«¬»»«≈

ıÈÓÁ‰Â ,ÔÈÈ74·BË ÔÈÈ BÏ ÔzÏ ·iÁ -75epnÓ d¯ÎÁ . «ƒ¿∆¡ƒ«»ƒ≈«ƒ¬»»ƒ∆
‡zÒtÒ‡ ÏL ÌÈ¯ÓÚ ‰‡Óa76,¯Á‡ ÔÈÓ dÚ¯Êe , ¿≈»√»ƒ∆«¿«¿»¿»»ƒ«≈

B‡ ,‰˙˜ÏÂ ,‡zÒtÒ‡ dÚ¯Êe ,dL¯Á Ck ¯Á‡Â¿««»¬»»¿»»«¿«¿»¿»¿»
‡zÒtÒ‡ ‰lÁza dÚ¯fLdÚ¯Ê Ck ¯Á‡Â ,dL¯ÁÂ , ∆¿»»«¿ƒ»«¿«¿»«¬»»¿««»¿»»

˙¯Á‡ ÌÚt77‡l‡ ,dÎBzÓ BÏ Ô˙B BÈ‡ - ‰˙˜ÏÂ , «««∆∆¿»¿»≈≈ƒ»∆»
‰pL È¯‰L ,‰·BË ‡zÒtÒ‡ BÏ Ô˙B78‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈«¿«¿»»∆¬≈ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

שבעל 65) הוא, כך הקבלנות שהסדר - המקבל קו: שם
או  רע יבול בין השדה, שתוציא מה כפי חלקו נוטל השדה

שם). רש"י (ע' ורע.66)טוב כחוש יבול שעלה

קצובים,67) בפירות השדה שוכר שהחוכר אע"פ כלומר,
חיטים  לקנות עליו - מעט יבול השדה תוציא שאפילו היינו
נסתלק  לא מכלֿמקום – שקבעו מה כפי לו ולשלם מהשוק
שהשדה  כפי החיטים, ומאותן קרקעו, מפירות השדה בעל
(מגידֿמשנה). חכירותו שכר לשלם החוכר יכול הוציאה,

יפות,68) חיטים בהוציאה הטעם והוא שהואֿהדין כלומר,
קרקעו  מפירות השדה בעל נסתלק שלא - מתוכה לו שנותן
מן  מסוים חלק מקבל השדה שבעל בקבלנות, וכלֿשכן

טוב. ובין רע בין השדה, שתוציא כפי הופג 69)היבול
ונתחמצו. בכרם.70)טעמם בשדה 71)ועודם ומונחים

שיתייבשו. לקתה 72)כדי כדין דינם - בשדה הם עוד כל
ע"פ  – שם (גמרא שליחותה מילאה טרם שהשדה במחובר,

חכרו.73)רש"י). אם אבל תימן: היין 74)בכת"י
החוכר. בבית בחביות כבר כשהיו שחכר, הכרם מיבול

אלא 75) לקו לא הענבים שהרי שליחותה, מילאה שהשדה
מימרא  (שם לכך גרם ומזלו לקה, החוכר בבית יין כשנעשה

שם). רש"י ע"פ – אשי על 76)דרב וחכרה - אספסת,
אספסת. לזורעה דעת 77)דעת על אלא קיבלה לא והוא

(לחםֿמשנה). אחת פעם שכל 78)שיזרענה כלומר,
לו שנותן כלקתה דינה אין שהמחכיר ששינה מפני מתוכה,

השינוי  לרגל שבא מיבול לקבל דעתי היתה לא לטעון: יכול
בגמרא, אחרת נוסחא היתה רבינו שלפני וכנראה קט). (שם
היתה  איך לנו פירש ולא (מגידֿמשנה. לפנינו שהיא מזו
רבינו  דין שמעמיד המשנה' ב'מרכבת וראה רבינו. נוסחת

נוסחתנו). כפי גם

.Á¯ÎBÁ‰79LkÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O80¯Ó‡Â , «≈»∆≈¬≈¿…»»¿«≈¿»«
E¯ÈÎÁ EÏ Ô˙B ÈÈ¯‰ ?EÏ LÈ „ÒÙ‰ ‰Ó :BÏ81- ! «∆¿≈≈¿¬≈ƒ≈¿¬ƒ¿

BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡82‰z‡ ¯ÁÓÏ : ≈¿ƒ∆¬≈≈¿»»«»
‰pnÓ ‡ˆBÈ83ÌÈ·OÚ ‰ÏÚÓ ‡È‰Â ,84¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈ƒ∆»¿ƒ«¬»¬»ƒ«¬ƒ»«

‰B¯Á‡a :BÏ85BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ L¯BÁ È‡86. »«¬»¬ƒ≈»≈¿ƒ

קה.79) צמחי 80)שם בין שעלו הרעים העשבים לעקור
הרבה  תבואתה על הזרע מוסיף אותן "וכשמנקין התבואה
אצל  ידוע דבר וזה הזרע, אל כוחה כל השדה שתתן לפי
ובמקום  - המשנה) בפירוש רבינו (לשון אדמה" עובדי
וראה  ד, סעיף שם ושו"ע ('טור' כאן ידובר לנכש, שנהגו

ולחםֿמשנה). לא 81)מגידֿמשנה אפילו הרי כלומר,
שהוקצב, כפי חכירך תקבל שהרי כלום, תפסיד לא אנכש
(ראה  עלי ההפסד שכל במקום לנכש להכריחני רשאי ואינך

שם). המשנה, לחוכר.82)פירוש השדה בעל
לו.83) היבול.84)ומחזירה את אחר 85)וממעטים

העקירה. או ליה,86)הקצירה דאמר "משום קה. שם
עד  הזמן בפרק שיפול הזרע פירוש, נפל" דנפל בזרא
את  אלא משמידה החרישה אין כלומר, יפול, החרישה
ואם  ויצמח, שנפל הזרע את ולא ושרשיהם, הרעים העשבים
ולשנה  הקרקע, על שיפלו זרעים העשבים יעלו תנכש לא

שם). רש"י (ע"פ עשבים יצמיחו הבאה

.Ë¯ÎBÁ‰87‡Ï - ÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ B¯·ÁÓ ‰„O «≈»∆≈¬≈¿»¿»¿ƒ…
Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BLÈÁÎÓ ÔÈhÁ‰L ÈtÓ ,ÌÈhÁ ‰pÚ¯ÊÈƒ¿»∆»ƒƒƒ¿≈∆«ƒƒ«¿ƒ∆««¿«
‰pÚ¯ÊÈ - ÌÈhÁ dÚ¯ÊÏ d¯ÎO .ÌÈ¯BÚO‰Ó ¯˙È»≈≈«¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒƒ¿»∆»
- ‰‡e·z ;‰‡e·z ‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ .ÌÈ¯BÚO¿ƒƒ¿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



קיג zexiky zekld - mihtyn xtq - xii` b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈË˜ ‰pÚ¯ÊÈ88da ‡ˆBiÎÂ Ï···e .89‰pÚ¯ÊÈ ‡Ï - ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈»…ƒ¿»∆»
˙ÈË˜90ı¯‡‰ ˙‡ ˙LÁÎÓ ÌL ˙ÈËw‰L ÈtÓ ,91. ƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ»«¿∆∆∆»»∆

קו:87) שם במשנתנו.88)משנה, הרי"ף כגירסת
תבואה, יזרענה "קטנית מהופכת: גירסא שבידינו, ובספרים

קטנית". יזרענה לא אדמתה 89)תבואה שטבע ארץ כל
בבל. הרי"ף.90)כשל נוסחת ע"פ – ק. "ועיקר 91)שם

ממיני  מין ולזרוע שדה לחרוש עמו כשיפסוק הוא הדבר
(פחות) מעט שהזיקו מה לזרוע לו) (מותר לו יש הזרעים,
שהזיקו  מה יזרע ולא עמו, שפסק (מהמין) הדבר  מאותו
אותו  בטבע שיודעים עלֿפי בזה ועושים ממנו. (יותר) גדול
(לשון  ועבודתה" בחרישה המתעסקין מן בזריעה המקום
נאמר  זה שדין רבינו, דעת שם). המשנה, בפירוש רבינו
לעכב  יכול השדה בעל - בקבלנות אבל בשוכר, או בחוכר
השכירות, בשעת שהוסכם מזה אחר מין לזרוע המקבל על
שהרי  שהוסכם, מהמין פחות בקרקע שהזיקו למין אפילו
זה  למין אומר: השדה, מתבואת חלקו שנוטל השדה בעל
- מגידֿמשנה ראה הרמב"ן. (כדעת צריך אני שהוסכם
הל' ולהלן ג, הל' למעלה וראה ד. ס"ק שכד סימן הגר"א

יד).

.ÈÏa˜Ó‰92B¯·ÁÓ ‰„O93˙BËÚeÓ ÌÈLÏ94ÔÈ‡ - «¿«≈»∆≈¬≈¿»ƒ»≈
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a ÌeÏk Ïa˜ÓÏ95da ‡ˆBiÎÂ96‡ÏÂ , «¿«≈¿¿««ƒ¿»¿«≈»¿…

˙BÏÈ‡‰ Á·La97Ô‰ÈÏ‡Ó e‡ˆiL98‰„Oa99Ï·‡ ; ¿∆«»ƒ»∆»¿≈¬≈∆«»∆¬»
˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ·MÁÓ100B˙B‡ Ô‰a ‰È‰ el‡k ¿«¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»∆

‰„O‰ ÏÎa Ú¯fL Ú¯Ê101˙BÏÈ‡‰ eÁÓvL ‡e‰Â . ∆«∆»«¿»«»∆¿∆»¿»ƒ»
BÈ‡L ÌB˜Óa e‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa¿»»»ƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿¿»∆≈

‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯102ÌeÏk BÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ -103Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰Ó˜M‰ ˙¯B˜a BÏ LÈ - ¯˙È B‡ ÌÈL Ú·L dÏa˜104 ƒ¿»∆«»ƒ»≈≈¿««ƒ¿»

ÌL eÈ‰Â ,‰„O‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ .da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈ƒ«»∆¿»»
¯În‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈÚ¯Ê105‡ÏÂ e¯Ó‚pL B‡ , ¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿…

L - Ô¯ÎÓÏ ˜eM‰ ÌBÈ ÚÈb‰ÏÚaÓ ÏËBÂ Ô˙B‡ ÔÈÓ ƒƒ««¿»¿»»ƒ»¿≈ƒ««
Ú˜¯w‰106Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Ïa˜Ó‰ ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . ««¿«¿≈∆¿ƒ«¿«≈««««¿«

Lw·e Ô·za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,‰‡e·za107ÔÈ˜ÏBÁL ÌLk . «¿»»¿ƒ«∆∆««¿≈∆¿ƒ
˙B¯BÓfa ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈia108ÌÈ„ÈÓÚn‰ ÌÈw‰ Ï·‡ . ««ƒ»¿ƒ«¿¬»«»ƒ««¬ƒƒ

ÌÈÙb‰ ˙Áz109el‡ È¯‰ - ˙eÙzLa Ô˙B‡ e˜ Ì‡ : «««¿»ƒƒ»»¿À»¬≈≈
‰wL ‰Ê - Ô‰Ó „Á‡ ÏMÓ Ô‰ Ì‡Â ;Ô‰a ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ∆∆»≈∆∆∆»»

BlL Ô‰ È¯‰ Ô˙B‡110.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¬≈≈∆¿≈…«≈»∆

שם.92) לזורעה.93)משנה, דעת משבע 94)על פחות
פ"א 95)שנים. לדמאי בפירושו (רבינו מדברי תאנה עץ

בנין  לקורות משמשים השקמה ענפי מקומות). ובכמה מ"א,
יכרות  ואם שנים, שבע שיגדלו עד קורות נעשים ואינם
שנים, משבע פחות זמן אחר השדה את ויחזיר הענפים
(ע"פ  שקיבלה בעת שהיתה במצב מחזירה שאינו נמצא
קרקע  אגב אילנות להשכיר שנהגו במקום ואפילו רש"י).
אילנות  אמרו שלא בקורות, לו אין ו) הל' למעלה (ראה
במגידֿ מובא (ראב"ד לקורות ולא לפירות אלא מושכרין
ללמדנו  כלום", למקבל "אין וכתב: רבינו דייק משנה).
בשני  השקמה שהשביחה השבח מן כלום נוטל שאינו

צז. הערה לקמן ראה בגמרא. שם כרבא כל 96)הקבלנות.

השקמה. כעץ שטבעה השדה 97)אילן בשבח כלומר,
באילנות. הנמצאים 98)שהושבחה האילנות משרשי
שם). (שטמ"ק לנוטעה 99)בשדה השדה קיבל לא שהרי

דעת  על אלא לשדה המקבל ירד לא כלומר, לזורעה. אלא
על  ולא זריעה ע"י השדה שתשביח מהשבח חלק שיטול
"שאפילו  רבא לדעת בגמרא (שם באילנות השדה שבח דעת
בשבח  חלק נוטל אינו פירוש, לו", אין שקמה בשבח
ירד  שלא הקבלנות, זמן (בפרק ונתעבו שנתרבו הענפים
זה  דין כתב רבינו הזריעה). שע"י השבח דעת על אלא
האילנות, בשבח לו יש שהחוכר, דעתו, ונראה במקבל.
שבח  כל דעת על לשדה יורד שהחוכר מפני והטעם
בחכרה  אפילו לנוטעה הוא רשאי שהרי השדה, שתשביח
ט. בהל' (כמבואר יותר הקרקע מכחישין אינן אם - לזריעה
שהבאנו  הרמב"ן שיטת כפי והוא ד. ס"ק שכה סי' הגר"א
ממה  לשנות רשאי המקבל שאין פט, בהערה למעלה
אינם  שאם כתב, שם וב'טור' הקבלנות. בשעת שהוסכם
לנוטעם, המקבל רשאי מהזרעים, יותר הקרקע את מכחישים

חלקו). נוטל הוא זה שתפסו 100)ומשום השדה שטח
הזריעה. שטח והמעיטו מאיליהן שיצאו האילנות

פפא.101) ברב מעשה - חול.102)שם או סלעים במקום
ביבי).103) ברב מעשה - (שם הפסד כל לו נגרם לא שהרי
לקורות,104) ראוים ויהיו ענפיה יחזרו שנים שבע שעד

לקוצצן  רשאי [והוא שקיבלה. בעת שהיתה כמצב ומחזירה
ארבע  או שלוש בנות היו אם אפילו שנים, שבע כשישלימו

שכה]. סימן 'טור' השדה. את שעודם 105)כשקיבל
ילקטם  ואם צרכם, כל נתבשלו שלא היינו לקרקע, צריכים
מהתוספתא  כן ומוכיח הרמב"ן, בשם (מגידֿמשנה יפסדו

ה"א). ט פרק אם 106)בבאֿמציעא לו, המגיע חלקו כפי
גם  בתוספתא נאמר זה [דין (שם). לשליש או למחצה

שהרי 107)בשכירות]. אלו, דינים שייך לא ובחכירות
קג.). (שם חלוקה בסיס על שנקצצו 108)אינה הענפים

מקובצת'). 'שיטה ע"פ (שם הם הפירות שבכלל הגפנים, מן
באויר,109) תלויים והאשכולות זקופים הגפנים שיהיו כדי

סט.). בבאֿבתרא הרשב"ם (לשון בקרקע יתקלקלו ולא
שם:110)

.‡ÈÚhÏ B¯·ÁÓ ‰„O Ïa˜Ó‰111ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿«≈»∆≈¬≈ƒ«¿«≈»»««
‰¯OÚ ‰„O‰112˙B‡¯ea113‰‡ÒÏ114- ‰Ê ÏÚ ¯˙È . «»∆¬»»»ƒ¿»»≈«∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó115. ¿«¿¿ƒ»»∆«…

הר"י 112)לנוטעה.111) בשם (מגידֿמשנה נטיעות
לגפנים, שהכוונה (430 (ב"ב, במאירי וראה מיגאש.
לשורות). כאן שהכוונה מיגאש הר"י אומר שני ובפירוש

פרי.113) עושות שאינן בו 114)עקרות שזורעים שטח
ואם  אמה. חמשים על אמה חמשים ומידתו תבואה, סאה
חייב  המקבל אין כזה, בשטח עקרות נטיעות עשר צמחו
הוא, כך סאה בית נטיעת שדרך תחתיהן, אחרות ליטע
צה.) (בבאֿבתרא מוחל השדה ובעל בוראות, עשר שיוצאות
מגידֿ (עיין "למאה" שם: הרשב"ם וגירסת רבינו. כגירסת

כל 115)משנה). כמספר אחרות נטיעות לנטוע צריך
סימן  הנטיעות, מדרך יותר בוראות שיצאו כיון הבוראות.
הבוראות  כל מייחסים ולפיכך בנטיעה, שפשע הוא
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שצריך  שכל מקום, בכל אמרו זה וכלל (שם, לפשיעתו
יא). הל' מכירה מהל' פי"ח ראה הכל. מתקן - ולתקן לחזור

.·ÈÏa˜Ó‰116‰˙OÚ ‡ÏÂ B¯·ÁÓ ‰„O117LÈ Ì‡ , «¿«≈»∆≈¬≈¿…»¿»ƒ≈
B‰‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈ˙‡Ò ‡ÈˆBzL È„k da‰‡ˆ118·iÁ - »¿≈∆ƒ»«ƒ»≈««»»«»

da ÏthÏ Ïa˜Ó‰119‡‡ :Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . «¿«≈ƒ«≈»∆»≈¿««««¿«¬»
¯È‡Â Ìe˜‡120‰¯Ê‡Â Le„‡Â ¯nÚ‡Â ¯ˆ˜‡Â Ú¯Ê‡Â ¡¿»ƒ¿∆¿«¿∆¿…«¬«≈¿»¿∆¿∆
È¯k „ÈÓÚ‡Â121‰Ó B‡ ,BÈˆÁ ˙‡ Ïh˙Â EÈÙÏ ¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ…∆∆¿«

e˙iM122‰n·e ÈÏÓÚ ¯ÎOa ¯‡M‰ Ïh‡ È‡Â , ∆«¿«¬ƒ∆…«¿»ƒ¿«¬»ƒ«∆
È˙‡ˆB‰L123. ∆≈ƒ

קה.116) בבאֿמציעא וגמרא לה.117)משנה כראוי
וריש 118) ינאי רבי דבי כדברי (שם, בשדה שהושקעה

כרחו.119)לקיש). ואחרוש.120)על אעמוד
תבואה.121) תנאם.122)ערימת כפי רביע, או שליש
להוציא 123) בה יש אם בה לטפל חייב לפיכך כלומר: שם,

כרי, ואעמיד וכו' איקום אנא כותב: הוא שהרי סאתים,
בה  יהיה אם הצריכות, העבודות כל בה אעבוד כלומר
(שם) חכמים אמרו כרי, ושיעור כרי. להעמיד כדי שיעור
סאתים  ישארו ההוצאות שינכו אחר היינו סאתים, שהוא
בחכירות  שהרי בלבד, בקבלנות והמדובר כרי. להעמיד כדי
לא, או בשדה יטפל המקבל אם ענין כל השדה לבעל אין

שם). (רש"י שהוקצבו חכירותו דמי יקבל שהוא משום

.‚ÈÏa˜Ó‰124da ‰ÎfL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÓ ‰„O125 «¿«≈»∆≈¬≈¿««∆»»»
d¯È·B‰126,˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ ‰nk d˙B‡ ÔÈÓL - ƒ»»ƒ»«»ƒ¿»«¬

BÏ ÚÈbÓ ‰È‰L B˜ÏÁ BÏ Ô˙BÂ127ÏÚ·Ï ·˙Bk CkL . ¿≈∆¿∆»»«ƒ«∆»≈¿««
„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :Ú˜¯w‰128ÌlL‡ , ««¿«ƒƒ¿»«¬≈¬«≈

‡·ËÈÓa129d˙ˆ˜Ó ¯È·B‰ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â .130ÈtÓe . ¿≈¿»¿«ƒƒƒƒ¿»»ƒ¿≈
?ÌlLÏ ·iÁ˙ ‰Ó131¯·„ BÓˆÚ ÏÚ ˜Òt ‡lL ÈtÓ »ƒ¿«≈¿«≈ƒ¿≈∆…»«««¿»»

·eˆ˜132‡zÎÓÒ‡k ‡È‰ È¯‰ :¯Ó‡pL È„k133‡l‡ , »¿≈∆…«¬≈ƒ¿«¿«¿»∆»
‡·ËÈÓa ÌlLiL ‰˙‰134„aÚLÂ ¯Ób CÎÈÙÏe , ƒ¿»∆¿«≈¿≈¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈

BÓˆÚ135Ôz‡ ,„·Ú‡ ‡ÏÂ ¯È·B‡ Ì‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿¬»ƒ»«ƒƒ¿»«¬≈∆≈
ÔÈ¯È„ ‰‡Ó EÏ136‡zÎÓÒ‡ ‰Ê È¯‰ -137·iÁ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ»ƒ¬≈∆«¿«¿»¿≈«»

„·Ïa ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk Ô˙B ‡l‡ ,ÌlLÏ138. ¿«≈∆»≈¿ƒ«∆¿»«¬ƒ¿«

קד.124) שם נקנית 125)משנה, שקרקע הדרכים באחד
בו. לחזור יכול ואינו צט:), (שם חרשה 126)בהם לא

בור. שדה ועשאה זרעה, תנאם.127)ולא ולא 128)כפי
פע  בה לה.אעשה הראויה הוא 129)ולה וכן כצ"ל,

ומהרי"ף  כת"י, כמה בשם הדק"ס הביא (וכן רומי בדפוס
היינו  השדה, של - שלה במיטב כלומר קושטא), דפוס
היתה  אם לעשות ראויה היתה שהשדה והטוב הגבוה כיבול
קדם', ב'גנזי וראה שם. הרע"ב (ע"פ כראוי וזרועה חרושה

.(99 עמוד ס"ה תילתא"130)לוין "אוביר בגמרא שם
אינו 131)(שליש). שהרי היא, אסמכתא והלא כלומר,

לא  או יהיה אם האומר "וכל יוביר, אם במקרה אלא מחייב
יהיה  שמא סומכת עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה,
ז). הל' מכירה מהל' בפי"א רבינו (לשון יהיה" לא שמא או

המשוער.132) ההפסד חישוב בסיס על שלא מסוים, סכום
אלא 133) כן אמר ולא יהיה, לא שעדיין סומכת שדעתו

בדבר 134)להגזים. עצמו התחייב ולא ההפסד, כפי

זה 135)גוזמא. שאין במיטבה משלם הוא בדין כלומר,
בכסףֿמשנה  וראה כאן, מימוניות הגהות (ע"פ אסמכתא

שם). ההפסד.136)מכירה מכפי יותר ולא 137)היינו
קד:). (שם להגזים אלא כך אמר ולא עצמו, ושיעבד גמר

לא 138) אמנם שאמר. דינרין המאה בכלל עצמו שהתחייב
אסמכתא, אלא זה שאין דינרין, מאה לתשלום עצמו שיעבד
מאה  במסגרת עצמו ושיעבד גמר המשוער ההפסד כפי אבל
במיטבה  אשלם אעביד ולא אוביר אם כדין זה והרי הדינרין,
שהרי  בלבד, בקבלנות המדובר זו בהלכה גם שם). (רי"ף
את  יעבד בין חכירות, דמי השדה בעל מקבל בחכירות

יובירה. ובין השדה

.„ÈÏa˜Ó‰139ÔÈÓLÓL dÚ¯ÊÏ ‰„O140dÚ¯Êe , «¿«≈»∆¿»¿»À¿¿ƒ¿»»
ÌÈhÁ ‰˙OÚÂ ,ÌÈhÁ141‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰nk ÔÈÂML ƒƒ¿»¿»ƒƒ∆»ƒ«»∆ƒ¿»

M‰ ÔÓ ˙BOÚÏBÏ ÔÈ‡ - ÔÈÓLÓ142‡l‡ ÂÈÏÚ «¬ƒ«À¿¿ƒ≈»»∆»
˙ÓÚ¯z143˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰˙OÚ . «¿…∆»¿»»ƒ«∆ƒ¿»«¬

ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ144‡È‰M ‰Ó ÈÙk Ïa˜Ó‰ BÏ ÌlLÓ - ƒ«À¿¿ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«∆ƒ
¯˙È ÌÈhÁ ‰˙OÚ .ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¿̄»«¬ƒ«À¿¿ƒ»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜ÏBÁ - ÔÈÓLÓM‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿»«¬ƒ«À¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ¯kzOnL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈaL È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈≈∆««ƒ∆ƒ¿«≈««

Ú˜¯w‰145. ««¿«

קד:139) אבל 140)שם החיטים, מן יקרים שהם
החיטים. מן יותר הקרקע השדה 141)מכחישים הוציאה

חיטים. של  עשר השדה.142)יבול שהרי 143)לבעל 
המקבל  השדה לבעל לו יש תרעומת ברם כלום, הפסיד לא
צריך  היה והוא שומשמין זרעה ולא ששינה מה על
בדמי  בשוק שומשמין לקנות לו שאפשר ואע"פ לשומשמין.
ק  ס"ק שכו (סמ"ע מקרקעו שומשמין הוא רוצה החיטים,
י, ט, בהלכות רבינו בדעת הגר"א לשיטת בהתאם עיי"ש),
ולזרוע  לשנות רשאי המקבל שאין הרמב"ן, כדעת שהיא
תרעומת, השדה לבעל יש ולפיכך שהוסכם, מזה אחר מין
ואפילו  פחות, שמכחיש למין לשנות רשאי החוכר אבל

כאן). אין לטובה 144)תרעומת טוען המקבל ואין כלומר,
מן  פחות החיטים שכחש הקרקע כחש למעט נתכוונתי,
ולא  ארעא, "תכחוש לו אומר השדה בעל שהרי השומשמין,
בעל  יכחש ולא הקרקע שתכחש מוטב מרא", ליכחוש
קד:). שם הגמרא ע"פ ג, ס"ק שם (סמ"ע הקרקע

השומשמין 145) לבין שעשתה החיטים שבין ההפרש
הוא  "אטו קד:) (שם אומרים שאנו לעשות, ראויה שהיתה
השביח, המקבל רק (האם אשבחה" לא ארעא אשבח,
השבח  את לייחס שיש כשם כלומר, השביחה), לא והקרקע
יש  כך והשביח, רב טיפול בשדה והשקיע שטרח למקבל

שהשביחה. לקרקע השבח לייחס

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המדינה,1) כמנהג שהכול הפועלים, את שוכר דין יבאר

על  שוכר ודין העבודה, באמצע בהם שחזרו פועלים ודין
מציאה. שמצא יום שכיר ודין שליח, ידי

.‡¯ÎBO‰2Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÌÈÏÚBt‰ ˙‡3ÌÈkL‰Ï4 «≈∆«¬ƒ¿»«»∆¿«¿ƒ
·È¯Ú‰Ïe5‡lLÂ ÌÈkL‰Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó , ¿«¬ƒ»∆»¬∆…¿«¿ƒ¿∆…

ÔtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ·È¯Ú‰Ï6ÔeÊÏ e‚‰pL ÌB˜Ó .7- ¿«¬ƒ≈»¿À»»∆»¬»
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˙B¯‚B¯‚a ˜tÒÏ ;ÔeÊÈ8Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Ó˙a B‡ »¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ .˜tÒÈ - ÌÈÏÚBtÏ9. «¬ƒ¿«≈«…¿ƒ¿««¿ƒ»

פג.2) בבאֿמציעא ששכרם.3)משנה לעבודה 4)לאחר
השמש. זריחת החמה.5)עם  שקיעת לשנות 6)אחר

על  עמהם התנה ולא סתם ששכרן מאחר המדינה, ממנהג
שכרם  ואפילו ר"י) בשם שם ('תוספות' השכירות בשעת כך
התנה  שלא שכל מדינה, באותה המקובל מהשער ביותר

שם). (גמרא יותר משובחת השכירות שהשוכר 7)בשעת
סעודתם. מזון לפועלים על 8)נותן נוסף בגרוגרות, גם

הסעודה. שם.9)מזון

.·¯ÎBO‰10ÌÈLÎÂ „Á‡k :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿»«¿∆»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ ÈaÓ11¯˙i‰Â ˙e¯ÈÎOaL ˙eÁt‰ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿≈»ƒƒ«»∆«¿ƒ¿«»≈

Ô‰ÈÈa ÔÈnLÓe ,˙e¯ÈÎOaL12. ∆«¿ƒ¿«¿ƒ≈≈∆

כחכמים.10) פז. בשעת 11)שם מסוים שכר עמו קצץ לא
אחד  שפועל השכר כפי שכרך הרי לו: אמר אלא השכירות,
שער  מקום באותו ואין - בכך נשכרין העיר מפועלי שנים או

הפחות 12)אחיד. בין שיש השכר הפרש כלומר,
נשכרים  שיש כגון שבשכירות, היתר לבין שבשכירות
לו  ונותן ביניהם מחלקים בארבעה, נשכרים ויש בשנים,
שם, מקובצת' ב'שיטה מובא חננאל, רבינו (כפירוש שלושה

הרמ"ה). בשם שלא סימן ה'טור' פירש וכן

.‚BÁeÏLÏ ¯Ó‡13‰LÏLa ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ :14, »«ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒƒ¿»
‰Úa¯‡a Ô¯ÎOe CÏ‰Â15:ÁÈÏM‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ : ¿»«¿»»¿«¿»»ƒ»«»∆«»ƒ«

‰Úa¯‡ Ì‰Ï Ô˙B - ÈÏÚ ÌÎ¯ÎO16ÏÚaÓ ÏËBÂ , ¿«¿∆»«≈»∆«¿»»¿≈ƒ««
‰LÏL ˙Èa‰17BÒÈkÓ „Á‡ „ÈÒÙÓe ,18:Ì‰Ï ¯Ó‡ . ««ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒƒ»«»∆

˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO19˙Èa‰ ÏÚa Ì‰Ï Ô˙B - ¿«¿∆«««««ƒ≈»∆««««ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók20‰LÏLa ¯kOpL ÈÓ ‰È„na ‰È‰ . ¿ƒ¿««¿ƒ»»»«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»

‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡ - ‰Úa¯‡a ¯kOpL ÈÓeƒ∆ƒ¿»¿«¿»»≈≈»∆∆»
‰LÏL21ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,22‰na . ¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c23Ï·‡ ;˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆≈¿«¿»ƒ∆∆¬»
˙¯k ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰24Ô˙B - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â »¿»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈ƒ»»«¿»»≈

‡ ‡Ï el‡L ;‰Úa¯‡ ˙Èa‰ ÏÚa Ì‰ÏÌ‰Ï ¯Ó »∆««««ƒ«¿»»∆ƒ…»«»∆
¯Ó‡ .‰Úa¯‡ ‰ÂL eOÚÂ eÁ¯Ë ‡Ï ,‰Úa¯‡ BÁeÏL¿«¿»»…»¿¿»»∆«¿»»»«
ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ÈÏ ¯ÎO :˙Èa‰ ÏÚa BÏ««««ƒ¿…ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«
‰ÂL ÔzÎ‡ÏÓ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏLa ¯ÎOÂ¿»«ƒ¿»««ƒ∆¬≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡25‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ -26È¯‰L ,ÏÚ eÏa˜ «¿»»≈»∆∆»¿»∆¬≈ƒ¿«
ÔÓˆÚ27ÁÈÏM‰ ÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈÂ ,28BÏ ¯Ó‡ . «¿»¿≈»∆«¿…∆««»ƒ«»«

Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰LÏLa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ¿»¿»««»ƒ«¿»«»∆
- ˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók eÈ¯‰ :e¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»¿¬≈¿»∆»«««««ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ˙Èa‰ ÏÚa ÔziL ‡l‡ ÔzÚc ÔÈ‡29. ≈«¿»∆»∆ƒ≈««««ƒ»≈««¿»»
CÎÈÙÏ30- ‰Úa¯‡ ‰ÂL Ì‡ :eOÚM ‰Ó ÔÈÓL ¿ƒ»»ƒ«∆»ƒ»∆«¿»»

‰Úa¯‡ ÔÈÏËB31Úe„È BÈ‡ Ì‡Â ;˙Èa‰ ÏÚaÓ32B‡ ¿ƒ«¿»»ƒ««««ƒ¿ƒ≈»«
‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÂL BÈ‡33ÏÚa BÏ ¯Ó‡ . ≈»∆≈»∆∆»¿»»«««

,‰LÏLa Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ CÏ‰Â ,‰Úa¯‡a ˙Èa‰««ƒ¿«¿»»¿»««»ƒ«¿»«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa ¯Ó‡L ‰Ók :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿¿»∆»«««««ƒ««ƒ
,‰LÏL ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÔzÎ‡ÏnL∆¿«¿»»»«¿»»≈»∆∆»¿»

Ú eÏa˜Â ‰LÏL eÚÓL È¯‰LÌ‰ÈÏ34. ∆¬≈»¿¿»¿ƒ¿¬≈∆

עו:13) ופועל.14)שם פועל לכל דינרים בשלשה 
שם. ברי"ף הוא וכן שלשה, בשלשה התימנים: ובכת"י

הפועלים 15) ושער ארבעה. בארבעה תימן: ובכת"י ברי"ף
שלושה. הוא על 16)הנהוג וקיבל עמהם, שקצב מה כפי

השכירות. אחריות עמו.17)עצמו שהתנה מה כפי
בארבעה 18) קבוע מקום באותו הפועלים שער אם אמנם,

השוכר  כדין שההנהו, מה כפי ארבעה הבית מבעל נוטל -
שנוטל  ט הל' להלן שמבואר חבירו, בשל והראה הפועל את
הרמ"ך, בשם שם מקובצת' ('שיטה שנהנה מה כפי מחבירו
סמ"ע  ועיין אומרים', 'ויש בשם שלב סי' הרמ"א כתב וכן

ב. ס"ק שם ושאין 19)וש"ך שליח שהוא שהודיעם היינו,
שם). (שטמ"ק עליו השכר שער 20)אחריות ואם

- בארבעה ואם שלושה. להם נותן בשלושה, הוא הפועלים
למרות  בארבעה ושכרם השליח ששינה מאחר ארבעה.
בקציצתו  ואין שליחותו בטלה בשלושה, אמר הבית שבעל
נעשית  השכירות כאילו זה מקרה דנים אנו ולפיכך ממש,
(רי"ף  המדינה מנהג כפי ששכרם שכר, קציצת בלא סתם

בלא 21)שם). השוכר דעת - קבוע שער שאין שבמקום
לגלות  הפועלים ועל הנמוך, השער על הסתם מן קציצה
גילו  שלא וכיון בארבעה, אלא נשכרים אינם שהם דעתם
השוכר. דעת כפי לעבודה שהסכימו אומרים, אנו - דעתם

אלא ולפ  להם אין - בארבעה שכרם שהשליח אף יכך,
הבית" בעל על "שכרכם השליח מן ששמעו מאחר שלשה,
קציצת  על לסמוך ולא הבית לבעל דעתם לגלות עליהם היה

ג). ס"ק שלב סי' סמ"ע שם, (רי"ף שאלמלא 22)השליח
לאחרים  עצמם ומשכירים טורחים היו בארבעה, שכרם
שם). (גמרא בארבעה ששוכרים במקום יש שהרי בארבעה,

ש"ך 23) (עיין המדינה כמנהג שלשה להם נותן הבית שבעל
ח). ס"ק שעבודתם 24)שם כגון להערכה, ניתנת שאינה

(גמרא  מים ונתמלא השדה סביבות חריץ בחפירת היתה
ארבעה.25)שם). שוה שהיא ניכרת מלאכתם כלומר,

הבית 26) בעל על שכרכם או עלי שכרכם אמר לאֿשנא
שם). זול.27)('טור' במחיר לשליח 28)לעבוד אומרים 

היה  בארבעה, לשכור אותך הרשה הבית ובעל הואיל -
מדמי  להפחית ולא בארבעה, ולשכור טוב להיות עליך
(משלי  אומר שהכתוב וכמו טובה, מאתנו ולמנוע השכירות
פא:). בבאֿקמא (ע"פ מבעליו טוב תמנע אל כז): ג,

אינו 29) הבית" בעל שאמר כמה "הרינו שאמרו מה כלומר,
הבית, בעל שאמר למה מסכימים שהם להתפרש ניתן
שאין  שלושה, אלא להם ואין בשלושה לשכור אמר ואפילו
ארבעה  להם מציע שהשליח שבזמן הדעת, על מתקבל זה
בעל  אמר שמא לומר התכוונו אלא לשלושה, הם יסכימו -

מארבעה. ביותר לשוכרם לפרש 30)הבית שאין כיון
דינם  הרי הבית, בעל שאמר השכר לסכום כהסכמה דבריהם
ושכרם  השליח והלך בשלשה הבית בעל אמר כדין
ואמר  הבית, בעל שאמר כמו הרינו אמרו: ולא בארבעה,
(מגידֿמשנה). הבית בעל על שכרכם השליח להם

ניכרת.31) ניכרת.32)כשמלאכתם מלאכתם שאין
מקום 33) באותו השער אם והואֿהדין שם. ורי"ף גמרא

המדינה. כמנהג ארבעה להם נותן - ארבעה שהוא מקובל
להם  נותן השליח - עלי שכרכם השליח להם אמר אם וכן
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למעלה  שנתבאר כמו שלושה, הוא שהשער אף ארבעה,
בגמרא 34)(מגידֿמשנה). נפשטה שלא בעיא זה דין

הסכמה  בדבריהם לראות יש אם הוא: והשיקול (שם),
אלא  בדבריהם דעתם ואין השליח, להם שאמר לסכום
שכך  לך מאמינים אנו לשליח לומר והתכוונו אימון, הבעת
שוה  עבודתם אפילו שלשה, אלא להם ואין הבית בעל אמר
הסכמתם  הביעו שהרי וכו', הרינו אמרו לא אם כמו ארבעה,
שיש  אומר, הנגדי והשיקול השליח; מן ששמעו כפי לעבוד
ואינם  השליח, בדברי איֿאמון הבעת בדבריהם לראות
"הרינו  לו: אמרו ולכן הבית, בעל אמר שכך לו מאמינים
ולכן  אומר, שאתה כפי ולא כלומר הבית", בעל שאמר כמו
לא  שהבעיה ומפני הבית. בעל שאמר כמו ארבעה נוטלים
ספק  כל כדין – שלשה אלא להם שאין רבינו פסק - נפשטה

שם). (רי"ף המוחזק מיד מוציאים שאין בממון

.„ÌÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰35eÚË‰Â ,36˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ «≈∆«¬ƒ¿ƒ¿∆««««ƒ
Ì˙B‡ ‰ÚË‰ ˙Èa‰ ÏÚa B‡37‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì‰Ï ÔÈ‡ - ««««ƒƒ¿»»≈»∆∆«∆

˙ÓÚ¯z ‡l‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39‡lLa ∆»«¿…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
eÎÏ‰40eÎÏ‰ Ï·‡ ;41‰‡e·z e‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯nÁ‰42, »¿¬»»¿««»ƒ¿…»¿¿»

‰ÁÏ ‡È‰Lk ‰„O e‡ˆÓe ÌÈÏÚBt43¯ÎOL B‡ , ¬ƒ»¿»∆¿∆ƒ«»∆»«
ÌÈÓ ‰‡lÓ˙pL ‰e‡ˆÓe ‰„O‰ ˙B˜L‰Ï44¯wa Ì‡ : ¿«¿«»∆¿»»∆ƒ¿«¿»«ƒƒƒ≈

BzÎ‡ÏÓ ˙Èa‰ ÏÚa45ÌÈÏÚBt ‰ÎÈ¯vL ‡ˆÓe ·¯ÚaÓ ««««ƒ¿«¿ƒ»∆∆»»∆¿ƒ»¬ƒ
ÌÈÏÚBtÏ ÔÈ‡ -46ÌeÏk47?˙BOÚÏ B„Èa ‰Ó ;48Ì‡Â ≈«¬ƒ¿«¿»«¬¿ƒ

¯wa ‡Ï49Ô¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -50ÏËa ÏÚBÙk51BÈ‡L ; …ƒ≈≈»∆¿»»¿≈»≈∆≈
ÔeÚË ‡a‰ ‰ÓB„52‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,Ô˜È¯ ‡aÏ53 ∆«»»«»≈»¿∆¿»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏË·Ï54eÏÈÁ˙‰ ‡lLa ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ
‰Î‡Ïna55¯ÊÁÂ ‰Î‡Ïna ÏÚBt‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»»¬»ƒƒ¿ƒ«≈«¿»»¿»«

ÌBi‰ ÈˆÁa elÙ‡ ,Ba56È· ÈÏ Èk :¯Ó‡pL ;¯ÊBÁ - ¬ƒ«¬ƒ«≈∆∆¡«ƒƒ¿≈
ÌÈ„·ÚÏ ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ - ÌÈ„·Ú Ï‡¯OÈ57ÔÈc „ˆÈÎÂ . ƒ¿»≈¬»ƒ¿…¬»ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ

‰Ó BÏ ÔÈÓL ?ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ Ba ¯ÊÁL ÏÚBt‰«≈∆»«««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
ÏËBÂ ‰OÚM58‡e‰ ÔÏa˜ Ì‡Â .59‰Ó BÏ ÔÈÓL - ∆»»¿≈¿ƒ«¿»»ƒ«

Ô¯ÎOL ˙Úa eÏÊe‰L ÔÈa .˙BOÚÏ „È˙ÚM60‡Ï ÔÈa ∆»ƒ«¬≈∆¿¿≈∆¿»»≈…
Ôk ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰ÏÊe‰L ÔÈa ,eÏÊe‰61ÏÊe‰ ‡Ï ÔÈa‰ ¿≈∆¿»¿»»««≈≈…¿»

˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL -62epnÓ Ïa˜ ?„ˆÈk . »ƒ«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ∆
‰Ó˜63ÌÈÚÏÒ ÈzLa ¯ˆ˜Ï64ÁÈp‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ , »»ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿»¿ƒƒ«

ÁÈp‰Â BÈˆÁ ‚¯‡ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ‚¯‡Ï „‚a ;dÈˆÁ∆¿»∆∆∆¡…ƒ¿≈¿»ƒ»«∆¿¿ƒƒ«
‰ÂL ‰È‰ Ì‡ :˙BOÚÏ „È˙ÚM ‰Ó BÏ ÔÈÓL - BÈˆÁ65 ∆¿»ƒ«∆»ƒ«¬ƒ»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰ML66Ï˜L BÏ Ô˙B -67˙‡ e¯Ó‚È B‡ , ƒ»ƒ»ƒ≈∆∆ƒ¿¿∆
ÔzÎ‡ÏÓ68ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÙÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰ Ì‡Â ;69- ¿«¿»¿ƒ»»«ƒ¿»»∆¿≈ƒ»ƒ

ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï Ô˙B BÈ‡70ÈˆÁ ‡l‡ eOÚ ‡Ï È¯‰L , ≈≈»∆∆»∆«∆¬≈…»∆»¬ƒ
‰Î‡ÏÓ71?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .72BÈ‡L ¯·„a ¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
„e·‡73„e·‡‰ ¯·„a Ï·‡ ;74˙BÏÚ‰Ï BzLt ÔB‚k , »¬»¿»»»»¿ƒ¿»¿«¬

‰¯Ln‰ ÔÓ75˙ÓÏ ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ ¯ÎOL B‡ ,76 ƒ«ƒ¿»∆»«¬¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰lÎÏ B‡77„Á‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏa˜ „Á‡Â ÏÚBt ¿«»¿«≈»∆∆»≈¿∆»«¿»

‰ÏÁL ÔB‚k ,Ò‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡78 ≈»«¬…∆»ƒ≈∆¡«¿∆»»
˙Ó BÏ ˙nL ÚÓL B‡79- Ba ¯ÊÁÂ Ò‡ ‡Ï Ì‡Â . »«∆≈≈¿ƒ…∆¡«¿»«

Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO80:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ?ÔÚËÓ „ˆÈk .ÔÚËÓ B‡ ≈¬≈∆«¿»≈««¿»≈»∆
e¯Ó‚iL „Ú !ÌÈzL eÏËe e‡Ba ,ÌÎÏ Èzˆˆ˜ ÚÏÒ∆«»«¿ƒ»∆¿¿«ƒ«∆ƒ¿¿

Ì‰Ï ÔzÈ ‡ÏÂ ,ÔzÎ‡ÏÓ81.‰lÁz ˜ÒtM ‰Ó ‡l‡ ¿«¿»¿…ƒ≈»∆∆»«∆»«¿ƒ»
¯ÈÊÁÓ - ÌÈzL‰ Ì‰Ï Ô˙ elÙ‡Â82.˙ÙÒBz‰ Ô‰Ó «¬ƒ»«»∆«¿«ƒ«¬ƒ≈∆«∆∆

ÌÈ¯ÓB‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚBt ¯ÎBO ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÎBO „ˆÈk≈«≈¬≈∆≈¬ƒ¬≈ƒ¿¿ƒ
ÔÈÏÚBt‰ el‡Ï ÛÈÒBiL ÏÎÂ ,„·‡z ‡lL ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»∆……«¿…∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÔÓ ÏËB ÌÈBL‡¯Ï ˜ÒtM ‰Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰»¬≈ƒ««∆»«»ƒƒ≈ƒ

?‰nk „Ú .ÌÈBL‡¯‰83ÏL Ô¯ÎO È„k „Ú »ƒƒ««»«¿≈¿»»∆
ÌÈBL‡¯84ÔBÓÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .85- B„È ˙Áz ƒƒ¿ƒ»»»∆»««»

¯ÎBO86ÊeÊ ÌÈMÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ „Ú ‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï ≈¿«¿ƒ«¿»»««¿»ƒ«¬ƒƒ
ÏÚBt ÏÎÏ ÌBÈ ÏÎa87ÏÚBt‰ ¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡ ,88 ¿»¿»≈««ƒ∆¿««≈
‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL89?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .90ÔÈ‡L ¿»«¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt ÌL91;‰Î‡Ïn‰ ÌÈÏL‰Ï »¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿«¿ƒ«¿»»
‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â ,Ô¯ÎOa ¯kOÏ ÌÈÏÚBt LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ¿…ƒ¿»»¿»¿≈
ÔÈa - „·‡˙ ‡ÏÂ EzÎ‡ÏÓ ÌÈÏL‰Ï el‡Ó ¯ÎOe¿…≈≈¿«¿ƒ¿«¿¿¿……«≈

¯ÎBO92˙ÓÚ¯z ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ ,ÔÏa˜ ÔÈa93, ≈≈«¿»≈¬≈∆∆»«¿…∆
„È˙ÚM ‰Ó ÔÏawÏÂ ,‰OÚM ‰Ó ¯ÎBOÏ ÔÈÓLÂ¿»ƒ«≈«∆»»¿««¿»«∆»ƒ

˙BOÚÏ94. «¬

חזרו 36)שם:35) כלומר, הבית. בעל את שולל הוליכו
לעבודה. באו ולא עבודה.37)בהם להם מוסר ואינו

ולמצוא 38) לטרוח שעליהם מפני תרעומת, לפועלים
תביעת  אבל פועלים, למצוא – הבית ובעל אחר, מעביד
זה  הרי - במלאכה התחילו לא שעדיין כיון כאן, אין ממון

שם). רש"י (ע"פ בלבד על 39)דברים לפועלים שאין
תרעומת. אלא בו החוזר הבית אלא 40)בעל כאן שאין

כהתחלת 41)דברים. זה הרי המלאכה, למקום הפועלים
ששכירות  שכשם בו, לחזור יכול הבית בעל ואין המלאכה,
(כמבואר  בהם לחזור יכולים ואינם במשיכתם נקנית דברים
בהתחלת  נקנית פועלים שכירות כך – ח) הל' פ"ב למעלה

ממקום 42)המלאכה. תבואתו להביא חמרים ששכר כגון,
מצאו. ולא התבואה למקום והלכו שכר 43)מסוים,

ממי  לחה שהיא השדה ומצאו והלכו שדהו, לעדור פועלים
לעידור. ראויה ואינה עוד 44)גשמים צריכה ואינה

שם 45)להשקייה. שנמצאה המקום או שדהו היינו
לעשות.46)תבואתו. מה להם היה ולא למחרת שהלכו

תרעומת.47) לא ואפילו ממון, תביעת יש 48)לא כלומר
לדעת  לו ומאין מבערב, מלאכתו ביקר שהרי כאנוס, לדונו
מחר  יצטרך שלא מצב במלאכתו יתהווה שבןֿלילה

שלא 49)לפועלים. אף פועלים ושכר מבערב, מלאכתו
היינו  – הספק דעת שעל נראה לפועלים, הוא צריך אם בחן

שוכרם. – לעשות מה להם יהיה שלא כל 50)אפילו בעד
לחזור  יכול ואינו היא, מלאכה כהתחלת שהליכתם היום,
מה  מפרש [רבינו מ). הערה למעלה שביארנו (כמו בו
דלא  הא מדאורתא, לארעא דסיירא "הא שם בגמרא שאמרו
מלאכתו, הבית בעל שביקר כאן מדאורתא": לארעא סיירא
נאמר]. הפועלים שעל שמפרש כרש"י ולא ביקר, שלא כאן

השכירות,51) בשעת עמהם שהתנה כפי המלא שכרם
משכרו  לפחות מוכן שהאדם הסכום את ממנו ומנכים
הקצוב. השכר וליטול במלאכה לעשות מאשר בטל, ולישב
ששיעור  שם) (בבאֿמציעא גדולות' 'הלכות בעל וכתב
שלג  בסי' זהב' ה'טורי הביא (וכן השכר חצי הוא ההפרש
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הביא  וכן רש"י, בתשובת נמצא שכן ישן, מקובץ א ס"ק
חננאל). רבינו בשם או"ז הנוהג 52)הר"ח החמר שכר

טעונים. כשהם במלאכה.53)בחמורים היגע פועל
בהם 54) שחזרו שהפועלים למעלה, האמור הדין על חוזר

בד"א  רבינו ואומר תרעומת, אלא עליהם הבית לבעל אין
דין. ביניהם דברים.55)שאין אלא כאן שאין

בו.56) לחזור בידו אדם 57)הזכות אין כלומר, י. שם
לישראל  ממש כעבד להיות גופו למכור רשאי מישראל
לו, הנמכר זה כמו הקדושֿברוךֿהוא של עבדו שהוא אחר,

שכיר  תהא שלא היום, בחצי אפילו בו חוזר הפועל ות לפיכך
הל' פ"ז למעלה (ראה שכירות שאר כמו לזמן מכירה פועל
מכור  שהוא כעבד בו, לחזור באפשרותו יהיה שלא עד א)
וכמו  ביניהם יש דין ברם, שלו. בגוף שולט ואינו לאדוניו

והולך. רבינו שכרו 58)שמבאר אם שם, וברי"ף עז. שם
עלה  היום ובמשך בו, וחזר היום חצי ועבד דינרים בשמונה
מלאכתו  שיגמור מי מוצא הבית בעל ואין הפועלים שער
היינו  להיעשות, שעתיד מה כפי שמין אין - בששה אלא
מה  כפי דינרים, ששה המלא מהשכר ינכה הבית שבעל
דינרים  ארבעה לו נותן אלא מלאכתו, לגמור כדי שיוציא
הוא  שבזכות מכיון העליונה על הפועל שיד שעשה, מה כפי
יט  ס"ק שם וש"ך טז, ס"ק שלג סי' בסמ"ע (ראה חוזר
כגון  הפועלים, שכר הוזל באם ה'טור' בדעת הם שחלוקים
ארבעה, על ועמד הפועלים שכר והוזל בשמונה ששכרם
שבעל  היינו להיעשות, שעתיד מה שמין הסמ"ע שלדעת
שצריך  מה כפי דינרים שני הפועל משכר מנכה הבית
הש"ך  ולדעת דינרים, ששה לפועל ונותן המלאכה להשלמת
כפי  ארבעה אלא לפועל לו ואין שעשה מה שמין בהוזל גם

שם). החושן' 'קצות ועי' בו,59)שהותנו. שחזר הפועל
לעבוד  עצמו על שקיבל אלא ידוע, לזמן נשכר שלא היינו
בה  אין כזו, קבלנות מראש. קבוע בשכר מסויימת עבודה

מושכר. גופו אין שהרי עבדות, שער 60)משום שהיה
השער. עלה היום ובמשך זול, השכירות בשעת הפועלים

ששכרם.61) הסכום 62)אחר את הקצוב משכרו מנכים
המלאכה. השלמת והיא 63)שתעלה שהבשילה, תבואה

קצירה. לפני דינרים.64)עומדת שמונה החצי 65)שהם
גמרו. המלאכה.66)שלא שני 67)שהוקרה שהוא

שמגיע  מהשכר שקל בידו מעכב הבית שבעל דינרים,
לגמור  כדי להוסיף שצריך מה כפי שעשה, מה בעד לקבלן
נותן  אינו - שמונה שוה הנשאר אם והואֿהדין מלאכתו.
שלא  בו שחזר מפני התחתונה על הקבלן שיד כלום, להם
ממה  יותר שוה וחציה הרבה, נתייקרה אם ואעפ"כ כדין.
שלג). סימן ('טור' מכיסו משלם הקבלן אין - שקצץ

שלמדו 68) מה שם בגמרא וראה (שם, סלעים שני ויטלו
המלאכה.69)מזה). הקבלן 70)שהוזלה אין כלומר,

לי  ותן המלאכה, לגמור במקומי אחר אדם קח לטעון: יכול
נותן  בעלֿהבית אלא זה, שיטול מה בניכוי התנאי כפי שכרי

שעשה. מה כפי סלע הגירסא:71)לו שבידינו, בגמרות
נותן  שקל "ואם מגיה והגר"א סלע". להם נותן סלע "ואם
בהשגותיו, והראב"ד רבינו. לדעת בהתאם והוא סלע", להם
הש"ך  ומפרש דינרים", שני יפה סלע אלא "א"א כותב:
להם  ששמין שקל, אלא להם שאין כוונתו, כב) ס"ק (שם
העבודה  חצי בעד להם משלמים היינו להעשות, שעתיד מה

שם  והש"ך הנשאר. החצי עשיית ששווה הערך כפי שעשו,
דעת  שגם שאפשר ומוסיף מתוספתא, זו לשיטה ראיה מביא

הוא. כן ולקבלן 72)רבינו שעשה, מה שמין שלפועל שם,
נתייקרה  אם מכיסו משלם ואינו לעשות. שעתיד מה -
היוקר. בשעת אחרים פועלים הבית בעל ושכר הרבה,

ואפשר 73) הפועלים, חזרת בגלל נפסדת המלאכה שאין
שימצא  עד ימתין ולכן יותר, מאוחר בזמן גם לעשותה
עתה  ישכור ולא לראשונים, שפסק בשכר אחרים פועלים

לדיחוי.74)ביוקר. ניתנת המלאכה עשיית שאין
תפסד.75) יעלהו לא ואם הפשתן, את בו ששורין מקום
הוא,77)לקונן.76) האבוד ודבר וכלה. חתן לשמח

שם  'תוספות' (ע"פ לדחותו נותן ואינו לעשות זמנו שעתה
סי'78)עה:). בחושןֿמשפט (רמ"א ובניו אשתו או הוא

הדשן'). 'תרומת בשם ה סעיף המקרים 79)שלג בכל
בין  לשכיר בין - להם ושמים בהם, לחזור יכולים האלה

שם). וברש"י עז: (שם שעשו מה כפי - על 80)לקבלן
על  - ועליהם אחרים, פועלים שוכר כלומר, חשבונם,
רבינו  שמבאר וכמו ההפרשים, מכיסם לשלם - הפועלים

מלאכתם.81)בסמוך. שגמרו ומוציא.82)אחר חוזר
הראשונים.83) חשבון על האחרים הפועלים בשכר מוסיף
כגון 84) לראשונים, שפסק מהשכר שנים פי היינו, עח. שם

שלג, סי' ('טור' לשלם ועליהם בשתים, שוכר בסלע שכרם
ולחםֿ יוסף' 'בית ועיין פ"ז, שם מהתוספתא מוכח וכן

לג).85)משנה). ס"ק שם ש"ך (עיין בעל86ֿ)פקדון
שברשותו. שלהם מהממון אחד 87)הבית לפועל כלומר,

אחד. יום עבודת כלל.88)בעד בדרך הוא הפועל שער
מטען.90)שם.89) או עליהם השכר 91)ששוכר כפי

הראשונים. עם פועל.92)שפסק יום, עו:93)שכיר שם
אבוד.94) שאינו בדבר חזרה כדין

.‰ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰95CÏn‰ ˙„B·ÚÏ ÊÁ‡Â ,96- «≈∆«≈¿∆¡««¬««∆∆
EÈÙÏ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï97‰Ó ¯ÎO BÏ Ô˙B ‡l‡ , ……«¬≈ƒ¿»∆∆»≈¿««

‰OÚM98. ∆»»

ה"ה.95) פ"ז שם הליכתו 96)תוספתא בדרך ואפילו
א). הל' פ"ה למעלה לפניך,97)(ראה שלך הרי כלומר,

בהפסד, לישא ועליך המלך, לעבודת שנלקחתי גרם שמזלך
בדרך  ונלקחה בהמה שוכר כדין היום, כל בעד שכרי לי ותן

הבהמה,98)הליכתה. כשכירת הפועל שכירות שאין
שלך  הרי לו אומר בדין ולכן כמכר, לשוכר נקנית שהבהמה
גרם  ומזלו לו שכורה שהיא בזמן כשלו היא שהרי לפניך,
שנתבאר  (כמו כמכר שכירותו שאין הפועל, אבל לכך.
לייחס  יש - עצמו ברשות הוא והרי ד), בהל' למעלה
'מחנה  ועיין המשנה', ('מרכבת הפועל של למזלו ההפסד

ה). סי' שכירות הלכות אפרים'

.Â¯ÎBO‰99‰fÓ ‰„O‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï ÏÚBt‰ ˙‡ «≈∆«≈¿«¿∆«»∆ƒ∆
Bk¯c ÔÈ‡ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ¯‰p‰ ˜ÒÙe ,¯‰p‰«»»»««»»«¬ƒ«ƒ≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ ;eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˜ÈÒÙ‰Ï¿«¿ƒ≈»∆∆»¿««∆»¿≈ƒ
ÈˆÁa e‰e˜ÈÒÙ‰Â ,¯ÈÚ‰ Èa B˙B‡ e˜ÈÒÙiL Bk¯c«¿∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
eÚ„È È¯‰L ,eOÚM ‰Ó ¯ÎO ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌBi‰«≈»∆∆»¿««∆»∆¬≈»¿
ÂÈÏ‡Ó ˜ÈÒÙ‰Ï Bk¯c Ì‡Â ;¯‰ ÏL Bk¯c ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ«¿∆»»¿ƒ«¿¿«¿ƒ≈≈»
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌBi‰ Ïk ¯ÎO Ì‰Ï Ô˙B -≈»∆¿«»«ƒ¿≈∆»»
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¯Ën‰ ‡·e ,‰„O‰ ˙B˜L‰Ï Ô¯ÎO .ÌÚÈ„B‰Ï100 ¿ƒ»¿»»¿«¿«»∆»«»»
eOÚM ‰Ó ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ - d˜L‰Â101¯‰p‰ ‡a .102 ¿ƒ¿»≈»∆∆»«∆»»«»»
Ô¯ÎO Ïk Ô‰Ï Ô˙B - d˜L‰Â103ÌÈÓM‰ ÔÓ ; ¿ƒ¿»≈»∆»¿»»ƒ«»«ƒ

eÚizÒ104?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .105Ó Ï·‡ ;ÏÚBÙaÈ ƒ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»ƒ
BÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒtL106Úa¯‡ BÊ ‰„O ‰˜LÈ Ì‡L , ∆»«ƒ¬ƒ∆ƒ«¿∆»∆«¿«

ÌBia ÌÈÓÚt107˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏhÈ -108ÏÎÂ , ¿»ƒ«ƒ…¬ƒ«≈¿»
ÔÈÒÈ¯‡‰109ÔÈÏËB ÔÈ‡ ÌÈÓÚt ÈzL ÔÈ˜LÓ Ô‰L »¬ƒƒ∆≈«¿ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿ƒ

˙BÏ„Ï C¯ˆ‰ ‡ÏÂ ¯Ën‰ ‡·e ,˙B¯t‰ ÚÈ·¯ ‡l‡∆»¿ƒ««≈»«»»¿…À¿«ƒ¿
BnÚ ˜ÒtL BÓk ˙B¯t‰ ÈˆÁ ÏËB - ˙B˜L‰Ïe110; ¿«¿≈¬ƒ«≈¿∆»«ƒ

ÏÚBÙk BÈ‡Â ,ÛzLk ÒÈ¯‡‰L111. ∆»»ƒ¿À»¿≈¿≈

הנדפסים,99) בספרים מנוסחת שהיא כפי זו, הלכה עז. שם
מגדלֿעוז  ראב"ד, (ראה הדעת את מניח פירוש לה נמצא לא
כלקמן: מנוסחת היא תימן בכת"י אולם ומגידֿמשנה),
ופסק  הנהר, מזה השדה את להשקות הפועלים את "השוכר
נהר  של דרכו ידעו שהרי שעשו, מה אלא להם אין - הנהר
צרויה) (גימל גרים והפועלים מאליו להפסק דרכו ואם זה,
נוסחא  להודיעם". לו שהיה מפני היום, כל שכר להם נותן
ראשונה  בבבא ופירושה: שם, הגמרא לדברי מתאימה זו
שדרכו  ויודעים הנהר במקום הדרים בפועלים המדובר
לעבודה  נכנסו כן דעת ועל מתייבש), הוא (לפעמים להיפסק
להם  אין כך ומשום יפסק, אם ההפסד סכנת עליהם וקיבלו
תושבי  אינם פירוש, גרים, הפועלים ואם שעשו. מה אלא
בעלֿהבית  על - הנהר של דרכו מכירים ואינם המקום
שהנהר  להם להודיע שמחובתו מפני שכרם, כל להם לשלם
כפועל  להם שמשלם מבואר, ובמגידֿמשנה להיפסק. עלול

ה"ד). למעלה (ראה צריך 100)בטל ואינו היום, במשך
הנהר. מן להשקייה יודעים 101)עוד הפועלים שגם מכיון

התנו  ולא להשקייה, תצטרך לא והשדה לבוא, עלול שמטר
- שכזה במקרה גם שכרם להם יתן שבעלֿהבית בפירוש
פסידא  - מיטרא "אתא דרבא מימרא (שם הפסידו
מיטרא  "אתא בגמרא: גורסים ורא"ש 'תוספות' דפועלים").

"בליליא". גורס אינו רבינו אולם מימרא 102)בליליא",
אלא  צורך ואין השדה אל ונתקרב הנהר עלה שם. רבא, של
המים  ויכנסו התלמים ראשי שיפתחו מועטת, בעבודה

השדה. וישקו מלאכה,103)מאליהם עשו שסוףֿסוף כיון
קלה. שהיא ואם 104)אע"פ המלאכה. את עליהם להקל

דינם  - מועטת לעבודה אפילו צריך שאין עד הנהר עלה
מסיים: והוא הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה מטר בא כדין
השמים  מן שכתב במה רבינו, כוונת היא שזו "ואפשר

הוא.105)נסתייעו"). הפועל הפסד - המטר בא שאם
עבוד 106) שתוציא.מקבל הפירות חלק בשכר השדה ת
יום.107) השדה.108)בכל שבאותו 109)שתוציא

כרבה.110)מקום. עד : שכיר 111)גיטין אלא  שאינו
שבא  וכיון השדה, להשקיית אלא הבית בעל שכרו ולא יום,
כן, לאחר השקה לא שהרי שעשה, מה אלא לו אין - המטר
חלק  לו ויש שבשדה המלאכות כל שעושה האריס אבל
השדה  לבעל כשותף הוא הרי השדה, שתוציא למה בקרקע
שאר  וכמו מעט, או הרבה עבד אם בין השדה, שתוציא למה
אפילו  מהפירות רבע ונוטלין פעמים שתי המשקים האריסים

(רי"ף  אחת פעם אלא להשקות צריכים היו ולא המטר, בא
רבה). ד"ה שם 'תוספות' וע"פ שם,

.ÊÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰112‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ113,ÌBi‰ Ïk «≈∆«≈«¬¿»»»«
‰Î‡ÏÓ BÏ LÈ Ì‡ :ÌBi‰ ÈˆÁa ‰Î‡Ïn‰ ‰ÓÏLÂ¿»¿»«¿»»«¬ƒ«ƒ≈¿»»

ÌBi‰ ¯‡L dOBÚ - ‰pnÓ ‰l˜ B‡ d˙BÓk ˙¯Á‡114; «∆∆¿»«»ƒ∆»»¿»«
‰OÚi ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â115ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B - ¿ƒ≈««¬∆≈¿»¿≈

ÏËa116‰Ó„‡ È„·BÚ B‡ ÌÈ¯ÙBÁ‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡Â . »≈¿ƒ»»ƒ«¿ƒ¿≈¬»»
‰OÚÈ ‡Ï Ì‡Â ,‰a¯‰ Á¯ËÏ Bk¯cL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆«¿ƒ¿…««¿≈¿ƒ…«¬∆

‰ÏÁÈ ‰Î‡ÏÓa117B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B -118. ƒ¿»»∆¡∆≈»¿»

עז.112) לנכש 113)בבאֿמציעא שכרו כגון מסויימת,
קלה 114)שדהו. למלאכה לשנותו רשאי שבעלֿהבית

פ"ז). שם (תוספתא חמורה למלאכה שאין 115)ולא או
עידור. כגון ממנה, קשה עבודה אלא וכתב 116)לו

למלאכה  לשנותו רשאי בעלֿהבית שאין זה שדין הרשב"א,
ששכרם, בשעה בפירוש, להם בשאמר דוקא - חמורה
שמסר  אע"פ סתם, שכרם אבל שוכרם. הוא זו שלמלאכה
קשה, עבודה להם ונותן חוזר קלה, עבודה בתחילה להם
קשה  מלאכה בתחילה להם מוסר היה רצה אם שהרי
לענין  זו כעין בסברא רבינו משתמש ד, הל' פ"ה (למעלה

משנהֿלמלך). – בתים מעדיף 117)שכירות ואינו כלומר,
במלאכה. היגיעה על פחות ולהרויח בטלה ישיבה

רבא.118) של מימרא שם,

.ÁÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰119˙eÁÈÏL BÏ ‡È·‰Ï120 «≈∆«≈¿»ƒ¿ƒ
Ô˙B - ‡È·i ‰Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ CÏ‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»«¿…»»»«»ƒ≈

ÌÏOÓ B¯ÎO BÏ121CÏ‰Â ,Ì¯ÎÏ ÌÈ˜ ‡È·‰Ï B¯ÎO . ¿»»¿»¿»¿»ƒ»ƒ¿∆∆¿»«
B¯ÎO .ÌÏLÓ B¯ÎO BÏ Ô˙B - ‡È·‰ ‡ÏÂ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»¿…≈ƒ≈¿»»¿»¿»

·‰ÏÔÈ˜ÒÓ¯B„Â ·e¯k ‡È122B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁÏ ¿»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿∆¿»«¿»
˙‡·‰M ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ‡È¯·‰ B‡ ˙nL∆≈ƒ¿ƒ……«…«∆≈≈»

B¯ÎO Ïk BÏ Ô˙B ‡l‡ ,E¯ÎOa123‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆»≈»¿»¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שם.119) שליח.120)תוספתא בתור דברֿמה לבצע
שליח 121) עשה שהרי עמו, שפסק -כמו וחזר הלך - ותו

שהיה  הוא, הבית בעל פשיעת שיביא, מה מצא שלא וזה
שהוטל  מה לבצע השליח ביד יהיה אם מקודם להוודע לו
מצאו, ולא תבואה להביא חמרים לשכר דומה זה ואין עליו.
מפני  ה"ד), (למעלה בטל כפועל משכרם שמנכים
מצאו  לא ואם רבה, לעבודה היום לכל נשכרו שהחמרים
השלים  כאן אבל בטל, ויושבים מלאכתם עשו לא - תבואה
ולפיכך  וחזר, הלך שהרי עליו, שקיבל מה כל את השליח
השליח  קיבל שאם יוצא, ומזה כלום. משכרו מנכים אין
דומה  שאינו בטל, כפועל לו נותן כבד, דבר להביא עליו
שם  למעלה שנתבאר כמו ריקן, לבא טעון הבא שכר

ראב"ד). וראה המובאים 122)(מגידֿמשנה, שזיפים
דורמסקנין). ערך 'ערוך' (ראה ביצע 123)מדמשק שהרי

מחמת  להפסיד השליח על ואין עליו, שהוטלה השליחות
שהביא  בפירות צורך עוד שאין בינתיים שהתהווה המצב

קטז:). (בבאֿקמא

.ËÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰124,BlLa BnÚ ˙BOÚÏ «≈∆«≈«¬ƒ¿∆
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B¯ÎO Ïk Ô˙B - B¯·Á ÏLa e‰‡¯‰Â125¯ÊBÁÂ , ¿∆¿»¿∆¬≈≈»¿»¿≈
‰Î‡Ïn‰ BÊa ‰‰pM ‰Ó B¯·ÁÓ Á˜BÏÂ126. ¿≈«≈¬≈«∆∆¡»¿«¿»»

עו.124) עמו.125)בבאֿמציעא שפסק מה כפי
עמהם 126) פסק והוא בשלושה, שנשכרין פועלים יש שאם

שליח  גבי ג בהל' כמבואר שלושה, מחבירו נוטל - בארבעה
ששינה.

.ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰127L˜Â Ô·˙a BnÚ ˙BOÚÏ128 «≈∆«≈«¬ƒ¿∆∆¿«
E¯ÎOa ˙ÈOÚM ‰Ó ÏË :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ129- ¿«≈»∆¿»«…«∆»ƒ»ƒ¿»¿

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡130ÂÈÏÚ ÏawMÓ Ì‡Â .131BÏ ¯Ó‡132: ≈¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ≈»»»«
E¯ÎO CÏÈ‰133.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlL ˙‡ Ïh‡ È‡Â ≈»¿»¿«¬ƒ∆…∆∆ƒ≈¿ƒ

קיח.127) שבשדה.128)שם והקש התבן ללקט
שכרך.129) כשכרו,130)במקום שווים שהם אע"פ

ואל  נשכר, כן דעת "שעל במזומנים שכרו נוטל שהפועל
(מגידֿמשנה). נפשו" נושא הוא ליטול 131)שכרו הפועל

בשכרו. והקש הבית 132)התבן בעל בו חזר כלומר,
לו. במזומנים.)133ואמר שכרך קח

.‡ÈBÓˆÚÏ - ÏÚBt‰ ˙‡ÈˆÓ134¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««≈¿«¿««ƒ∆»«
ÌBi‰ ‰Î‡ÏÓ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ135Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈ƒƒ¿»»«¿≈»ƒ«ƒ

ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú :BÏ ¯Ó‡136ËwÏÏ B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »«¬…ƒƒ«¬»ƒ¿»¿«≈
¯ÒÁL ÔB‚k ,˙B‡ÈˆÓ137ÌÈ‚c‰ ËwÏÏ B¯ÎOe ¯‰p‰ ¿ƒ¿∆»««»»¿»¿«≈«»ƒ

elÙ‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï B˙‡ÈˆÓ È¯‰ - Ìb‡a ÔÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»¬«¬≈¿ƒ»¿««««ƒ«¬ƒ
ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk ‡ˆÓ138. »»ƒ»≈ƒ»ƒ

אומרים 134) אנו ואין לעצמו, בה זוכה הפועל כלומר,
רווח  הרי היום, כל בעלֿהבית בשביל לעבוד שנשכר מכיון
פפא). כרב יב: (שם לבעלֿהבית שייכים ידיו מעשה כל

השכיר 135) שלא והטעם שוכרו, מלאכה לאיזו פירש ולא
מציאות  ללקוט ולא בעלֿהבית בשל למלאכה אלא עצמו
שבטל  מה כפי משכרו מנכה בעלֿהבית אמנם - הפקר. בשל

במציאה. ההתעסקות מחמת השכיר 136)ממלאכה שלא
מסויימת. למלאכה אלא שהרי 138)שנסוג.137)עצמו

וכל  הפקר, בשל הבית לבעל מציאות ללקט עצמו השכיר
בכלל. המציאות

ה'תשפ"א  אייר י"ד שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ

‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ
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ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה

שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"
החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול

שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי
אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם

שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או
(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין

קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«
ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»

Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
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סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני
אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו

מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה
(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או

כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר

הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד
ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר

ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה
ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
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‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿

ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»
B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆

ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆
‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»

Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»
‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

`le" - epnfa xikyd xky ozil aeigd lr zxacn ef dkld
."ynyd eilr `eaz

מה  את מקיים שהקב"ה חז"ל אמרו הרי השאלה, וידועה
שכר  משלם הוא אין ומדוע לעשות, לישראל אומר שהוא
התשלום  ודוחה מצוה, לקיים שמסיים פעם בכל ליהודי
לעשותם  "היום חז"ל כמאמר הבא, לעולם היינו ל"מחר"

שכרם". לקבל ומחר
ית' לה' משועבדים אנו ימינו שכל שכיון המתרצים יש
שכירות, של אחד זמן הם האדם חיי שכל הרי ולעבודתו,
ואם  לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הוא הדין והרי
עד  תלין' ב'בל עובר אינו מסוימת לתקופה פועל שכר

התקופה. כל שעוברת
אימתי  והרמב"ן הרמב"ם נחלקו המצוות, שכר בענין והנה
מתן  זמן הוא עוה"ב הרמב"ם לשיטת שכרן, מתן הוא
אחר  לאדם שבאים לפי בגן־עדן היינו מצוות, של שכרן
הקבלה) בתורת ההכרעה היא (וכך הרמב"ן ואילו העוה"ז,
שהקב"ה  נמצא וא"כ התחיה עולם היינו הבא שעולם סובר
זה  מתאים ואיך המשיח, לימות עד יהודי של שכרו מאחר

הנ"ל. ההלכה עם
מאמר  את אדה"ז שמבאר מה פי על הוא בזה והביאור
הקב"ה  שנתאוה הוא הזה העולם בריאת "תכלית חז"ל
ידי  על נפעל זה וענין בתחתונים", זו דירה יתברך לו להיות

במשך ועבודתנו מעשינו כל lkכל ידי על הגלות זמן
העבודה  נשלמת כולם ובצירוף הדורות, שבכל ישראל
עבודת  זה, ולפי התחתון. הזה בעולם דירה יתברך לו להיות
הוא  והדין אחת", "שכירות היא הגלות בזמן ישראל  כל
עד  לשלם חייב שאינו מסוימת לעבודה פועל ששכר שמי
לאחר  הקב"ה יכול איך יובן ובזה כולם. העבודה שיסיים

הרמב"ם). (כדעת עוה"ב או התחיה לעולם עד השכר
מדמים  בהם המקומות שכל יוצא זה שלפי קשה, ועדיין
מחוייב  הבית שבעל לתשלום המצוה שכר את חכמים
והלא  הבא, שבעולם לשכר רק כוונתם לפועל, לשלם

שבכתב. בתורה מפורשים שכר סוגי הרבה
שמחזיקה  התורה מקיים כשיהודי בזה: הביאור לומר ויש
חוקות  ולילה יומם בריתי לא ("אם העולם את ומקיימת

במעשה  לקב"ה שותף נעשה הוא שמתי") לא וארץ שמים
לבעל  ביצים ש"הנותן בשותפים והדין בראשית,
שיצאו  עד עליהן התרנגולים להושיב התרנגולים
ביניהם" הריוח ויהי' התרנגולים בעל אותן ויגדל האפרוחים
העבודה, גמר לאחר בשווה ביניהם שיהיה לריוח נוסף הנה
יום", בכל ומזונו עמלו שכר "להעלות הביצים בעל צריך
ישנו  "לעתיד־לבא" שיהיה לריוח שבנוסף בעניינינו הוא וכן
ליהודים  לתת - העבודה זמן במשך - הזה בזמן גם חיוב

כדבעי. עבודתם לבצע שיוכלו כדי ומזונם" עמלם "שכר
(b oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."epnn eytp lhp eli`k xiky xky yaekd lk"

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה בהלכות אבל
"כן  הפסוק את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה
לא  שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות
ממש  נשמתו נטילת שנקרא התוס') (כדעת הרמב"ם סובר
אלא  לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום
הנגזל  של בעל־כורחו מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת

" זה מהפסוק eli`kהרי נלמד ולכן ממנו", נשמתו נוטל
בעלותו  מצוינת זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את

הוא שעניינה נש enkשהופקעה מתו.נטילת
נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
יקח"), בעליו ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
הוא  ממנו" נפשו נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי
זה  לשכר נפשו את ונושא סומך השכיר כי ממש כפשוטו

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור
(40 'rde 116 'r a"lg y"ewl it lr)

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
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לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין

לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
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˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆
‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«

ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈
ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ

‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל
ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו

א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות
הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .

במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים
עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות

ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה
יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי

מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין
מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,

תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב
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ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»

˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»
ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«
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הקב"ה  של ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
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(שכולם  האדם צרכי כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח
המוכרחים  בדברים הן צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים
תענוג  של דברים והן בשדה) (העבודה האדם לקיום

בכרם). (עבודה
(18 'de 798 'r a"g `"pyz y"dq)

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה

"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
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תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל
טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה

מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש
למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר
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התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם

פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ
ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה
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(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תשפ"א  אייר ט"ו ג' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel lewa dnqg elit`"

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם
האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
מה־ החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כי־אם מהאדם חלק שאינו המעשה שאין־כן
ובין  דיבור בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
להן  ואין ודקות רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה.
ואין  עצמו באדם רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות
הדיבור  מה־שאין־כן הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה
שייכות  לו יש הפה מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר

מעשה". הוי שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת
שבין  ההבדל את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
כי  שלוקה, הוא שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים
המשך  כמו הוא אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה
שמעשה  הרי מעשה הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור,
בפה" "חסמה ולכן בפועל, שנוצר המעשה את יצר הדיבור

חייב.
על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מה־שאין־כן
שראו  על ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
הראי'ה  שתחשב אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את

כמעשה.
(83 'r `"ig y"ewl)

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



zexikyקל zekld - mihtyn xtq - xii` e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון

שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של
ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
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˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר  הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך
דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆

:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«
.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãycew zegiyn zecewpã

okia` z` izcar igek lka ik xn` wicvd awri ixdy"
yi`d uxtie xn`py ,dfd mlera s` z`f xky lhp jkitl

."c`n c`n

להבין: וצריך
הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה "ספר (כדבריו

נטל  הצדיק שיעקב להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות
הזה. בעולם אף שכר

כלל, ברמב"ם רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא וכד'.ומדוע

הנהגתו  אם שהרי וביה, מניה עצמו סותר לכאורה  הרי ג.
הדין  משורת ולפנים צדקות מצד היתה אבינו יעקב של
ראיה  ממנה מביא מדוע הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן

אדם. כל ולהנהגת להלכה
היינו  הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
של  בחפצא לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים
שהעני  ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה אבל הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר
גדר  שהוא כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש
מצד  הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות נוסף
הבית  לבעל הפועל שבין האישי בעניין והזהירות הגברא,

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת
מדגיש  הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
מאד  האיש "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו
את  עבדתי כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד"
הגברא  שמצד השני העניין שגם הראיה ומכאן אביכן",
כל  ולהנהגת להלכה עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו

אדם.
(139 'r d"kg y"ewl it lr)

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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oecwteקלב dl`y zekld - mihtyn xtq - xii` e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה

כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.
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.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,

- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).
בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך

בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות
הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות

מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
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ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו
שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו

קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את

פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«
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קלה oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - xii` e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו

הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות
בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה

זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
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¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»
ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»

dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תשפ"א  אייר ט"ז רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
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קלז oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - xii` f"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»

‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ
ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
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ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
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שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול, של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה, לעשירות לכל־לראש נאמרת זו עצה
לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"
(e oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב

ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆
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שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,

חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע
עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא

בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום
בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'

ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ
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¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם

חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל
לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
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את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
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שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע
אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם

לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

ה'תשפ"א  אייר י"ז חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆
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שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
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קמה oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - xii` f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה
או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק

במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם

מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»
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¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין

יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆
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מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
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קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר

ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא
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כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»

ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«
¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«

ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
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נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד

הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר
[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»

ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ
·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
המגידֿ על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשפ"א  אייר י"ח שישי יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ 1
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ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

"l`xyi iiprl zeeldl dyrÎzevn"

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
הוא  כלל שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
לעניים  בין חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר,

הנ"ל. כהגמרא הרמב"ם פסק לא ומדוע לעשירים" ובין
"מצות־עשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
עני, אלא לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
"את  לומר תלמוד שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר
לעשיר. גם היא הלוואה שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי""
אופנים: בשני לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
שעה, באותה כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א.
האמור  עני ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא
צורך  יש ולכן עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה

כו'". מנין עשיר עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד
משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
מדוע  השאלה חוזרת כן ואם לשיטתו, בהתאם הם שדבריו

בפירוש. לעשירים הלוואה מצות הרמב"ם כתב לא
למנות והב  שאין כתב, ב' שורש המצוות, בספר בזה: יאור

שהתורה  מדות בי"ג חכמים שלמדו מה כל המצוות במניין
בעצמם  פירשו כן אם (אלא דקרא מריבוי או בהם נדרשת
שנתפרש  שמה הרי שכך, ומכיון מהתורה). הוא זה שדין

את  מה־שאין־כן ישראל, לעניי ההלוואה הוא בתורה
עמי") ("את דקרא מריבוי חכמים למדו לעשירים ההלוואה

מהתורה. מצות־עשה בתור למנותה אין ולכן
על  הרמב"ם סומך לעשירים, ההלוואה עניין לעצם ובנוגע

דעות בהלכות שכתב ה"ג)מה אדם (פ"ו כל על "מצות־עשה
ואהבת  שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב
ממונו  על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך

לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה כו'"
(f oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים אין ולכאורה
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שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם
כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה

כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד
להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן

ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
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נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא

לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש
טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
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ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«
ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««

ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««

ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈
ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈
,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»
B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«

ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈
BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»

ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ
¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆

B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿
ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿

ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈
¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««

BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
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האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם
ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
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d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…
‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…

‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«
BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
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(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
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אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים
החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא

ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש
ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו

ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא
וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»
ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»

el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈

ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«
?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»

Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ
‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ

ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»
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‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

ה'תשפ"א  אייר י"ט ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek `ed cg` ziaxne jyp"

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
אוכל, על נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
"לא  האיסור כמו (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא
של  הפעולה כללות על שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל
מעשר  לחוד, דגן על אלא לחומה חוץ שני מעשר אכילת

לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש
רבינו  למד "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ זה פי ועל

דנשך  בכסף) וריבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים
ומרבית  בכסף איסור היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית

באוכל, שונים,איסור לאוין שני שהם ללמוד אפשר היה
הלוואה  - הוא אחד בשניהם האיסור הנ"ל פי שעל אלא

בריבית.
כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
מפני  נשך שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
שנשך  העניין כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא
ששני  אף כי כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית
לאוין  שני שהם לומר מקום היה דבר, בכל הם האיסורים
שנקרא  שהסיבה הוסיף ולכן והמרבית, הנשך מצד שונים
את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
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ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈
¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈

ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ
¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆

.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

geztl ick mdn oilawn oi` exifgdy ziaixa ielne oiplfbd
."daeyz jxc odl

דעת  בריבית; מחילה יש אם הפוסקים מחלוקת ידועה
מחילת  אין הריבית את גבה כבר המלוה אם שגם הגאונים
כי  ללוה, מלהחזירה המלוה את לפטור מועילה הלוה

זו". מחילה אסרה "התורה
שיש  בשו"ע) ההלכה נפסקה (וכך הרא"ש דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה אינה ואמנם בריבית, מחילה
להחזירה  וצריך זו ריבית לקח כבר אם אבל מעיקרא,

הלוה. מחילת מועילה
והכא  ... שבלע איסור כמו "שהוא הריטב"א: ומבאר
והיינו  חבירו" מחילת תועיל לא שכן וכיון חייב הוא לשמים
דין  בגדר אינו ריבית לקיחת שאיסור היא הגאונים שכוונת
שהתורה  ואיסור ענין שהוא אלא לחבירו חייב שהוא ממון
שיחזיר  עד לשמים וחיוב מצוה בגדר המלוה על הטילה

שבלע". ה"איסור את
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היות  שעם לומר צריך מחילה, שמהני הרא"ש ובדעת
מצד  הרי לשמים, חיוב הוא ללוה הריבית להחזיר שהחיוב
מהני  כך ומשום ללוה הממון את להשיב התחייב זו מצוה

מחילה.
ממון  נחשב הרא"ש לדעת וגם הגאונים לדעת שגם ונמצא
מצד  להחזירו חיוב עליו ואין המלוה, של לממונו בריבית

התורה. שחייבה החיוב מצד אלא כשלעצמו ממון דין
לעשות  בא אם בריבית שהמלוה הרמב"ם פסק ולכן
לו  לפתוח כדי ממנו, מקבלין אין הריבית ולהחזיר תשובה

תשובה. דרך
(118 'r a"ig y"ewl it lr)

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈

˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿

È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
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BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«

e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»
B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ

˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿
e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬

epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
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נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים
הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."iebl jiydl dyrÎzevne"

ש"אסור  אף מעכו"ם ריבית לקחת התורה שהתירה מה
אסור  וגם מנכרי בין מישראל בין תורה דין כל־שהוא לגזול

ישראל  ואחד עכו"ם ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות
שריבית  והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים
מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלוה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם
ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
ריבית  של הניצוצין שגם מובן הרי בריבית אותו שילווה ידי
שהתורה  מאחר אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש
כמו  דחי'ה של בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿
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BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ
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עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
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;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆
¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ

¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«

ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,
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.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ
epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»

¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
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למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»

·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈
‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆

¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆
ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות

ב  ובאורֿשמח). רבינו במשנהֿלמלך משמיענו זו פיסקא
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).
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ה'תשפ"א  אייר י"ג ראשון יום

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦§©£̈£

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ

¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏM·iL ÈÓe .ÔÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ -3.Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4·ÏÁ‰Â ¯Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM· ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ -6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק משמע
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה אינו
ח  בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק
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בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב משנה ובלחם י? הלכה יד בפרק לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב בבשר
נאמרו  שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק שלא 5)פעמים
קח. שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.··e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :¯ÓBÏk .ÏeMa‰ ¯Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
¯Á‡Ó ˙a‰ ¯Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a ¯Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב
שאכילה  כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
וראה  בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון

ו. הלכה ביאה איסורי מהלכות ב פרק

.‚‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ ¯BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
È„b ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b ¯Ó‡ÈÂ Ë¯ÙiL „Ú ,ÊÚ‰»≈«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ
¯Oa Ï·‡ .‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁa«¬≈ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«

(BÏMaL) ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a10B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁa ¿≈»¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯Oa¿«¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»

·Ï ¯zÓ -B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a ¯zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי שם.
גדיי  עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח
אפילו  סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע. ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,

בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו
ועוף. חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙B¯eÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה
במגיד  ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
בישול  אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב לענין

פטור. טבריה בחמי המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב, ממי עושים כותח שהרי

חלב 20)בכותח. להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב כמו מוסיף, נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות
בחלב? בשר איסור חל לא ולמה בחלב הנבילה או החלב
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(ראה  בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש
איסור  כל כי באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף",
שאסור  משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏM·Ó‰25·iÁ - ·ÏÁa26Ï·‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏM·Ó‰27ÔÈ„È‚Â ¯BÚ B‡28È¯wÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ¯˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯eËt - ·ÏÁa ÌÈk¯‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.¯eËt -»

גדי.26)עובר.25) נקרא כן גם מפני 27)ששליל
יח. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי  כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי  בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ·ÏÁ B‡ ·ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL ¯Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚL - BnÚ ÏMa˙Â ¯Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B¯ ‰¯„˜Ï ‰ÏÙpL ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31·ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

È¯Îp‰ ÌÚBË -32¯„w‰ ˙‡ÌÚË da LiL ¯Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
- ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»

‰¯eÒ‡33˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‰ÚÏaL ·ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…

d˙B‡ ÌÈ¯ÚLÓ - ˜lÒ35ÌÈMLa36·ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
·ÏÁ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Â ‡ˆÈ ¯Ò‡Â da ÚÏ·pL37. ∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

טעמו 30) לתת כדי בבשר יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
לתת  כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב,

בבשר. פולט.31)טעמו ואינו בולע אינו שהצונן
נכרי 32) היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא

נכרי  שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה
שרק  כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל נאמן,
האימון  את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה

ישקר. לא ולפיכך בנאמנותו, או שהרי 33)במומחיותו
חלב. בה תשהה.34)נבלע זמן כמה רבינו ביאר לא

החתיכה.35) היינו 36)את כנגדה, ששים בקדרה יש אם
יז. הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו ואי 37)שביחד

משערים  ולפיכך שוים טעמם כי בטעמו, להבחין אפשר
טעם  נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים,

צח.). שם נזיר, באיל בשילה זרוע דין על זאת (והסמיכו

.Ë¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»

אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
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שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה
החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה

שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.·ÏÁ da ÏM·È ‡Ï - ¯Oa da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש אם

.·ÈÏÁk‰55ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡56¯Oa ÔÈ‡L ; «¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
‰ËeÁL ·ÏÁa ÏMa˙pL57BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿

˜¯Óe BÚ¯˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL58- BaL ·ÏÁ‰ ∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆
·¯ÚÂ È˙L BÚ¯˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏ ¯zÓ59BÁËÂ À»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»

Ï˙ka60¯zÓ - ·ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ¯‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ¯˜ ‡lL ÏÁÎe .¯Oa‰ ÌÚ BÏM·Ï¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏM·e ¯·Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï ¯zÓ - »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

¯Á‡ ¯Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ -64ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa ƒ»»«≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÈn‰65. «ƒ¿»

הבהמה.55) ההלכה:56)שד בראש כותב רבינו קט: שם
פרטי  את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור

הכחל. שחיטת 57)דין אחרי בכחל שנשאר החלב
די 59)ומיצה.58)הבהמה. לא בשר עם שלבישול

טעם  בו ויש שבכחל בחלב הנבלע בשר טעם משום במריקה
בחלב. מה 60)בבשר כל והוציא הכותל אל בכוח לחצו

לצאת. לו.61)שעומד שניתי מניקה של כחל קי. שם
בתוספות. שם סופרים 62)וראה מדברי אפילו אסור ואינו

שאפילו  כיון קט: שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר'
וזה  מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט
שם) (רש"י מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון ולא 63)כלשון
אנו 64)קרעו. אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל כל

צז. שם פלט, חלב כמה יש 65)יודעים אם כלומר,
עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים,
(רבו  החלב. את לבטל מצטרף בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי  קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
¯Oa‰74¯zÓ Ïk‰ - e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי החלב הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל
גזרו  לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר

לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ·ÏÁa dÏMaL ‰·˜76BÈ‡L ;˙¯zÓ - ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È¯‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס בה המכונס "חלב בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא
חלב  שם עדיין צלול שבחלב תם רבינו כשיטת ולא הוא,

משנה). (כסף ואסור עליו

.ÊË‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈

ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.ÊÈ·¯Ú˙‰·e ,¯zÓ Bc·Ï ·ÏÁ‰Â ,¯zÓ Bc·Ï ¯Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈL e¯Ò‡È - ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ
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Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡82ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
ÌÁ CB˙Ï83ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,84„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»

ÛÏB˜ - ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
Blk ¯Oa‰85Ì‡Â .¯‡M‰ ÏÎB‡Â ,·ÏÁ‰ Ba Ú‚pL «»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ

ÁÈ„Ó - ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ ÏÙ86.dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ »«≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»
CÎÈÙÏ87,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È·‚e ¯Oa ¯¯ˆÏ ¯zÓ ¿ƒ»À»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««

¯Oa‰ ÁÈ„Ó - eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈ ‡lL ‡e‰Â88 ¿∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»
‰È·b‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק קח. שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי עו.84)שבולע, פסחים כשמואל

הרי  חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע
אותו  לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב שצונן מפני

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, שם 88)בלי

בעי". לא מי "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב וגבי
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È¯‰ - BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙B¯k91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93- ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙B¯k BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב להאכל נוח שאינו לשימור, בשר כמליחת
במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע

הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי על אף שנאכל
נאכל  הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב של נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
·ÏÁ95¯zÓe BÁÈ„Ó - ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96- ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ·˙a Ïa˙Ó99‰Ê È¯‰ - Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.¯eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח שהכותח פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף בבית
אומר  והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם בגמרא
היה 99) לכותח וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰È·b‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰¯·Ú Ïb¯‰ ÌeMÓ ‰¯Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103·ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי 100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם העוף
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין
גדי  שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני
ואכילתו  אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰È·b ‰ÊÂ ‰Ó‰a ¯Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.·Î˙t‰ Ïk - LÏ Ì‡Â .·ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««
‰¯eÒ‡105.¯Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»

ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a ¯epz‰ ˙‡107Ïk - LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»
‰¯eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,¯epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«

‰pL Ì‡Â .·ÏÁ da110,˙¯k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙¯eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆
¯Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111·ÏÁ ‡ÏÂ112È¯‰ - ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י).105) במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם

הפת. תבנית שינה דהיינו הרי"ף לש 111)וכפירוש אם
בחלב. אליה.112)עיסה בשומן שטח בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
¯Oa‰114·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -115da eÏÎ‡L ‰¯Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
¯Oa116eÏM·e117ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡ - ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב"ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי 114) דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י
טו  בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה,
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ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו
בו. יש משהו וריח בטל אינו שבישלו 116)באלף אפילו

בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה
נ"ט. של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין

בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",
והטעם:118) כמותו, הלכה פסק שאביי שם, כשמואל

טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון
בפני  מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר וחלב בבשר
דעה  יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו,
נ"ט  בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ ¯Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ120ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»

Á˙eÎa121da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,¯Oa da C˙Á Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»
C˙Á‰ ÌB˜Ó „¯Bb - ÁÈh·‡ B‡ ˙eM˜122ÏÎB‡Â ƒ¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈

.·ÏÁa ¯‡M‰«¿»¿»»

חם 119) מבושל בשר הדין והוא דוקא לאו צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה ובצלים.120)(כסף שומים כגון

שהצנון 121) דבר, של וטעמו אביי. בשם הלכה קיא: שם
ניכרת  אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע
שם  ורש"י נ"ט. בגדר ואינו הממש מן הבא טעם כאן ויש
מדגים  יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב.
בחלב  לאכלו אסור הצנון שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים.
רק  ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן
יורה  יוסף בית ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי

צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
שלא  מפני הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה
כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה

(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ·‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa ¯Oa‰ ÏM·Ó ‡ˆÓÂ , ƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«

„ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï·‡ .·ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL ‰Ê∆∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿«
epnÓ ·‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰ „k125. ««»»∆≈«…∆≈ƒ∆

ורבינו 123) כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון כותח
קיב. שם עברית, צורה לה הכלים 124)נתן דפנות דרך

אסור  רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק
להניח  שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין רש"י 125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך הכותח
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי  בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את בגמרא גורס

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰lÁz ·ÏÁ B‡ ‰È·b ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…

ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈ¯ˆÂ .„iÓ ¯Oa ÂÈ¯Á‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ
ÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È·b‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«

ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯O·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰È·b‰ ÏÎ‡L ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a ¯Oa ÔÈa ,‰lÁza ¯Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ ¯Oa130‰È‰iL „Ú ·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÏÎ‡È ‡Ï - ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙¯Á‡ ‰cÚÒ ¯eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL ¯Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132¯Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר
סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא

לנהוג לס  צריך שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק עודה
שש  לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול

פט). סימן דעה יורה

ה'תשפ"א  אייר י"ד שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.‡e¯Ó‡L ÔÈ¯eq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı¯‡‰ Ú¯Êa ‰¯Bz ÏL ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰Ï¯Ú‰Â ,Ï·h‰Â ,Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעליֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף לפי 4)וחלקי רבינו מפרש שלפנינו, בהלכות
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איסורים  עוד וישנם הללו. האיסורים דיני כל את הסדר
וביכורים, מעשר תרומת תרומה, כגון הארץ, בזרע אחרים
ורבינו  מותרים. לכהנים אבל לזרים, מוגבל שאיסורם אלא
איסורים  גם ויש זרעים. בספר מיוחדות הלכות להם קבע
הקודמים, הפרקים בתשעת נתבארו שלא בעליֿחיים במיני
בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם

עבודה.

.·‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„·Ïa5¯ÓÚ‰ ·¯˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -8ı¯‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎ·e ∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa9˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,10ÈÙa ‡lL ÔÈa ≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

¯ÓÚ‰ ·¯˜iMÓ - Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆
ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa L„Á‰ ¯z‰ÔÈ˜BÁ¯‰ ˙B11ÔÈ¯zÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡12¯Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk - Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓf·e . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈ Ïk ¯eÒ‡ L„Á‰ - ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

·¯ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ,15. ¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

והכוסמים,5) והשעורים, החיטים, מ"א: פ"א, חלה
והשיפון. שועל, עצם 6)ושיבולת עד הפסוק: ומסיים

קרבן  והיינו וגו', אלהיכם קרבן את הביאכם עד הזה, היום
אתיא  דריש, – ב ע, ובמנחות בניסן. בט"ז שהקריבו עומר
כתוב  ובמצה וקלי, לחם כתוב בחדש ממצה, "לחם" "לחם"
אלא  בא אינו בפסח הנאכל הלחם מצה מה עני, לחם
בלבד  המינים בחמשת נוהג חדש אף מינים, מחמשת

מ"א). פ"א, חלה המשניות אכילה 7)(פירוש איסורי שכל
מקומות. בכמה כמבואר פ"ג,8)בכזית, ערלה משנה,

מקום.9)מ"ט. בכל של זמן 10)פירוש בכל של פירוש
סח.). מנחות קרב 11)(משנה כבר אם יודעים שאינם

לא. או מותרים 12)העומר הרחוקים מה מפני שם:
ביתֿדין  שאין יודעים שהן מפני ולהלן? היום מחצות

בו. היום 13)מתעצלים עצם "עד כג): (ויקרא שנאמר
של  פלוגתא היום. כל היינו יום, של עיצומו עד הזה"
(כסףֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ, בחוץ יום אפילו הוא שמא הספק, מפני אסור

איסור  ספק שזה אמר ולא סופרים" "מדברי אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי הוא, ימיםֿטובים שני עושים
סופרים  מדברי רק שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב"ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.„¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙¯zÓ - ·¯wL ¯Á‡ ‡l‡ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·˙e .¯ÓÚ‰ ·¯wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰Úe¯Ê ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓÚ‰ ·¯wL22·¯wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯˜iL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎ·e24.‰¯Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב.20) ע, מנחות יונה כרבי העומר, נקצר שכבר אע"פ
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ"א, פ"א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב, העומר שאין אע"פ
עד  השרישה שלא ותבואה לערב, בניסן ביז מותרת בניסן,

הבאה. לשנה בערב בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰¯ÓÚ‰ ¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z25Ú¯ÊÂ ,d¯ˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ¯ÓÚ‰ ·¯˜ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È¯‰ -28Ô¯Èz‰ Ì‡ «¬«ƒ«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»
¯ÓÚ‰29„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k30Ô˙B‡ ¯ÈzÈ ‡Ï B‡ , »…∆¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»

Ú˜¯wa eÏËaL ÈtÓ31ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ -32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È·‰L33¯Á‡ dÏ˙Le d¯˜ÚÂ ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ∆≈ƒ»¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ,¯ÓÚ‰ ·¯wL34‰È‰z Ì‡ ∆»«»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆

‰¯eÒ‡35˙ÙÒBz‰ ÈtÓ36B‡ ,‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
¯ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסףֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט, במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי כגמר חשוב שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡e·z ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜¯È38ÔÈa Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚ¯ÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

È¯Î Ú¯fL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
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˜¯i‰ CB˙a40.‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»
Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»

˜Á¯˙z Ôt :¯ÓBÏk .Ì¯k‰ ˙‡e·˙e41.Ì‰ÈL ¯Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע
חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ"ה פסק שרבינו ואע"פ
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי זריעת על
אחד  מין רק נזרע אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב"ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב'ירושלמי'39) זריעה. באיסור תלוי האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח, פ"א קידושין
גוי. של הוא הכרם אם ובין גוי זרע אם בין רבינו,

ה"ח.40) פ"א כלאים כתוב 41)'ירושלמי' הפסוק בראש
מהם  תתרחק פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב"ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜¯i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ43ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע"פ
אכילה  שסתם אכילה, איסורי כשאר שיעורו תקדש", מ"פן

(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי ירק, זית חצי
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯ÊpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì¯k‰ È‡Ïk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡46. ¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰·e47È‡ÏÎa ¯eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,¯Ò‡È C‡È‰Â ,¯eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ì¯k‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

ואינן 45) בארץ, התלויות המצוות מסוג הוא הכרם שכלאי
פ"א). סוף קידושין (משנה, בארץ אלא משנה,46)נוהגות

מ"ט. פ"ג, רק 47)ערלה עוסקים אנו וכאן זרעים, בספר
הכרם. כלאי של והנאה אכילה איסור כלאי 48)בדיני

וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם
תקדש". "פן הכתוב: לשון עלֿפי שריפה,

.Ë˙B¯t Ïk - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰Ï¯Ú‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È¯‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡50ÌÈL LÏL :¯Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È51Ì‰Ó ƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆

˙ÈÊk52.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ¿«ƒ∆ƒ«»

עץ 49) כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי מתחילה: הפרשה
ה"ב  פ"א ערלה 'ירושלמי' נטיעה. משעת ומונים מאכל.
חנטת  עד ערלה מאיסור יוצא אינו אבל (כסףֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט בטו הפירות
משום  אסורים בשבט, טו אחרי שנגמרו אףֿעלֿפי כן לפני

י:). ראשֿהשנה (ראה ב.50)ערלה נו, קידושין ברייתא,

הט"ז.51) בפ"ח רבינו שכתב כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È- Ï‡¯OÈ ı¯‡a :Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc L·kL ˙Bˆ¯‡ ‡È‰Â ,‡È¯eÒa ;¯eÒ‡56.¯zÓ - »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ì¯k ‰È‰ ?„ˆÈk57‰Ï¯ÚÂ58‰ˆeÁ ˙B¯kÓ ÌÈ·ÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a Úe¯Ê ˜¯È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ ¯kÓ ˜¯ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.¯zÓ ‡È¯eÒa - ¯Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
Ì¯kÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈ·Ú‰ ‰‡¯ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ - Ì¯k‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜¯È B‡ ,‰Ï¯Ú61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆
Ë˜BÏ B‡ ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯ˆBa B˙B‡ ‰‡¯È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈

B„Èa ˜¯i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות מחוץ
ספיקה  ולפיכך הארץ, בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי משום אסור והירק
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם
התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
(רדב"ז  מותר ספקות מיני כל - נאמרה שכך  ההלכה,

ואסור 62)בהי"ג). הכרם, כלאי או ערלה ודאי שזהו
דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ"ך לארץ. בחוצה אפילו
אמרו  - ב לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי ערלה
אין  מסיני, למשה הלכה לארץ בחוץ ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני, למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב"ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק דרבינא
כב, סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.·È‰Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L Ì¯k63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
¯zÓ - ‡È¯eÒ·e ,¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a65CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÓBÏ«¿»»»∆
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שנים.63) שלש הכרם על עבר נזרע 64)ספק אם ספק
לא. או קודם ירק אופן,65)בכרם בכל מותר משמע

הקודמת  בהלכה בידו. לוקט או בוצר אותו ראה אפילו
נפל  והספק כלאים, או ערלה ודאי שהוא בכרם מדובר
אם  ולפיכך אחר, ממקום או הכרם מאותו הם אם בפירות
או  ערלה ודאי זה הרי ביד, לוקט או קוצר אותו רואה
אפילו  אסור ובסוריא לארץ, בחוצה אפילו ואסור כלאים,
אבל  הלקיטה. ראה ולא זה מכרם יוצאים הפירות ראה אם
כלאים, או ערלה הוא אם עצמו, בכרם כשהספק מדובר כאן
עומד  הוא ביד, לוקט או קוצר אותו רואה אפילו ולכן
מותר" בסוריא ואפילו לארץ בחוץ "ספק והלכה - בספקו

(כסףֿמשנה).

.‚ÈÒc¯Ùa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙È·Á66- ‰Ï¯Ú ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰¯eÒ‡67·Bb ·pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙¯zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·Ú Ï·‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡ -¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

א.66) כד, ב'טור'67)בבאֿבתרא הב"ח גירסת  היא כך 
בשתיה  מותרת הגירסא: אחרים ובספרים רצד. סי' יו"ד
וכן  והרדב"ז. משנה' ה'לחם גורסים וכן בהנאה, ומותרת
אסורים", וכו' ענבים "אבל רבינו שכתב ממה משמע
ואם  "אבל"? ומה אסור, יין גם הלא - הב"ח ולגירסת
נסך? יין חשש משום היין אוסרים אין למה תשאל:
נינהו  ישראל גנבי רוב ותירצו: כך, הקשו שם ה'תוספות'
יהודים, הם הגנבים של רובם פירוש: ע.). זרה (עבודה
אומר  ולפיכך המצב, נשתנה רבינו של ובמקומו בזמנו אמנם
רוב  אם גנבים: שפתחוה בחבית פי"ב בסוף לקמן רבינו
עוסק  וכאן אסור. - לאו ואם מותר, היין - ישראל העיר גנבי
על  וסומך נסך, יין לדיני נכנס ולא בלבד, ערלה בדיני רבינו

ורדב"ז). לחםֿמשנה (וראה שם שכתב בגמרא 68)מה
וקרוב  רוב למאןֿדאמר הטעם זה אומר א. כד, בבאֿבתרא
טומן  הגנב שאין הטעם לולא כן ואם הקרוב, אחר הולכים
והוא  הקרוב הוא ערלה של זה שפרדס משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי
וקרוב  רוב להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב, אחר הולכים -

שם). ראה הרוב,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ È¯Î69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ È¯Îp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰Ï¯Ú70¯z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡¯OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï¯Ú‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰lÁzÓ e˙‰72e‡·È ‡lL „·Ï·e . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙B¯t ‰nk ·LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡¯OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰Ï¯Ú ÈLa È¯Îp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È¯‰L ,¯eÒ‡ - ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙B¯t‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰Ï¯Ú ˙B¯t ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב, (רש"י 70)ע"ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק
התנאי 71)שם). לפי המשפט שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק ערלה בשני יאכל שהגוי
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני התנו ואפילו
פירות  חילופי זה הרי פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה

.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

ב'גזירה74ֿ) שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי
כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.

.ÊË˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t80dlk81Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .e„tiL „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚ·¯ÏÂ ‰Ï¯ÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈ¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ
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eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(כסף82ֿ) בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰M·e :·e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ ·e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿
LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»

.BÊ ‰‡¯B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ï·h‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,Ï·Ë ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :¯ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ï·h‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»

È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL92eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;93Èa ÈL„˜ ˙‡ »«ƒ∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈
.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ»¬«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oer mze` e`iyde 'ebe l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"
."dny`

לתרום  "בעתידים א.) פג, (סנהדרין הגמרא כדרשת והוא
כב, (ויקרא התורה על בפירושו רש"י אבל מדבר", הכתוב
לזרים". להאכילו איסור "שהוא הפסוק פירש טו.)
התרומה  מצד הוא טבל שאיסור כיון צ"ע ולכאורה
להאכיל  איסור שהוא לפרש רש"י דחק למה בו, המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא פירש ולא לזרים, תרומה
שבו. התרומה חלק מצד ישראל" בני "קדשי ונקרא טבל,
חילוק  יש מקרא, של בפשוטו רש"י שלשיטת לומר ויש
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה לתרומה טבל בין
החיוב  מצד שרק לומר מסתבר לא מקרא של בפשוטו כי
ולכן  בטבל, תרומה חלק בפועל ישנו כבר תרומה להפריש
ישראל" בני קדשי את יחללו "ולא הכתוב לפרש אפשר אי
מעשר  לגבי משא"כ קודש. כאן אין כי טבל איסור על
כבר  זו בהפרשה הרי ההפרשה, פעולת נעשית שכבר
מעורבת  שהיא אלא מעשר, תרומת הפרשת גם נכללת
מעשר  תרומת חלק שמברר רק היא הלוי ופעולת במעשר,

המעשר. מן
אכילת  על מיתה חיוב מקרא של בפשוטו מצינו לא ולכן
חילול  "חילול למדו (שם) סנהדרין בגמרא כי טבל,
עון  אותם מ"והשיאו (או מיתה עונש לחייבו מתרומה",
איירי  לא רש"י לפי אבל קדשיהם") את באכלם אשמה

בטבל. שם
(36 dxrd 69 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

כחכמים.91) מ"א, פ"ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים

יחללוהו" כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ ‰ÏhpL ¯·cÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ Ba ¯‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È¯‰ - «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
Ï·Ë ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני 94) הכרי מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע"פ

(רש"י). מקום בכל ונאכל לזרים ב.96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים הכתוב
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק: של פירושו וזהו עני. מעשר וזהו כט), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו
שמים,97)לאכול". בידי מיתה אכילתן על חייב שזר

האוסר  מאיר לרבי ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל
ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב אין - לזרים ראשון מעשר
כי  בו "ומתו בתרומה שכתוב ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓ¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ÏÏÎa - ˙B¯OÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙B¯OÚÓe99‰Óe¯˙a ·iÁ ¯·„ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯eËt ¯·„ ‰Ê È‡Â ˙B¯OÚÓ·e¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰È¯·c ÏL Ï·hÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ì¯k‰100ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ï¯ÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ - «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ כמ"ש סופרים, מדברי - ארץ
מסיני,101) למשה הלכה - אסורה לארץ בחוץ ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י, כמבואר
שיעור. חצי כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ"ג למעלה רבינו כתב וכן

.·Î˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ï·h‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙B¯tÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ‰Ï¯Ú‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆

Ì˙BÓk ÌÈ¯eÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰Ï¯Ú ÏL ÔÓLÂ106Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי משום שאסור בכרם הנזרע הירק פירוש,
זרעים  כלאי שהרי זרעים, בכלאי שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ"א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב.104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין

המגיד  הרב כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה

מביכורים,106) "פרי" "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים
ו'גזירהֿ א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר
שם  שפירשנו כפי בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי של שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד,
טעונה  ערלה שלמדנו - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור.
כלאי  ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה
של  הפלפול כל בלי ביין, מלקות לענין מערלה  הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓe¯z ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰¯Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈ¯eq‡Â ,ÈL ¯OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈ¯ek·eƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי

ה'תשפ"א  אייר ט"ו שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביין 1) שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a ¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙·¯˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4¯OaÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙B¯tÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ -∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿

¯ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

alg xy`" xn`py ....dipda xeq` dxfÎdcearl jqpzpy oii"
."mkiqp oii ezyi elk`i enigaf

של  מצות־עשה מנו שלא ועוד, ה'חינוך' הרמב"ם, לדעת
אקרא  ה' שם "כי - ג (לב, בהאזינו מהפסוק התורה ברכת
בפרשת  מהפסוק נסך, יין איסור למצוות בנוגע מנו כן כו'")
ללומדו  ואפשר לא־תעשה מצות הוא כי לח. לב, האזינו

האזינו. משירת
(1 dxrd 187 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - `edy lk odn lke`d"

תופס  אתה במקצתו תופס כשאתה שעצם, הכלל ידוע
זאת  בכל הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו,
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ככולו. היא שבו ונקודה נקודה כל הרי בעצם, כשמדובר
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי, בעניין פוגע  כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו".
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו
של  המציאות ישנו קטן הכי חלק שבכל הוא והאחר

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(155 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי
החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח. דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה,

.·¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
Ì¯Á‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8¯eÒ‡ - …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈ¯ÙBÒ ˙B¯ÊbÓ ‰Ê ¯·„Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ויביא  לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„·BÚ‰ ˙·LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»

z„ÓÏ16ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc - ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע בכוונה בו נגע אם

זרה.15)יין. עבודה בפני שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי
שלא  ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי.

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18¯eÒ‡ - ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»

‰i˙La19‰È‰a ¯zÓe20È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„·Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ - eÏ·ËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La ¯zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏ·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡¯OÈ ˙eL¯a22ÌÈÏB„b‰ - ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈ¯ÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים,

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.ÊBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈÈ - ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח
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עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן
אחר  לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לזמן 27)לנגוע בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה,

לחילוף. חוששים אין מועט רבינו 28)בזמן שכתב ומה
ומשמע  מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,¯eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
- ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„·Ïa ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò È¯Î.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
e¯ÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
¯eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ e¯Ê‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏM·Ó ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï·‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL ¯LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.¯Ò‡ -∆¡»

האש.30) גבי על משהרתיח מבושל? נקרא מאימתי
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום
מצוי  שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,
נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה

יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡¯OÈ ÔÈÈa ·¯Ú˙ Ì‡L ,·¯Ún‰ ÈB‡‚ e¯B‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡O ËÚÓ B‡ L·c ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È¯‰ -¯ÎLk B‡ ÏM·Ók35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר  אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום

מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא
לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.·È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ C¯cL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ È¯‰Â40Ï‡¯OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Áa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚È¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜¯Êe43- ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ רומי בדפוס
נכון. וכן מנתז. שם: גוי 44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת

.„È- ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈ¯eÒ‡45L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk46¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰· ‰¯‡L ‡ÏÂ eL·È ¯·k - L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
¯Á‡Ï eL·iL ÔÈÈ ÏL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ¯ Ô‰a ¯‡L ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ¯ÙÚk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים
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חודש. י"ב לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י"ב משמע
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
¯eÒ‡ - ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á ¯OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
¯e‡Ï Ô¯ÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t¯˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡¯OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ¯‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן

.ÊË¯ÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓe54¯Èˆ B‡55ÒÈ¯eÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ ¯zÓe .ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈ¯en‰ B‡ ¯Èv‰ Ô˙BpL ¯Á‡58.ÔÙ¯BO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי על ואף

בכלים  הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו
אותו. מפני 58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר

.ÊÈÈ„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

- ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈
Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ - d·64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ

.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי צריך ואין
אחרת  כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס אינו הגוי
רב. זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆

ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆
Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ Ò¯Á ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ¯·‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈ·Ï eÈ‰ Ì‡ :CÒ72- ÌÈ¯ÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈ¯zÓ73ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈw¯È eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
Ò¯Á ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈

ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈw¯È ÔÈa ÌÈ·Ï76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

Ì‰ elÙ‡Â ÔÈ¯zÓe ÔÁÈ„Ó - Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
Ò¯Á ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף".74)בהדחה "משום

צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו
או  ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי שיש היינו
בציפוי. מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

מע  ג' ועירוי מילוי יישון.וצריכים או לעת כלומר,77)ת
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר,
די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין

חרס.78) של שהם פי על אף פירוש:

.ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ıÚ ÏLÂ Ô·‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ d˙tfL Ô·‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó - da C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¯Ù‡·e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a C¯B„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
¯Ù‡‰ ÌÈc˜Ó - ˙ÈÁeÏÁÏ83- Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי 80)ואינם יין מעט בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר 81)להעביר כדי

די  שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי
בה  דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך

אפר.82) פעמים ושתי מים פעמים שתי כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô·‡ ÏL ˙b85ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da C¯cL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ - da86¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰¯eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ87ÔÓ ¯˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ d¯Èz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È ¯Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי.85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ.86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי.88)היין יישון בלי

.·ÎÒ¯Á ÏL ˙b89- ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C¯„Ï ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰t¯iL90Ô˙ B‡ L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי 89) הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב"ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד

.‚Î˙¯nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡¯92dÁÈ„Ó -93Ì‡Â ;da ¯nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

¯Óˆ ÏL ‰˙È‰94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95Úa¯‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈÓ - ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈ¯eÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎ¯BcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó - ÌÈÏ·Áa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
¯Ù‡a ÔÁÈ„Ó - ‰L˜101Ô·bÓe ,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÌÈÓ·e »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ - ÔzLÙa ˙B¯eÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער בולע

ניגוב.95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע צמח.98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡¯Oi‰ Ô‰a C¯„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈ·Ïel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó -105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈ¯Ò ÏL :107ÏL ;Ô·bÓ - »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ - ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á ¯O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙B¯a ÔÏÈÚ‚Ó - „iÓ Ô¯‰ËÏ ‰ˆ»̄»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין

את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים
סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים

בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰ - Ï‡¯OÈÏ dlk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf·e ;˙e¯LÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰È·b‰Â ¯Oa‰ ÔÎÂ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È¯‰ - ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·‚ B‡ ¯Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

¯zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„·Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,B¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
¯eÒ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ ¯Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙Â ¯·Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á¯‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה
מהגוי  קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

ה'תשפ"א  אייר ט"ז רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
אי 1) וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר

לעשות  לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס

ישראל. שרובה עיר כנגד

.‡ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da ¯ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe2BÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰3ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ Ôk¯cL ÂÈ¯·È‡ ¯‡La4CLÎLÈÂ ,Ô‰a5Ï·‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙È·ÁÏ B„È ËLt Ì‡6d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙È·Á‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ
¯Ò‡ ‡Ï - B„iÓ ‰hÓÏ „¯ÈÂ7ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«

dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk8 ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«
ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰9. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ
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בהנאה.2) ופי 3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק בחוזק,5)למעלה היין ויניע וינדנד
ידי  על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט: זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס. שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח. הכלי ופי היין
ניסוך  דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק, הבית בתורת והרשב"א
ידי  על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על

הרא"ש.

.·ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏË10B‰Èa‚‰Â11ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL Èt12BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ;¯Ò‡ -13. ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

¯zÓ - Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰14. ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿≈¿…»«À»

קובעת 11)פתוח.10) אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
"והגביהו". כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל,

בהנאה.12) (רבינו 13)אפילו בו. נגע כאילו הוא והרי
נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם
שגוי  ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק או
אבל  הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה
רק  גזרו מדרבנן, רק הוא כוחו שאיסור מפני מותר, הנשאר
רבינו  של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין
הנשאר  את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל אסור. שהכל
ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו

גוי). אינה 14)דיבורֿהמתחיל בעצמה שהגבהה נג. גיטין
ואין  בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך
ששם  מפני הקודמת, שבהלכה בחבית ידו לפשט דומה זה
והגבהה  כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע

אוסרת. אינה

.‚,Ú˜¯wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
¯zÓ ÔÈi‰ - ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡¯OÈÂ15„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰16. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע לא שהרי בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס. ע"ז פפא רב של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע הוא הרי הקילוח בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
שהרי  רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי,

למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע

.„Ìe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈

ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»
B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«

.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«

ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ23˙Ó ÏÚ ˙È·ÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ ,24 «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»
.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח.23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek25. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,¯Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓL B‡ ¯ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, אף27ֿ)שהיה

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.
יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה",
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל
רבינו  על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן.

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ì„˜Â ,dk¯‡Ï ‰˜cÒpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜·ÁÂ ˙BÏÊÓe28ÌÈÒ¯Á‰ e„¯t˙È ‡lL È„k29È¯‰ - «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê30ÒÙ˙Â ,daÁ¯Ï ‰˜cÒ Ì‡ Ï·‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È¯‰L31. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י בחבית המדובר

היין 30)חרס. להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא כנוגע
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כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי
שלא  כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי

.ËÔÈÈ ÏL ¯B·Ï ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ32 ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL ¯Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜a33ÂÈÏÚÓ ‰Ú¯v‰Â ·e·f‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ ,34 ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a35˙Á˙B¯‰ ˙È·Á‰ Èt ÏÚ36 ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙¯‰ ÁezL È„k37d˜¯Êe ˙È·Á ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

¯BaÏ B˙ÓÁa38Ì‡Â .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ÏÚ39¯eÒ‡ ÔÈi‰ - »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע ואףֿעלֿפי שם: משנה
ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון

אוסרת 33) אחר דבר ידי על ונגיעה היין. את בו שמודדין
בכוונה  שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה

ביין. לנגוע נתכוון כאן שהרי ו, היין.34)שבהלכה מעל
בידו 36)בידו.35) מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת

(הבועות). הרתיחות בכך.37)על ניסוך דרך אין
והכשירו 38) רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

ידי  על נגיעה שזה מפני והטעם אסור. בשתיה אבל בהנאה
ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר
ולחםֿמשנה, רדב"ז כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי אלה, רבינו בדברי שהאריכו
ה  סעיףֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
כיום  עליה דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י וכפירוש אידם,

.È,·˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ·˜ ‰È‰L ˙È·Á»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
·˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙È·Á‰ L‡¯nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

·˜p‰40‰i˙La ¯zÓ - ·˜p‰ ˙ÁzLÂ ,¯eÒ‡ -41. «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא

כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו
היין, כל נאסר פוסק, בלתי בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני  הנקב, מן שלמטה מה כאן אסרו לא  מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓ42B‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡¯ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙È·ÁÏ ıeÁ ¯Á‡‰ L‡¯‰Â ˙È·ÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„·BÚ‰ ‡·e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C¯„k „¯ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ

‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙È·ÁaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - „¯ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈
¯¯‚Â43.BÁkÓ ‡·k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

גישתא".42) ובת "גישתא עב: שם הוא 43)בגמרא והרי
ומשום  ארוכה. חבית כמו היא שזו ממש, בחבית כנוגע
כיון  הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק
כוונה  כאן אין וגם מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך,

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.‚ÈCtLÓ50Ì‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙·ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈ51Ba „cÓÈ ‡Ï - ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

·bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡¯OÈÏ52ÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .53È¯‰ - ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

ומושיבים 50) קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי
היין  ושופכים צר, שפיה לוקחים של צלוחית פי על אותו

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מקום 51)מן
חיבור. ניצוק משום אסורה והיא יין. טיפת שם שמתעכבת

כמו 52) ואפר, במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם
ניגוב, צורך אין יין עכבת ובלא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר
עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה
שם  שאין אףֿעלֿפי ומשמע ינגב, אבן ושל עץ של המשפך
אבל  הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת
אחת  פעם בו ומדד יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך
רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי,
כך  ומתוך מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב
הלחםֿ של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk54,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰ BÓk¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ
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,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰55ÈÏ‡¯Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ¯ÊÁÈ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ¯‡MiL56,Ba ¯‡MiM ‰Ó Ïk ¯Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L57. ∆¬≈»««ƒƒ…

קנישקנין.54) עב: שם לניצוק 55)בגמרא דומה זה ואין
דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני יב, שבהלכה
בכיוון  שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל

הגוי. של לפיו שנמשך מזה נגע 56)אחר שלא אףֿעלֿפי
חוזר  גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב משום פשוט אלא לזה, צריך

.ÂË˙È·Á‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓa58¯ÊÁÈ - ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰59¯Ò‡ÈÂ ˙È·ÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰60. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע לא ואפילו

רש"י  ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡¯OÈ ÌÚ ¯È·ÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

Ô¯ÓLÏ61e‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,62ÏÈÓ È„k epnÓ63È¯‰ - ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡¯ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡ - ÌÎÈ¯Á‡ ‡B·‡64 »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ e¯ÊÁÈÂ „k‰ Èt65·b˙Â d˙B‡66Blk ÔÈi‰ È¯‰ - ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La ¯eÒ‡67¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;68. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה  אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

וכן  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל.
במשנה. רש"י הכד.64)מפרש פי כל את שיפתח פירוש,

אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,
שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי

שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי את פתחו שמא
הכד  שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט, הלכה יג בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
¯zÓ ÔÈi‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt69; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«

BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ75‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

¯eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL -76Ì‡Â .¯zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ ¯Ó‡77˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk - »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.¯eÒ‡»

יין.75) כלי בו שמניח עץ כלי ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס פן  בו, לנגוע הגוי הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ78ÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.¯zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡ - ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙È·a ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰¯‰Óa ‡B·ÈÂ ÔÈi‰ ¯kÊÈ ‰zÚ :¯ÓB‡ È¯Îp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»
,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿

„·Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ ¯Ò‡ ÔÈ‡Â79. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע. שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ¯ˆÁa ÔÈ¯„ eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ80, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂ81¯ÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡¯Ï ‰Ï‰·a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ¯‚ÒÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82- Ï‡¯OÈ Ck ¯Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
B¯z‰a Ï‡¯OÈ ˙È·aL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È¯‰83¯‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡¯Oi‰ ÒÎ ¯·kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
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קפז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - xii` f"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ¯‡L ‡ÏÂ B˙È·Ï¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆
BÓ„˜84. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני קודם שהיה כמו

הגוי  נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה
בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙È·a ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÈ85, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙Bi·Á eÈ‰Â86˙ÈaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂ87ÔBlÁ LÈ Ì‡Â .88 ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡B¯Â Á˙t‰ È¯BÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙B¯zÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙Bi·Á‰ Ïk - Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B¯‰ ÔÓ „ÁÙÓ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, חמרא

והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק

.·ÎÈ¯‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ89„·BÚ‰ Á¯·e ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;¯zÓ ÔÈi‰ - ˙BÁe˙t‰ ˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡nL :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B¯∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡90LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙Bi·Á eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙B¯Á‡ ˙Bi·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ˜c91, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡¯OÈ ˙Bi·Á ÔÈa „ÓBÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰· Ì‡ :˙BÁe˙t‰92 «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡¯ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ -««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
ÁËBa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«
ÔÈa ,˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈

Ck ÔÈ·e Ck93¯zÓ ÔÈi‰ Ïk -94. »≈»»««ƒÀ»

שלפנינו:90) בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה שם,
ודגוי. דישראל גורס: ורבינו דישראל. פונדק 91)מחמרא

בהן  להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן הוא
ישראל  של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין.
החביות  בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של יין אוצר וגם

הישראל. של כשנמצא,92)הפתוחות שנבהל והסימן
שנכנס  מפני הוא מתיירא לפונדק, ברשות שנכנס ואףֿעלֿפי

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב, שנתפס בין
אלא 94)כגנב. היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר מפני

הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע אם ספק
סובר  בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב נתפס לא ואם מותר, כגנב שנתפס שרק

אסור.

.„ÎÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡100¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -101; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ102. »»ƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

שם 100) ושמואל מלוה". עליו לו יש "אם כתוב: במשנה
ופירש  יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא
ממנו, לגבות היין אותו על לו שיעבד שהישראל רש"י,
היתה  לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך
בעליו, על מלוה לו שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב. נתפס אינו כגנב.102)עליו, עליו נתפס אם

.ÂÎÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;¯zÓ103‰BÊ Ï·‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰ÈÏÎa104. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה
זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙È·a ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ105ÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏ·Ï È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏ106Ûk‰ ÏÏ·zL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

·bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈ¯ˆ - ‰iL ÛÎÏ107Ì‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰¯˙È ‰˜Á¯‰ BÊÂ .„·Ïa ÁÈ„Ó - Â‡Ï108. «≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

ס:105) שם יין, בו היד.106)שאין כף את להרטיב
להטפיח. עלֿמנת טופח ראה 107)בגמרא: ואפר. במים

כ. הלכה יא, פרק טופח 108)למעלה אין שאם מפני
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אלא  הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת
יתרה. הרחקה משום

.ÁÎ¯ÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :¯‰a ‰ÙvL ˙È·Á»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙¯zÓ - Ï‡¯OÈ da¯L109da¯L ¯ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב,
רק  התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע
כשאין  אבל ופשורי") עקולי "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב. אחר הולכים

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡¯OÈ Ba ÔÈi‰ È¯ÎBÓ ·¯ eÈ‰L ÌB˜Ó110, »∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ Ìc·Ï ÔÈ¯ÎBn‰ C¯cL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈

‰È‰a ÔÈ¯zÓ111È·pb ·¯ Ì‡ :ÌÈ·p‚ ‰eÁ˙tL ˙È·Á . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰112- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

.¯eÒ‡»

ישראל.110) שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
רוב  הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים,
שרוב  מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם המוכרים ורוב
הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים
הסביבות  רוב מפני בשתיה, ולא בלבד בהנאה התיר שם וגם
שרבינו  לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן
דעת  כן שאין ונראה היין. את ולא בלבד הקנקנים את התיר

והרדב"ז). הסברא 112)הלחםֿמשנה את למצוא (קשה
שם  למה כח, ושבהלכה שלמעלה לדין זה דין בין המבדילה
העיר  תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר

גויים). רוב ובין ישראלים

ה'תשפ"א  אייר י"ז חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ששכר 1) גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות

וחותם תורה, באיסור דברים חותם דרבנן; באיסור אחד
כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם שאסרו
את  שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„·BÚ ÏL B¯ˆÁa ˙Èa ¯ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a ¯„ ÈÏ‡¯Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆÁ3ÈtÓ ;¯zÓ ÔÈi‰ - »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
¯„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙È·Ï¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»

‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ ¯bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆
B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈

.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ואףֿעלֿגב שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח שני הם וחותם מפתח

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי
ה"ט. שם, משנה' ישראל,5)וב'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע"פ שם: מאיר כרבי פסק אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח ישראל של

.·ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ¯‚qL B‡ ,Á˙t‰ ¯‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,CqÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰ - ‡B·‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙¯ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙¯ÈÓL BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;¯zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק, מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני בדין מדובר זו בהלכה (רדב"ז). נגע שוודאי

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס מפחד הגוי ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב ע, שם כגנב, נתפס
אבל  זה, מפתח לי אחוז בפירוש לגוי כשאמר רק בשתיה
לבית, להכנס מפחד הגוי אין - המפתח את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי של בבית שהמדובר כתב,
-אינו  המפתח לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס, מפחד

המפתח]. מסירת בשעת לגוי כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡¯OÈ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk „·BÚ8BÈÈ BÏ C¯„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓ ‰È‰iL È„k ‰¯‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·a ÔÈi‰ ‰È‰Â9‰È‰ Ì‡ : ¿»»««ƒ¿≈∆≈»ƒƒ»»
¯ˆÁ d˙B‡a ¯c ÔÈi‰ ¯ÓBML ‰Ê Ï‡¯OÈ10ÔÈi‰ - ƒ¿»≈∆∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒ

‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓÁe˙t Á˙t11ÒÎ ¯ÓBM‰Â À»¿««ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»
˙¯Á‡ ¯ˆÁa ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ12ÔÈi‰ - ¿≈¿ƒ»»«≈»¿»≈«∆∆««ƒ

.Ï‡¯OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈
BÈ‡ ,B˙eL¯·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««ƒ∆≈»ƒƒ¿≈

ÛiÊÏ „ÁÙÓ13Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :¯Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ Òk‰Ïe ¿«≈¿«≈¿ƒ»≈««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ
ÈpnÓ eÁ˜È ‡Ï - B· eÚ„È14. ≈¿…ƒ¿ƒ∆ƒ

א.8) סא, שם וברייתא גוי 9)משנה של בביתו אפילו
ונכנס 10)(רדב"ז). ביוצא שדי קבוע, כשומר הוא הרי

ששני  סובר רבינו המטהר). ד"ה שם ב'תוספות' (רבינוֿתם
הישראל  ב. ונכנס. יוצא ישראל א. היינו מעכבים, התנאים

חצר. באותה שאין 11)דר אע"פ שאמר: שם יוחנן כרבי
בידו. וחותם לא 12)מפתח כך ומשום קבוע, שומר אינו
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קבוע  שומר בין זה והבדל (לחםֿמשנה). ונכנס יוצא מועיל
הגירסא  עלֿפי שם המשנה מלשון לומדים אנו קבוע, לאינו
כגירסתנו  ולא שומר", שיושיב "עד המשניות: בספרי
שומר  שיהיה והיינו ומשמר", שישב "עד שבגמרא במשנה
היין  ונכנס, יוצא ישראל שאם הראב"ד ודעת וקבוע. ממונה
אחרת. בחצר דר הוא אם אפילו בשתיה מותר

אחר.13) מפתח מכיון 14)להתקין כגנב, ייתפס ולא
שלו. שהיין

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ·˙k elÙ‡15Ïa˜˙pL Ï‡¯OÈÏ ¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
˙BÚn‰ epnÓ16ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ ¯kÓÏ ƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈

„Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ

¯eÒ‡Â17ÔÈ‡Â .¯ˆÁa ÌL ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz ¯nLÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e¯‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eL¯a ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a20. ƒ¿≈»ƒ«≈

שם.15) כמשכון 16)משנה, הגוי ביד נשאר והיין
ישראל.17)(רש"י). ביד וחותם מפתח אם אפילו משמע,

הגוי  מתיירא אינו היין, אותו על מלוה לו שיש כיון והטעם,
למעלה  שנתבאר כמו בו, שייכות לו יש שהרי בו, לנגוע

הכ"ה. שני 18)בפי"ב שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס, יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני שם: גמרא
הפעם  כי חבירו, גוי מפני מתיירא אחד גוי ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע אינו הוא

לנסך. לו יפריע לא - הנפקד אותו של

.‰¯B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙t‰ ˙È·a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;¯zÓ - ÌÈ·LÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯a22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי לו כתב לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י כגנב. ויתפס

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙B¯t Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙È·ÁÂ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯k el‡ È¯‰ -25„·BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙È·e ;d¯ÒB‡ BÈ‡ - ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙Ùk ‡e‰ È¯‰ - ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ

כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף, רב של מימרא
הגוי. של לרשותו עדיין נכנס "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני להם. פתוח היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«

‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה

.ÁOÈÏ ¯zÓ„·BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡¯ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈ·ÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡¯˜p‰33˙È·Á‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk . «ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒ
ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C¯„k ,˜c‰Ó BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»

„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ËÈËa34ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ; ¿ƒ¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ
„Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - „Bp‰ Èt ¯»̂ƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«
ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ¯ˆÂ BÎB˙Ï¿¿»»»¬≈∆»¿»¿≈

ÈepL Ïk35- Ì„‡ Ïk C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ - ‰¯ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב ורבנן. אליעזר רבי של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח בברייתא גורס שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני שהם
רבינו  ופסק ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי  הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי

יוחנן.33)אליעזר. כרבי לא 35)שם.34)שם, שהגוי
כלֿכך. לזייף יטרח

.Ë- „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

˙ÈÂÊ Ô¯˜36. ∆∆»ƒ

אפילו 36) ואסור בו, לנגוע מפחד הגוי אין כן, לא שאם
מתיר  אליעזר רבי כי בשתיה, אסור אבל שם). (גמרא בהנאה
חותם. בתוך חותם היינו סימנים, שני בו כשיש רק בשתיה

.ÈÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈÈ B‡ ,¯ÎM‰Â ÏM·Ó ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ L·c ÔB‚k ,38‰È·b‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ·ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»

Bic „·Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï·‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
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`zexeqקצ zelk`n 'ld - dyecw xtq - xii` f"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42- ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ
˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"טֿי.37) פי"א למעלה כמבואר ניסוך, משום בהם שאין
שם.38) פ"ג.39)למעלה לט,40)למעלה שם גמרא

להחליף  כדי אבל אחד, חותם ומזייף טורח לנסך, כדי ב.
יין, וחומץ מבושל ביין מועיל אחד חותם ולפיכך יטרח, לא
הובא  וברשב"א, ומנסך. ומזייף טרח לניסוך הראוי יין אבל
יש  הוחלף שאם דבר כל ומבאר: הדברים מרחיב ב'טור',
ודג  נבילה, בבשר הוחלף שאם בשר כגון תורה, איסור בו
שאם  דבר אבל חותמות. שני צריך ודאי טמא, בדג שהוחלף
גבינה  כגון סופרים, מדברי איסור אלא בו אין הוחלף
גוי  של בחומץ שהוחלף בחומץ וכן גוי, בגבינת שהוחלפה
חוששים  אין יינם, סתם משום האסור מתחילתו יין שהיה
(לחםֿמשנה). בזה הגוי יטרח שלא אחד בחותם לחלוף

סופרים,41) מדברי אלא אסור אינו יינם שסתם אע"פ
ניסוך, הגוי על שחביב משום תורה, בשל כמו בו החמירו

(כסףֿמשנה). אחד בחותם ומזייף ואפשר 42)וטורח
טמא. דג בחתיכת הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו

יחליף. שמא וחוששים תורה, איסורי

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«

‰ÚÈ‚44„·BÚ‰ ‰È‰Lk - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
B¯eq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁthL46ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שנגע 44) גוי תינוק וכן בכוונה, שלא ביין שנגע גוי כגון
הגוי  וקדם שנסדקה חבית ה"ה; ופי"ב ה"ה, פי"א ביין,

וכדומה. ה"ח, שם בכמה 45)וחבקה, גילה רבינו
אינם  מוחמד, דת שמאמיני ה"ז, בפי"א ולמעלה מקומות,

עבודהֿזרה. מפני 46)עובדי חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.·È·LBz ¯b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï·‡47BÁÏML B‡ , ¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»
·LBz ¯b ¯ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â BnÚƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»

‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -48ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL . ¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ
.Ba ÌÈÂL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÛeiÊÂ¿ƒ≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒ

Ô˙eL¯a ÔÈi‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰49Ïk ÏÚ ‰i˙La ¯Ò‡ , ƒ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»
.ÌÈt»ƒ

עובד 47) שאינו כגוי ודינו מצוות, שבע עליו שקיבל
ה"ז. בפי"א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף שמא

יינם. סתם משום מבלי 49)שאסור להחליף הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש

.‚Èe¯Ò‡Â ,ÏÏk Ceq ¯eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈

‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«

‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»

Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.„ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈ¯iL ¯zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÁÈ¯‰Ï ∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆

ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ¯‰ ÔÈ‡L ;¯eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈
LnÓ Ba57. «»

ב.55) סו, שם כנגיעה, נחשב שם.56)ולא כרבא,
שאין 57) רבינו, ומפרש מילתא", לאו "ריחא שם: בגמרא

כמו  להריח, אינם שעיקרם בדברים רק נאמר וזה ממש. בו
- בושם מיני כגון לריח, שעיקרם בדברים אבל וכדומה, יין
פ"ה, סוף מעילה בהל' רבינו פוסק ולפיכך אמרו. לא
רש"י  ראה מעילות. אשם חייב הקדש, של בקטורת שהמריח
רבינו: כתב הכ"ג, בפ"ט ולמעלה א. כו, פסחים ו'תוספות'
בזה  והסתמך בחלב. לאכלה אסור הצלי, עם שאפאה פת
בזה  מודה רבא שאפילו הרי"ף, דרביה, רביה דעת על

כאן. לחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה).

.ÂËe¯‡a ¯·k58,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙·¯˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„·BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk62- »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

¯eÒ‡ B¯ÎO63. ¿»»

ה"ב.58) פ"ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב. זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח:). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון
(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם

אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו
סב.). זרה (עבודה
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.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
¯eÒ‡ Ô¯ÎO - ÔÈÈ da ‡È·‰Ï ‰ÈÙÒ ¯ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ - BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B¯ÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

¯Ù‡‰ ¯a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אףֿעלֿפי
למצוא 65)(שם:). לישראל שאפשר במקום ישליכם ולא

בהנאתם. ולהיכשל שהם,66)אותם כמו לקברם אבל
שכר  שהם ידע שלא מהם, ויהנה ישראל ימצאם פן - אסור

(שם). תקלה לידי ויבוא עבודהֿזרה

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ ·k¯Ï ¯BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck ¯aLÏ B¯ÎO .¯zÓ B¯ÎO - »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Î¯a ÂÈÏÚ ‡B·˙Â .¯zÓ B¯ÎO -70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי והכוונה סתם, "שכר" כתוב
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי, שכר או לגוי במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח שם:

גדולים. כדים - ב סתם 69)קלט, ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע"ז רש"י (ע' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËe¯t ‰‡Óa ¯ÎL ÏL ˙Bi·Á»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

¯eÒ‡ Blk B¯ÎO - ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני מותרות, והשאר המלח לים מהן אחת חבית
נתערב, ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי על לו ויוותר לגוי למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙È·Á ‰Ëe¯Ùa ˙È·Á ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
‰Ëe¯Ùa72- ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,¯È·Ú‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ

.¯zÓ B¯ÎO ¯‡Le ,¯eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ¯ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙È·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡¯OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
BÏ e¯Ó‡iL ¯zÓ - Ô¯ÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆

¯eÒ‡ - Ô˙eL¯Ï ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב והגוי היין, את קנו לא שהאומנים

להם  ששלח יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך
עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס שהיין כיון

את  ויקח כסף הגוי להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,
ואסור. נסך יין חליפי הכסף הרי בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.·ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b ÔÎÂ78e‡·e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯b‰ ÔÈ‡ - ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï·‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ;˙B¯t≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b79ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙M¯Èa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â .B¯eÒÏ ¯ÊÁÈ ‡lL È„k ,¯b‰«≈¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿

¯eÒ‡ - ¯b‰80. «≈»

ב.78) סד, עבודהֿזרה 80)שם.79)שם חילופי שזהו
הקדימו  שם [בגמרא בגר. אפילו כלֿכך הקילו ולא ממש,
כדי  הסדר, את החליף ורבינו שותפות, לדין ירושה דין
דין  רק מביא הוא ואחריה האסורים, רשימת את להשלים

היתר]. של

.‚ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÈÈ ¯ÎnL Ï‡¯OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85¯zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È¯‰L .ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע
מחירו. שיודע הגוי,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף

בפ"א  רבינו בדעת המגיד הרב כתב וכן במשיכה. קונה שגוי
ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה

נסך.86) יין חליפי אינם ומשכו 87)והדמים לגוי, ונתן
דמיו. שפסק מרובים 88)לפני דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡¯Oi‰ „„nLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï·‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÈaL Ï‡¯OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
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ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck ¯Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«
ÚÈbiMnL ;ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ«

¯Ò‡ ÈÏkÏ92.ÌÈÈ Ì˙Òk «¿ƒ∆¡»ƒ¿«≈»

קודם 89) לכלי בנפילתו היין ונאסר שלו, יין קצת בו שהיה
יין  דמי הדמים, וכשלוקח משך. לא עוד שהרי הגוי, שקנהו

לוקח. הוא הכלי,90)אסור ומתנדנד באויר שאוחזו
ה"ג  בפי"ב שנתבאר כמו כנגיעה, שהוא בנדנודו היין ואוסר

נעשה 91)(כסףֿמשנה). והיין בכסף היין את קונה והגוי
בכסף, ובין במשיכה בין קונה שגוי רבינו וסובר מיד, שלו
(כסףֿמשנה). ומתנה זכיה מהל' פ"א המגיד הרב כמ"ש
הגוי, של קנינו עודם ישראל שבידי הדמים הרי כן, לא שאם
נסך  יין דמי ישראל שביד הדמים נעשו ואסרו, ביין וכשנגע

ה'תוספות' שכתבו כמו שקילו.למפרע ד"ה שם
ורבינו 92) הי"ב. בפי"ב כמבואר חיבור, ניצוק משום

בהנאה. אסור יינם בסתם אפילו שניצוק הולך, לשיטתו

.‰ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על לבעל97ֿ)וחשוד שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê ¯È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,Ú¯Bt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡98 ««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿

‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…
.¯OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

קנה 98) לא ולפיכך מסוימות, מעות לחנוני שעבד שלא
אינו  שהפועל ונמצא לפועל, החנוני שיתן מה בעלֿהבית

שם. פפא רב של פירושו כפי בעלֿהבית, משל אוכל

.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡ - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ¯ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B·˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï·‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
¯ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף, אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י וראה שוטר. ופירושו, בעי"ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי מוכר שהישראל שנמצא

(רדב"ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב הישראל שהרי
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב פוטרו והגוי מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי

במקומי. הכנס

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

ה'תשפ"א  אייר י"ח שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר

שלא  עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.‡Ô¯eÚL - ‰¯BzaL ˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙¯ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·iÁÓ‰ ÏkL ,e¯‡a ¯·Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ - ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון 3)כדי
שלא  מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÔÈ¯eÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡Â .Ì‰5¯·cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ ,¯eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי איסור על כעובר שזה מפני

מרדות. מכת אותו שמכין
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קצג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - xii` g"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚‰Ó Ï·‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ - e¯Ó‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È¯‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ Û¯ËˆÓ - ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB¯‚9¯ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;·iÁ - ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ˙ÈÊÎa ÔB¯b‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ ·eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק מלא, שיעור טעם והרי
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï· B‡ ·ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
¯eËt BÏÎB‡‰ - ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11¯ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -13˙¯k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ - ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד

כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני בחלב
נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

אצל  דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰Ù¯Ë17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e¯‡a˙iL ¯ÈÊ È¯eq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e·˙ ÈÈÓ18Ïk‰ - Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á ¯eq‡Ï20¯OÚÓ È¯eq‡Ï ÔÈa ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe¯˙e ≈ƒ¿

היא.17) נבילה תחילת והטריפה הואיל שמצטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל שאם

.Â·iÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È22Û¯ËˆÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ëa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,È·v‰ ˙Ï·Â ‰O‰ ˙Ï·Â ¯BM‰ ˙Ï·Ï ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

תבואה.22) מיני מחמשת חוץ אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ¯·cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
·eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙¯k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ¯˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡¯˙‰Â ‰‡¯˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק.24) בלי הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28·iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ C¯c Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ·ÏÁa ¯OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙¯Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡31ÔBLÏ·e ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C¯„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ ¯Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È¯‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ·ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB¯‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«
CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡¯ ÔB‚k ,ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·c ·¯ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈ¯Ó Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï· ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏË·e LÈ‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰L ¯Á‡ ¯eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a ¯Ó ¯·c ·¯Ú Ì‡Â .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
- BÏÎ‡Â Ì¯k‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰¯„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.·iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
חלב  הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של

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



`zexeqקצד zelk`n 'ld - dyecw xtq - xii` g"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·È˜BÁO C¯c ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,·iÁ - ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
¯eq‡a BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯eÒ‡ - Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
¯zÓ -36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי 35)בלי בין הנאה איסורי בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È- ·Ú¯‰ ÈtÓ B‡ ÔB·‡˙Ï ¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
·iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â ¯a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eq‡ ¯·„ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח בפני העומד

.„È‰¯aÚ39L„˜ ¯Oa ÔB‚k ,¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ¯‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜¯n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¯ÈÊÁ ¯Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - dzÚ„ ‰·MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó - dzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .¯eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc ·MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈ¯eÒ‡‰41ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ¯‰ÓÓ ‡l‡ ,¯zn‰ ¯·c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic - ÂÈÈÚ e¯È‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.¯eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני המחלה של מסוכן בשלב
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי  מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ‰Ï·e Ï·Ë eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ï·h‰L ;‰lÁz ‰Ï·46ÈÁÈÙÒe ‰Ï· . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡L ;˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le Ï·Ë48˙ÈÚÈ·L B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -49Ï·Ë . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ï·h‰ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe¯˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
Ï·Ë B˙B‡51‰Óe¯˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי

הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו
במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים

דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר
בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו

יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין
לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין

לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL eÈ‰ Ì‡53‰È‰L B‡ , ƒ»¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»

ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk ¯eq‡ B‡ ÛÈÒBÓ ¯eq‡ƒƒƒ≈¿ƒ»≈≈
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,„Á‡ ˙ÈÊk54‡e‰Â . ¿«ƒ∆»¿∆»»»≈«¿À¿

ÔÈ¯eq‡ ‰MÓÁa Ba e¯˙‰L55?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL ∆ƒ¿«¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«
ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ¯˙BpL ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡ÓË ÔB‚k¿»≈∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ

·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?¯eq‡ ÏÚ ¯eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a ¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ daÏÁ57- dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ ¯Ò‡58¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59·ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ ¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dB·bÏ ¯zÓ ‰Ê60- ¯˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï ¯Ò‡ ,dB·bÏ ¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61¯eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ ¯O·a ¯zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
¯eq‡ BÏ ÛÒB .d¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡a .·ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ
.‰Ê ·ÏÁa B¯eq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ ¯Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

באכילה.57) רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא הרי
למזבח.60) כאן 61)להקריב עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה
על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל

האוכל.
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ה'תשפ"א  אייר י"ט ש"ק יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ2„ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË ÏÚ3. ««¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט. זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.·ÁBnÂ ÔÈÒÈ¯b‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
Ïk‰4Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË - «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆

ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ·ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««
‰Â ,·ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰È5ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰6- BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰7. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב.4) נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י  אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר,

פרס. אכילת בכדי כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס, אכילת בכדי כזית

בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח. בחולין רש"י דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ·ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa8ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙·¯Úz‰ ÔÓ ¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe ¯eq‡‰ ÌÚË È¯‰L ,‰˜BÏ -∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»

ÌÈˆÈa LÏMÓ9˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -10 ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰È¯·cÓ11ÏÎa ˙ÈÊk ˙·¯Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ·ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿

ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד פרק למעלה שכתב כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית שאסור 10)בהן שיעור, חצי כדין
בפרק  כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה מן

ו. הלכה פרס,11)ג אכילת מכדי פחות איסור שתערובת
ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÏ ˙BÈÏk ·ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ ·ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ12‰Ï· ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .13‰·¯Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ Ïk‰ - ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
¯·c „·‡iL „Ú ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL ·eLÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ ¯eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ14.¯‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב, בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈ¯eq‡ ÔÈa ,‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
e·¯Ú˙pL ,‰È‰ È¯eq‡ ÔÈa ˙¯k È¯eq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿

ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zn‰ ÏÎ‡Óa17; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
B¯eÚL - ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa18,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È¯‰L ,Ï·hÓ ıeÁÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï ¯LÙ‡19ÏÎa - ÔÈÓa ÔÈ¯ÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰L20Ïk ¯‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

ח.17) הלכה ט פרק למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח. נדרים בבבלי גם מפורש וכן הירושלמי. בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני  הטעם כי מתירים, לו שיש דבר של הנימוק את העדיף
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק

זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. נדרים

.Ê˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ

˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z21¯‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈
.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
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דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני

.Á˙ÈÚÈ·L ˙B¯t22ÔÈÓa e·¯Ú˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa -23ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰¯Bz È¯eq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a ˙·¯Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï ·iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL24. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע כל 23)לפני לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח,
משנה  (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן
לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ25- ‰¯Bz È¯eq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡26‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ27˙·¯Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ ¯Á‡Ï È¯‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa28. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול
בפני  מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי"ב ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e·˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â29‰LÈa ‰·¯Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È¯‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡ - ¯ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈ¯ÈzÓ30¯·c Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ ¯zÈ ¯ÓÚ‰ ¯Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï - ·BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó ¯eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,¯eÚL31; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL ¯OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ¯ziL C¯c LÈ È¯‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ32. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,
טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח. נדרים

שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה
בפסח. בחמץ אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה

אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף

יעלוהו 32) שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר הקדש נח. נדרים
יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;¯eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙ - ˙BÓe¯z ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯z‰ C¯c Ô‰a33. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב. ביבמות

.·ÈÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.‚È‰Óe¯z‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈ¯eÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e36ÔÈÏBÚ - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â37„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰‡Óe38‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .39ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t40- ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t CB˙Ï ¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ

,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ

Ïk‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó - Ïk‰ ·¯Ú˙Â41‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
¯zÓ ¯‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ עם של (דמאי=פירות דמאי
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק). מעשר ותרומת
דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר
דמאי. ושל ודאי של היינו מעשר, תרומת סוגי לשני
אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש
וכבר  ודאי של או דמאי של מעשר תרומת בין הדינים בכל

זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה
אע"פ  כי לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
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בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך
מאיסור 39)טו. סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם

הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק מפרש,40)למעלה משנה בכסף
הרי  טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו בפרק רבינו פסק
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק

גזל 41)תעלה. מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי טו), הלכה (להלן השבט
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ"י  ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב"ז  קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰42. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe43ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .44?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«

‰˙È‰L B‡ ,Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙Ù¯ËˆÓ ˙ÈÚÈ·¯‰45 »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯zÓ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk46. ¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

מנין 42) א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
כתוב  בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם
מה  תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים המלאה
מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך
חכמים  שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב שכפל לפי
עד  הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו
מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו ידוע (פירוש, כדון
עולה  זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה אסורה זו מה

עולה. זו הם 43)אף ששוים כיון הם, שמות ששני אע"פ
ערלה  משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור

א. להוציא 44)פ"ב חייב ואינו הכל לאכול שמותר
הנימוק  הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות
אחרים  ובאיסורים להרים צריך לה והדומה בתרומה למה

היתר.45)לא. לך 46)של "אין ואומר: משיג והראב"ד
חוץ  שבמנין הוא כן אם אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר
משמע  ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי
נמי  אי - "למיעוטי שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו
סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי
נתנו  שלא שהוא בכל האוסרים בדברים אמורים שהדברים
שנתנו  הכרם וכלאי בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם
הרי  השיעור מן לפחות נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם
נתבטל  שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה

בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל -

.ÂË‰Ï¯Ú ÌÈ¯È ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óe¯z‰L ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óe¯z ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰47CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡aL ÔÈ¯BÚOe ÔÈ·e¯Á‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.ÊËÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ¯‡L54ÌÈˆ˜L ¯Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa Ô¯eÚL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ ÌÈOÓ¯e¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ·ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk55 ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;¯zÓ Ïk‰ - ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÓ56- ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ

‰¯BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰57CÈ¯ˆ - ·ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
‰¯BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL58.ÔÈ¯eq‡ ¯‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ

‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ59- ¯Oa ÏL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ60. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»

BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰ - e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰¯Bz È¯eq‡k Ba e¯ÈÓÁ‰61„Èb‰Â .ÔÈ‡ - BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,¯ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע.54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי למעט
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע
ותשע. בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי"ף
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע"כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï·‡62,ÌÈMLa - ¯Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL63B¯eÚLa el˜‰ ,64. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב: הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב מן שהוא

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁB¯Ù‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈa65ÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙B¯zn‰66È¯‰ - «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈

„·Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙B¯zÓ Ô‰67.Ïk‰ e¯Ò‡ - ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡È‰L ÈtÓ68da ¯k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.d¯eÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
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`zexeqקצח zelk`n 'ld - dyecw xtq - xii` h"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צח. שם רש"י ואחת.67)פירש ששים הם וביחד
עצמה.68) בפני בריה הוא האפרוח, היינו עצמו, שהאיסור

ששים  רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני  היא, עצמה בפני בריה שגיד ואע"פ השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי
נחמן  רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï·‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯B‰Ë69,el‡ ÌÚ el‡ Û¯Ë Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰Ù¯Ë ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰·¯Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa Ô¯eÚL - ˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa70. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי.

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי

.‡ÎÈ¯‰L ?ÌÈML ¯eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚB¯f‰ ‡È‰Â ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰71ÌÈMMÓ „Á‡ ,72 «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ¯‡MÓ73˙¯ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,B˙B‡74ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי שעברו אחרי נזיר צח. חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.·Î‰¯„˜ ÔB‚k ,e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯·„Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ·ÏÁ da ‰È‰L75·ÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ¯‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰76˙‡ ÔÈ‡B¯ - „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ77, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡·e ÔÈÒÈ¯ba ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;¯zÓ - ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ78. ««««

של 77)איסור.76)היתר.75) מינים שני שהם אע"פ
ושל 78)היתר. אליה חלב של שטעמם מכיון האיסור של

שוה. כליות חלב

.‚Îe·¯Ú˙pL ˙BÓe¯˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â79Ô¯ÚLÏ - ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ¯ÚLÏ - ‰Ï¯Ú B‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏ·z·e ˜¯na ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa80 ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰¯„wa LiL Ïk·e81‰¯„˜ ‰ÚÏaL ‰Ó·e82¯Á‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
¯eq‡‰ ÏÙpL83˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏ84¯LÙ‡ È‡ È¯‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב.
הקדרה. בלעה כמה לקבוע אפשר אי

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש

ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב"א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙B¯Á‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡È·È ‡Ï - Ïk‰ ¯Ò‡ È¯‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k Û¯ˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

¯zÓ Ïk‰ - ÔÎ88ÔÈÏh·Ó - Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡a Ï·‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ ¯eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ ¯Oa da LiL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ·ÏÁ ?„ˆÈk89 ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - ‰¯„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏË·iL90. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף ובשר
ד. הלכה ט שיש 90)פרק סופרים מדברי איסורים אפילו

ורבו  בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי
בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר

לבטל. אסור

.ÁÎ¯·„a BÓÚË ¯eÒ‡‰ ¯·c Ô˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ïk‰ ¯Ò‡ - ¯zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;BÁÈaL‰La91¯znÏ ¯eÒ‡‰ ‰Ê ¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»
- BÓÚË „ÈÒÙ‰ÂÌ‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¿ƒ«¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈

BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿
BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ B‡ ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌbÙÏ92. ƒ¿…¬≈∆»
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שמעון.91) כר' סו. זרה אמרו,92)עבודה שם בגמרא
בשעה  שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח
עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא

משנה. לחם וראה

.ËÎ·¯ÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙·¯Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË - ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓe¯z93‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰ - ¯k ‰Óe¯z‰ ÌÚË94˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰Ï¯Ú ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,·ÏÁa ¯Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L·„Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ95ÌÈˆ˜L ¯Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓ¯e¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙B‡96:¯Ó‡ Ì‡ . »»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«

Ú¯ ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««
BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯zÓ Ïk‰ - BÓ‚t È¯‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï97„·BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈
ÌÈ·ÎBk98ÌÈMLa :B¯eÚLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B‡99ÌÈ˙‡Óa B‡100. ¿≈»¿»«ƒ

אוסר 95) נסך שיין ה"ו, לעיל נתבאר מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו שכל 96)במשהו משמע,

ט), פרק למעלה (ראה מומחה טבח אינו ואפילו נאמן גוי
רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו
שאין  כתבו, שם והתוספות תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי

בלבד. מומחה גוי על אלא הקודמת.97)סומכים בהלכה
טועם 98) בתרומה אבל למעלה, שנאמרו לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר בתרומה.99)כהן,
שהרי 100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי בערלה

גוי  שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ¯ÎLÏ ÏÙpL ¯aÎÚ101B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLa102¯ÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁ·e¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - L·„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt103‰ÊÂ ,ÌÈÓO·Ó Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»

ככבוש 101) זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך
כמבושל. הוא הרי נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה

סח: זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק שאלו שם בגמרא
פוגם. ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ,

.·ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„b104elÙ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜Ó105ÚÏ· ·ÏÁ‰L ;106‡e‰Â ÂÈ¯·È‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
·¯˜ ·ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ·ÏÁ Ba ‰È‰107ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡k108ÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«

·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»
ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ

‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…
˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«

Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈
Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï· ¯Oa ÌÚ ‰ËeÁL ¯Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ¯ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚B116elÙ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ
ÁÈ¯‰L .‰Ê¯ ˙¯zn‰Â ‰a¯‰ ‰ÓL ‰¯eÒ‡‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«

¯ÒB‡ BÈ‡117.¯eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ¯ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס האיסור שריח כלוי 117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד.
וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח
הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום
למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר

כג. הלכה ט פרק

.„ÏBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118¯Oa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁL119¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a ˙ÚÏ·ƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï121‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈

.B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

¯Ò‡122ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰123‚c .[ËÏÙÈÂ ¯ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡] - «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»
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BL·kL ‡ÓË124¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯B‰Ë ‚c ÌÚ125‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡126ÌÈ˙‡nÓ „Á‡127.¯B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני 118) ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
אסור  ולכתחילה בולע, שאינו מותר זה אצל זה עצמם
זה  יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח

מליחה. בשעת תפל.119)בזה שחוטה בשר משמע
והוא 120) הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל

שגם  רבינו, וסובר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר ומשום 121)חלב

מקום  בנטילת ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך
דגים  כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו

המליח 122)טמאים. אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
זה  וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל למעלה

במליח. ולא בלבד בצלי כלום 123)נאמר פולט ואינו

משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם שאינו
המליח  מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס
של  השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל בולע אינו
ואינו  בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א,
טרוד  שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא עד כך  כל מחממו
פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט

משקה.124) בשאר או בחומץ או שהציר 125)במלח
כולו. אוסר הטמא.126)הטמא מן היוצא הציר כלומר,

של 127) חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות משנה יהודה כר'
שכל  ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר'
בדגים  טעם ונותן מאוד חריף דגים ציר בשישים, האיסורים
מפסק  כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים
בכל  אינו טמאים דגים שציר המשנה, בפירוש שלו הלכה

מאלף.? בפחות



zeevnd xtq m"anx ixeriyxii` h"iÎb"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  אייר י"ג ראשון יום

רא. עשה מצות
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר מןֿהּתֹורה". אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשפ"א  אייר י"ד שני יום

רסח. רסז. תעשה לא מצות
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ּכלּֿבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא מןֿהּתֹורה:(ft.)ז' אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

לאֿתּתן" ואלּֿכלי ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ואלּֿכלי"(jzial mzgwl ick)."לאֿתּתן ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשפ"א  אייר ט"ו שלישי יום

ריט. תעשה לא מצות
רמד. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי י "גֿ ט "ו אייר 

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ּכלּֿבהמה ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמןֿהּדבר
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רי xii` h"iÎf"h ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשפ"א  אייר ט"ז רביעי יום

רמד. עשה מצות
― הרמ"ד הּׁשֹואל,הּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
(bi ,akמ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ּופרק ְְִִֶֶָמציעא

ה'תשפ"א  אייר י"ז חמישי יום

רמב. עשה מצות
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ
מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשפ"א  אייר י"ח שישי יום

רלד. תעשה לא מצות קצז. עשה מצות
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ
"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו

(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ
האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכלֿאם
― ּתלוה אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאםּֿכסף

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תשפ"א  אייר י"ט ש"ק יום

קמב. עשה מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ט אייר 
― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" b)"אתֿהּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי :ְְֲִִִֵֶַַָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו שמבקש ברכה לרפואה למחלת עיניו ועבור זוג'.. תחי'.

לרפואה  שניהם  את  אזכיר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  לכשאהי' 

ואקווה שיוכלו לבשר לי בשורות טובות בזה.

הנה  עתה,  עד  זאת  עשה  לא  באם  ובכן  הקב"ה,  ברכות  לקבל  כלים  לעשות  צריך  יהודי  כל 

המשך בעמור רפר



יום ראשון י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(רב
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dyr `l d"t`e (.h sc) zezixkc 'a wxtae ixtqa

z`nehy itl i`cek medzd z`neh wtq oda

d"de dkldn e"w opixzq `le `ed dkld medzd

ip` s` dgkeda xn` ikdc myn gikedl oi`c

`ki` `d la` epnid cenll oi` `lde df `ia`

milbx oky dheql dn opikxt `l i`n` dnznl

lirl opikxtck dxzqpe dl `piw ixdy xacl

ixiin lirlc meyn xnel oi`e (:a sc) w"t yixa

mzd '` cr onidnc dxizqe iepiw xzac d`neha

dxizqn opitli `kd la` milbx `ki` i`ce

dl `piw oky jxtinl `kilc `cixb `iepw xzac

yixa `dc dxizq `la milbx aiyg `l `iepwc

ccnpy dewn mzd iziinc (:a sc) dcp zkqn

oia eiab lr eyrpy zexdhd lk xqg `vnpe

xedh x"dxa xne` y"x `nh i"dxa oia x"dxa

opax dheqn `l` decnl `l mdipye oilez i"dxa

i`cek de`yre `ed wtq dheq dn dheqk ixaq

i"dxa dheq dn `nip dheqn i` jixte 'ek s`

mzd `zyd ikd i`ce `nh inp `kd i`ce `nh

i`n `kd dxzqpe dl `pw ixdy xacl milbx yi

xzac dxizqnc b"r` `nl` `ki` xacl milbx

sili `iepwjixt `l i`n` `kde jixt `kd ik

ied dheqa `iepw ici lr dxizqc xnel yie ikd

mey did `l `iepw `la ixdy uxy rbn wtqk

zeixrd lr ecygp `lc `cixb dxizqa wtq

mzd dcp 'qna t"de wtqd mxeb `iepwd jkld

uxyd epiidc `zerix ixd uxy wtqe dheq iab

dewn iab la` dy`de zexdhd lv` onw lreade

`ki`c `zerix mey epi`x `l dliah mcew

micr z`crd mcew w"ta lirle dci lr iwetql

:`zerix mey i`ed `l
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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,ãéçiä úeLø äèBq äî ,úàaL íB÷nîe ?éàcåk§©©¦¨¤¨¨©¨§©¨¦
óàBa LiL øác äèBq äîe .ãéçiä úeLø õøL ©¤¤§©¨¦©¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba LiL øáã ,õøL óà .ìàMéì úòc©©¦¨¥©¤¤¨¨¤¥©©¦¨¥
úeLøa ,ìàMéì úòc Ba LiL øác :eøîà ïàkîe¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥¦§
.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ ãéçiä©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦§¥¨
úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàLå§¤¥©©¦¨¥¥¦§©¨¦¥¦§
àáé÷ò 'ø øîà ,ìàòîLé 'øå .øBäè B÷éôñ íéaøä̈©¦§¥¨§¦§¨¥¨©£¦¨
,àáé÷ò 'øì :eúå ?äpeäk eäéà déì øcäîe ,äîeøz§¨§©©¥¦§¨§§£¦¨
,àø÷ àëéøö àì äpeäk ,àîéú éëå ?déì àðî äpeäë§¨§¨¥§¦¥¨§¨¨§¦¨§¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו", "הראת ממש בראיה חושיית".
משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



רה יום ראשון י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ט ניסן, בו כותב שחזר עוה"פ לישיבת...

ולאחרי חדש אחד שינה דעתו בזה ולקח משרת מלמד ב... ועתה החליט אשר אינו רוצה גם בזה.

ובכלל הנהגה כזו מורה על העדר קבלת עול לגמרי עד להעדר הסדר בענינים עיקרים, ובטח 

עאכו"כ בענינים טפלים, ומובן איך שהנהגה כזו מופרכת היא, ומובן ג"כ אשר התיקון לא בשמים הוא, 

וגם אינו קשה, כי תלוי רק בהתבוננות לשעה קלה עכ"פ בהענין אשר כל אחד מאתנו נברא לתכלית 

מסוימת וכדבר משנה לשמש את קונו, ובמילא בטלה והליכה אחרי רצון עצמו, הם מורים שאינו חושב 

ונוסף על כל הנ"ל מובן ופשוט ג"כ שאי  אשר עליו לפעול דבר מה לתכלית האמורה לשמש את ה'. 

אפשר להסתדרות בחיים כדבעי באם מחליטים ללכת אחרי רצון עצמו, והרצון הוא שלא להתייגע, 

ניט הארעווען באיזה ענין שיהי', לא של לימוד ולא של משרה וכו' כי כנראה זהו צד השוה בהסיבות 

שיצא מהישיבה מאז ועתה עוה"פ ושאינו רוצה במשרת מלמד כיון שכנראה צריך הי' לשנות רגילותו 

להעדר סדר בחיים, אינו רוצה.

מבן שאין כוונתי בזה להטפת מוסר גרידא, כי אם לעוררו אחת ולתמיד, שאין האדם יכול 

להכריז על עצמו שהוא יהי' יוצא מן הכלל ורובם ככולם של אלו המסתדרים בחיים שעליהם נאמר לא 

יגעת ומצאת אל תאמין ומוכרח הדבר שיתבונן עוה"פ מפני מה אינו רוצה במשרת מלמד, ולהתבונן 

מה יהי' כשיתחיל בחקלאות, שגם בזה אפשר שימאן )השערה קרובה להמציאות( והוא ע"י שיחקור 

מתאים  יגיעה  כדי  עד  במרץ  יעבוד  זו  התבוננות  ולאחרי  העבודה  אופן  בחקלאות  העוסקים  אצל 

למרז"ל האמור באותו המקצוע שיבחר ולא יטעה את עצמו שהיפך מנהג העולם במשך ימים אחדים 

יראה נסים גלוים בעניני פרנסה, כי אם יקווה לקיום הבטחת רז"ל יגעת ומצאת, ויהי רצון שהשי"ת 

יתן בלבו להחליט כטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וככל הדברים הנ"ל הוא גם בהנוגע לסיום מכתבו, אשר מצבו ברוחניות איום, את הלימודים 

עזב וכו' ורוצה לחזור בתשובה וכו' כי צריך עיון גדול, אם מצב כזה יש לקרותו בשם איום, כיון שגם 

להיצר הרע רק חלק קטן במצבו, והוא רק מעצלות ומהעדר רצון להתייגע )אנשטריינגין( באיזה ענין 

וכו' ]שבאמת גם זה נובע מהיצה"ר כי בצד הקדושה הרי הענין דזריזות מהענינים העיקרים, אבל אין 

זה יצה"ר הנק' בלשון העולם[, ולנצח אותו בנקל יותר, כיון שהנהגה דעצלות ורשלנות היא גם היפך 

השכל האנושי הפשוט ולא רק היפך דשכל של איש הנקרא שכלי או שכל דנפה"א דוקא.

המשך בעמור רי



יום שני י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(רו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dheq(oey`x meil)

da äNò éøäLdidzy dheqa aezkdäðBæ ÷ôñdlra lr dxeq` ¤£¥¨¨¨¨¥¨
äðBæk,dpedk iabl mb dxeq` didz dpef zwfga `idy oeike ,i`ce §¨

ok m` ,`xnbd dgec .weqt dfl jixv `leéòaéz àì énð äîeøz§¨©¦Ÿ¦¨¥
àø÷,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ,dpef zwfga `id m`e §¨¤£¥¨¨¨¨¥¨§¨

weqt `aiwr iax jixvn z`f lkay oeike ,dnexza lek`l dxeq`
d ,dnexz zlik`n dlqetl`ypidl dxqe`l mb weqt jixvy ix

.odkl
,`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà- ¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥§¦¥

,'d`nhpe' ly `xizi e"iee ,'d`nhpe' ,'d`nhp' ,'d`nhp',ìòáì ãç©§©©
.äîeøúì ãçå ,äpeäëì ãçå ,ìòBáì ãçå`aiwr iax xn`y oeike §©§¥§©¦§¨§©¦§¨

xyt`y l`rnyi iax el xn` ,`xizid e"iedn dpedk micnely
.xnege lwn ecnllìàòîLé éaøåjk meyn ,e"ied xeziin cnel `l §©¦¦§¨¥

wx,äîeøúì ãçå ,ìòBáì ãçå ,ìòáì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz§¨¨§¨¥§¦¦©§©©§©§¥§©¦§¨
.øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe§¨¨§¨§©¨¤

,`xnbd dywnéøèöéàc éànî ,ìàòîLé éaøåäîeøúì àø÷ C §©¦¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨¦§¨
,dlwdäpeäëedxengdàéúà`linn,øîBçå ì÷aaezk `l ixd §¨¨§¨§©¨¤

ok m`e ,dnexz weqta yxetnaéøèöà ék àîìécCweqtd z` ¦§¨¦¦§§¦
äpeäëìoeik,dxeng `idyäîeøúedlwd.àéøL,`xnbd zvxzn ¦§¨§¨©§¨

Cì øîà,l`rnyi iaxàøazñî`ed iyilyd weqtdyàéîec ¨©¨¦§©§¨§¨
xeqi`d z` mdn epcnly mipey`xd miweqtd ipyc,ìòBáe ìòác§©©¥

ìòBáe ìòa äîmb mdilr dxeq`íéiçî,lrad lyóàweqtd ©©©¥¥©¦©
lr xacn iyilydäîeøzzxq`p `idyíéiçî énð`le lrad ly §¨©¦¥©¦

,dzin xg`l wxäúéî øçàìc äpeäk é÷etàìm` ok oi`y dn - §©¥§¨¦§©©¦¨
zzin xg`l wx weqtdn odkl xq`iz dpedka weqtd z` cinrp
iax cinrn okl ,weqtd `la mb odkl dxeq` dyexby oeik ,dlra
`ed dpedk z`e ,lrape lreal dnecy dnexza weqtd z` l`rnyi

.xnege lwn cnel
,`xnbd dywnàáé÷ò éaøå,dpedkl zxq`py iriax weqtn cnely §©¦£¦¨

zvxzn .l`rnyi iax ixacke xnege lwn cnel epi` dn iptn
,`xnbd,déì úéì 'ìòBáe ìòác àéîec',weqtn cnli `l m` jkle §¨§©©¥¥¥

didz dnexza la` ,dxengd dpedkl dxeq`y wx cnliy xn`p
.zxzendéì úéà énð éàåcenll xyt`e 'lreae lrac `inec' §¦©¦¦¥

e"ie aezk z`f lka ,xnege lwa dpedk cenlle weqtdn dnexz
y oeik ,dpedkl `xizidì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

.àø÷§¨
,wtqn `nhp l`yil zrc ea yiy xacy dheqn `xnbd dcnl lirl
cenil o`k d`ian `xnbd ,wtqn `nhp `l l`yil zrc ea oi`ye

.ef dkldl sqep

,áø øîà ìcéb áø øîày df oicìàMéì úòc Ba LiL øác`nhp ¨©©¦¥¨©©¨¨¤¥©©¦¨¥
,wtqnìàMéì úòc Ba ïéàå,wtqn `nhp `l,à÷ôð àø÷ éàäî §¥©©¦¨¥¥©§¨©§¨

,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå"wxy rnynàîè éàcå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©¨¥
,ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìc àeäwtqy ixd §Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥

.i`cek epi` d`nehàôéñ àîéà,weqtd lyøBäè ìk øNaäå" ¥¨¥¨§©¨¨¨¨
,"øNa ìëàé`edy mc` wxy rnynìëàéc àeä øBäè éàcå Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ©

àä ,øNa`edy mc`,ìëàé àì ,øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñixd ¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
.d`neh i`cek `ed d`neh wtqyïàk ,dpéî òîL åàì àlàlk' - ¤¨¨§©¦¨¨

mc`a xacn 'xya lk`i xedhìàMéì úòc Ba LiL`nhp okle ¤¥©©¦¨¥
,wtqaïàkxyaa xacn ,'rbi xy` xyade' -ìàMéì úòc Ba ïéàL ¨¤¥©©¦¨¥

.wtqa `nhp `l okle
,zeyxcd izy z` mikixvy `xnbd zx`anéøèöéàåìcéb áøc C §¦§§¦§©¦¥

éøèöéàå ,áø øîàäèBqî øîâéîì C,éàcwx,àðéîà äåä ,áøcî ¨©©§¦§§¦§¦§©¦¨§¦¦§©£¨£¦¨
`nh l`yil zrc yiyky,íéaøä úeLøa ïéáe ãéçiä úeLøa ïéa¥¦§©¨¦¥¦§¨©¦

okléøèöéà,äèBqî øîâéîì Ccigid zeyxa wx `nhpy xnel ¦§§¦§¦§©¦¨
.dheqkéàåwx,àðéîà äåä ,äèBqîwtqa d`neh oi`àkéàc ãò §¦¦¨£¨£¦¨©§¦¨

úòcaòâBð,`nhnd uxyd -òébîe,`nhpdzrc yiy dheqk ©©¥©©¦©
`nhp epi` ribna wx e` rbepa wx zrc yi m` la` ,lreaae dy`a

okl ,wtqnàëéøöxedh' ,cnely ax xn` lcib ax ly cenild z` §¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ז אייר ומובנת התמי' לסגנון כתבו, ששידוך עם 

בנות אחב"י הספרדים ה"ז בגדר נחות דרגא ח"ו וח"ו. ויש להתענין בזה.

שאחיו  אלא  ממנו,  המבוגר  אחיו  נשתדך  לא  שלע"ע  אף  שי'  בנו...  עבור  נכבדות  להצעת  ב( 

המבוגר אומר שלא איכפת לו זה, ושואל דעתי בזה.
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

קדימה  על  מקפידים  אין  עשרה  שמונה  בן  לגיל  שבהגיע  בזה,  מהאחרונים  דעות  מובאת 

האמורה ובפרט בכגון דא שהאח המבוגר ימחול במחילה גמורה, ויש מקום לומר וקרוב לומר, שזה 

עצמו יהי' סגולה למהר בברכת השי"ת בשידוך מתאים בשביל אחיו המבוגר.

ובפרטיות  הבא  במכתבו  ימלא  ובטח  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 

הדרושה, ובפרט שפעולות בהאמור ג"כ מוסיפות ומקדימות ברכת השי"ת בהמצטרך, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

המשך מהעמור הקורם
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oiC Fpi` FlEXaA dxar FA dCarPW algA xUA ,d`pdA dxEq` dxar DA dCarp `NW¤Ÿ¤¤§¨¨£¥¨£¨©£¨¨¨¨§¨¨¤¤¤§¨£¥¨§¦¥¦

ungN dn ,gikFi gqtA ung ,xWMd zrW Dl dzid `l oMW dlxrN dn ,d`pdA xEq`W¤¨©£¨¨©§¨§¨¤¥Ÿ¨§¨¨§©©Ÿ¤¨¥§¤©¦©©§¨¥

unge DzrixfA dxar FA dCarp mxMd i`lM `de ,gikFi mxMd i`lM ,zxM FAW [gqtA]§¤©¤¨¥¦§¥©¤¤¦©§¨¦§¥©¤¤¤¤§¨£¥¨¦§¦¨¨§¨¥

:dgkFd `ied `we DciC `NwA dlxrl EnC `le d`xi laA xar iOp gqtA.øeîç ãölEah §¤©©¥¨©§©¥¨¤§Ÿ¨§¨§¨§ª¨¦©§¨©§¨¨¨©¨§

:Fxie`n `Ohn Uxg ilM ,d`nHd a` FpinA Wi mFiéøt àì øeîç ãö ïðçBé éaøå.CaiWg `l ¥§¦©©ª§¨§¦¤¤§©¥¥£¦§©¦¨¨©¨Ÿ¨¦Ÿ¨¦

:deW mdipWAW xng oi`e li`Fd `kxiR Dil.ìeñt àeäL Lãwa éòéáøì ïépîopixn` `le ¥¦§¨¦§¥Ÿ¤¤¦§¥¤¨¤¦©¦¦§¦¦©Ÿ¤¤¨§Ÿ©§¦¨

:dnExzaM `Ed xFdh.íéøetk øqçîzclFie dafe af oFbM ,oAxw zFkixSd zF`nHA ¨§¦§¨§ª¨¦¦©ª§©§¦¨§¨§¨§¨¨§¤¤

:rxFvnE.Lã÷a ìeñt äîeøúa øznLlxrd wxtA Dl opitli zFnaiA(:cr sC):éLéìL §¨¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤¦¨©§¦¨¨§¤¤¤¨¥©§¦¦
.äîeøúa ìeñtL:mFi lEaHn lirl opitlicM.Lãwa éòéáø äNòiL àeä ïécFIC `niY `le ¤¨¦§¨¦§©§¦¨§¥¦§¦¤©£¤§¦¦©Ÿ¤§Ÿ¥¨©

iWilW ,ikd `nipe oFCPM zFidl oiCd on `Al©¨¦©¦¦§©¦§¥¨¨¥§¦¦

,WcTl lEqR `dIW `Ed FIC dnExzA lEqRW¤¨¦§¨©¤§¥¨©Ÿ¤

WcwA iWilWC ,xnge lw i`d Dil lihA oM m`C§¦¥§¦¥©©¨Ÿ¤¦§¦¦§Ÿ¤

dnExzaC ikid ikC `irAin `lC ,Kixhvi` `lŸ¦§§¦§Ÿ¦¨§¨§¦¥¦§¦§¨

iz` iOp ikd mFi lEaHn xnge lwA Dipizii ©̀§¦¥§©¨Ÿ¤¦§¨¥©¥¨¥

dxFYd on ENt` `N` ,xnge lw `EddA WcwŸ¤§©©¨Ÿ¤¤¨£¦¦©¨

on Wcwl iWilW Epcnl xn`wC Epiide ,EdEpcnl§©§§©§§¨¨©¨©§§¦¦§Ÿ¤¦

:'eM e"w Dil Kxti` FiC opixn` i` KMld ,dxFYd©¨¦§¨¦©§¦¨©¦§©¥

.ïðé÷ñò àì éî'it`C DPn rnWinl opivn `l in ¦Ÿ©§¦¨¦Ÿ¨¦¨§¦§©¦¨©£¦

`nh lkA `dC ,lk`i `l xn`w iOp ipWA rbp̈©§¥¦©¥¨¨©Ÿ¥¨¥§¨§¨¨¥

FkFzA xW` lM aizkC `nh ixwi` ipWe ,aizM§¦§¥¦¦§¥¨¥¦§¦¨£¤§

:Edpip WcwC aizM minlW xUaA i`de ,`nhi¦§¨§©¦§©§¨¦§¦§Ÿ¤¦§

.éaéøa íòèlFcbE mkg `EdW iqFi 'x lW Fnrh ©©§¦¦©£¤¦¤¨¨§

ixdW ,WcTA iriax cnNW Edn rcFi ipi` xFCd©¥¦¥©©¤¨©§¦¦©Ÿ¤¤£¥

:FCvA FzaEWY df xnge lTnúîçî àaä ìëà ¦©¨Ÿ¤¤§¨§¦Ÿ¤©¨¥£©
.íBé ìeáèw lW `Ede mFi lEahA rbPWlW F` Wc §¤¨©¦§§¤Ÿ¤¤

dxFYd on dnExzA lEqRW ,gikFi dnExY§¨¦©¤¨¦§¨¦©¨

WnW axrd aizM iOp milkaC lirl ziWixtcM§¦§¦¦§¥¦§¥¦©¥§¦¤¡¥¤¤

dUFr Fpi`e dribpl `N` Fpi`e dnExY iAbl§©¥§¨§¥¤¨¦§¦¨§¥¤

lE`W `A`C Dilr ibiltC opAxl WcwA iriax§¦¦§Ÿ¤§©¨¨¦§¦¥£¥§©¨¨

lFqtl `Ohn Fpi`e WcTA lqFR mFi lEah Exn`e§¨§§¥©Ÿ¤§¥§©¥¦§

iqFi 'xC `YrC `wlq `we ,FA rBie xFfgIW in z ¤̀¦¤©£§¦©§¨©§¨©§¨§¦

k"`C FCvA FzaEWY KMld Dil `xiaq opAxM§©¨¨§¦¨¥¦§¨§¨§¦§

`Ad lk` lFqtIW e"w i`dl Wxcp iOp ikd̈¥©¥¦§Ÿ§©¤¦§Ÿ¤©¨

mixERM xQgO dnE ,WcTd z` mFi lEah zngn¥£©§¤©Ÿ¤©§ª¨¦¦

lEahA rbFPd lk` ,WcwA lEqR dnExzA xYOW¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤©¥©¦§

dUrIW `Ed oiC [Fpi`] dnExzA lEqRW mFi¤¨¦§¨¥¦¤©£¤

:WcwA iriax.Lã÷ì älçz íBé ìeáèEUr dlrn §¦¦§Ÿ¤§§¦¨§Ÿ¤©£¨¨

d`nhl oFW`xM Flv` mFi lEah zFidl WcTA©Ÿ¤¦§§¤§§¦§ª§¨

lEahA rbFPW lk`W dGn ,df WcwA 'ipW `Ohie¦©¥§¦§Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ¤¤¥©¦§

mdipWE iWilW Fxag z` dUFre ipW dUrp mFi©£¤¥¦§¤¤£¥§¦¦§¥¤

iWilXde ,mixg` z` oilwlwOW oi`nh oiiExw§¦§¥¦¤§©§§¦¤£¥¦§©§¦¦

la` lEqR Fnvr `Ed zFidl iriaxd z` lqFR¥¤¨§¦¦¦§©§¨£¨

:FrBnA mixg` z` lFqti `løîBà øéàî éaø Ÿ¦§¤£¥¦§©¨©¦¥¦¥
.ãçà ìñBôe ãçà ànèîipW x`WM `Ed ixd §©¥¤¨¥¤¨£¥¦§¨¥¦

,WcTd z` lqFR FA rbFPde dnExYd z` lqFRW¤¥¤©§¨§©¥©¥¤©Ÿ¤

`nh FA rbFPd dnExYd z` lqFRd mFi lEah KM̈§©¥¤©§¨©¥©¨¥

:cg` cFr lFqtle WcTl.'eë ìñBt Ckoi`e ©Ÿ¤§¦§¤¨¨¥§¥

:lEqR Fnvr `Ed `N` WcTd z` lqFR mFi lEahA rbFPdàøéáñ ïðaøk éñBé éaøc éànî ©¥©¦§¥¤©Ÿ¤¤¨©§¨¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨
.déì`RR ax ivn dedC oiCd `Ede .Dil `xiaq lE`W `A`M `nliC ,FCvA daEWY iedzC ¥§¤¡¥§¨§¦¦§¨§©¨¨§¦¨¥§©¦©£¨¨¥©¨¨

`zEax `N` ,iriax ciar `dC daEWY cFr o`M oi`e Dil `xiaq xi`n 'xM `nliC xninl§¥©¦§¨§¥¦§¦¨¥§¥¨§¨§¨¨¦§¦¦¤¨§¨

lk`C Dil `xiaq DizeeM `nliC ,lE`W `A`M xingn `lC ol `nil o`n xnFlM ,hwp̈©§©©¥¨¨§Ÿ©§¦§©¨¨¦§¨§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤

gn `AdliqR DiA rbpC `EddC ,cg` lqFtE cg` `Ohn `Ed Wcw lW m` mFi lEah zn ©¨¥£©§¦¤Ÿ¤§©¥¤¨¥¤¨§©§¨©¥§¦

WixccM mixERM xQgOn xnge lTn Wcwl lEqR dnExY `Ow ied ENt`e `ziixF`C Dil¥§©§¨©£¦£¥©¨§¨¨§Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¦§¨¥

lk` ,Wcwl lEqR dnExzA xYOW mixERM xQgO dnE ,`kd iOp Dil Wixce ,lirl iqFi iAx©¦¦§¥§¨¦¥©¥¨¨©§ª¨¦¦¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤

`kidC ,WcwA iriax dUrIW `Ed oiC Fpi` dnExzA lEqRW mFi lEah zngn `Ad dnExY§¨©¨¥£©§¤¨¦§¨¥¦¤©£¤§¦¦§Ÿ¤§¥¨

:cg` lFqtie cg` `OhIW dlrn opAx cEar WcwC Dil dedCàaàk Czòc à÷ìñ éàc ©£¨¥§Ÿ¤£©¨¨©§¨¤§©¥¤¨§¦§¤¨§¦©§¨©§¨§©¨
.déì àøéáñ ìeàL,Dil `Ohn opAxC dlrOnE `Owl liqR mixERM xQgnC xnge lTn[C] ¨§¦¨¥§¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¨¥§©¨¦©£¨§©¨¨§©¥¥

zngn `Ad lk`n WcwA iriaxl Diziil DiA rbpC `Eddl Dil liqR `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨¨¥¥§©§¨©¥¥§¥¦§¦¦§Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¥£©

:mFi lEah.íBé ìeáèc íBé ìeáè úîçî àaä ìëà äîeiriax dUFr oiNgA ixW FgMn `AW §¨Ÿ¤©¨¥£©§¦§¤¨¦Ÿ¨¥§ª¦¤§¦¦

:mixERM xQgOn xnge lTn WcTd z` lqFR xnFlM ,WcTA©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦
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áà Bðéîa ïkL õøLã íBé ìeáèl äî õøLã íBé ìeáhî¦§§¤¤©¦§§¤¤¤¥§¦©
á ãåîò èë óã

ànhî ïkL Nøç éìël äî çéëBé Nøç éìk ?äàîehä©§¨§¦¤¤¦©©¦§¦¤¤¤¥¦©¥
éàøk äæ éàø àì ïécä øæBçå çéëBé íBé ìeáè ?Bøéåàî¥£¦§¦©§¥©¦Ÿ§¦¤¦§¦
ïéøúenL ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦
ìñBtL éðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ,ïéleça§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦¤¥

éøt øçà øBcå .äîeøúa ìñBtã ïéleçaãväl äî ,C §¦§¥¦§¨§©¥¨¥©§©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaøå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§©¨¨¨¤©©

éøt àì øeîç ãöéòéáøì ïépî :éñBé 'ø øîà ,àéðz .C ©¨Ÿ¨¥©§¨¨©¥¦©¦¨§¦¦
øzeîL íéøeték øqeçn äî .àeä ïéãå ?ìeñtL LãBwa©¤¤¨§¦©§©¦¦¤¨
Bðéà äîeøúa ìeñtL éLéìL .LãBwa ìeñt äîeøúa¦§¨¨©¤§¦¦¤¨¦§¨¥
LãB÷ì éLéìL eðãîìå ?LãBwa éòéáø äNòiL àeä ïéc¦¤©£¤§¦¦©¤§¨©§§¦¦§¤
ïî LãB÷ì éLéìL .øîBçå ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî¦©¨§¦¦¦©¨¤§¦¦§¤¦
àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc ïìðî äøBzä©¨§¨©¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ
àì" àðîçø øîàå ,éðLa òâðã ïðé÷ñò àì éî "ìëàé¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ
:ïðçBé 'ø øîà .ïøîàãk øîBçå ìwî éòéáø ."ìëàé¥¨¥§¦¦¦©¨¤§©£¨©¨©¨¨
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àîìc ?déì àøéáñ ïðaøk éñBé 'øã éànî :àtt áø©©¨¦©§¥§©¨¨§¦¨¥¦§¨
ìBñôìå íéðL ànèì øîàã déì àøéáñ ìeàL àaàk§©¨¨§¦¨¥§¨©§©¥§©¦§¦§
,déì àøéáñ ìeàL àaàk Czòc à÷ìñ éà !ãçà¤¨¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥
ìeáè úîçî àaL ìëBàî LãBwa éòéáøì déúééì¥§¥¨§¦¦©¤¥¤¤¨¥£©§
íBé ìeáèã ,íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe .íBé¨¤©¨¥£©§¦§
ìëBà .LãBwa éòéáø äNBò zøîà ,ïéleça øzeî déôeb¥¨§¦¨©§¨¤§¦¦©¤¤
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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רט יום שני י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר והקודם לו.

הנה נעם לי לקרות בו שמתגלה בו כשרון נואם לפני הרבים, ומנצל כשרונו זה לדברי התעוררות 

להחזקת היהדות וקיום התורה ומצות. ויה"ר מהשי"ת שיפעלו הדברים בנואם ובהשומעים. ובודאי 

מסדר שלא יפריע הנ"ל בלימודיו בהתמדה ובשקידה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות...



יום שלישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(רי

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(ipy meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
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במ"ש אודות השידוך אשר שמה כשם אמו, יש לחשוב אודות שידוך זה רק באם לאחת מהן 

יוסיפו שם, ועוד זאת שלא ידורו במקום אחד.

אינו מזכיר דבר מהשתתפותו בפעולות צעירי אגודת חב"ד בחדש ניסן העבר, ואפשר אין זה 

אלא חסרון בכתיבה ולא בהפועל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמור רה
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micner dl` oilegy it lr s`e ,oilega iyily dyer ipy oi`e

zeid ,oileg oic mdl yi oiicr ,dlg zeidlälçì ïéìeáhä ïéleçå- §¦©§¦§©¨
,dlg mdn yxted `ly oilegeîc älçk àìoilegk mpicedf itle . Ÿ§©¨¨

,xnel minkgd evxøîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîxfril` iax - ©¨§¨¨¦§§¥§©
ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà ,øáñmb rvn`a gipdl xyt` okle ¨©¥¥¦¤§¦¦§¦

dilr `xwp `ly oeik dxedhd z` `nhz `l `ide ,dviak dkizg
.oilega iyily dyer ipy oi`e ,dlg myøáñ øîe,mixaeq minkg - ©¨©

,ïéleça éLéìL äNBò éðLiptl s` dxedhd dqird z`nhp okle ¥¦¤§¦¦§¦
dxedh zwfga d`nh dlg lawi odkde ,dlg my dilr `xwiy

.d`nh dlg zlik`a lykie
,`xnbd dgecàîìò éleëc ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàoia - ¨©©¨¦§¥§©©£¨§¥¨§¨

,xfril` iaxl oiae opaxlàëäå ,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà¥¥¦¤§¦¦§¦§¨¨
älçì ïéìeáhä ïéleçadlg mdn yxted `ly oileg -,éâìôéî÷ §¦©§¦§©¨¨¦§§¥

øáñ øî,exaq opax -dlg my mdilr `xwpy iptl ceryälçk ©¨©§©¨
,eîcz` leqtz zirvn`d dkizgde ,dnexzk iyily oic dlga yie ¨

.iyilya dlgdøîexfril` iax -,eîc älçk àì ,øáñcr okle ©¨©Ÿ§©¨¨
.dlgd z` ze`nhl dleki dpi`e oileg `id dlg my dilr `xwiy
älçk àì älçì ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦§©¨Ÿ§©¨

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîcdidi m` s` `nlr ilekle ¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦

n `ed zaya dn` mitl`l ueg z`vl xeq`yàúééøBàcenk §©§¨
,weqta fnxpyøîexfril` iax -,øáñoinegzïðaøcexkfed `le ©¨©§©¨¨

.weqta
l`xyi ipae dyn xiyi f`" `aiwr iax yxc meia ea ,dpyna epipy
,'xn`l' xnel cenlz oi`y "xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiyd z`
eixg` dxiy oiper l`xyi eidy ,cnln ,'xn`l' xnel cenlz dne
iax .xn`l xn`p jkl ,lld z` oi`xewk xace xac lk lr dyn ly
`xnbd d`ian .lld z` oixewk `le ,rny z` oixewk ,xne` dingp

,mzwelgn zx`and `ziixa,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©©¦£¦¨
ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©

ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL eøîàici xeaivd z` `ivedl ick ¨§¦¨§¨©©§¥¤©¥
,mzaegíé÷øt éLàø åéøçà ïéðBò ïäåxne` `edy xac lk lr - §¥¦©£¨¨¥§¨¦

df oirk ,dyxtd y`x `edy dielld eixg` miper mdøîà äLîŸ¤¨©
íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà'' eixg`ék' øîà äLî ,''äì äøéLà ¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦

b.''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,'äàb äà¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨©
úà àø÷nä ïè÷k ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¦©§¦¦¥§¨¨©©§¥¤

ìläm`ivedl leki epi`e ,mnvra `exwl mircei mpi`y milecbl ©¥
,mzaeg ici,øîBà àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäådf oirkäLî §¥¦©£¨¨©¤¥Ÿ¤

äàb ék' øîà äLî ,''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà' øîà̈©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦¨Ÿ
.'äàb äàb ék' íéøîBà ïäå ,'äàb̈¨§¥§¦¦¨Ÿ¨¨

øôBñk ,øîBà äéîçð éaøziaa zeidl libx `edy zewepiz cnln - ©¦§¤§¨¥§¥
,zqpkdúñðkä úéáa òîL ìò ñøBtämiribnd miyp` dxyrl - ©¥©§©§¥©§¤¤

zqpkd zialäléçz çúBt àeäL ,,rny z`ixw iptly zekxaa ¤¥©§¦¨
åéøçà ïéðBò ïäågzt dyny mid zxiya did df oirk ,ez` cgia §¥¦©£¨

cgi exn`e mlek epeeike mlek lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`
.dxiyd z`

`xnbd zx`an,éâìôéî÷ éàîa,dxiyd zncwda xn`pz`" §©¨¦§§¥
,l`xyi ipa exn` dn ewlgpe ,"xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiydéaø©¦

àúéén÷ àúléîà 'øîàì' ,øáñ àáé÷òlk exn` l`xyi ipay - £¦¨¨©¥Ÿ©¦§¨©©§¨
.''dl dxiy`' dxiyd zligz z` mrtéaø ìL Bða øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¤©¦

'øîàì' ,øáñ éìéìbä éñBéjledàúléîe àúléî ìkàdaiz lky - ¦©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨
l`xyi ipa eixg` exfg dyn xn`y,øáñ äéîçð éaøå .yexity §©¦§¤§¨¨©

,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©

.àLéøa äLîŸ¤§¥¨
íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa ,éìéìbä éñBé éaø Løc ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©©¦¦©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨
ìò ìheî ììBò ,äøéL eøîà ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð̈§¥¥¤©¦¨§¥©¨§¦¨¨¨©
,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨
éìà äæ' eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä ììBò¨¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦

.'æBò zãñé íé÷ðBéå íéììBò étî' øîàpL ,'eäåðàå§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦¦©§¨
eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§

øîàpL ,äøéL¦¨¤¤¡©
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הקדוש-ברוך-הוא הוא ה'בעל-הבית' ומנהיג את כל ענייני העולם גם בגלות.
משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



יום רביעי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(ריד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dheq(iyily meil)

'ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa'el` mby rnyn §©§¥¨§¡Ÿ¦¦§¦§¨¥
.mid lr zeldwna eidyk 'd z` ekxa xewna eid oiicry)zl`ey

,`xnbdeæç àì àäå.,`xnbd daiynñøk ,íeçðz éaø øîà §¨Ÿ¨¨©©¦©§¤¤
àéøì÷tñàk ïäì äNòðd`xn -.(eàøå äøéànä ©£¨¨¤§©§©§©§¨©§¦¨§¨

,dpyna epipyãáò àlL ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨¤Ÿ¨©
.'eë áBiàiplhwi od" xn`py ,dad`n `l` `ed jexa yecwd z` ¦

dywn .dtvn ipi` e` dtvn ip` 'el' ,lewy xacd oiicre ,"lgii` el
,`xnbd'àì' éàä éæçéìå,aezk `ed cvikáéúk ó"ìà ã"îìa éà §¤¡¥©Ÿ¦§¨¤¨¤§¦

,àeä 'àì'e ,dtvn ipi` eyexityàeä 'Bì' ,áéúk å"éå ã"îìa éà Ÿ¦§¨¤¨§¦
,lewy oiicr xacd dpynd zxne` dn iptne ,dtvny eyexity

.sqep weqt `iadl jixve
,`iyewd z` `xnbd dgecàì ,ó"ìà ã"îìa áéúëc àëéä ìëå§¨¥¨¦§¦§¨¤¨¤Ÿ

áéúëc ,'øö àì íúøö ìëa' ,äzòî àlà ,àeä'`l'ã"îìa ¤¨¥©¨§¨¨¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¤
,àeä àìc énð éëä ,ó"ìàyecwdy `id dpeekdy yxtz m`d ¨¤¨¦©¦§Ÿ

,mzxva mdnr `vnp epi` `ed jexaénð éëä àîéz éëå`ed jky , §¦¥¨¨¦©¦
,yexitdáéúëäå,weqtd jynda,'íòéLBä åéðt Càìîe'ixd §¨§¦©§©¨¨¦¨

.mzxva mdl riyene `vnp ok `ed jexa yecwdy,(åàì) àlà¤¨¨
éëä òîLîe ,éëä òîLîdpeekdy minrte jk dpeekdy minrt - ©§©¨¦©§©¨¦

.lewy oiicr xacd dpynd zxne` okl ,jk
' øîàðå ,áBiàa 'íéäìà àøé' øîàð ,øîBà øéàî éaø àéðzikàøé ©§¨©¦¥¦¥¤¡©§¥¡Ÿ¦§¦§¤¡©§¥

íéäìàdz`íäøáàa øeîàä íéäìà àøi äî ,íäøáàa ' ¡Ÿ¦§©§¨¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§©§¨¨
äáäàîdéôeb íäøáàå ,äáäàî áBiàa øeîàä íéäìà àøé óà , ¥©£¨©§¥¡Ÿ¦¨¨§¦¥©£¨§©§¨¨¥

ïìðî,dad`nyäøáà òøæ' áéúëc.'éáäBà í §¨¨¦§¦¤©©§¨¨£¦
,`xnbd zl`ey.äàøiî äNBòì äáäàî äNBò ïéa àkéà éàî©¦¨¥¤¥©£¨§¤¦¦§¨

,daiyneìBãb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc àä àkéà¦¨¨§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
äfL ,äàøiî äNBòä ïî øúBé äáäàî äNBòä,d`xin dyerd ¨¤¥©£¨¥¦¨¤¦¦§¨¤¤

éeìzdpibne ezekføBc óìàì,eixg`lyäæå,dad`n dyerdéeìz ¨§¤¤§¤¨
.øBc íétìàìy oeik ,`ed jky oipneéáäàì íéôìàì' ,áéúk àëä §©§©¦¨¨§¦©£¨¦§Ÿ£©

ìe'éúBöî éøîBL,mitl` dlez `ed eiade`ly ixd,áéúk íúäå §§¥¦§¨§¨¨§¦
ìe''øBã óìàì åéúBöî éøîBLmiyer mpi`y eizeevn ixneyly ixd §§¥¦§¨§¤¤

.sl` dlez ,d`xin `l` dad`n
,`xnbd dywnénð íúäxec sl` ly weqta -åéáäBàì' áéúk ¨¨©¦§¦§£¨

ìe'øBã óìàì åéúBöî éøîBL.,`xnbd zvxznéîñãì éàädéì C §§¥¦§¨§¤¤©¦§¨¦¥
éîñãì éàäådéì Cjenq 'xec sl`l'e ,'iade`l' jenq 'mitl`l' - §©¦§¨¦¥

.'izeevn ixneyle'
déì øîà ãç ,àáøc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä`axl, ¨§§¥©§¦¥©£¨§¥©¥§¨¨©¨©¥

éàîìça ïeéø÷àweqtd z` inelga il e`ixwd -Eáeè áø äî' ©§§§¤§¨¦¨©§
éàøéì zðôö øLàdéì øîà ãçå ,'E`axlàîìça ïeéø÷à ,é £¤¨©§¨¦¥¤§©¨©¥©§§§¤§¨¦

øîà .'EîL éáäBà Eá eöìòéå eððøé íìBòì Cá éñBç ìë eçîNéå'§¦§§¨¥¨§¨§©¥§©§§§£¥§¤¨©
eäì`axïezà éøeîb é÷écö ïðaø eëééåøz ,miwicv mkipy - §©§©§©¨¨©¦¥§¥©

y `l` ,mixenbøî`ed jexa yecwd z` caer,äáäàîokle ©¥©£¨

,'jny iade` ja evlrie' el e`ixwdøîeecaer,äàøiîokle ©¦¦§¨
.'ji`xil zptv xy`' el e`ixwd

íéîäù íùë êìò ïøãä

éùéù ÷øô àðé÷ù éî

.dheq lr zecrd ipica wqer wxtd
BzLàì àpéwL éî .äðùî,ipelt mr xzqiz `lyäøzñðåxg` ¦¤¦¥§¦§§¦§§¨

,eiepiwòîL eléôàjk lrdxzqpy,çøBtä óBòî`ly xnelk £¦¨©¥©¥©
zecrl leqt `ed m` s`e ,cg` crn wx `l` dxenb zecra rny

if` ,dzewydl dvex epi` dlra m` ,dgty e` car oebkàéöBéz` ¦
,hba ezy`äaeúk ïzéå,.øæòéìà éaø éøácdfa xaeq xfril` iax §¦¥§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

mbe ,dxizqd lr dxenb zecr jixv oi`y zkqnd zligza ezhiyk
,dz`neh lr cirdl mipn`py enk ,dfa mipn`p zecrl mileqtd

d dxizqy meyncr mzecra dlral zxq`p jkitl ,d`nehl dywe
ozie `ivei ,dzewydl dvex epi` m`e ,mixx`nd min dze` dwyiy

.daezk,øîBà òLBäé éaømicr ipy oi` m` dlral zxq`p dpi` ©¦§ª©¥
wx dniiwl leki mle` ,dxizqd lr mixykda eðzéå eàOiL ãò©¤¦§§¦§¨

äðála úBøæBî,epzie e`yi ,dlila ozyt iheg zexfeyd miypy - §©§¨¨
,xacd xrekn ,df avnl ribday ,dzevixt lr exaci xnelk
,dpala zexfen da zepzepe ze`yepy dfk avna ixdy ,hba d`iveie

.lirl epcnly enk ,dzpif m` miwcea mixx`nd mind oi`
m`úàîèpL äéúéàø éðà ,ãçà ãò øîàecird dilry ef dxizqa ¨©¥¤¨£¦§¦¦¨¤¦§¥

gxetd ser it lr drcepy dxizqa e` ryedi iax itl micrd ipy
,xfril` iax itl,äúBL äúéä àìzecr eplaiwy ixg` ik Ÿ¨§¨¨

,xacl miilbxy meyn ,d`nhpy cirdl on`p cg` cr ,dxzqpy
itke ,dzaezk dciqtdl s` `id ezepn`pe ,dwceal jxev oi`e

,dpynd dkiynn .dpynd jynda miweqtdn yxcpyãBò àìå, §Ÿ
on`p xyk cr wx `leäçôL eléôà ,ãáò eléôà àlà ,micirnd ¤¨£¦¤¤£¦¦§¨

,d`nhpyïéðîàð elà éøämipn`pe ,dzey dpi`e d`nhpyóà £¥¥¤¡¨¦©
dúaeúkî dìñBôì,dpynd dkiynn .,dúBîç úáe ,dúBîç §§¨¦§¨¨£¨©£¨

dúøöådzîáéå ,dìòa úáe ,dze` ze`peyy s` ,zxg` dy`n §¨¨¨¦©§¨©©§¨
,dzrxl `idy zecr meya zepn`p opi`eúBðîàð elà éøäzecrl £¥¥¤¡¨

la` ,dxzqpyk d`nhpy efàìåel` miyp zepn`pdìñBôì §Ÿ§§¨
,dúaeúkî,dciqtdl zepn`p opi` ,dze` ze`peye li`edyàlà ¦§¨¨¤¨

oiiprl wx `id ozepn`p.äzLz àlL¤Ÿ¦§¤
zecrl leqt elit`e cg` cry jkl dyxcd z` d`ian dpynd
,x`al dnicwne ,dxzqpy dcred xaky dxwna d`nhpy on`p

.micr ipy jkl mikixvn epiid aezkd zxifb ilelyïéca äéäL¤¨¨©¦
,xnege lwn ,d`nhpy on`p didi `l cg` cry xn`pyíà äîe¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

dlek,dpey oiipra zwqer.àéä äéîçð éaøå ,úeãò éìeñôa ¨¦§¥¥§©¦§¤§¨¦
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
zxez da jixv `le dxezay zeiecr lk llkn ef zecr d`vedy ixd

e da mieey mixyke mileqt jkitle ,zecrúBòc áBø øçà Clä, ©¥©©¥
zeiecrd on micr xzei da yiy zecrd z` milawn ,xnelk
xake df xg` df ecird elit`e ,mileqt md m` elit` ,zexg`d

.zxg` zecr dlawzpíéLð ézL eNòåíéLðà éðLk ,ãçà Léàa §¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦
,ãçà Léàacg` cr eyigkd ,zecrl zeleqtd ,miyp m`y xnelk §¦¤¨

cr eyigkdy mixyk micr ipy enk efk zecra zepn`p od ixd ,xyk
mipexg`d mixwnd ipye .zerc aex xg` mikled dfa mby ,cg`

cr ,dy`d d`nhp m` zexzeq zeiecr yiyk ,jk miyxtzn dpyna
z` milawn ,jetd e` ,`ly mixne` mileqt miipye ,oky xne` cg`

.zercd aex mdy mipyd ixacéøîàc àkéàåixaca zxg` drc §¦¨§¨§¦
,dingp iaxàøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨

dlawzpe ,d`nhpy xn`e dligza zecrl xykd cg` cr `ay
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ìò" øîBà àeä ïläìe "øác úåøò dá àöî ék" :øîBì©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©
,íéðL ét ìò ïläl äî ."øác íe÷é ...íéãò íéðL ét¦§©¦¥¦¨¨¨©§©¨©¦§©¦
àì" øîBà ãòå "úàîèð" øîBà ãò .íéðL ét ïàk óà©¨¦§©¦¥¥¦§¥§¥¥Ÿ
àì" úøîBà äMàå "úàîèð" úøîBà äMà ,"úàîèð¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨¤¤Ÿ
íéðLe "úàîèð" øîBà ãçà .äúBL äúéä ,"úàîèð¦§¥¨§¨¨¤¨¥¦§¥§©¦
íéøîBà íéðL .äúBL äúéä ,"úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨§©¦§¦
äúBL äúéä àì ,"úàîèð àì" øîBà ãçàå "úàîèð"¦§¥§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨

'îâ?"øác úåøò dá àöî ék" øîBì ãeîìz éàä©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨
äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da "dá" øîBì ãeîìz©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
da "dá" øîBì ãeîìz ,øîà÷ éîð éëä ?déì éòaéî¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©©§©¨¨
àìa àîìòa äàîeèå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ
?ïìðî ,ãçà ãò ïîéäî àìã ,äøéúñ àìáe éepé÷¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥©¥¤¨§¨©
ïläl äî ."øác" ïläì øîàðå ,"øác" ïàk øîàð¤¡©¨¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
:úàîèð øîBà ãò :íéãò éðLa ïàk óà íéãò éðLa¦§¥¥¦©¨¦§¥¥¦¥¥¦§¥
,déì Léçëî à÷ àì àä ,déì Léçëî à÷c àîòè©£¨§¨©§¦¥¨Ÿ¨©§¦¥
ïéà ãòå" :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©§¨¨¥¦¥§¨©¨¨§¥¥
Bà ,íéðLa øîBà äzà .øaãî áeúkä íéðLa "dä¦§©¦©¨§©¥©¨¥¦§©¦
ãçà ãò íe÷é àì" :øîBì ãeîìz ?ãçàa àlà Bðéà¥¤¨§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨
òãBé éðéà "ãò íe÷é àì" øîàpL òîLnî ,"Léàa§¦¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©
,áà äða äæ ?"ãçà" øîBì ãeîìz äî ?ãçà àeäL¤¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨
èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä "ãò" øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§
àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ."ãçà" áeúkä Eì§©¨¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨
àúééøBàcîc ïåéëå .äøeñà "äNtúð àì àéäå" ,ãç©§¦Ÿ¦§¨¨£¨§¥¨§¦§©§¨
àäå ?déì Léçëî éöî éëéä Cãéà ,ïîéäî ãçà ãò¥¤¨§¥©¦¨¥¦¨¥©§¦¥§¨
ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :àleò øîà̈©¨¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
!íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå ,íéðL ïàk éøä£¥¨§©¦§¥§¨¨¤¤¨§¨§©¦
'ø øîà ïëå .äúBL äúéä àì ,éðz :àleò øîà àlà¤¨¨©¨§¥Ÿ¨§¨¨§¥¨©
.äúBL äúéä øîà àéiç 'øå .äúBL äúéä àì ,÷çöé¦§¨Ÿ¨§¨¨§¦¨¨©¨§¨¨
,úçà úáa ïàk ,àéL÷ àì ?àleòã àéL÷ àéiç 'øì§¦¨©§¨§¨¨©§¨¨§©©©
íéðLe "úàîèð" øîBà ãò ,ïðz .äæ øçà äæa ,ïàk̈§¤©©¤§©¥¥¦§¥§©¦
,ãçå ãç àä ,äúBL äúéä "úàîèð àì" íéøîBà§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨¨©§©
'ø Eì øîà !àéiç 'øã àzáeéz .äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨§§¨§¦¨¨©§

éîòèéìå :àéiç"úàîèð" íéøîBà íéðL ,àôéñ àîéà ,C ¦¨§¦©£¦¥¨¥¨§©¦§¦¦§¥
àä .äúBL äúéä àì "úàîèð àì" øîBà ãçàå§¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨
úeãò éìeñôa dlek àlà .äúBL äúéä ,ãçå ãç©§©¨§¨¨¤¨¨¦§¥¥
Clä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk :øîBà äéîçð 'ø ,àéðúc .àéä äéîçð 'øå§§¤§¨¦§©§¨§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥
éøîàc àkéàå ,ãçà Léàa íéLðà éðLk ãçà Léàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦§¦¤¨§¦¨§¨§¦
.ïééîc ãçà ãòk ,éîð íéLð äàî eléôà ,àøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìk̈¥¨©£¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨£¦¥¨¨¦©¦§¥¤¨¨§¨

àëäå
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יום רביעי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iyily meil)

äðBLàø úeãò,dxizqd lr -dzøñBà ïéàLdlra lrøeqéà ¥¦¨¤¥©§¨¦
,íìBò,dxedh `vnze dzyzy cr wx `l`úîéi÷úî dðéà ¨¥¨¦§©¤¤

íéðMî úBçôaäðBøçà úeãò ,dcredy xg`l d`nhpy ecirdy - §¨¦§©¦¥©£¨
,dxzqpydzøñBàLdlralíìBò øeqéà,m`d ,xzei dxeng `ide ¤©§¨¦¨

.íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà,dpynd dgec j`ãeîìz ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§
øîBìaezk jkitl -,'da ïéà ãòå'y xnelda LiL úeãò ìk ©§¥¥¨¨¥¤¥¨

.cg` cr ly `id elit` ,zpn`p zecrd ,d`nhpy
jtdd xnel yiy dpynd dywn,äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷©¨¤§¥¨¦¨

äzòîxnege lw cnlp ,cg` cr witqn d`nehly epcnle xg`n - ¥©¨
xnege lwd z` cnlp jke ,cg` cr witqiy dxizq zecrlíà äîe ,¨¦

äðBøçà úeãò,d`nhpy -,íìBò øeqéà dzøñBàL,dxeng `ide ¥©£¨¤©§¨¦¨
,ãçà ãòa úîéi÷úî àéä éøä,epyxcy enkäðBLàøä úeãò- £¥¦¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpy,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàLm`d ,xzei dlw `ideBðéà ¤¥©§¨¦¨¥
.ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc,dpynd dgecøîBì ãeîìz"àöî ék ¦¤¦§©¥§¥¤¨©§©¦¨¨

íéãò íéðL ét ìò" øîBà àeä ïläìe ,"øác úåøò dait lr e` ¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§©¦¥¦
micr dyly,"øác íe÷ézeeydl 'xac' 'xac' deey dxifb miyxec ¨¨¨

oiae ,dxzqpy ef zecr oebk ,xac zexr da `vny dy` lr zecr oia
,oenn zecr,ïläl äî,oenn zecra,ïàk óà ,íéðL ét ìòlrét ©§©¨©¦§©¦©¨¦

.íéðL§©¦
m`' øîBà ãòdy`dy izi`xãòå ,'úàîèðxg`àì' øîBà ¥¥¦§¥§¥¥Ÿ

'úàîèðm` e` ,äMàe dilr dcirnäMàå ,'úàîèð' úøîBà ¦§¥¦¨¤¤¦§¥§¦¨
zxg`,äúBL äúéä ,'úàîèð àì' úøîBàmicrdy oeiky ¤¤Ÿ¦§¥¨§¨¨

m` .dzeye ,dheq lkk wtq df `linn ,df z` df miyigknãçà¤¨
íéðLe ,'úàîèð' øîBàe eze` miyigknúàîèð àì' íéøîBà ¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥

`l epiptae ,jnr epiid ep` mb ,cgi exzqpy z`vne z`ayky ,jipta
,'z`nhp,äúBL äúéäcrd ly eixac elhae ezecr dwlzqp ixdy ¨§¨¨

micrd e`ay mcew d`nhp `ny wtq oiicr yie ,mipyd iptn cg`d
m` .dlibx dheqk dzey jkitl ,me`vne,'úàîèð' íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥

,äúBL äúéä àì ,'úàîèð àì' øîBà ãçàåcbp on`p cg` oi`y §¤¨¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨
.mipyd
.àøîâ'xac' dey dxifbn micnel ryedi iax ixacly dpyna epipy

,`xnbd jk lr dywn .dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ,'xac'
'øác úåøò da àöî ék' øîBì ãeîìz éàäixacl cenild ike - ©©§©¦¨¨¨¤§©¨¨

dxifbdn micnel dxzqpy cirdl on`p epi` cg` cry ryedi iax
yi d`nhpy on`p crdy miyxec epnn envr weqta ixd ,dey

,dfl xg` ceniløîBì ãeîìzoi` cre','da`weec ,herin dfy,da ©§©¨¨
,on`p cg` cr ,d`nhpy zecra,éepé÷a àìå`weeceda,on`p `ed §Ÿ§¦¨

,äøéúña àìåe` dlra dl `piwy cirdl on`p cg` cr oi`y §Ÿ¦§¦¨
v `l` ,dxzqpyz`e ,dxezay zeiecr lk x`yk micr ipy jix

dfd herinddéì éòaéîrecne ,`iadl dkixv dpynd dzid - ¦¨¥¥
,`xnbd zvxzn .'xac' 'xac'n dpynd z`f dyxcøîà÷ énð éëä̈¦©¦¨¨©

,epizpyn mb zxne` ok` jk -,éepé÷a àìå da ,da øîBì ãeîìz'©§©¨¨§Ÿ§¦
äøéúña àìå dael` miliny `l` ,oicd yxcp o`kn zn`ae ,' ¨§Ÿ¦§¦¨

xqg `ed mbe ,xg` oic zcnln dey dxifbde .dpyna zexqg
,dpyna siqedl jixv jke ,epizqxibalr zecr',àîìòa äàîeè§¨§¨§¨

,d`nhp dy`dyàìadidyàìáe éepé÷dzidyàìc ,äøéúñ §Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãçà ãò ïîéäî,on`p cg` cr oi`y `ed oicd ,dfay -ïìðîoipn - §¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd dxn` jk lr .'z`f micnel' ïàk øîàð'zexr da `vni ik ¤¡©¨
' ïläì øîàðå ,'øácmewi 'ebe micr ipy it lréðLa ïläl äî ,'øác ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨¦§¥

,'íéãò éðLa ïàk óà ,íéãòcry ,df oic iabl dxn`p dey dxifbde ¥¦©¨¦§¥¥¦
,dl `piw `l dlrayk d`nhpy dy` lr cirdl on`p epi` cg`
,'da oi` cre'n dpynd dyxcy enk ,on`p dxzqpe dl `piw m` wxe

.xacl miilbx yi f` ik
m`y ,dpyna epipy,úàîèð øîBà ãò,z`nhp `l xne` xg` cre ¥¥¦§¥

,`xnbd zwiicn .dzey dziddéì Léçëî à÷c àîòèmrhn wx - ©£¨§¨©§¦¥

,dzey `id ygked oey`xdyàäm`ãò ,déì Léçëî à÷ àì ¨Ÿ¨©§¦¥¥
ïîéäî ãçàz`nhpy.,`xnbd zxxanéléî éðäðîon`p cg` cry ¤¨§¥¨§¨¨¥¦¥

,`xnbd zx`ane .z`nhpy xnelïðaø eðúc' ,`ziixaa'da ïéà ãòå §¨©¨¨§¥¥¨
,øaãî áeúkä íéðLaly dxenb zecr oi`y `id weqtd zpeeky ¦§©¦©¨§©¥

,`ziixad dpc .dzpify micr ipyBà ,íéðLa øîBà äzàile`Bðéà ©¨¥¦§©¦¥
,ãçàa àlàicke .dzpify cg` cr elit` oi`y weqtd zpeeky ¤¨§¤¨

,zxg` dyxc cer `ziixad d`ian weqtd zpeek z` xxalãeîìz©§
,''Bâå Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ,øîBìweqt lr zeywdl mewn dide ©Ÿ¨¥¤¨§¦§

,df,'ãò íe÷é àì' øîàpL òîLnîikeòãBé éðéàxak,ãçà àeäL ¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥¥¦¥©¤¤¨
.'ãçà' øîBì ãeîìz äîy `l`áà äða äæ,'a` oipa' ly cenil - ©©§©¤¨¤¨¨¨

yáeúkä Cì èBøôiL ãò ,íéðL ïàk éøä ,'ãò' øîàpL íB÷î ìk̈¨¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
.'ãçà'da oi` cre' weqtd z` zx`ane `xnbd zxfeg df it lre ¤¨

,'dytzp `l `ideda úéì éøz àðîçø øîàåoi` cr'a dpeekd - §¨©©£¨¨§¥¥¨
,mipy ly zecr oi`y `id 'daàlàxwãç,d`nhpy da cirn ¤¨©

' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(ריח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iriax meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
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éaø ,àéðz ."äøéîà"å "äéiðò"î ,àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨©£¦¨©§¨©¦
Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨
,øNònä éecéå ïî ,Ceîð ìB÷a BçáL .íø ìB÷a Búeðâe§§¨¦§§¨¦¦©©£¥
!?íø ìB÷a Búeðâe .íéøekéa àø÷nî ,íø ìB÷a Búeðb§§¨¦¦§¨¦¦§§¨
äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîàäå§¨¨©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
éøáBò úà Léiáì àìL éãk ,Lçìa älôz eðwz¦§§¦¨§©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥
úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL ,äøéáò£¥¨¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨
àéðúãk ,Bøòö àîéà àlà ,Búeðb àîéz àì .äìBòì§¨¨¥¨§¤¨¥¨©£¦§©§¨

éøö "àø÷é àîè àîèå"íéaøå íéaøì Bøòö òéãBäì C §¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©©£¨©¦§©¦
éøö ,øác Ba òøéàL éî ìkå .íéîçø åéìò íéLwáîC §©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

àôeb .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦¨
äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
.äøéáò éøáBò úà Léiáì àìL ,Lçìa älôz eðwéz¦§§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
?àìå .äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨§¨§Ÿ
äìBò íãå äìòîì úàhç íc ?íéîc àkéà àäå§¨¦¨¨¦©©¨§©§¨§©¨
,äá÷ð úàhç àkéàäå .òãéc àeä ïäk íúä !ähîì§©¨¨¨Ÿ¥§¨©§¨¦¨©¨§¥¨
,äNák çðéz .äéìàa àéqkéî íúä ?øëæ äìBò¨¨¨¨¨¦©§¨§©§¨¥©¦§¨
éñëéî à÷c eäéà íúä ?øîéîì àkéà éàî äøéòNó §¦¨©¦¨§¥©¨¨¦§¨¦§¦

éúééî à÷å äNák ééeúéàì déì éòaéàc ,déLôð©§¥§¦¨¥¥§¦¥¦§¨§¨©§¥
,äøéòN åàìc ébñ àìc äøæ äãBáòã úàhç .äøéòN§¦¨©¨§£¨¨¨§¨©¦§¨§¦¨

éñëéð íúä ?øîéîì àkéà éàîéëéä ék ,ìéæéðå ó ©¦¨§¥©¨¨¦§¦§¥¦¦¥¦
òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
ì ìëa :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,dáúëk òîL.ïBL §©¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¨

ì ìëa ,"òîL" àø÷ øîà ,ïðaøå .eäé ïúééååäa "eéäå" :àø÷ øîà ?éaøã àîòè éàîïBL ©©£¨§©¦¨©§¨§¨©£¨¨¨§§©¨¨¨©§¨§©§¨¨
äpàø÷é àìL ,éaøå .òøôîì äpàø÷é àìL ,àeää ?"eéäå" áéúk àä ,éîð ïðaøå .òîBL äzàL¤©¨¥©§©¨¨©¦¨§¦§¨©¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§©¦¤Ÿ¦§¨¤¨
.eäì òîLî àì "íéøácä" "íéøác" :ïðaøå ,"íéøácä" "íéøác"î déì à÷ôð ?déìðî òøôîì§©§¥©§¨¥¨§¨¥¦§¨¦©§¨¦§©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§

éðæàì òéîLäì déì éòaéî àeää ?"òîL" áéúëä ,éîð éaøåétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .E §©¦©¦¨§¦§©©¦¨¥¥§©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
,éaø øáñ÷ àîéì .àöé Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä :øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¦¨§©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨¥¨¨¨©©¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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רכי יום חמישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iriax meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(רכב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(iying meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
exne`lìa.Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤

,`xnbd zl`eyôeb íiåìeïìðî ,eäéézellwde zekxad z` exn`y §¦¦©§§¨¨
,`xnbd dper .ycewd oeylaàéúàdey dxifbaäLnî 'ìB÷' 'ìB÷', ¨§¨¦Ÿ¤

àëä áéúkmielaíúä áéúëe ,'íø ìB÷',dxez oznaøaãé äLî' §¦¨¨¨§¦¨¨Ÿ¤§©¥
ìa ïläl äî ,'ìB÷á eððòé íéäìàäåLãBwä ïBL,dxezd dpzipóà §¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§©¤©

ïàkxnel mikixv eid ,mielaìa.LãBwä ïBL ¨¦§©¤
dpyna epipyãöék äöéìçxn`p ,ycewd oeyla zxn`py oiipn - £¦¨¥©

dn ,'exn`e mield epre' xne` `ed oldle ,'dxn`e dzpre' dvilga
,xne` dcedi iax .ycewd oeyla o`k s` ,ycewd oeyla oldl
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העולם – עולם מלשון העלם והסתר – נברא באופן שהוא )מצד-עצמו( מכסה על אלוקות, את דבר ה' שתמיד מהווה אותו, מחייה 
ומקיים.

משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א
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oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©

:aMrn dUrOdW xnFl dUril FknqE§¨§¥¨¤©¤©©£¤§©¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
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dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨
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zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦
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iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦
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oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦
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יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(
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ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
xzei
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?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§
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יום שישי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(iying meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§

miycwd iycw.
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העבודה דבני ישראל היא לגלות בעולם איך שהקדוש-ברוך-הוא הוא "אלופו של עולם", הן בכללות העולם והן בפרטי העולם . . וכן 
גם בכל פרטי הנבראים – הגילוי של כוח הפועל בנפעל.

משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(רכו

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dheq(iyiy meil)
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odl xn` zexzqpd z` odilr elaiw ocxia yiwl yix xn` [inlyexi] .ryedi mdl xn`

mind zexzqpd z` oilawn mz` oi` m` ryedi

ciaf x"a oeniq iax xn` mkz` oitheye oi`a

maexe `hg okr ixdy ok `edy jl rcz ze`ie

dxzed dpaia iel 'x xn` ira dltp oixcdpq ly

wqr mkl oi` dxn`e lew za dzvi drevxd

:zexzqpa

éøéîâoirhc `edd inc `l inlyexi .`peh lk

dizeakx` one dizeakx` l` `rx` on

lr `rx` on] dil ilzc `eddl ditizkl

`eddl dil ilzc `edd inc `le [ditizk

:[dil oirh oxge`c]

éðèøåèiphxehc g"x yxit .iphxehc iphxehe

cvike mipf`n ly dpw oei oeyla

milaga mebxiqe micenr ipy e`iad ede`yp

zehen epzpe milag iab lr leky`d epzpe

ozp leky`de mibxeqnd micenrd dvwa milaga

y`xa da `veike y`xd dfn dvwd on '` hen

micenrd y`xa zehen izy e`vnp xg`d dvwn

lre milaga oezp leky`de milaga mibxeqnd

odn oizegt zehen izy zehend el`n hen lk

rax` e`vnp df y`xa hene df y`xa hen

iy`xa mipezpd zehen ipy iy`xa zehen

eid zehen 'c el`n hene hen lke micenrd

z` oilaeq dpny e`vnp miyp` ipy oze` mipreh

zehen xnelk 'eke iphxeh yexit dfe leky`d

yi` cg` yi` aizk inlyexi zehen lr zehene

xne` ec l`rnyi iaxc dizrc lr dhnl cg`

leky`a dpny eid xyr mipy od ieaix zepeyl

lr milk i`yepae mipenixe mip`za drax`

miletk zepeyl xne` ec `aiwr iaxc dizrc

mip`za dpny leky`a f"h eid drax`e mixyr

l`rnyi iaxc dizrc lr milk i`yepe mipenixe

oixhxeh `aiwr iaxc dizrc lr oixhxeh

:oixhxeh ixhxehe
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שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(
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ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
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,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
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y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦
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xkFVdA `rivn `aaA 'ixn`cM(.t sC)i`e ¦§©§¦§¨¨§¦¨§©¥©§¦

:[oinNWn mdipW `id] icpFxbA `wfgnC `rx ©̀§¨§©§§¨¦§§¦¦§¥¤§©§¦

.àòøà àLéì÷cWElwe wC miWxh lW xtr ¦§¦¨©§¨¨¨¤§¨¦©§¨

mirxFfe miWxFg Eid `l KM KFYnE ,`Ed hrEnE¨¦¨Ÿ¨§¦§§¦

:mc` lk`n d`EaY DzF`.àéòø äãáòåzgnvn ¨§¨©£©¨¨§¨§¨©§¨©§©©
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ïúééðçëeid axrn cvl ipyd xar ztyl oiribn eidyk mlerl mipey`xd l"i .exar

dpgn agex ixdy mdixg` oi`al cnrn mewn oiyere ocxia dhnl oikled

dn` mitl` `ed line dn` miyng `"k did `l ocxid agexe lin xyr mipy did l`xyi

df lv` df ekynp ocxia eqpkpy xg`l la` ocxia eqpkp oziipg agexe jxe`a `wecc l"ie

jxck `l` ok xn`z `l m`y onvr envnve

ocxia mlek ecnr `l ok m` ocxia ecnr oziipg

`ven dz` ixdy odnr ryedi dpzdy drya

zeagx zerevx t"z lin xyr mipy agexa

a"i drevx lk jxe`e ocxid agexk dn` miyng

oze` siwdl jl did m`e dn` 'p agex lr lin

ekxe` did ef lv` ef okx` zcn zerevx t"z

ocxid jxe`k ze`qxt ('ne) 'ze sl`l aexw

`ed `veie daxrd mi cr m` ik zxkp `l ocxide

'ta `zi`ck oc wlga `edy qiint zxrnn

dnda xyrn(.dp sc zexeka)l`xyi ux` lk jxe`e

oileki eid j`idc cere ze`qxt 'z `"k did `l

`l ocxia k"r `l` ryedi itn mi`pzd renyl

dnize oinvnevn `l` oziipg jxck micner eid

ecnr `ld n"n exar oziipg jxcc idp i"xl

mipa`d elhpe mi`pzd ryedi xnby cr ocxia

'p mze` k"` olek exary cr epzi`l xfg `le

oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(



רכט שבת קודש - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(oey`x meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,orpkn lecb xzei did mixvnyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
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à-÷øô ìà÷æçébiÎg

ç:ízòaøàì íäéôðëå íäéðôe íäéòáø úòaøà ìò íäéôðk úçzî íãà éãéå (åãéå)èäMà úøáç ¦¥´¨À̈¦©Æ©Æ©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬
:eëìé åéðt øáò-ìà Léà ïzëìá eaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìàéäéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe ¤£−̈©§¥¤®Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³

:ïzòaøàì øLð-éðôe ïzòaøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízòaøàì ïéîiä-ìààéúBãøt íäéôðëå íäéðôe ¤©¨¦Æ§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−
:äðäéúéåb úà úBqëî íézLe Léà úBøáç íézL Léàì äìòîìîáéìà eëìé åéðt øáò-ìà Léàå ¦§¨®§¨§¦À§ µ©¦Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−§¦Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´

:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änL-äéäé øLàâéúBøòa Là-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe £¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤Æ¤Æ¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©©¹©§¥¤´§©£¥¥À«Ÿ£Æ
:÷øá àöBé Làä-ïîe Làì dâðå úBiçä ïéa úëläúî àéä íéãtlä äàøîk§©§¥´©©¦¦½¦¾¦§©¤−¤¥´©©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−¥¬¨¨«

i"yx
(Á).'äéôðë úçúî íãà éãéå בהון למחתי כתרגומו

וישלח  זה בספר מוצאים אנו וכן וגו' דאשא גומרין
ויתן  וישא לכרובים בינות אשר האש אל ידו את הכרוב
תבנית  לכרובים ויראו אחריו וכן הבדים לבוש מפני אל

וגו' אדם י')יד ונותנות (לקמן  האש את חותות אדם ידי
אל  מיד הגחלים שיצטננו כדי לשליח והכרוב לכרוב

ישראל: מעל הפורעניות להקל íäéòáø.יד úòáøà ìò
וכנפים  פנים להם יש שהרי העולם רוחות לארבעה

רוח: íúòáøàì.לכל íäéôðëå íäéðôå שוה כתרגומו
íäéôðë.(Ë)לארבעתן: äúåçà ìà äùà úøáåç כנפה

עד  לכאן וכן לכאן זו של כנפה לצד פרושה זו של
פניהם  מכסות הם ובכך לזו זו ומגיעות שחוברות

הפנים: מן למעלה פרושות ïúëìá.שהכנפים åáñé àì
להסב  צריכות אין שירצו רוח לאיזה ללכת רוצות אם
עבר  אל איש לפיכך צד לכל פנים להם יש שהרי פניהם
ללכת  רוצים שהם רוח אותה של פניו לצד ילכו פניו

äìòîìî.(È‡)ילכו: úåãåøô íäéôðëå íäéðôå אלמלא
יודע  הייתי לא ופניהם על נקוד גדול זקף טעם שראיתי
ולהעמיד  מזו זו להבדילם למדני הניקוד אבל לפרשו
להם  ופניהם פירושו וכן עצמה בפני ופניהם תיבת
אותם  ומכסות מפניהם למעלה פרודות היו וכנפיהם
שתים  ופנים פנים לכל איש חוברות שתים לאיש כיצד
כנף  לצד פרושה זו חיה כנף אחת לכל חוברות כנפיהם
בהם  מכוסים שבינתים והפנים זו לצד זו ושל זו חיה
וגביהם  זו בפרשה עוד יש זה מקרא לשון ודוגמת

ל  ויראה להם בעצמה:וגובה עומדת וגביהם תיבת הם
.úåñëî íéúùå את מכסות הנותרות כנפים וב'

çåøä.(È·)גויותיהנה: äîù äéäé øùà ìà הרצון
úåéçä.(È‚)ללכת: ïéá úëìäúî àéä הזאת המראה

החיות: בכל ùàì.מתהלכת äâðå:שלנו מאש יותר
.÷øá:בלע"ז פלנדור"ש

cec zcevn
(Á).Ì„‡ È„ÈÂכן כנפיהם מתחת להם  היה  אדם כידי ידים

צדדיהם: ארבעת בכל להןÌ‰ÈÙÂ.היה  שהיה  והכנפים הפנים
כזה: זה החיות לארבעת  שוים Â‚Â'.(Ë)היו ˙Â¯·ÂÁכנפיהם

הפנים בהם  לכסות  אחת  אל אחת  ונוגעות מחוברות היו
בענין: למטה יאמר ·Ô˙ÎÏ.וכאשר Â·ÒÈ ‡Ïלשנות כשירצו

מהם שכ "א לפי צד  אל מצד יסבו לא עבר אל  מעבר דרכם
עבר ובכל  רוח לכל פנים  להם יש כי פניו  מול  עבר אל  ילכו

פניהם : מול  ילכו הנה Ì‰ÈÙ.(È)שילכו  ˙ÂÓ„Âפני מראה
כולם וכן מארבע  כלול והיה אדם  פני היה אחת (ובפני החיות 

פניו) עבר מול ראה ‰ÔÈÓÈ.:אדם Ï‡:האדם פני  של הימין בעבר
.Ô˙Ú·¯‡Ï: החיות ארבעת בכל היה בעברÏ‡Ó˘‰Ó.כן

האדם : פני של  החיות :Ô˙Ú·¯‡Ï.השמאלי  ארבעת בכל  היה Ô˙Ú·¯‡Ï.כן  ¯˘ ÈÙÂוהוא נשר  פני היה  החיות  ארבעת  בכל 
האדם: פני מאחורי בהם:Ì‰ÈÙÂ.(È‡)היה  מכוסות להיות  להם ממעל  פרושות כנפיהם עם היו הנה החיות ופני È‡Ï˘.ר"ל 

הפנים : בהם לכסות אחיו אל איש  ונוגעות חוברות  כנפים  ב' היה  פנים גופתן:ÌÈ˙˘Â.לכל את מכסות היו כנפים ושתי
(·È).˘È‡Â בכל פנים  להם היה כי  הפנים עבר  מול היה  שהלכו רוח  בכל  לומר  רצה פניו, עבר מול  אל  ילכו מהחיות  חיה כל 
Â‚Â'.רוח : ‰È‰È ¯˘‡ Ï‡:לכתן בעת  צד  אל מצד להפנות  יסבו ולא כן הלכו ללכת הרצון  יהיה  אשר  המקום ÂÓ„Â˙(È‚)אל 

.˙ÂÈÁ‰:הלפידים כמראה  אמרו ביאור ולתוספת  הבוערות אש  כגחלי מראיהן היה החיות גוון היתה‰Â‡.צורות ההיא המראה 
ההיא: המראה היה  בכולן ר"ל  החיות  כל  בין Ï‡˘.מהלכת ‰‚ÂÂ:ומרובה יתירה הארה בו היה  להן שהיה האש  מראה  ר "ל 

.˘‡‰ ÔÓÂ:ברק כעין יוצא היה  בהן שהיה  האש מראה ומן

oeiv zcevn
(Á).Ì‰ÈÚ·¯הוא צד  כל  כי רבע מלשון והוא  סטריהון ת"י 

יש : צדדים ארבע כי נוגעות :Â¯·ÂÁ˙.(Ë)רבע  ‡˘‰ר "ל 
.‰˙ÂÁ‡ Ï‡ אל איש ופניהם וכן השווים בדברים יאמר כן

כה)אחיו והפנה:Â·ÒÈ.:(שמות סיבוב צד :Ú·¯.מלשון
(‡È).Ì‰ÈÙÎÂבמצרים היה  ויוסף  וכן עם  במקום הוי"ו באה

א) במצרים :(שם שהיה יוסף עם  פרישהÂ„Â¯Ù˙.ור "ל  ענין
ומפורד  מפוזר ג)כמו שאול ‚‰È˙ÈÂ‰.:(אסתר גוית כמו גופיהן

ל"א) רוח ‰¯ÁÂ.(È·):(ש"א בו  נותן  הנני כמו  רצון (ישעיה ענין

העץ‰ÌÈ„ÈÙÏ.דולקות:·Â¯ÚÂ˙.(È‚):לז) יקרא כן
יבער כלפיד  וכן  בו  קשורה סב)שהשלהבת :(שם

d wxt `xfr - miaezk

ä-÷øô àøæòckÎ`

àíLa íìLeøéáe ãeäéá éc àéãeäé-ìò àiiáð (àéàéáð) àBcò-øá äéøëæe àiáð (äàéáð) ébç éaðúäå§¦§©¦º©©´§¦À̈§©§¨³©¦Æ§¦©½̈©§´¨¥½¦¬¦−¦§¤®§ª²
(ñ) :ïBäéìò ìàøNé dìàáúéa àðáîì åéøLå ÷ãöBé-øa òeLéå ìàézìàL-øa ìáaøæ eî÷ ïéãàa ¡¨¬¦§¨¥−£¥«¥©¿¦Â̈§ª¨¤³©§©§¦¥Æ§¥´©©«¨½̈§¨¦´§¦§¥½¥¬

(ô) :ïBäì ïéãòñî àäìà-éã àiiáð (àéàéáð) ïBänòå íìLeøéá éc àäìàâïBäéìò àúà àðîæ-da ¡¨−̈¦´¦«§¤®§¦§²§¦©¨¬¦«¡¨−̈§¨£¦¬§«¥¦§¨Á£¨̧£¥¹
àðaì äðã àúéa íòè íëì íN-ïî íäì ïéøîà ïëå ïBäúåðëe éðæBa øúLe äøäð-øáò úçt éðzz©Â§©©©¯£©«©£¨²§©¬§©−§¨¨§®§¥Æ¨§¦´§½Ÿ©¨̧§¹Ÿ§¥À©§¨³§¨Æ¦§¥½

ì äðã àðøMàå(ñ) :äììëLã:ïéða àðéðá äðã-éc àiøáb úäîL ïepà-ïî íäl àðøîà àîðk ïéãà §ª©§¨¬§−̈§©§¨¨«¡©¬¦§¥−¨£©´§¨§®Ÿ©¦Æ§¨¨´ª§©½̈¦«§¨¬¦§¨−̈¨©«¦
äàðåzLð ïeáéúé ïéãàå Cäé Låéøãì àîòè-ãò Bnä eìhá-àìå àéãeäé éáN-ìò úåä íääìà ïéòå§¥´¡¨£ÀŸ£¨Æ©¨¥´§¨¥½§¨©¦´¦½©©§−̈§¨§¨¤́§¨®¤¡©²¦§¦¬¦§§¨−̈

(ô) :äðc-ìòåéc àéëñøôà dúåðëe éðæBa øúLe äøäð-øáò úçt | éðzz çìL-éc àzøbà ïâLøt ©§¨«©§¤´¤¦Â©§¨¦«§©º©§©´©©´£©«©£À̈§©³§©Æ§¨´̈¥½£©̧§§¨¥½¦−
:àkìî Låéøc-ìò äøäð øáòaæàîìL àkìî Låéøãì deâa áéúk äðãëå éäBìò eçìL àîâút ©£©´©£¨®©¨§−̈¤©§¨«¦§¨−̈§©´£®¦§¦§¨Æ§¦´§©¥½§¨§¨¬¤©§−̈§¨¨¬

(ñ) :àlë«Ÿ¨

i"yx
(‡).äàéáð éâç éáðúäå לדריוש שתים בשנת ועתה

בארץ  אשר היהודים אל הנביאים וזכריה חגי נתנבאו
לבנות  אליהם ישראל אלהי בשם ובירושלים יהודה

דריוש: המלך רשות בלא הבית àéãåäé.בנין ìò אל
åéøùå.אז:ïéãàá.(·)אליהם:ïåäéìò.היהודים:

ועמהם  בירושלים אשר הקב"ה של ביתו לבנות התחילו
להם: ומסייעין עוזרין הקב"ה של äá(‚)הנביאים

.ïåäéìò äúà àðîæ צרי הללו עליהם באו הזמן באותו
הבנין: עסק על עליהם ולהלשין לקנתר ובנימין יהודה

.äøäð øáò úçô:הנהר עבר של ïåäúåðëå.שלטון
íåäì.וסיעתהון: ïéøîà ïëå:להם אומרים היו ïîוכן

.íù:לבנות הבית דבר לכם צוה äðãמי àðøùåàå
.äììëùìיחיטו ואושיא כמו ליסד האלה (לעיל הכתלים

מנחם:ד ') חברו כך לבנים חומות אז:ïéãà.(„)ובנין

.àîðë:נאמר íåäì.כאשר àðøîà לישראל להם אמרו
ובנימין: יהודה צרי ïåðéà.אותן ïî שמות הם מי

äðã.האנשים: éã:בונים הם הבנין זה ïéòå(‰)אשר
.íåääìà על היתה אלהיהם שהוא הקב"ה של ועינו

הבנין: במלאכת להעלותם היהודים åîä.זקני åìèá àìå
הבונים: את הם בטלו êäé.ולא ùåéøãì àîòè ãò

יבטלו  שלא הצרים לאותן דבר היהודים זקני והשיבו
המלך: לדריוש הדבר ילך אשר עד הבנין ïéãàåאת

.ïåáéúé:היהודים ישיבו ïåúùðä.ואז áúë על כך על
דריוש: של האגרת:ïâùøô.(Â)תשובתו פתשגן פתרון

.äéúåðëå:וסיעותיו.àéëñøôà שהיו הן אחת אומה
àëìî.בסיעותיהם: ùåéøã ìò:המלך דריוש אל

(Ê).éäåìò:אליו.äéåâá áúë äðãëå כתוב היה וכך
אגרת: של àìåë.בתוכה àîìù:לו יהיה השלום כל

cec zcevn
(‡).È·˙‰Âבארץ אשר היהודים אל  וכו ' הנביא חגי וניבא

ולא אליהם נאמר  אשר  ישראל  אלהי  בשם  ובירושלים יהודה 
רשות מבלי הבית לבנות  שצוה יובן ומאליו הנבואה מהו זכר

בית·‡„ÔÈ.(·)המלך : לבנות והתחילו וכו ' זרובבל עמדו אז 
בירושלים: אשר להם:ÔÂ‰ÓÚÂ.האלהים מסייעים  היו אלהים של הנביאים  ÓÊ‡.(‚)ועמהם תתני·‰ אליהם בא ההיא בעת 

וחבריהם: בוזני ושתר  הנהר עבר לגומרהÔÎÂ.מושל  הזאת  והחומה הזה הבית לבנות  אומר גזרת לכם  עשה  מי  להם אמרו וכה
רצה‡„ÔÈ.(„)ולכלותה: שלא ולפי  דבריהם על  תשובה להם  אמרנו כן  למטה  נאמר כאשר אז שאומר הספר כותב  מדברי זה

המלך : אל  השלוחה  האגרת  בדברי מפורש  והוא כנמא אמר הדברים ‡ÔÂ.לכפול  ÔÓהאנשים שמות  הם מה  להם אמרנו גם
בונים: הבנין זאת הדברÔÈÚÂ.(‰)אשר תלך אשר עד ממלאכתם  אותם  בטלו ולא היהודים זקני  על  היתה אלהיהם  עין השגחת

המלך : יעשוÔÈ„‡Â.לאזני ואז המלך  דבר  יבוא אשר עד לבנות  יניחום ר "ל  זאת על  מפורשים דברים  ויועציו המלך  ישיבו ואז
יצוה : להם :Ô‚˘¯Ù.(Â)כאשר ידוע אומה  שם והיא  אפרסכיא אנשי וחבריו  וכו' תתני שלח  אשר האגרת סדור טופס „È.זהו 

הנהר : בעבר  יושבים המלך:ÏÚ.אשר דריוש כל Ó‚˙Ù‡.(Ê)אל  המלך  לדריוש בה כתוב וכזאת אליו שלחו אשר הדבר זהו
לו: יהיה  השלום עניני 

oeiv zcevn
(·).ÂÈ¯˘Â החילם וזה  כי התחלה  י"א)ענין ודין(בראשית ת "א 

וסיוע:ÔÈ„ÚÒÓ.דשריאו: סעד ·ÈÊÂ.(‚)מל ' ¯˙˘Â:שמו כך 
.‡¯˘‡Â:החומות ור "ל  ושוריא כמו
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à-÷øô ìà÷æçébiÎg

ç:ízòaøàì íäéôðëå íäéðôe íäéòáø úòaøà ìò íäéôðk úçzî íãà éãéå (åãéå)èäMà úøáç ¦¥´¨À̈¦©Æ©Æ©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬
:eëìé åéðt øáò-ìà Léà ïzëìá eaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìàéäéøà éðôe íãà éðt íäéðt úeîãe ¤£−̈©§¥¤®Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³

:ïzòaøàì øLð-éðôe ïzòaøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízòaøàì ïéîiä-ìààéúBãøt íäéôðëå íäéðôe ¤©¨¦Æ§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−
:äðäéúéåb úà úBqëî íézLe Léà úBøáç íézL Léàì äìòîìîáéìà eëìé åéðt øáò-ìà Léàå ¦§¨®§¨§¦À§ µ©¦Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−§¦Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´

:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änL-äéäé øLàâéúBøòa Là-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe £¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤Æ¤Æ¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«§¸©©¹©§¥¤´§©£¥¥À«Ÿ£Æ
:÷øá àöBé Làä-ïîe Làì dâðå úBiçä ïéa úëläúî àéä íéãtlä äàøîk§©§¥´©©¦¦½¦¾¦§©¤−¤¥´©©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−¥¬¨¨«

i"yx
(Á).'äéôðë úçúî íãà éãéå בהון למחתי כתרגומו

וישלח  זה בספר מוצאים אנו וכן וגו' דאשא גומרין
ויתן  וישא לכרובים בינות אשר האש אל ידו את הכרוב
תבנית  לכרובים ויראו אחריו וכן הבדים לבוש מפני אל

וגו' אדם י')יד ונותנות (לקמן  האש את חותות אדם ידי
אל  מיד הגחלים שיצטננו כדי לשליח והכרוב לכרוב

ישראל: מעל הפורעניות להקל íäéòáø.יד úòáøà ìò
וכנפים  פנים להם יש שהרי העולם רוחות לארבעה

רוח: íúòáøàì.לכל íäéôðëå íäéðôå שוה כתרגומו
íäéôðë.(Ë)לארבעתן: äúåçà ìà äùà úøáåç כנפה

עד  לכאן וכן לכאן זו של כנפה לצד פרושה זו של
פניהם  מכסות הם ובכך לזו זו ומגיעות שחוברות

הפנים: מן למעלה פרושות ïúëìá.שהכנפים åáñé àì
להסב  צריכות אין שירצו רוח לאיזה ללכת רוצות אם
עבר  אל איש לפיכך צד לכל פנים להם יש שהרי פניהם
ללכת  רוצים שהם רוח אותה של פניו לצד ילכו פניו

äìòîìî.(È‡)ילכו: úåãåøô íäéôðëå íäéðôå אלמלא
יודע  הייתי לא ופניהם על נקוד גדול זקף טעם שראיתי
ולהעמיד  מזו זו להבדילם למדני הניקוד אבל לפרשו
להם  ופניהם פירושו וכן עצמה בפני ופניהם תיבת
אותם  ומכסות מפניהם למעלה פרודות היו וכנפיהם
שתים  ופנים פנים לכל איש חוברות שתים לאיש כיצד
כנף  לצד פרושה זו חיה כנף אחת לכל חוברות כנפיהם
בהם  מכוסים שבינתים והפנים זו לצד זו ושל זו חיה
וגביהם  זו בפרשה עוד יש זה מקרא לשון ודוגמת

ל  ויראה להם בעצמה:וגובה עומדת וגביהם תיבת הם
.úåñëî íéúùå את מכסות הנותרות כנפים וב'

çåøä.(È·)גויותיהנה: äîù äéäé øùà ìà הרצון
úåéçä.(È‚)ללכת: ïéá úëìäúî àéä הזאת המראה

החיות: בכל ùàì.מתהלכת äâðå:שלנו מאש יותר
.÷øá:בלע"ז פלנדור"ש

cec zcevn
(Á).Ì„‡ È„ÈÂכן כנפיהם מתחת להם  היה  אדם כידי ידים

צדדיהם: ארבעת בכל להןÌ‰ÈÙÂ.היה  שהיה  והכנפים הפנים
כזה: זה החיות לארבעת  שוים Â‚Â'.(Ë)היו ˙Â¯·ÂÁכנפיהם

הפנים בהם  לכסות  אחת  אל אחת  ונוגעות מחוברות היו
בענין: למטה יאמר ·Ô˙ÎÏ.וכאשר Â·ÒÈ ‡Ïלשנות כשירצו

מהם שכ "א לפי צד  אל מצד יסבו לא עבר אל  מעבר דרכם
עבר ובכל  רוח לכל פנים  להם יש כי פניו  מול  עבר אל  ילכו

פניהם : מול  ילכו הנה Ì‰ÈÙ.(È)שילכו  ˙ÂÓ„Âפני מראה
כולם וכן מארבע  כלול והיה אדם  פני היה אחת (ובפני החיות 

פניו) עבר מול ראה ‰ÔÈÓÈ.:אדם Ï‡:האדם פני  של הימין בעבר
.Ô˙Ú·¯‡Ï: החיות ארבעת בכל היה בעברÏ‡Ó˘‰Ó.כן

האדם : פני של  החיות :Ô˙Ú·¯‡Ï.השמאלי  ארבעת בכל  היה Ô˙Ú·¯‡Ï.כן  ¯˘ ÈÙÂוהוא נשר  פני היה  החיות  ארבעת  בכל 
האדם: פני מאחורי בהם:Ì‰ÈÙÂ.(È‡)היה  מכוסות להיות  להם ממעל  פרושות כנפיהם עם היו הנה החיות ופני È‡Ï˘.ר"ל 

הפנים : בהם לכסות אחיו אל איש  ונוגעות חוברות  כנפים  ב' היה  פנים גופתן:ÌÈ˙˘Â.לכל את מכסות היו כנפים ושתי
(·È).˘È‡Â בכל פנים  להם היה כי  הפנים עבר  מול היה  שהלכו רוח  בכל  לומר  רצה פניו, עבר מול  אל  ילכו מהחיות  חיה כל 
Â‚Â'.רוח : ‰È‰È ¯˘‡ Ï‡:לכתן בעת  צד  אל מצד להפנות  יסבו ולא כן הלכו ללכת הרצון  יהיה  אשר  המקום ÂÓ„Â˙(È‚)אל 

.˙ÂÈÁ‰:הלפידים כמראה  אמרו ביאור ולתוספת  הבוערות אש  כגחלי מראיהן היה החיות גוון היתה‰Â‡.צורות ההיא המראה 
ההיא: המראה היה  בכולן ר"ל  החיות  כל  בין Ï‡˘.מהלכת ‰‚ÂÂ:ומרובה יתירה הארה בו היה  להן שהיה האש  מראה  ר "ל 

.˘‡‰ ÔÓÂ:ברק כעין יוצא היה  בהן שהיה  האש מראה ומן

oeiv zcevn
(Á).Ì‰ÈÚ·¯הוא צד  כל  כי רבע מלשון והוא  סטריהון ת"י 

יש : צדדים ארבע כי נוגעות :Â¯·ÂÁ˙.(Ë)רבע  ‡˘‰ר "ל 
.‰˙ÂÁ‡ Ï‡ אל איש ופניהם וכן השווים בדברים יאמר כן

כה)אחיו והפנה:Â·ÒÈ.:(שמות סיבוב צד :Ú·¯.מלשון
(‡È).Ì‰ÈÙÎÂבמצרים היה  ויוסף  וכן עם  במקום הוי"ו באה

א) במצרים :(שם שהיה יוסף עם  פרישהÂ„Â¯Ù˙.ור "ל  ענין
ומפורד  מפוזר ג)כמו שאול ‚‰È˙ÈÂ‰.:(אסתר גוית כמו גופיהן

ל"א) רוח ‰¯ÁÂ.(È·):(ש"א בו  נותן  הנני כמו  רצון (ישעיה ענין

העץ‰ÌÈ„ÈÙÏ.דולקות:·Â¯ÚÂ˙.(È‚):לז) יקרא כן
יבער כלפיד  וכן  בו  קשורה סב)שהשלהבת :(שם

d wxt `xfr - miaezk

ä-÷øô àøæòckÎ`

àíLa íìLeøéáe ãeäéá éc àéãeäé-ìò àiiáð (àéàéáð) àBcò-øá äéøëæe àiáð (äàéáð) ébç éaðúäå§¦§©¦º©©´§¦À̈§©§¨³©¦Æ§¦©½̈©§´¨¥½¦¬¦−¦§¤®§ª²
(ñ) :ïBäéìò ìàøNé dìàáúéa àðáîì åéøLå ÷ãöBé-øa òeLéå ìàézìàL-øa ìáaøæ eî÷ ïéãàa ¡¨¬¦§¨¥−£¥«¥©¿¦Â̈§ª¨¤³©§©§¦¥Æ§¥´©©«¨½̈§¨¦´§¦§¥½¥¬

(ô) :ïBäì ïéãòñî àäìà-éã àiiáð (àéàéáð) ïBänòå íìLeøéá éc àäìàâïBäéìò àúà àðîæ-da ¡¨−̈¦´¦«§¤®§¦§²§¦©¨¬¦«¡¨−̈§¨£¦¬§«¥¦§¨Á£¨̧£¥¹
àðaì äðã àúéa íòè íëì íN-ïî íäì ïéøîà ïëå ïBäúåðëe éðæBa øúLe äøäð-øáò úçt éðzz©Â§©©©¯£©«©£¨²§©¬§©−§¨¨§®§¥Æ¨§¦´§½Ÿ©¨̧§¹Ÿ§¥À©§¨³§¨Æ¦§¥½

ì äðã àðøMàå(ñ) :äììëLã:ïéða àðéðá äðã-éc àiøáb úäîL ïepà-ïî íäl àðøîà àîðk ïéãà §ª©§¨¬§−̈§©§¨¨«¡©¬¦§¥−¨£©´§¨§®Ÿ©¦Æ§¨¨´ª§©½̈¦«§¨¬¦§¨−̈¨©«¦
äàðåzLð ïeáéúé ïéãàå Cäé Låéøãì àîòè-ãò Bnä eìhá-àìå àéãeäé éáN-ìò úåä íääìà ïéòå§¥´¡¨£ÀŸ£¨Æ©¨¥´§¨¥½§¨©¦´¦½©©§−̈§¨§¨¤́§¨®¤¡©²¦§¦¬¦§§¨−̈

(ô) :äðc-ìòåéc àéëñøôà dúåðëe éðæBa øúLe äøäð-øáò úçt | éðzz çìL-éc àzøbà ïâLøt ©§¨«©§¤´¤¦Â©§¨¦«§©º©§©´©©´£©«©£À̈§©³§©Æ§¨´̈¥½£©̧§§¨¥½¦−
:àkìî Låéøc-ìò äøäð øáòaæàîìL àkìî Låéøãì deâa áéúk äðãëå éäBìò eçìL àîâút ©£©´©£¨®©¨§−̈¤©§¨«¦§¨−̈§©´£®¦§¦§¨Æ§¦´§©¥½§¨§¨¬¤©§−̈§¨¨¬

(ñ) :àlë«Ÿ¨

i"yx
(‡).äàéáð éâç éáðúäå לדריוש שתים בשנת ועתה

בארץ  אשר היהודים אל הנביאים וזכריה חגי נתנבאו
לבנות  אליהם ישראל אלהי בשם ובירושלים יהודה

דריוש: המלך רשות בלא הבית àéãåäé.בנין ìò אל
åéøùå.אז:ïéãàá.(·)אליהם:ïåäéìò.היהודים:

ועמהם  בירושלים אשר הקב"ה של ביתו לבנות התחילו
להם: ומסייעין עוזרין הקב"ה של äá(‚)הנביאים

.ïåäéìò äúà àðîæ צרי הללו עליהם באו הזמן באותו
הבנין: עסק על עליהם ולהלשין לקנתר ובנימין יהודה

.äøäð øáò úçô:הנהר עבר של ïåäúåðëå.שלטון
íåäì.וסיעתהון: ïéøîà ïëå:להם אומרים היו ïîוכן

.íù:לבנות הבית דבר לכם צוה äðãמי àðøùåàå
.äììëùìיחיטו ואושיא כמו ליסד האלה (לעיל הכתלים

מנחם:ד ') חברו כך לבנים חומות אז:ïéãà.(„)ובנין

.àîðë:נאמר íåäì.כאשר àðøîà לישראל להם אמרו
ובנימין: יהודה צרי ïåðéà.אותן ïî שמות הם מי

äðã.האנשים: éã:בונים הם הבנין זה ïéòå(‰)אשר
.íåääìà על היתה אלהיהם שהוא הקב"ה של ועינו

הבנין: במלאכת להעלותם היהודים åîä.זקני åìèá àìå
הבונים: את הם בטלו êäé.ולא ùåéøãì àîòè ãò

יבטלו  שלא הצרים לאותן דבר היהודים זקני והשיבו
המלך: לדריוש הדבר ילך אשר עד הבנין ïéãàåאת

.ïåáéúé:היהודים ישיבו ïåúùðä.ואז áúë על כך על
דריוש: של האגרת:ïâùøô.(Â)תשובתו פתשגן פתרון

.äéúåðëå:וסיעותיו.àéëñøôà שהיו הן אחת אומה
àëìî.בסיעותיהם: ùåéøã ìò:המלך דריוש אל

(Ê).éäåìò:אליו.äéåâá áúë äðãëå כתוב היה וכך
אגרת: של àìåë.בתוכה àîìù:לו יהיה השלום כל

cec zcevn
(‡).È·˙‰Âבארץ אשר היהודים אל  וכו ' הנביא חגי וניבא

ולא אליהם נאמר  אשר  ישראל  אלהי  בשם  ובירושלים יהודה 
רשות מבלי הבית לבנות  שצוה יובן ומאליו הנבואה מהו זכר

בית·‡„ÔÈ.(·)המלך : לבנות והתחילו וכו ' זרובבל עמדו אז 
בירושלים: אשר להם:ÔÂ‰ÓÚÂ.האלהים מסייעים  היו אלהים של הנביאים  ÓÊ‡.(‚)ועמהם תתני·‰ אליהם בא ההיא בעת 

וחבריהם: בוזני ושתר  הנהר עבר לגומרהÔÎÂ.מושל  הזאת  והחומה הזה הבית לבנות  אומר גזרת לכם  עשה  מי  להם אמרו וכה
רצה‡„ÔÈ.(„)ולכלותה: שלא ולפי  דבריהם על  תשובה להם  אמרנו כן  למטה  נאמר כאשר אז שאומר הספר כותב  מדברי זה

המלך : אל  השלוחה  האגרת  בדברי מפורש  והוא כנמא אמר הדברים ‡ÔÂ.לכפול  ÔÓהאנשים שמות  הם מה  להם אמרנו גם
בונים: הבנין זאת הדברÔÈÚÂ.(‰)אשר תלך אשר עד ממלאכתם  אותם  בטלו ולא היהודים זקני  על  היתה אלהיהם  עין השגחת

המלך : יעשוÔÈ„‡Â.לאזני ואז המלך  דבר  יבוא אשר עד לבנות  יניחום ר "ל  זאת על  מפורשים דברים  ויועציו המלך  ישיבו ואז
יצוה : להם :Ô‚˘¯Ù.(Â)כאשר ידוע אומה  שם והיא  אפרסכיא אנשי וחבריו  וכו' תתני שלח  אשר האגרת סדור טופס „È.זהו 

הנהר : בעבר  יושבים המלך:ÏÚ.אשר דריוש כל Ó‚˙Ù‡.(Ê)אל  המלך  לדריוש בה כתוב וכזאת אליו שלחו אשר הדבר זהו
לו: יהיה  השלום עניני 

oeiv zcevn
(·).ÂÈ¯˘Â החילם וזה  כי התחלה  י"א)ענין ודין(בראשית ת "א 

וסיוע:ÔÈ„ÚÒÓ.דשריאו: סעד ·ÈÊÂ.(‚)מל ' ¯˙˘Â:שמו כך 
.‡¯˘‡Â:החומות ור "ל  ושוריא כמו



eרלב dpyn iyily wxt dxt zkqn

„úàhç éab ìò úàhç àG ïéNBò eéä àG,Bøáç éab ìò ÷Bðéz àGå.úBfäì úB÷Bðézä eéä ïéëéøöe;éøácéaø ¨¦©¨©©¥©¨§¦©©¥£¥§¦¦¨©¦§©¦§¥©¦
éìéìbä éñBé.àáé÷ò éaøøîBà:úBfäì ïéëéøö eéä àG. ¥©§¦¦©¦£¦¨¥¨§¦¦§©

‰òáMî eàöî àG–LMî ïéNBò,Lîçî,òaøàî,LGMî,íéúMî,úçàîe.ïàNò éîe?äNò äðBLàøääLî, ¨§¦¤©¦¦¥¥¨¥¥©§©¦¨¦§©¦¥©©¦£¨¨¨¦¨¨¨Ÿ¤
äNò äiðMäåàøæò,LîçåàøæòîCìéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:òáLàøæòîCìéàå;ïàNò éîe? §©§¦¨¨¨¤§¨§¨¥¥¤§¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤©¥¤§¨§¥¨¦£¨¨

ïäk ïðçBéå ÷écvä ïBòîLìBãbíézL íézL eNò,óBwä ïa éðéòBäéìàéáàét ïa ìàòîLéå éøönä ìàîðçå, ¦§©©¦§¨¨Ÿ¥¨¨§©¦§©¦¤§§¥©¤©©£©§¥©¦§¦§¦§¨¥¤¦¨¦
úçà úçà eNò. ¨©©©©

ÂLnä øäì úéaä øäî íéNBò eéä Láëåäç,ïétk éab ìò ïétk,íèàä ãâðk ätëå,íBäzä øá÷ éðtî;ïäk BaL §¤¤¨¦¥©©©¦§©©¦§¨¦¦©©¥¦¦§¦¨§¤¤¨Ÿ¤¦§¥¤¤©§¤Ÿ¥
äøtä úà óøBOä,äéãòñî ìëå äøôe,äçLnä øäì ïéàöBé. ©¥¤©¨¨¨¨§¨§©£¤¨§¦§©©¦§¨

c.z`hg iab lr z`hg miyer eid `l:äìéçúáë øåîéù äëéøö àìà .åæ éáâ ìò úøçà åùòé àì ,ìåñô äòøéàå úçà úàèç úøôì ïîöò åøäéè íà
.wepiz iab lr wepiz `leøùëúî àì ,úàèç úøô êøåöì àì ìáà ÷åðéúä äæ áâà íúñ øîùð ãçàå úàèç úøôì øîùð ãçà ,úå÷åðéú éðù åéä íàù

:éàä áâà éàä.zefdl zewepiz eid mikixv,åììä úåøéîùä ìë åøîùðù â"òàåúåìòî éðä ìëå .åäééìò àãùå úîä ïî úéæë áøåò éúééà àîìã ïðéùééç
:åäðéð úåøúé.zefdl mikixv eid `l:àáé÷ò 'øë äëìäå .õøùá åàîèð àîù ,ò"åëì íéëéøö åéä äìéáè ìáà .ïðéùééç àì úî úàîåèìã

d.rayn e`vn `l:ãçàî åìéôà ïéæî ,òáùî åàöî àì íàã øîà÷ éëä íåùî ,åéìò ïéæî íù åéäù úàèç ìëîã ïøîàã íåùî.jli`e `xfrn ynge
:äéðùä úéùòð äðåùàøá òøéàù ìåñô éãé ìòù äéì àøéáñã íåùî ,íéúùì àìà â"ë ïðçåéå ÷éãöä ïåòîù åùòù äòáøàä éðî àì øéàî 'øray `"kge

.jli`e `xfrn:åéä úåøùë ïìåëù åäì àøéáñã
e.mhe`d cbpk dtikeãâðëã ,äîöò äôéëä ãâðë àìà ,äðåúçúä éìâø ãâðë äðåéìòä äôéëä éìâø ïéàå .íèåà ïéàø÷ð íäéìò úðòùð äôéëäù äôéëä éìâø

:äðåúçúä ììç ãîåò äðåéìòä íèåà.medzd xaw iptn:äìåòå úò÷åá àéäù äöåöø äàîåè íù äéäú àìù.dicrqn lke dxteïåùì .äéøæåòå äéëîåñ
éåã ùøò ìò åðãòñé 'ä(à"î íéìäú):äá åùò äøéúé äìòî ,íééçî äàîåè úìá÷î äðéà äøôã â"òàå .

`xephxa yexit
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úàhç éab ìò úàhç àG ïéNBò eéä àG עצמם טיהרו  אם – ÈÄÇÈÇÇÅÇÈ
לשם  מועילים הטהרה מעשי  אין  הפרה, ונפסלה אחת חטאת לפרת

כבתחילה, שוב לעשותם צריכים אלא אחרת, חטאת Bðéz÷פרת àGåÀÄ
Bøáç éab ìò פרת לשם נשמר מהם אחד  תינוקות, שני היו שאם – ÇÇÅÂÅ

פרת  לשם לא אבל  לחברו , צוותא מתוך  סתם נשמר  ואחד  חטאת
ולהזות  מים לשאוב חברו  אגב כשר  אינו סתם שנשמר  זה חטאת,

ברטנורא). úBfäì(הר "ש; úB÷Bðézä eéä ïéëéøöe חברו על  אחד  – ÀÄÄÈÇÄÀÇ
הכהן  על  שהיזו קודם החטאת הזאה (רמב"ם );ממי טעם מבארים יש 

חוששים  היו מקום מכל  הללו , השמירות כל שנשמרו פי על שאף זו ,
המת מן  כזית עליהם זרק עורב ברטנורא);שמא éaø(הר "ש; éøácÄÀÅÇÄ

úBfäì ïéëéøö eéä àG :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé– ÅÇÀÄÄÇÄÂÄÈÅÈÀÄÄÀÇ
חוששים אין  מת aiwr`.(הר"ש ).שלטומאת iaxk dkldeלדברי ברם,

בשרץ. נטמאו שמא טבילה, היו  צריכים הכל 

אחר, תינוק בכליו ימלא לא ולהזות, למלאות שטבל  "תינוק כותב: הרמב"ם
אח  כהן  על  מזה אינו  זה, כהן על להזות שטבל ותינוק שטבל. פי על  ר,אף

אדם  ובני  זו  לחטאת שטיהרום כלים וכן הכהן , זה מעשה לשם שיטבול עד 

וכל לשמה. שיטבלו  עד אחרת בפרה בהם יתעסק לא זו, לחטאת שטיהרום

בפרה יתרות מעלות האלו g).הדברים ,a dnec` dxt 'ld)
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שנינו : א my".במשנה eidy ze`hg lkn minid zray lk eilr oifne באה משנתנו 
האפר  נמצא ואם והשני, הראשון  המקדש בזמן  נעשו פרות שבע שאמנם ללמד ,
שכלה  כגון  מכולן, אפר מצאו לא אם אבל מכולן , עליו מזים הפרות, אותן מכל

שנמצא. האפר  מן  עליו מזים מהן, אחת של האפר 

eàöî àG, אפר מצאו  לא אם –òáMî בזמן שנעשו  הפרות – ÈÀÄÆÇ
ההזאה,ïéNBòהמקדש , את –LMî,פרות –,òaøàî ,Lîçîe ÄÄÅÅÈÅÅÇÀÇ
GMîúçàîe ,íéúMî ,L פרה אפר אלא שם היה לא שאפילו – ÄÈÄÀÇÄÅÇÇ

מיטהר והוא האפר, מאותו פרישתו  ימי כל הכהן  על  מזים בלבד , אחת
החדשה. הפרה לעשיית ïàNòבו éîe?הפרות שבע את –äðBLàøä ÄÂÈÈÈÄÈ

Cìéàå àøæòî Lîçå ,àøæò äNò äiðMäå ,äLî äNò– ÈÈÙÆÀÇÀÄÈÈÈÆÀÈÀÈÅÅÆÀÈÀÅÈ
השני; הבית ימי  íéøîBà:במשך  íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ
Cìéàå àøæòî òáL אותן היינו  במשנתנו, הנזכרות הפרות שבע – ÆÇÅÆÀÈÀÅÈ

הבית, חורבן  עד מעזרא ïàNòשנעשו éîe?השבע את –ïBòîL ÄÂÈÈÄÀ
íézL íézL eNò ìBãb ïäk ïðçBéå ÷écvä מהם אחד  כל  – ÇÇÄÀÈÈÙÅÈÈÀÇÄÀÇÄ

לפי אחד , כל  של אחת אלא מונה אינו  מאיר  ורבי פרות; שתי  עשה
השנייה; את עשה בראשונה שאירע פסול שמחמת מרבותיו , שקיבל 

היו ; כשרות שכולן סוברים, חכמים óBwäאבל ïa éðéòBäéìàÆÀÀÅÇÆÇ
úçà úçà eNò ,éáàét ïa ìàòîLéå éøönä ìàîðçåכל – ÇÂÇÀÅÇÄÀÄÀÄÀÈÅÆÄÈÄÈÇÇÇÇ

נמצא  אחת. פרה עשה כהונתו ובימי גדולה בכהונה שימש  מהם אחד 
שחרב  עד זו  במצוה משנצטוו נעשו אדומות פרות תשע חכמים לדעת

ושבע  עזרא, עשה שניה רבנו , משה עשה ראשונה בשנייה: הבית
לעיל . כמפורט הבית, חורבן עד m"anxdמעזרא mi iqnezixiyrde" :

."oevx idi ok on` dlbi dxdn giynd jlnd dyri
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Láëå,משופע גשר כמין  –äçLnä øäì úéaä øäî íéNBò eéä ÀÆÆÈÄÅÇÇÇÄÀÇÇÄÀÈ
הזיתים, להר –ïétk éab ìò ïétk רצפות עשוי היה הכבש  – ÄÄÇÇÅÄÄ

רצפות  גבי על  בנויות היו אלו  ורצפות חלל , ותחתיהן כקשת עגולות

תחתונות, íèàäעגולות ãâðk ätëå האטּומים היסודות כנגד – ÀÄÈÀÆÆÈÙÆ
ולא  כיפין, למעלה היו  עליהם, נשענות היו  התחתונות שהכיפין

חלל, היה הכבש כל שתחת ונמצא העליונות, הכיפין  של היסודות
הכיפין  חלל  למטה היה העליונות הכיפין של היסודות כנגד  שהרי 

íBäzä(רח "א ),התחתונות øá÷ éðtî תחת שמא החשש מפני – ÄÀÅÆÆÇÀ
אבל ועולה, בוקעת שטומאתו  מת, של קבר  יש  התהום עד הכבש
עד אלא בוקעת שבתהום הטומאה אין הרי  חלל, תחתיו שהיה מכיון 

ממנו; למעלה ולא בכבש,BaLהחלל  –,äøtä úà óøBOä ïäk ÆÙÅÇÅÆÇÈÈ
äéãòñî ìëå äøôe,בה והמטפלים המסייעים וכל  –øäì ïéàöBé ÈÈÀÈÀÇÂÆÈÀÄÀÇ

äçLnäהפרה את שורפים היו ששם הזיתים, להר  –zecin oiir) ÇÄÀÈ
.(b ,`

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyily wxt dxt zkqn

Êúàöì äöBø äøt äúéä àG,äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà,eøîàé àHL:eèçL äøBçL;änãà àGå,eøîàé àHL: ¨§¨¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨¤Ÿ§§¨¨£§£ª¨¤Ÿ§
eèçL íézL.éñBé éaøøîBà:äæ íeMî àG,øîàpL íeMî àlà(â ,èé øáãîá):"dúà àéöBäå"–dcáì.éð÷æå §©¦¨£©¦¥¥¦¤¤¨¦¤¤¡©§¦Ÿ¨§©¨§¦§¥

íéîéc÷î eéä ìàøNéäçLnä øäì íäéìâøa,äéä äìéáè úéáeíL.äøtä úà óøBOä ïäkä úà eéä íéànèîe, ¦§¨¥¨©§¦¦§©§¥¤§©©¦§¨¥§¦¨¨¨¨§©§¦¨¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨
íéøîBà eéäé àHL íé÷ecvä éðtî:úéNòð äúéä LîL éáøòîa. ¦§¥©©¦¤¦§§¦¦§Ÿ§¥¤¤¨§¨©£¥

Áåéìò íäéãé eëîñ,Bì íéøîBàå:ìBãb ïäk éLéà,ìáèå ãøé !úçà ìáè,âtzñðå äìòå.íéøcñî eéä íéöòå ¨§§¥¤¨¨§§¦¦¦Ÿ¥¨§Ÿ©©¨©§¨©§¨¨§¦§©©§¥¦¨§ª¨¦
íL:ä÷ìç äðàú éöòå íéLBøáe íéðøàå íéæøà éöò.ìcâî ïéîk dúBà ïéNBòå,úBðBlç da ïéçzôîe,dúéæçå ¨£¥£¨¦¨¢¨¦§¦©£¥§¥¨£¨¨§¦¨§¦¦§¨§©§¦¨©©£¦¨

äáøòî. ©£¨¨
Ëââî ìL ìáça äeúôk,äëøònä áb ìò äeðúðe,áøònì äéðôe íBøca dLàø.áøònì åéðôe çøæna ãîBò ïäkä. §¨¨§¤¤¤¨¨§¨¨©©©©£¨¨Ÿ¨©¨¨¤¨©©£¨©Ÿ¥¥©¦§¨¨¨©©£¨

Bðéîéa èçL,BìàîNa ìa÷å;äãeäé éaøøîBà:ìa÷î äéä Bðéîéa,BìàîNì ïúBðå.äfîeBðéîéa.òáL äfäå ìáè ¨©¦¦§¦¥¦§Ÿ©¦§¨¥¦¦¨¨§©¥§¥¦§Ÿ©¤¦¦¨©§¦¨¤©

f.dnec` `le:ùáëá äîò úøçà äîåãà äøô ïéàéöåî åéä àì,ehgy mizy exn`i `ly:äúøáç úàå äúåà àìå ,äúåà èçùå øîà àðîçøåziae
.my did dliahd:åéä ïéôéë éáâ ìò ïìåë ,ïî÷ì ïééåðùä äúéâå äúëøòî íå÷î óàå .íåäúä øá÷ éðôî ïéôéë éáâ ìò äéä ìåìç éîð äìéáèä úéá äúåàå

.odkd z` eid mi`nhneåéäù ,ùøéô í"áîøäå .úàèç úøôì ñøãî ùãå÷ éìëåà éãâáã ,àîèéî äéä êëá ,ïî÷ì ïðúãë åéìò íäéãé ïéëîåñ åéäù äîá
:áøò úàîåè íéàîèîù úåàîåè øàùá åà õøùá åúåà ïéàîèî.ziyrp dzid yny iaxernaáéøòäù àìà øåäè ïéà ,øåäè ùéà óñàå íéùøåã åéäù

øîåà àåä ïëå ,åùîù(á"ë àø÷éå):íåé ìåáè åðééäã ,øîà÷ øùòîì øåäè ,úàèç úùøôá øåîàä øåäèã åìá÷ íéîëçå .øäèå ùîùä àáå
g.lecb odk iyi`:èåéãäá ïéá ïâñá ïéá ,ìåãâ ïäëá ïéá ,äøùë àéä ïäë ìëá ìáà .ìåãâ ïäë éãé ìò úéùòð íéîòôù éôì.btzqpe:çð÷úðå.mivr

:íù íéøãåñî .äôéøùì äëøòî ïäî úåùòì.mipx`eäéòùéá øåîàä ìãâé íùâå ïøåà òèð ïåùì(ã"é ã"î)íéöò êðä ìëå .íéùåøá ïëå ,àåä æøà ïéîå ,
:äúôéøù êøåöì íéöò øàùî éôéãò ,áéùç÷ã.lcbn oink:äìòîìî äøöå äèîìî äáçø.zepelg oda oigzet:íéöòä øéòáäì ùàä ïäá ñéðëäìdzifge

.daxrn:íéúéæä øä ìù åáøòîì äéä ùã÷îäù ,ùã÷îä éôìë åðééäã áøòî ãöì äðåô äéä øåàä úà åá ïéæéçàîù íå÷îä àåäå äúéàøîå äëøòîä éðô
h.bbn ly laga:äàîåè ìá÷î åðéàù øáãá äéùòî ìë åéäéù éãë .éîâ ìù ïéîî éåùò ìáç.axrnl dipteã÷îä ãöì:ùdid epinia xne` dcedi 'x

.lawnïéðòì íéùã÷ øàùë äðéà çáæîä éáâ ìò ÷øæð äîã ïéàù ïåéëù ,äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìåñô ìàîùá ìáé÷ íàù íéùã÷ ìù íãä úìá÷ øàùë
:äæ.epinia dfne:ãéîú äá ùîùîî íãàù úéðîéä ãéä òáöà øîåìë ,úåòáöàáù äìéâøä ,åòáöàá äîãî ïäëä øæòìà ç÷ìå áéúëãycew zia cbpk
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äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà ,úàöì äöBø äøt äúéä àG– ÈÀÈÈÈÈÈÅÅÄÄÄÈÀÈ
אחרת  פרה לקחת רגילים ללכת, רוצה ואינו  מתעקשת פרה אם שכן
ללמד, המשנה ובאה הראשונה, גם הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת

פרה  עמה מוציאים אין  בכבש , לצאת רצתה לא האדומה הפרה שאם
eøîàéשחורה, àHL:הבריות –eèçL äøBçL שחורה פרה – ÆÙÀÀÈÈÂ

האדומה; במקום änãàשחטו àGå אדומה פרה עמה מוצאים ואין – ÀÂËÈ
eèçLאחרת, íézL :eøîàé àHLאמרה והתורה יט ,– (במדבר  ÆÙÀÀÇÄÈÂ

חברתהג): ואת אותה ולא אותה", éñBé(ברטנורא),"ושחט éaøÇÄÅ
äæ íeMî àG :øîBà, שחטו שתים יאמרו: שלא משום לא – ÅÄÆ

,"dúà àéöBäå" :øîàpL íeMî àlàdze`dcáì שלא – ÆÈÄÆÆÁÇÀÄÙÈÀÇÈ
בגמרא עמה. אחרת ב)יוציא מב, תנא (יומא בין הבדל שיש  מבואר ,

מותר, קמא תנא שלדעת חמור, עמה שיוצא בכגון יוסי , לרבי  קמא
שנאמר משום אסור , יוסי  רבי  ולדעת יאמרו, שמא חשש שאין  לפי

."dze` `ivede"øäì íäéìâøa íéîéc÷î eéä ìàøNé éð÷æåÀÄÀÅÄÀÈÅÈÇÀÄÄÀÇÀÅÆÀÇ
äçLnä באים אלא לשם רוכבים היו לא המצוה חיבוב משום – ÇÄÀÈ

ברגל , íLלשם äéä äìéáè úéáe שהכהן כדי  הזיתים, בהר – ÅÀÄÈÈÈÈ
להלן, כמבואר  שם, לטבול óøBOäיוכל  ïäkä úà eéä íéànèîeÀÇÀÄÈÆÇÙÅÇÅ

äøtä úàלקודש הטהור  שאפילו עליו , ידיהם שסמכו ידי על  – ÆÇÈÈ
חטאת לפרת הטהור  את f);מטמא ,a dbibg oiire ;a ,i oldl x`eank)

שמטמאה  אחרת בטומאה או  בשרץ, אותו  מטמאים שהיו מפרשים ויש 

ערב íéøîBà:(רמב"ם ),טומאת eéäé àHL íé÷ecvä éðtîÄÀÅÇÇÄÆÄÀÀÄ
úéNòð äúéä LîL éáøòîa:דורשים היו הצדוקים שכן  –sq`e" ÄÀÙÀÅÆÆÈÀÈÇÂÅ

,"dxtd xt` z` xedh yi` שמשו העריב שכבר  מי אלא טהור אין 
שמשם  העריב שכבר טהורים שדווקא ומכאן  מטומאתו, טבילתו  לאחר

יום, טבולי אף קיבלו חכמים ואילו בפרה, עוסקים טבילתם לאחר
מטמאים  היו  לפיכך  פרה; למעשי  כשרים שמשם, העריב לא שעדיין

הצדוקים  של מלבם להוציא כדי הפרה, את מיד  ועשה וטבל  הכהן , את
נעשית. הפרה שמש  במעורבי  שדווקא

i y i l y m e i
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eëîñ, ישראל זקני –åéìò íäéãé,הפרה את השורף הכהן על  – ÈÀÀÅÆÈÈ
אותו מטמאים היו  שבזה הקודמת, במשנה הזכרנו "תוספות וכבר  (עיין

הרמב "ם), לשיטת הסמיכה  טעם שם  שמבואר טוב", Bì:יום  íéøîBàåÀÀÄ
!úçà ìáè ,ìBãb ïäk éLéà פעם טבול  גדול, כהן  אדוני – ÄÄÙÅÈÀÙÇÇ

נקטה משנתנו  lecb",אחת. odk" האדומה הפרה היתה שלרוב לפי 
הדיוט, בכהן  אף היא כשרה אבל גדול, בכהן ìáèåנעשית ãøé– ÈÇÀÈÇ

שם, שהיה הטבילה âtzñðåבבית äìòå. גופו את וניגב –íéöòå ÀÈÈÀÄÀÇÇÀÅÄ
íL íéøcñî eéä,הפרה לשריפת –íéLBøáe íéðøàå íéæøà éöò ÈÀËÈÄÈÂÅÂÈÄÈÃÈÄÀÄ

ä÷ìç äðàú éöòå באה משנתנו  קשרים; או חורים בהם שאין  – ÇÂÅÀÅÈÂÈÈ
שריפתה לצורך  עצים משאר  עדיפים אלו שעצים (ברטנורא ),להשמיע,

dúBà ïéNBòå,העצים מערכת את –ìcâî ïéîk מלמטה רחבה – ÀÄÈÀÄÄÀÈ
למעלה, úBðBlçוצרה da ïéçzôîeכדי פתוחים, מקומות – ÀÇÀÄÈÇ

האש את ותלבה בהם תיכנס ישראל");שהרוח "תפארת (רמב"ם ;

dúéæçå, האש את בו  שמדליקים הצד היינו  המערכה, ופני  –äáøòî ÇÂÄÈÇÂÈÈ
המקדש. כנגד  מערב, לצד היו  –

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äeúôk,האדומה הפרה את קשרו  –ââî ìL ìáçaבחבל – ÀÈÈÀÆÆÆÈÈ
טומאה, מקבל שאינו  בדבר  מעשיה כל שיהיו כדי גמי , ממין העשוי 

ðôe íBøca dLàø ,äëøònä áb ìò äeðúðeáøònì äé– ÀÈÈÇÇÇÇÂÈÈÙÈÇÈÈÆÈÇÇÂÈ
המקדש . èçLכנגד  .áøònì åéðôe çøæna ãîBò ïäkä את – ÇÙÅÅÇÄÀÈÈÈÇÇÂÈÈÇ

ימינו,Bðéîéaהפרה, ביד  –ìa÷å,הדם את –BìàîNaיש – ÄÄÀÄÅÄÀÙ
שנאמר כלי, לתוך  ולא הדם את מקבל  היה ידו שלתוך מפרשים,

ד ): יט , הכהן(במדבר אלעזר erav`a"ולקח dncn הכתוב מלמד  – "
בכלי ולא ביד  השגת שמצוותה ועיין ד; ד , פרה  הל' רמב"ם  (ספרי;

לעיכוב ). ולא למצוה  רק שזה  שמבאר  ב, ג, שם äãeäéהראב "ד éaøÇÄÀÈ
ìa÷î äéä Bðéîéa :øîBà,בקרבנות כמו הדם, –BìàîNì ïúBðå ÅÄÄÈÈÀÇÅÀÅÄÀÙ

izdw - zex`ean zeipyn
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„úàhç éab ìò úàhç àG ïéNBò eéä àG,Bøáç éab ìò ÷Bðéz àGå.úBfäì úB÷Bðézä eéä ïéëéøöe;éøácéaø ¨¦©¨©©¥©¨§¦©©¥£¥§¦¦¨©¦§©¦§¥©¦
éìéìbä éñBé.àáé÷ò éaøøîBà:úBfäì ïéëéøö eéä àG. ¥©§¦¦©¦£¦¨¥¨§¦¦§©

‰òáMî eàöî àG–LMî ïéNBò,Lîçî,òaøàî,LGMî,íéúMî,úçàîe.ïàNò éîe?äNò äðBLàøääLî, ¨§¦¤©¦¦¥¥¨¥¥©§©¦¨¦§©¦¥©©¦£¨¨¨¦¨¨¨Ÿ¤
äNò äiðMäåàøæò,LîçåàøæòîCìéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:òáLàøæòîCìéàå;ïàNò éîe? §©§¦¨¨¨¤§¨§¨¥¥¤§¨§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤©¥¤§¨§¥¨¦£¨¨

ïäk ïðçBéå ÷écvä ïBòîLìBãbíézL íézL eNò,óBwä ïa éðéòBäéìàéáàét ïa ìàòîLéå éøönä ìàîðçå, ¦§©©¦§¨¨Ÿ¥¨¨§©¦§©¦¤§§¥©¤©©£©§¥©¦§¦§¦§¨¥¤¦¨¦
úçà úçà eNò. ¨©©©©

ÂLnä øäì úéaä øäî íéNBò eéä Láëåäç,ïétk éab ìò ïétk,íèàä ãâðk ätëå,íBäzä øá÷ éðtî;ïäk BaL §¤¤¨¦¥©©©¦§©©¦§¨¦¦©©¥¦¦§¦¨§¤¤¨Ÿ¤¦§¥¤¤©§¤Ÿ¥
äøtä úà óøBOä,äéãòñî ìëå äøôe,äçLnä øäì ïéàöBé. ©¥¤©¨¨¨¨§¨§©£¤¨§¦§©©¦§¨

c.z`hg iab lr z`hg miyer eid `l:äìéçúáë øåîéù äëéøö àìà .åæ éáâ ìò úøçà åùòé àì ,ìåñô äòøéàå úçà úàèç úøôì ïîöò åøäéè íà
.wepiz iab lr wepiz `leøùëúî àì ,úàèç úøô êøåöì àì ìáà ÷åðéúä äæ áâà íúñ øîùð ãçàå úàèç úøôì øîùð ãçà ,úå÷åðéú éðù åéä íàù

:éàä áâà éàä.zefdl zewepiz eid mikixv,åììä úåøéîùä ìë åøîùðù â"òàåúåìòî éðä ìëå .åäééìò àãùå úîä ïî úéæë áøåò éúééà àîìã ïðéùééç
:åäðéð úåøúé.zefdl mikixv eid `l:àáé÷ò 'øë äëìäå .õøùá åàîèð àîù ,ò"åëì íéëéøö åéä äìéáè ìáà .ïðéùééç àì úî úàîåèìã

d.rayn e`vn `l:ãçàî åìéôà ïéæî ,òáùî åàöî àì íàã øîà÷ éëä íåùî ,åéìò ïéæî íù åéäù úàèç ìëîã ïøîàã íåùî.jli`e `xfrn ynge
:äéðùä úéùòð äðåùàøá òøéàù ìåñô éãé ìòù äéì àøéáñã íåùî ,íéúùì àìà â"ë ïðçåéå ÷éãöä ïåòîù åùòù äòáøàä éðî àì øéàî 'øray `"kge

.jli`e `xfrn:åéä úåøùë ïìåëù åäì àøéáñã
e.mhe`d cbpk dtikeãâðëã ,äîöò äôéëä ãâðë àìà ,äðåúçúä éìâø ãâðë äðåéìòä äôéëä éìâø ïéàå .íèåà ïéàø÷ð íäéìò úðòùð äôéëäù äôéëä éìâø

:äðåúçúä ììç ãîåò äðåéìòä íèåà.medzd xaw iptn:äìåòå úò÷åá àéäù äöåöø äàîåè íù äéäú àìù.dicrqn lke dxteïåùì .äéøæåòå äéëîåñ
éåã ùøò ìò åðãòñé 'ä(à"î íéìäú):äá åùò äøéúé äìòî ,íééçî äàîåè úìá÷î äðéà äøôã â"òàå .

`xephxa yexit
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úàhç éab ìò úàhç àG ïéNBò eéä àG עצמם טיהרו  אם – ÈÄÇÈÇÇÅÇÈ
לשם  מועילים הטהרה מעשי  אין  הפרה, ונפסלה אחת חטאת לפרת

כבתחילה, שוב לעשותם צריכים אלא אחרת, חטאת Bðéz÷פרת àGåÀÄ
Bøáç éab ìò פרת לשם נשמר מהם אחד  תינוקות, שני היו שאם – ÇÇÅÂÅ

פרת  לשם לא אבל  לחברו , צוותא מתוך  סתם נשמר  ואחד  חטאת
ולהזות  מים לשאוב חברו  אגב כשר  אינו סתם שנשמר  זה חטאת,

ברטנורא). úBfäì(הר "ש; úB÷Bðézä eéä ïéëéøöe חברו על  אחד  – ÀÄÄÈÇÄÀÇ
הכהן  על  שהיזו קודם החטאת הזאה (רמב"ם );ממי טעם מבארים יש 

חוששים  היו מקום מכל  הללו , השמירות כל שנשמרו פי על שאף זו ,
המת מן  כזית עליהם זרק עורב ברטנורא);שמא éaø(הר "ש; éøácÄÀÅÇÄ

úBfäì ïéëéøö eéä àG :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé– ÅÇÀÄÄÇÄÂÄÈÅÈÀÄÄÀÇ
חוששים אין  מת aiwr`.(הר"ש ).שלטומאת iaxk dkldeלדברי ברם,

בשרץ. נטמאו שמא טבילה, היו  צריכים הכל 

אחר, תינוק בכליו ימלא לא ולהזות, למלאות שטבל  "תינוק כותב: הרמב"ם
אח  כהן  על  מזה אינו  זה, כהן על להזות שטבל ותינוק שטבל. פי על  ר,אף

אדם  ובני  זו  לחטאת שטיהרום כלים וכן הכהן , זה מעשה לשם שיטבול עד 

וכל לשמה. שיטבלו  עד אחרת בפרה בהם יתעסק לא זו, לחטאת שטיהרום

בפרה יתרות מעלות האלו g).הדברים ,a dnec` dxt 'ld)
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שנינו : א my".במשנה eidy ze`hg lkn minid zray lk eilr oifne באה משנתנו 
האפר  נמצא ואם והשני, הראשון  המקדש בזמן  נעשו פרות שבע שאמנם ללמד ,
שכלה  כגון  מכולן, אפר מצאו לא אם אבל מכולן , עליו מזים הפרות, אותן מכל

שנמצא. האפר  מן  עליו מזים מהן, אחת של האפר 

eàöî àG, אפר מצאו  לא אם –òáMî בזמן שנעשו  הפרות – ÈÀÄÆÇ
ההזאה,ïéNBòהמקדש , את –LMî,פרות –,òaøàî ,Lîçîe ÄÄÅÅÈÅÅÇÀÇ
GMîúçàîe ,íéúMî ,L פרה אפר אלא שם היה לא שאפילו – ÄÈÄÀÇÄÅÇÇ

מיטהר והוא האפר, מאותו פרישתו  ימי כל הכהן  על  מזים בלבד , אחת
החדשה. הפרה לעשיית ïàNòבו éîe?הפרות שבע את –äðBLàøä ÄÂÈÈÈÄÈ

Cìéàå àøæòî Lîçå ,àøæò äNò äiðMäå ,äLî äNò– ÈÈÙÆÀÇÀÄÈÈÈÆÀÈÀÈÅÅÆÀÈÀÅÈ
השני; הבית ימי  íéøîBà:במשך  íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ
Cìéàå àøæòî òáL אותן היינו  במשנתנו, הנזכרות הפרות שבע – ÆÇÅÆÀÈÀÅÈ

הבית, חורבן  עד מעזרא ïàNòשנעשו éîe?השבע את –ïBòîL ÄÂÈÈÄÀ
íézL íézL eNò ìBãb ïäk ïðçBéå ÷écvä מהם אחד  כל  – ÇÇÄÀÈÈÙÅÈÈÀÇÄÀÇÄ

לפי אחד , כל  של אחת אלא מונה אינו  מאיר  ורבי פרות; שתי  עשה
השנייה; את עשה בראשונה שאירע פסול שמחמת מרבותיו , שקיבל 

היו ; כשרות שכולן סוברים, חכמים óBwäאבל ïa éðéòBäéìàÆÀÀÅÇÆÇ
úçà úçà eNò ,éáàét ïa ìàòîLéå éøönä ìàîðçåכל – ÇÂÇÀÅÇÄÀÄÀÄÀÈÅÆÄÈÄÈÇÇÇÇ

נמצא  אחת. פרה עשה כהונתו ובימי גדולה בכהונה שימש  מהם אחד 
שחרב  עד זו  במצוה משנצטוו נעשו אדומות פרות תשע חכמים לדעת

ושבע  עזרא, עשה שניה רבנו , משה עשה ראשונה בשנייה: הבית
לעיל . כמפורט הבית, חורבן עד m"anxdמעזרא mi iqnezixiyrde" :

."oevx idi ok on` dlbi dxdn giynd jlnd dyri
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Láëå,משופע גשר כמין  –äçLnä øäì úéaä øäî íéNBò eéä ÀÆÆÈÄÅÇÇÇÄÀÇÇÄÀÈ
הזיתים, להר –ïétk éab ìò ïétk רצפות עשוי היה הכבש  – ÄÄÇÇÅÄÄ

רצפות  גבי על  בנויות היו אלו  ורצפות חלל , ותחתיהן כקשת עגולות

תחתונות, íèàäעגולות ãâðk ätëå האטּומים היסודות כנגד – ÀÄÈÀÆÆÈÙÆ
ולא  כיפין, למעלה היו  עליהם, נשענות היו  התחתונות שהכיפין

חלל, היה הכבש כל שתחת ונמצא העליונות, הכיפין  של היסודות
הכיפין  חלל  למטה היה העליונות הכיפין של היסודות כנגד  שהרי 

íBäzä(רח "א ),התחתונות øá÷ éðtî תחת שמא החשש מפני – ÄÀÅÆÆÇÀ
אבל ועולה, בוקעת שטומאתו  מת, של קבר  יש  התהום עד הכבש
עד אלא בוקעת שבתהום הטומאה אין הרי  חלל, תחתיו שהיה מכיון 

ממנו; למעלה ולא בכבש,BaLהחלל  –,äøtä úà óøBOä ïäk ÆÙÅÇÅÆÇÈÈ
äéãòñî ìëå äøôe,בה והמטפלים המסייעים וכל  –øäì ïéàöBé ÈÈÀÈÀÇÂÆÈÀÄÀÇ

äçLnäהפרה את שורפים היו ששם הזיתים, להר  –zecin oiir) ÇÄÀÈ
.(b ,`
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Êúàöì äöBø äøt äúéä àG,äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà,eøîàé àHL:eèçL äøBçL;änãà àGå,eøîàé àHL: ¨§¨¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨¤Ÿ§§¨¨£§£ª¨¤Ÿ§
eèçL íézL.éñBé éaøøîBà:äæ íeMî àG,øîàpL íeMî àlà(â ,èé øáãîá):"dúà àéöBäå"–dcáì.éð÷æå §©¦¨£©¦¥¥¦¤¤¨¦¤¤¡©§¦Ÿ¨§©¨§¦§¥

íéîéc÷î eéä ìàøNéäçLnä øäì íäéìâøa,äéä äìéáè úéáeíL.äøtä úà óøBOä ïäkä úà eéä íéànèîe, ¦§¨¥¨©§¦¦§©§¥¤§©©¦§¨¥§¦¨¨¨¨§©§¦¨¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨
íéøîBà eéäé àHL íé÷ecvä éðtî:úéNòð äúéä LîL éáøòîa. ¦§¥©©¦¤¦§§¦¦§Ÿ§¥¤¤¨§¨©£¥

Áåéìò íäéãé eëîñ,Bì íéøîBàå:ìBãb ïäk éLéà,ìáèå ãøé !úçà ìáè,âtzñðå äìòå.íéøcñî eéä íéöòå ¨§§¥¤¨¨§§¦¦¦Ÿ¥¨§Ÿ©©¨©§¨©§¨¨§¦§©©§¥¦¨§ª¨¦
íL:ä÷ìç äðàú éöòå íéLBøáe íéðøàå íéæøà éöò.ìcâî ïéîk dúBà ïéNBòå,úBðBlç da ïéçzôîe,dúéæçå ¨£¥£¨¦¨¢¨¦§¦©£¥§¥¨£¨¨§¦¨§¦¦§¨§©§¦¨©©£¦¨

äáøòî. ©£¨¨
Ëââî ìL ìáça äeúôk,äëøònä áb ìò äeðúðe,áøònì äéðôe íBøca dLàø.áøònì åéðôe çøæna ãîBò ïäkä. §¨¨§¤¤¤¨¨§¨¨©©©©£¨¨Ÿ¨©¨¨¤¨©©£¨©Ÿ¥¥©¦§¨¨¨©©£¨

Bðéîéa èçL,BìàîNa ìa÷å;äãeäé éaøøîBà:ìa÷î äéä Bðéîéa,BìàîNì ïúBðå.äfîeBðéîéa.òáL äfäå ìáè ¨©¦¦§¦¥¦§Ÿ©¦§¨¥¦¦¨¨§©¥§¥¦§Ÿ©¤¦¦¨©§¦¨¤©

f.dnec` `le:ùáëá äîò úøçà äîåãà äøô ïéàéöåî åéä àì,ehgy mizy exn`i `ly:äúøáç úàå äúåà àìå ,äúåà èçùå øîà àðîçøåziae
.my did dliahd:åéä ïéôéë éáâ ìò ïìåë ,ïî÷ì ïééåðùä äúéâå äúëøòî íå÷î óàå .íåäúä øá÷ éðôî ïéôéë éáâ ìò äéä ìåìç éîð äìéáèä úéá äúåàå

.odkd z` eid mi`nhneåéäù ,ùøéô í"áîøäå .úàèç úøôì ñøãî ùãå÷ éìëåà éãâáã ,àîèéî äéä êëá ,ïî÷ì ïðúãë åéìò íäéãé ïéëîåñ åéäù äîá
:áøò úàîåè íéàîèîù úåàîåè øàùá åà õøùá åúåà ïéàîèî.ziyrp dzid yny iaxernaáéøòäù àìà øåäè ïéà ,øåäè ùéà óñàå íéùøåã åéäù

øîåà àåä ïëå ,åùîù(á"ë àø÷éå):íåé ìåáè åðééäã ,øîà÷ øùòîì øåäè ,úàèç úùøôá øåîàä øåäèã åìá÷ íéîëçå .øäèå ùîùä àáå
g.lecb odk iyi`:èåéãäá ïéá ïâñá ïéá ,ìåãâ ïäëá ïéá ,äøùë àéä ïäë ìëá ìáà .ìåãâ ïäë éãé ìò úéùòð íéîòôù éôì.btzqpe:çð÷úðå.mivr

:íù íéøãåñî .äôéøùì äëøòî ïäî úåùòì.mipx`eäéòùéá øåîàä ìãâé íùâå ïøåà òèð ïåùì(ã"é ã"î)íéöò êðä ìëå .íéùåøá ïëå ,àåä æøà ïéîå ,
:äúôéøù êøåöì íéöò øàùî éôéãò ,áéùç÷ã.lcbn oink:äìòîìî äøöå äèîìî äáçø.zepelg oda oigzet:íéöòä øéòáäì ùàä ïäá ñéðëäìdzifge

.daxrn:íéúéæä øä ìù åáøòîì äéä ùã÷îäù ,ùã÷îä éôìë åðééäã áøòî ãöì äðåô äéä øåàä úà åá ïéæéçàîù íå÷îä àåäå äúéàøîå äëøòîä éðô
h.bbn ly laga:äàîåè ìá÷î åðéàù øáãá äéùòî ìë åéäéù éãë .éîâ ìù ïéîî éåùò ìáç.axrnl dipteã÷îä ãöì:ùdid epinia xne` dcedi 'x

.lawnïéðòì íéùã÷ øàùë äðéà çáæîä éáâ ìò ÷øæð äîã ïéàù ïåéëù ,äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìåñô ìàîùá ìáé÷ íàù íéùã÷ ìù íãä úìá÷ øàùë
:äæ.epinia dfne:ãéîú äá ùîùîî íãàù úéðîéä ãéä òáöà øîåìë ,úåòáöàáù äìéâøä ,åòáöàá äîãî ïäëä øæòìà ç÷ìå áéúëãycew zia cbpk
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äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà ,úàöì äöBø äøt äúéä àG– ÈÀÈÈÈÈÈÅÅÄÄÄÈÀÈ
אחרת  פרה לקחת רגילים ללכת, רוצה ואינו  מתעקשת פרה אם שכן
ללמד, המשנה ובאה הראשונה, גם הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת

פרה  עמה מוציאים אין  בכבש , לצאת רצתה לא האדומה הפרה שאם
eøîàéשחורה, àHL:הבריות –eèçL äøBçL שחורה פרה – ÆÙÀÀÈÈÂ

האדומה; במקום änãàשחטו àGå אדומה פרה עמה מוצאים ואין – ÀÂËÈ
eèçLאחרת, íézL :eøîàé àHLאמרה והתורה יט ,– (במדבר  ÆÙÀÀÇÄÈÂ

חברתהג): ואת אותה ולא אותה", éñBé(ברטנורא),"ושחט éaøÇÄÅ
äæ íeMî àG :øîBà, שחטו שתים יאמרו: שלא משום לא – ÅÄÆ

,"dúà àéöBäå" :øîàpL íeMî àlàdze`dcáì שלא – ÆÈÄÆÆÁÇÀÄÙÈÀÇÈ
בגמרא עמה. אחרת ב)יוציא מב, תנא (יומא בין הבדל שיש  מבואר ,

מותר, קמא תנא שלדעת חמור, עמה שיוצא בכגון יוסי , לרבי  קמא
שנאמר משום אסור , יוסי  רבי  ולדעת יאמרו, שמא חשש שאין  לפי

."dze` `ivede"øäì íäéìâøa íéîéc÷î eéä ìàøNé éð÷æåÀÄÀÅÄÀÈÅÈÇÀÄÄÀÇÀÅÆÀÇ
äçLnä באים אלא לשם רוכבים היו לא המצוה חיבוב משום – ÇÄÀÈ

ברגל , íLלשם äéä äìéáè úéáe שהכהן כדי  הזיתים, בהר – ÅÀÄÈÈÈÈ
להלן, כמבואר  שם, לטבול óøBOäיוכל  ïäkä úà eéä íéànèîeÀÇÀÄÈÆÇÙÅÇÅ

äøtä úàלקודש הטהור  שאפילו עליו , ידיהם שסמכו ידי על  – ÆÇÈÈ
חטאת לפרת הטהור  את f);מטמא ,a dbibg oiire ;a ,i oldl x`eank)

שמטמאה  אחרת בטומאה או  בשרץ, אותו  מטמאים שהיו מפרשים ויש 

ערב íéøîBà:(רמב"ם ),טומאת eéäé àHL íé÷ecvä éðtîÄÀÅÇÇÄÆÄÀÀÄ
úéNòð äúéä LîL éáøòîa:דורשים היו הצדוקים שכן  –sq`e" ÄÀÙÀÅÆÆÈÀÈÇÂÅ

,"dxtd xt` z` xedh yi` שמשו העריב שכבר  מי אלא טהור אין 
שמשם  העריב שכבר טהורים שדווקא ומכאן  מטומאתו, טבילתו  לאחר

יום, טבולי אף קיבלו חכמים ואילו בפרה, עוסקים טבילתם לאחר
מטמאים  היו  לפיכך  פרה; למעשי  כשרים שמשם, העריב לא שעדיין

הצדוקים  של מלבם להוציא כדי הפרה, את מיד  ועשה וטבל  הכהן , את
נעשית. הפרה שמש  במעורבי  שדווקא

i y i l y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

eëîñ, ישראל זקני –åéìò íäéãé,הפרה את השורף הכהן על  – ÈÀÀÅÆÈÈ
אותו מטמאים היו  שבזה הקודמת, במשנה הזכרנו "תוספות וכבר  (עיין

הרמב "ם), לשיטת הסמיכה  טעם שם  שמבואר טוב", Bì:יום  íéøîBàåÀÀÄ
!úçà ìáè ,ìBãb ïäk éLéà פעם טבול  גדול, כהן  אדוני – ÄÄÙÅÈÀÙÇÇ

נקטה משנתנו  lecb",אחת. odk" האדומה הפרה היתה שלרוב לפי 
הדיוט, בכהן  אף היא כשרה אבל גדול, בכהן ìáèåנעשית ãøé– ÈÇÀÈÇ

שם, שהיה הטבילה âtzñðåבבית äìòå. גופו את וניגב –íéöòå ÀÈÈÀÄÀÇÇÀÅÄ
íL íéøcñî eéä,הפרה לשריפת –íéLBøáe íéðøàå íéæøà éöò ÈÀËÈÄÈÂÅÂÈÄÈÃÈÄÀÄ

ä÷ìç äðàú éöòå באה משנתנו  קשרים; או חורים בהם שאין  – ÇÂÅÀÅÈÂÈÈ
שריפתה לצורך  עצים משאר  עדיפים אלו שעצים (ברטנורא ),להשמיע,

dúBà ïéNBòå,העצים מערכת את –ìcâî ïéîk מלמטה רחבה – ÀÄÈÀÄÄÀÈ
למעלה, úBðBlçוצרה da ïéçzôîeכדי פתוחים, מקומות – ÀÇÀÄÈÇ

האש את ותלבה בהם תיכנס ישראל");שהרוח "תפארת (רמב"ם ;

dúéæçå, האש את בו  שמדליקים הצד היינו  המערכה, ופני  –äáøòî ÇÂÄÈÇÂÈÈ
המקדש. כנגד  מערב, לצד היו  –
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äeúôk,האדומה הפרה את קשרו  –ââî ìL ìáçaבחבל – ÀÈÈÀÆÆÆÈÈ
טומאה, מקבל שאינו  בדבר  מעשיה כל שיהיו כדי גמי , ממין העשוי 

ðôe íBøca dLàø ,äëøònä áb ìò äeðúðeáøònì äé– ÀÈÈÇÇÇÇÂÈÈÙÈÇÈÈÆÈÇÇÂÈ
המקדש . èçLכנגד  .áøònì åéðôe çøæna ãîBò ïäkä את – ÇÙÅÅÇÄÀÈÈÈÇÇÂÈÈÇ

ימינו,Bðéîéaהפרה, ביד  –ìa÷å,הדם את –BìàîNaיש – ÄÄÀÄÅÄÀÙ
שנאמר כלי, לתוך  ולא הדם את מקבל  היה ידו שלתוך מפרשים,

ד ): יט , הכהן(במדבר אלעזר erav`a"ולקח dncn הכתוב מלמד  – "
בכלי ולא ביד  השגת שמצוותה ועיין ד; ד , פרה  הל' רמב"ם  (ספרי;

לעיכוב ). ולא למצוה  רק שזה  שמבאר  ב, ג, שם äãeäéהראב "ד éaøÇÄÀÈ
ìa÷î äéä Bðéîéa :øîBà,בקרבנות כמו הדם, –BìàîNì ïúBðå ÅÄÄÈÈÀÇÅÀÅÄÀÙ

izdw - zex`ean zeipyn



i`רלד dpyn iyily wxt dxt zkqn
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:äééæäì ïéìåñô.dxt ly dteba eci gpiw zefdln xnbäàæä ïéáå .äîã úàå äøùá úàå äøåò úà äøôä úà óøùå áéúëãë ,äîò íãä óøùéù éãë

:äééæä ïäá úåùòì éàðâã åòáöàá ïé÷áãðä ïéîéð íåùî ,äøô ìù äôåâá àìå ÷øæîä úôùá åòáöà çð÷î äàæäì.zezil`éöò íäá ïéáéäìîù íéðè÷ íéöò
:íéãåàä úåáðæ åîë .äéìà ïåùì ,úåúéìà .äëøòîä.zeixga:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .ì÷ã ìù úåøåîæ

i.drwapíà ïéãä àåäå .øôà äùòéúù øçà àìå ,äáåøá øåàä úåöéù íãå÷ àì ,úôéøù êåú ìà áéúëã ,àì äò÷áð àì íà ìáà .øåàä úîçî äøôä
:äáåøá øåàä úöåéù øçà ïéëñá òø÷.cnre:ïäëä.dzibn uegéðùå áåæàå æøà õò êéìùî äéäùëå ,äøôä úôéøùì äéåùò úâ ïéîë ò÷ø÷á äúéäù àîåâ

:àîåâ äúåàì õåç ãåîòéù êéøö úòìåú.fx` uráåæàå æøà õò äá ùéù äãåâà:úòìåú éðù íò íéëåøë.df fx` uræøàì ïéîåãù äáøä íéðéî ùéù éôì
òåáö øîö àåä úòìåú éðùå .ø"úòö éáøòá åì ïéøå÷ù àåä áåæàå .úòìåú éðùá ïëå .áåæàá ïëå .äøåú åéìò äúåöù åäæù òéãåäì êéøö êëì ,ïéøùë ïðéàå

:é"æîø÷ æ"òìáå æ"îøë éáøòá àø÷ðä òáöá
`i.okxkïúùìù êøåë äéä áåæàå æøàä õò ìò äðîî óãåò äéäù äîáå ,äëåøà äúéäù úòìåú éðùá òåáö àåäù øîö ìù ïåùì éøééùá áåæàå æøà õòì

:äøùë ,åîöò éðôá ãçà ìë êéìùäå ïëøë àì íàå .ïåùìä úà úáäìùä èåì÷ú àìå äøôä úôéøù êåúì åìôéå ãáåë ïäì àäéù éãë ,ãçély zexaka
.oa`:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .äøáëë íé÷ã íéá÷ð íéá÷åðîä íéðáà.xt` ea yiy xegy:øôà äùòé åúåà åùúëé íàù íçô.eze` oiyzekàì íàå
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–.dcedi iaxk dkld oi`eBðéîéa äfîeשכל הימנית, היד  באצבע – ÇÆÄÄ
ימין  אלא אינה ו"כהונה" "אצבע" בתורה שנאמר זבחים מקום (גמרא

ב). בדם,ìáèכד , אצבעו את –úéa ãâðk íéîòt òáL äfäå ÈÇÀÄÈÆÇÀÈÄÀÆÆÅ
íéLãwä Lã÷ ולקח" שנאמר: כמו  ההיכל , פתח כנגד  היינו – ÙÆÇÃÈÄ

באצבעו  מדמה הכהן  rayאלעזר dncn cren lde` ipt gkep l` dfde
minrt,"äìéáè äéfä ìk ìò אצבעו טובל היה הזאה כל  לפני  – ÇÈÇÈÈÀÄÈ

שבאצבע  הדם ששיירי לפי טבילה, כל לפני  אצבעו ומקנח בדם;
להזאה. ôeâaפסולים Bãé úà çp÷ ,úBfälî øîbäøt ìL d ÈÇÄÀÇÄÇÆÈÀÈÆÈÈ

שנאמר  הפרה, עם הדם את שישרוף כדי  ה ):– שם , `z(שם  sxye"
."dnc z`e ...dxtd אמרו ב),בגמרא צג, לא (זבחים  להזאה הזאה שבין 

רש "י ומפרש המזרק; בשפת אלא הפרה, בגוף אצבעו  מקנח היה
נימין  משום dxtd)הטעם, zexry) לעשות וגנאי  באצבעו, הנדבקות

ולא  ביד, היתה הדם קבלת שהרי  כך , על  תמהים יש  אבל  הזאה. בהן
במזרק צורך  טוב").היה יום  "תוספות  שמכל(עיין  הראב"ד , וכותב

דעת  אבל  לשריפה. הדם כל  בו  להביא כדי במזרק, צורך היה מקום

של בגופה היו  הקינוחים וכל מזרק, שום היה שלא היא, הרמב"ם
הראב"ד).הפרה השגת  שם  ועיין ב; ג, פרה הל' רמב"ם  –ãøé(עיין ÈÇ

פתח  מול  הדם להזות כדי עכשיו עד עמד  ששם המערכה, מן  הכהן 
úBúéìàaההיכל , Làä úà úéväå הדליקו ואלו  דקים, בקיסמים – ÀÄÄÆÈÅÇÂÄ

המערכה. עצי  úBiøçaאת :øîBà àáé÷ò éaøדקל של  בענפים – ÇÄÂÄÈÅÇÂÄ
האש . את aiwr`.הצית iaxk dkld oi`e
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äò÷áð,האש מחמת הפרה –ãîòå, הכהן –dzbî õeç חוץ – ÄÀÀÈÀÈÇÄÄÈ
לגת, דומה שהיה לשריפתה, המתוקן áBæàåלמקום æøà õò ìèðÈÇÅÆÆÀÅ

ïäì øîà .úòìBú éðLe לזקנ שם:– העומדים äæ?ים æøà õò ÀÄÇÇÈÇÈÆÅÆÆÆ
éðL ?äæ úòìBú éðL ?äæ áBæà ?äæ áBæà ?äæ æøà õòÅÆÆÆÅÆÅÆÀÄÇÇÆÀÄ

GL ?äæ úòìBúøáãå øác ìk ìò íéîòt L פעמים שלוש  – ÇÇÆÈÀÈÄÇÈÈÈÀÈÈ
שאלה. כל  על  חוזר ïäåהוא ,ïä :Bì íéøîBà íäå, הן הן, – ÀÅÀÄÅÀÅ

GLøáãåהן , øác ìk ìò íéîòt L ושאלה שאלה כל על  – ÈÀÈÄÇÈÈÈÀÈÈ
הרמב"ם: וכותב הן . לו: drayהשיבו  mifx` ipiny itl ?dnl jk lke"

yie d`eta eze` miraevy yi mec` reavde ,drax` aef` ipine ,md
,lkl ricen jkitle ...zrleza eze` miraevy yie `kla eze` miraevy

"dxeza mixen`d mipind md el`y ,mdl dlbne.(ב ג, פרה  ויש(הל'
הצדוקים  דעות שדוחים לדבר  פרסום לעשות כדי הוא שהטעם כותבים,

אחרונה "). "משנה טוב "; יום  "תוספות  מפרשים:(עיין dfויש fx` ur–
השאר וכן זה? ארז עץ אשליך  ואומר: דין  מבית רשות (הרא"ש).שנוטל 

שלוש אשליך ", "אשליך, אומר : גם שהכהן שנו, בתוספתא ואמנם
פעמים. שלוש הן, הן, לו : אומרים והם פעמים,
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ïBLlä éøéLa ïëøk התולעת ושני והאזוב הארז עץ את כרך – ÀÈÈÄÀÈÅÇÈ
הארז  מעץ ארוך היה הלשון  שכן התולעת, שני של הלשון בעודף
שיהא  כדי שלשתם, את כורך היה עליהם עודף שהיה ובמה והאזוב,

כדי הטעם, מבארים ויש  הפרה; שריפת לתוך כולם ויפלו  כובד להם
אחת באגודה כולם ב),שיהיו  מא , יומא האגודה,CéìLäå(גמרא  את – ÀÄÀÄ

dúôøN CBúìשנאמר כמו  ו):– יט , ארז (במדבר  עץ הכהן "ולקח ÀÀÅÈÈ
תו  אל  והשליך  תולעת, ושני  מכאן ,ואזוב ולמדים הפרה", שרפת ך 

שתיעשה  אחרי  לא אבל  הפרה; ברוב האש משתצית אלא משליך שאינו 
הפרה,äôøNðאפר. –úBì÷îa dúBà ïéèáBçוכל הפרה את – ÄÀÀÈÀÄÈÀÇÀ

בהם שנשרפה המערכה úBøáëa(רמב"ם ),עצי dúBà ïéøáBëå– ÀÀÄÈÄÀÈ
דק. אפר שיצא כדי בכברות, האפר כל  את ìàòîLéכוברים éaøÇÄÄÀÈÅ

úéNòð äúéä ïáà ìL úBøáëáe ïáà ìL úBáwîa :øîBàÅÀÇÈÆÆÆÄÀÈÆÆÆÈÀÈÇÂÅ
את  כוברים היו  אבן  של ובכברות אותה חובטים היו אבן בפטישי  –
בכלים  להעשות צריכות אלו שמלאכות סובר , ישמעאל רבי האפר ;

יתירה. שמירה לשם טומאה, מקבלים l`rnyi.שאינם iaxk dkld oi`e
øôà Ba LiL øBçL, אפר וליעשות להיכתש הניתן  פחם –ïéLúBk ÈÆÆÅÆÀÄ

BúBà; אפר שייעשה עד –Ba ïéàLå,יפה נשרף שלא כגון  אפר , – ÀÆÅ
BúBà ïéçépî.השריפה במקום –Ck ïéáe Ck ïéa ,íöòä– ÇÄÄÈÆÆÅÈÅÈ

אפר, להיעשות יכול  שאינו  ובין  אפר  להיעשות שיכול  Lzëðבין  äéäÈÈÄÀÈ
נתערב  ולא עצמו  בפני  שנכתש  עצם ברם, לקידוש . וכשר השאר , עם –

לקידוש  פסול גמור , מאפר ישראל").עמו "תפארת מהר"ם ; (תוספתא ;

BúBà íé÷ìBçå,שכברוהו לאחר  האפר , את –LìG:íé÷ìç äL ÀÀÄÄÀÈÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ba–BúBà ïéçépî.íöòä,Lzëð äéä Ck ïéáe Ck ïéa.ì BúBà íé÷ìBçåLGíé÷ìç äL:ìéça ïzð ãçà,ãçàå ©¦¦¨¤¤¥¨¥¨¨¨¦§¨§§¦¦§¨£¨¦¤¨¦¨©¥§¤¨
äçLnä øäa ïzð,úBøîLnä ìëì ÷lçúî äéä ãçàå. ¦¨§©©¦§¨§¤¨¨¨¦§©¥§¨©¦§¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ì àHL dèçML úàhç úøtdîL,ì àHL äfäå ìa÷dîL,ì Bàì àHLå dîLdîL,ì àHL Bàìå dîLdîL ¨©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¨¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨§¦§¨
–äìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.õeçø àHLåíéìâøå íéãé–äìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.ìBãb ïäëa àHLå– §¨©¦¡¦¤¤©§¦§¤§¨©¦§©§©¦§¨©¦¡¦¤¤©§¦§¤§Ÿ¥¨

äìeñt;äãeäé éaøøéLëî.íéãâa øqçîáe–äìeñt.úéNòð äúéä ïáì éìëáe. §¨©¦§¨©§¦¦§ª©§¨¦§¨¦§¥¨¨¨§¨©£¥
·dzbî õeç dôøN,úBzâ ézLa Bà,úçà úâa íézL óøOL Bà–äìeñt.çútä ãâðk ïek àGå äfä–äìeñt. §¨¨¦¦¨¦§¥¦¤¨©§©¦§©©©§¨¦¨§¦¥§¤¤©¤©§¨

:åúåà ïéçéðî ,øôà åîë øåæçé.jk oiae jk oia:øôà øåæçé àìù ïéá øôà øåæçéù ïéá.miwlg dylyl eze` oiwlegøôà ïéá ,øôàä ìë úà åøáëù øçàì
:íé÷ìç äùìùì øôàä úà ïé÷ìåç ,äîò åôøùðù íéöò øôà ïéá äøôä.liga ozip cg`:úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå áéúëãë ,úøîùîìcg`e

.dgynd xda ozip:ïéùã÷î íéðäëä åéä äáå.zexnynd lkl wlgzn did cg`eøùé ìë ïéæî åéä åðîîå:ìà
c`.dleqt dnyl `ly .z`hg zxt:úàèçë äîùì äèéçù äðåòè àéäù åðãîì úàèç àðîçø äééø÷ãîå ,àéä úàèç àø÷ øîàãxfril` iaxe

.xiykn:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .õåçá úèçùð àéäå ìéàåä.dleqt milbxe mici uegx `lyeàìå íéìâøå íéãé õåçø è÷ð éëäìå .àðîçø äééø÷ úàèçã
:àöåé ìåç éìëá ïéá úøù éìëá ïéá ,õåçá åà íéðôá ùãé÷ àðù àìã ,ùãé÷ àðú.xiykn xfril` 'xeçáæîä ìà íúùâá åà 'åâå ãòåî ìäà ìà íàåááã

:à"øë äëìä ïéàå .áéúë åöçøé.dleqt lecb odka `ly:ìåãâ ïäëá àìà .úåùòð úåøôä øàù ïéàå ,øæòìà ìà äúåà ,øæòìà ìà äúåà íúúðå áéúëã'xe
.xiykn dcedi:äãåäé 'øë äëìäå .èåéãä ïäëá ïéá ìåãâ ïäëá ïéá úåøôä ìë øàùå ,ïâñá äúåà ,ùéøãã.ziyrp `id oal icbaaeäúéäå äøô éáâ áéúëã

áéúë íéøåôéëä íåéáå ,íìåò ú÷åçì íëåúá øâä øâìå ìàøùé éðáì(æ"è àø÷éå)äùòî óà ,ïáì éãâáá íéøåôéëä íåé úãåáò äî ,íìåò ú÷åçì íëì úàæ äúéäå
:ïáì éãâáá äøô

`xephxa yexit

ìéça ïzð ãçàשנאמר למשמרת, בחיל  מצניעים היו  אחד  חלק – ÆÈÄÈÇÅ
ט): יט , מזים (במדבר  היו וממנו  למשמרת", ישראל  בני לעדת "והיתה

היינו  שה"חיל " שנינו, וכבר ג); ג, (כלעיל  הפרה את השורף הכהן על 
אמות עשר ברוחב העזרה, חומת לבין הסורג שבין  ב,השטח (מידות 

äçLnäג); øäa ïzð ãçàå ובו הזיתים, בהר  ניתן  אחד  וחלק – ÀÆÈÄÈÀÇÇÄÀÈ
מקדשים, הכהנים úBøîLnäהיו  ìëì ÷lçúî äéä ãçàå– ÀÆÈÈÈÄÀÇÅÀÈÇÄÀÈ

ישראל  כל  מזים היו כותב:(תוספתא ).וממנו הרמב"ם wlgznyאבל  df"
eid ,dgynd xda ozipy dfe ;epnn oiycwn mipdkd eid ,zexnynd lkl

epnn mifn l`xyi שם שמבוארת  טוב", יום  "תוספות  ועיין ד ; ג, פרה  (הל'

הרמב"ם ). גירסת 

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç úøtבה שנאמר  אדומה, פרה ט):– יט , id`",(במדבר  z`hg" ÈÇÇÈ
גם נקראת היא z`hg",ומכאן zxt"dîLì àHL dèçML אלא – ÆÀÈÈÆÄÀÈ

שהוא, קרבן איזה dîLìלשם àHL äfäå ìa÷שקיבל או – ÄÅÀÄÈÆÄÀÈ
לשמה, שלא מדמה שהיזה או  לשמה, שלא àHLåדמה dîLì BàÄÀÈÀÆ

dîLì פרה לשם תחילה לעיל הנזכרות העבודות מן  אחת שעשה – ÄÀÈ
שהוא, קרבן  איזה לשם כך  ואחר  dîLìåאדומה dîLì àHL BàÆÄÀÈÀÄÀÈ

אדומה, פרה לשם כך  ואחר  קרבן איזה לשם תחילה –ñtäìe– ÀÈ
שנינו  והרי כחטאת, דינה לפיכך  "חטאת", קראה והתורה שהואיל

ד ) א; א , אחת (זבחים שעשה או  לשמה, שלא ששחטה שהחטאת ,

פסולה; לשמה, שלא הדם, זריקת או  הדם קבלת כגון  עבודותיה, משאר
øéLëî øæòéìà éaø והיא הואיל כחטאת, דינה אין שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÇÀÄ

חיטוי לשון "חטאת", קוראה שהתורה ומה למקדש; חוץ נעשית
לטהר בא שאפרה הוא, התורה ),וטהרה על רש "י עיין אחרונה"; ("משנה 

íéìâøå íéãé õeçø àHLå מדמה הזה או הפרה דם שקיבל  כהן – ÀÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
ורגליו , ידיו  לרחוץ הקרבןäìeñtמבלי כדין  הפרה, זבחים – (עיין ÀÈ

א ) בגמראב, ב). כ , ורגלים (זבחים  ידים קידוש בענין אמוראים נחלקו 

בכלי ורגליו  ידיו שמקדש סובר, אחד  הפרה: את השורף הכהן של
בכלי ואפילו בחוץ, אפילו שמקדש סובר, ואחד ויוצא, בפנים שרת

ידיו  שמקדש פוסק, הרמב"ם ואמנם חרס. של  במקידה ואפילו חול,
במקידה  אפילו חול, ומכלי  בחוץ קידש ואם בפנים, שרת בכלי  ורגליו

בחוץ מעשיה וכל  הואיל כשר, – חרס טו);של ד , פרה  éaøÇÄ(הל '
øéLëî øæòéìà ידים רחוץ שלא כהן  ידי  על שנעשתה הפרה את – ÁÄÆÆÇÀÄ

מבואר ובתוספתא בחוץ. ומעשיה הואיל  כקרבן, דינה שאין ורגלים,
שנאמר  כ-כא ):טעמו, ל, או (שמות  מים... ירחצו  מועד אל  "בבואם

ורגליהם", ידיהם ורחצו  לה'. אשה להקטיר  לשרת המזבח אל בגשתם
בפנים. אלא ורגלים ידים קידוש שאין  ìBãbומכאן ïäëa àHLå– ÀÆÀÙÅÈ

הד כהן אלא גדול , כהן  היה לא הפרה את שעשה הכהן יוט,אם
äìeñtבה שנאמר  הפרה, ג):– יט , אלעזר(במדבר אל אותה "ונתתם ÀÈ

ודורשים: `xfrl,הכהן ", l` dze` משה בימי  שנעשתה הפרה היינו
שאר אבל  הגדול , הכהן  של סגנו  אז  שהיה אהרן , בן  באלעזר  נעשתה

גדול ; בכהן אלא נעשות אינן  הפרות øéLëîכל  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÇÀÄ
דורש : יהודה `xfrl,שרבי l` dze`אבל הגדול , הכהן סגן  שהיה

הדיוט בכהן בין גדול  בכהן  בין  הפרות כל ב).שאר מב, יומא  (גמרא

dcedi iaxk dklde.(" משנה "כסף  שם  עיין יא ; א, פרה  הל ' (רמב"ם 

íéãâa øqçîáeבגדי מארבעה בפחות הפרה את שעשה כהן  – ÄÀËÇÀÈÄ
להלן, מפרשת שהמשנה כמו שנאמרäìeñtהכהונה, שם ,– (שם ÀÈ

odkd",ד): xfrl` gwle" בכיהונו (בספרי):ודרשו éìëáeÄÀÅ(הר "ש),הכהן
ïáì, לבן בבגדי  –úéNòð äúéä את שעשה גדול כהן  אפילו – ÈÈÈÀÈÇÂÅ

ומכנסיים  כתונת והם: הדיוט, כהן  של  לבן בגדי בארבעה עשאה הפרה,

שנו : ובתוספתא ואבנט. odkומצנפת ly oal icba drax`a dzeevn
.dleqt ,leg icbaa e` adf icbaa d`yr m`e ,heicd למדים זה דין 

נאמר  בפרה שכן הכיפורים, מיום שווה י):בגזירה יט , "והיתה (במדבר 
בתוכם הגר ולגר  ישראל mlerלבני zweglנאמר הכיפורים וביום ."

לד):(ויקרא  לכםטז , זאת mler"והיתה zwegl יום עבודת מה ,"
לבן  בבגדי הפרה מעשה אף לבן  בבגדי חוקת ).הכיפורים (ספרי

:àáåî àúôñåúá במה פרה זכאי : בן יוחנן  רבן של תלמידיו  שאלו
אמר לבן ?! בבגדי  רבנו  לימדתנו לו: אמרו  זהב. בבגדי  להם: אמר  נעשית?
על אזני  ששמעו שכחתי, עיני וראו  ידי שעשו  מעשה אמרתם! יפה להם:
התלמידים. לזרז  מבקש שהיה אלא יודע, היה שלא ולא וכמה! כמה אחת
לזרז מבקש שהיה אלא יודע, היה שלא ולא שאלו, הזקן הלל אומרים: ויש

אומר : יהושע רבי שהיה xvew.התלמידים, epi`e rxefy yi`k ,lnr epi`e cneld lk
.zxaewe zcleiy dy`l dnec dgkyne dxez cneld:אומר עקיבא xicz`רבי da xnf

xnf יש כך אותן , ישכחו  שלא זמירותיהם על  שחוזרים זמירות בעלי  (דרך 
– משנתו על לחזר ).y"xdלאדם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dôøN,הפרה את שרף אם –dzbî õeç המתוקן ממקום חוץ – ÀÈÈÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéa ãâðk íéîòtíéLãwä Lã÷,äìéáè äéfä ìk ìò.úBfälî øîb,äøt ìL dôeâa Bãé úà çp÷,úéväå ãøé §¨¦§¤¤¥Ÿ¤©¢¨¦©¨©¨¨§¦¨¨©¦§©¦©¤¨§¨¤¨¨¨©§¦¦
úBúéìàa Làä úà;àáé÷ò éaøøîBà:úBiøça. ¤¨¥©£¦©¦£¦¨¥©£¦

Èäò÷áð,dzbî õeç ãîòå,úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ìèð.ïäì øîà:äæ æøà õò?äæ æøà õò?äæ áBæà?áBæà ¦§§¨§¨©¦¦¨¨©¥¤¤§¥§¦©©¨©¨¤¥¤¤¤¥¤¤¤¥¤¥
äæ?éðLäæ úòìBú?äæ úòìBú éðL?GLíéîòt Løáãå øác ìk ìò,Bì íéøîBà íäå:ïä,ïäå,GLíéîòt L ¤§¦©©¤§¦©©¤¨§¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦¥§¥¨§¨¦

øáãå øác ìk ìò. ©¨¨¨§¨¨
‡Èlä éøéLa ïëøkïBL,éìLäådúôøN CBúì C.äôøNð,úBì÷îa dúBà ïéèáBç,úBøáëa dúBà ïéøáBëå.éaø §¨¨¦§¨¥©¨§¦§¦§§¥¨¨¦§§¨§¦¨§©§§§¦¨¦§¨©¦

ìàòîLéøîBà:úéNòð äúéä ïáà ìL úBøáëáe ïáà ìL úBáwîa.øôà Ba LiL øBçL–BúBà ïéLúBk;ïéàLå ¦§¨¥¥§©¨¤¤¤¦§¨¤¤¤¨§¨©£¥¨¤¤¥¤§¦§¤¥

.miycwdáéúëãë(è"é øáãîá):ãòåî ìäåà éðô çëåð ìà äæäå.dliah diifd lk lròáöàáù íãä éøééùã ,íãá åòáöà ìáåè äéä äæî äéäù äééæä ìë ìò
:äééæäì ïéìåñô.dxt ly dteba eci gpiw zefdln xnbäàæä ïéáå .äîã úàå äøùá úàå äøåò úà äøôä úà óøùå áéúëãë ,äîò íãä óøùéù éãë

:äééæä ïäá úåùòì éàðâã åòáöàá ïé÷áãðä ïéîéð íåùî ,äøô ìù äôåâá àìå ÷øæîä úôùá åòáöà çð÷î äàæäì.zezil`éöò íäá ïéáéäìîù íéðè÷ íéöò
:íéãåàä úåáðæ åîë .äéìà ïåùì ,úåúéìà .äëøòîä.zeixga:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .ì÷ã ìù úåøåîæ

i.drwapíà ïéãä àåäå .øôà äùòéúù øçà àìå ,äáåøá øåàä úåöéù íãå÷ àì ,úôéøù êåú ìà áéúëã ,àì äò÷áð àì íà ìáà .øåàä úîçî äøôä
:äáåøá øåàä úöåéù øçà ïéëñá òø÷.cnre:ïäëä.dzibn uegéðùå áåæàå æøà õò êéìùî äéäùëå ,äøôä úôéøùì äéåùò úâ ïéîë ò÷ø÷á äúéäù àîåâ

:àîåâ äúåàì õåç ãåîòéù êéøö úòìåú.fx` uráåæàå æøà õò äá ùéù äãåâà:úòìåú éðù íò íéëåøë.df fx` uræøàì ïéîåãù äáøä íéðéî ùéù éôì
òåáö øîö àåä úòìåú éðùå .ø"úòö éáøòá åì ïéøå÷ù àåä áåæàå .úòìåú éðùá ïëå .áåæàá ïëå .äøåú åéìò äúåöù åäæù òéãåäì êéøö êëì ,ïéøùë ïðéàå

:é"æîø÷ æ"òìáå æ"îøë éáøòá àø÷ðä òáöá
`i.okxkïúùìù êøåë äéä áåæàå æøàä õò ìò äðîî óãåò äéäù äîáå ,äëåøà äúéäù úòìåú éðùá òåáö àåäù øîö ìù ïåùì éøééùá áåæàå æøà õòì

:äøùë ,åîöò éðôá ãçà ìë êéìùäå ïëøë àì íàå .ïåùìä úà úáäìùä èåì÷ú àìå äøôä úôéøù êåúì åìôéå ãáåë ïäì àäéù éãë ,ãçély zexaka
.oa`:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .äøáëë íé÷ã íéá÷ð íéá÷åðîä íéðáà.xt` ea yiy xegy:øôà äùòé åúåà åùúëé íàù íçô.eze` oiyzekàì íàå

`xephxa yexit

–.dcedi iaxk dkld oi`eBðéîéa äfîeשכל הימנית, היד  באצבע – ÇÆÄÄ
ימין  אלא אינה ו"כהונה" "אצבע" בתורה שנאמר זבחים מקום (גמרא

ב). בדם,ìáèכד , אצבעו את –úéa ãâðk íéîòt òáL äfäå ÈÇÀÄÈÆÇÀÈÄÀÆÆÅ
íéLãwä Lã÷ ולקח" שנאמר: כמו  ההיכל , פתח כנגד  היינו – ÙÆÇÃÈÄ

באצבעו  מדמה הכהן  rayאלעזר dncn cren lde` ipt gkep l` dfde
minrt,"äìéáè äéfä ìk ìò אצבעו טובל היה הזאה כל  לפני  – ÇÈÇÈÈÀÄÈ

שבאצבע  הדם ששיירי לפי טבילה, כל לפני  אצבעו ומקנח בדם;
להזאה. ôeâaפסולים Bãé úà çp÷ ,úBfälî øîbäøt ìL d ÈÇÄÀÇÄÇÆÈÀÈÆÈÈ

שנאמר  הפרה, עם הדם את שישרוף כדי  ה ):– שם , `z(שם  sxye"
."dnc z`e ...dxtd אמרו ב),בגמרא צג, לא (זבחים  להזאה הזאה שבין 

רש "י ומפרש המזרק; בשפת אלא הפרה, בגוף אצבעו  מקנח היה
נימין  משום dxtd)הטעם, zexry) לעשות וגנאי  באצבעו, הנדבקות

ולא  ביד, היתה הדם קבלת שהרי  כך , על  תמהים יש  אבל  הזאה. בהן
במזרק צורך  טוב").היה יום  "תוספות  שמכל(עיין  הראב"ד , וכותב

דעת  אבל  לשריפה. הדם כל  בו  להביא כדי במזרק, צורך היה מקום

של בגופה היו  הקינוחים וכל מזרק, שום היה שלא היא, הרמב"ם
הראב"ד).הפרה השגת  שם  ועיין ב; ג, פרה הל' רמב"ם  –ãøé(עיין ÈÇ

פתח  מול  הדם להזות כדי עכשיו עד עמד  ששם המערכה, מן  הכהן 
úBúéìàaההיכל , Làä úà úéväå הדליקו ואלו  דקים, בקיסמים – ÀÄÄÆÈÅÇÂÄ

המערכה. עצי  úBiøçaאת :øîBà àáé÷ò éaøדקל של  בענפים – ÇÄÂÄÈÅÇÂÄ
האש . את aiwr`.הצית iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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äò÷áð,האש מחמת הפרה –ãîòå, הכהן –dzbî õeç חוץ – ÄÀÀÈÀÈÇÄÄÈ
לגת, דומה שהיה לשריפתה, המתוקן áBæàåלמקום æøà õò ìèðÈÇÅÆÆÀÅ

ïäì øîà .úòìBú éðLe לזקנ שם:– העומדים äæ?ים æøà õò ÀÄÇÇÈÇÈÆÅÆÆÆ
éðL ?äæ úòìBú éðL ?äæ áBæà ?äæ áBæà ?äæ æøà õòÅÆÆÆÅÆÅÆÀÄÇÇÆÀÄ

GL ?äæ úòìBúøáãå øác ìk ìò íéîòt L פעמים שלוש  – ÇÇÆÈÀÈÄÇÈÈÈÀÈÈ
שאלה. כל  על  חוזר ïäåהוא ,ïä :Bì íéøîBà íäå, הן הן, – ÀÅÀÄÅÀÅ

GLøáãåהן , øác ìk ìò íéîòt L ושאלה שאלה כל על  – ÈÀÈÄÇÈÈÈÀÈÈ
הרמב"ם: וכותב הן . לו: drayהשיבו  mifx` ipiny itl ?dnl jk lke"

yie d`eta eze` miraevy yi mec` reavde ,drax` aef` ipine ,md
,lkl ricen jkitle ...zrleza eze` miraevy yie `kla eze` miraevy

"dxeza mixen`d mipind md el`y ,mdl dlbne.(ב ג, פרה  ויש(הל'
הצדוקים  דעות שדוחים לדבר  פרסום לעשות כדי הוא שהטעם כותבים,

אחרונה "). "משנה טוב "; יום  "תוספות  מפרשים:(עיין dfויש fx` ur–
השאר וכן זה? ארז עץ אשליך  ואומר: דין  מבית רשות (הרא"ש).שנוטל 

שלוש אשליך ", "אשליך, אומר : גם שהכהן שנו, בתוספתא ואמנם
פעמים. שלוש הן, הן, לו : אומרים והם פעמים,

א י ה נ ש מ ר ו א ב

ïBLlä éøéLa ïëøk התולעת ושני והאזוב הארז עץ את כרך – ÀÈÈÄÀÈÅÇÈ
הארז  מעץ ארוך היה הלשון  שכן התולעת, שני של הלשון בעודף
שיהא  כדי שלשתם, את כורך היה עליהם עודף שהיה ובמה והאזוב,

כדי הטעם, מבארים ויש  הפרה; שריפת לתוך כולם ויפלו  כובד להם
אחת באגודה כולם ב),שיהיו  מא , יומא האגודה,CéìLäå(גמרא  את – ÀÄÀÄ

dúôøN CBúìשנאמר כמו  ו):– יט , ארז (במדבר  עץ הכהן "ולקח ÀÀÅÈÈ
תו  אל  והשליך  תולעת, ושני  מכאן ,ואזוב ולמדים הפרה", שרפת ך 

שתיעשה  אחרי  לא אבל  הפרה; ברוב האש משתצית אלא משליך שאינו 
הפרה,äôøNðאפר. –úBì÷îa dúBà ïéèáBçוכל הפרה את – ÄÀÀÈÀÄÈÀÇÀ

בהם שנשרפה המערכה úBøáëa(רמב"ם ),עצי dúBà ïéøáBëå– ÀÀÄÈÄÀÈ
דק. אפר שיצא כדי בכברות, האפר כל  את ìàòîLéכוברים éaøÇÄÄÀÈÅ

úéNòð äúéä ïáà ìL úBøáëáe ïáà ìL úBáwîa :øîBàÅÀÇÈÆÆÆÄÀÈÆÆÆÈÀÈÇÂÅ
את  כוברים היו  אבן  של ובכברות אותה חובטים היו אבן בפטישי  –
בכלים  להעשות צריכות אלו שמלאכות סובר , ישמעאל רבי האפר ;

יתירה. שמירה לשם טומאה, מקבלים l`rnyi.שאינם iaxk dkld oi`e
øôà Ba LiL øBçL, אפר וליעשות להיכתש הניתן  פחם –ïéLúBk ÈÆÆÅÆÀÄ

BúBà; אפר שייעשה עד –Ba ïéàLå,יפה נשרף שלא כגון  אפר , – ÀÆÅ
BúBà ïéçépî.השריפה במקום –Ck ïéáe Ck ïéa ,íöòä– ÇÄÄÈÆÆÅÈÅÈ

אפר, להיעשות יכול  שאינו  ובין  אפר  להיעשות שיכול  Lzëðבין  äéäÈÈÄÀÈ
נתערב  ולא עצמו  בפני  שנכתש  עצם ברם, לקידוש . וכשר השאר , עם –

לקידוש  פסול גמור , מאפר ישראל").עמו "תפארת מהר"ם ; (תוספתא ;

BúBà íé÷ìBçå,שכברוהו לאחר  האפר , את –LìG:íé÷ìç äL ÀÀÄÄÀÈÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ba–BúBà ïéçépî.íöòä,Lzëð äéä Ck ïéáe Ck ïéa.ì BúBà íé÷ìBçåLGíé÷ìç äL:ìéça ïzð ãçà,ãçàå ©¦¦¨¤¤¥¨¥¨¨¨¦§¨§§¦¦§¨£¨¦¤¨¦¨©¥§¤¨
äçLnä øäa ïzð,úBøîLnä ìëì ÷lçúî äéä ãçàå. ¦¨§©©¦§¨§¤¨¨¨¦§©¥§¨©¦§¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ì àHL dèçML úàhç úøtdîL,ì àHL äfäå ìa÷dîL,ì Bàì àHLå dîLdîL,ì àHL Bàìå dîLdîL ¨©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¨¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨§¦§¨
–äìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.õeçø àHLåíéìâøå íéãé–äìeñt;øæòéìà éaøøéLëî.ìBãb ïäëa àHLå– §¨©¦¡¦¤¤©§¦§¤§¨©¦§©§©¦§¨©¦¡¦¤¤©§¦§¤§Ÿ¥¨

äìeñt;äãeäé éaøøéLëî.íéãâa øqçîáe–äìeñt.úéNòð äúéä ïáì éìëáe. §¨©¦§¨©§¦¦§ª©§¨¦§¨¦§¥¨¨¨§¨©£¥
·dzbî õeç dôøN,úBzâ ézLa Bà,úçà úâa íézL óøOL Bà–äìeñt.çútä ãâðk ïek àGå äfä–äìeñt. §¨¨¦¦¨¦§¥¦¤¨©§©¦§©©©§¨¦¨§¦¥§¤¤©¤©§¨

:åúåà ïéçéðî ,øôà åîë øåæçé.jk oiae jk oia:øôà øåæçé àìù ïéá øôà øåæçéù ïéá.miwlg dylyl eze` oiwlegøôà ïéá ,øôàä ìë úà åøáëù øçàì
:íé÷ìç äùìùì øôàä úà ïé÷ìåç ,äîò åôøùðù íéöò øôà ïéá äøôä.liga ozip cg`:úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå áéúëãë ,úøîùîìcg`e

.dgynd xda ozip:ïéùã÷î íéðäëä åéä äáå.zexnynd lkl wlgzn did cg`eøùé ìë ïéæî åéä åðîîå:ìà
c`.dleqt dnyl `ly .z`hg zxt:úàèçë äîùì äèéçù äðåòè àéäù åðãîì úàèç àðîçø äééø÷ãîå ,àéä úàèç àø÷ øîàãxfril` iaxe

.xiykn:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .õåçá úèçùð àéäå ìéàåä.dleqt milbxe mici uegx `lyeàìå íéìâøå íéãé õåçø è÷ð éëäìå .àðîçø äééø÷ úàèçã
:àöåé ìåç éìëá ïéá úøù éìëá ïéá ,õåçá åà íéðôá ùãé÷ àðù àìã ,ùãé÷ àðú.xiykn xfril` 'xeçáæîä ìà íúùâá åà 'åâå ãòåî ìäà ìà íàåááã

:à"øë äëìä ïéàå .áéúë åöçøé.dleqt lecb odka `ly:ìåãâ ïäëá àìà .úåùòð úåøôä øàù ïéàå ,øæòìà ìà äúåà ,øæòìà ìà äúåà íúúðå áéúëã'xe
.xiykn dcedi:äãåäé 'øë äëìäå .èåéãä ïäëá ïéá ìåãâ ïäëá ïéá úåøôä ìë øàùå ,ïâñá äúåà ,ùéøãã.ziyrp `id oal icbaaeäúéäå äøô éáâ áéúëã

áéúë íéøåôéëä íåéáå ,íìåò ú÷åçì íëåúá øâä øâìå ìàøùé éðáì(æ"è àø÷éå)äùòî óà ,ïáì éãâáá íéøåôéëä íåé úãåáò äî ,íìåò ú÷åçì íëì úàæ äúéäå
:ïáì éãâáá äøô

`xephxa yexit

ìéça ïzð ãçàשנאמר למשמרת, בחיל  מצניעים היו  אחד  חלק – ÆÈÄÈÇÅ
ט): יט , מזים (במדבר  היו וממנו  למשמרת", ישראל  בני לעדת "והיתה

היינו  שה"חיל " שנינו, וכבר ג); ג, (כלעיל  הפרה את השורף הכהן על 
אמות עשר ברוחב העזרה, חומת לבין הסורג שבין  ב,השטח (מידות 

äçLnäג); øäa ïzð ãçàå ובו הזיתים, בהר  ניתן  אחד  וחלק – ÀÆÈÄÈÀÇÇÄÀÈ
מקדשים, הכהנים úBøîLnäהיו  ìëì ÷lçúî äéä ãçàå– ÀÆÈÈÈÄÀÇÅÀÈÇÄÀÈ

ישראל  כל  מזים היו כותב:(תוספתא ).וממנו הרמב"ם wlgznyאבל  df"
eid ,dgynd xda ozipy dfe ;epnn oiycwn mipdkd eid ,zexnynd lkl

epnn mifn l`xyi שם שמבוארת  טוב", יום  "תוספות  ועיין ד ; ג, פרה  (הל'

הרמב"ם ). גירסת 

i y i n g m e i
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úàhç úøtבה שנאמר  אדומה, פרה ט):– יט , id`",(במדבר  z`hg" ÈÇÇÈ
גם נקראת היא z`hg",ומכאן zxt"dîLì àHL dèçML אלא – ÆÀÈÈÆÄÀÈ

שהוא, קרבן איזה dîLìלשם àHL äfäå ìa÷שקיבל או – ÄÅÀÄÈÆÄÀÈ
לשמה, שלא מדמה שהיזה או  לשמה, שלא àHLåדמה dîLì BàÄÀÈÀÆ

dîLì פרה לשם תחילה לעיל הנזכרות העבודות מן  אחת שעשה – ÄÀÈ
שהוא, קרבן  איזה לשם כך  ואחר  dîLìåאדומה dîLì àHL BàÆÄÀÈÀÄÀÈ

אדומה, פרה לשם כך  ואחר  קרבן איזה לשם תחילה –ñtäìe– ÀÈ
שנינו  והרי כחטאת, דינה לפיכך  "חטאת", קראה והתורה שהואיל

ד ) א; א , אחת (זבחים שעשה או  לשמה, שלא ששחטה שהחטאת ,

פסולה; לשמה, שלא הדם, זריקת או  הדם קבלת כגון  עבודותיה, משאר
øéLëî øæòéìà éaø והיא הואיל כחטאת, דינה אין שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÇÀÄ

חיטוי לשון "חטאת", קוראה שהתורה ומה למקדש; חוץ נעשית
לטהר בא שאפרה הוא, התורה ),וטהרה על רש "י עיין אחרונה"; ("משנה 

íéìâøå íéãé õeçø àHLå מדמה הזה או הפרה דם שקיבל  כהן – ÀÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
ורגליו , ידיו  לרחוץ הקרבןäìeñtמבלי כדין  הפרה, זבחים – (עיין ÀÈ

א ) בגמראב, ב). כ , ורגלים (זבחים  ידים קידוש בענין אמוראים נחלקו 

בכלי ורגליו  ידיו שמקדש סובר, אחד  הפרה: את השורף הכהן של
בכלי ואפילו בחוץ, אפילו שמקדש סובר, ואחד ויוצא, בפנים שרת

ידיו  שמקדש פוסק, הרמב"ם ואמנם חרס. של  במקידה ואפילו חול,
במקידה  אפילו חול, ומכלי  בחוץ קידש ואם בפנים, שרת בכלי  ורגליו

בחוץ מעשיה וכל  הואיל כשר, – חרס טו);של ד , פרה  éaøÇÄ(הל '
øéLëî øæòéìà ידים רחוץ שלא כהן  ידי  על שנעשתה הפרה את – ÁÄÆÆÇÀÄ

מבואר ובתוספתא בחוץ. ומעשיה הואיל  כקרבן, דינה שאין ורגלים,
שנאמר  כ-כא ):טעמו, ל, או (שמות  מים... ירחצו  מועד אל  "בבואם

ורגליהם", ידיהם ורחצו  לה'. אשה להקטיר  לשרת המזבח אל בגשתם
בפנים. אלא ורגלים ידים קידוש שאין  ìBãbומכאן ïäëa àHLå– ÀÆÀÙÅÈ

הד כהן אלא גדול , כהן  היה לא הפרה את שעשה הכהן יוט,אם
äìeñtבה שנאמר  הפרה, ג):– יט , אלעזר(במדבר אל אותה "ונתתם ÀÈ

ודורשים: `xfrl,הכהן ", l` dze` משה בימי  שנעשתה הפרה היינו
שאר אבל  הגדול , הכהן  של סגנו  אז  שהיה אהרן , בן  באלעזר  נעשתה

גדול ; בכהן אלא נעשות אינן  הפרות øéLëîכל  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÇÀÄ
דורש : יהודה `xfrl,שרבי l` dze`אבל הגדול , הכהן סגן  שהיה

הדיוט בכהן בין גדול  בכהן  בין  הפרות כל ב).שאר מב, יומא  (גמרא

dcedi iaxk dklde.(" משנה "כסף  שם  עיין יא ; א, פרה  הל ' (רמב"ם 

íéãâa øqçîáeבגדי מארבעה בפחות הפרה את שעשה כהן  – ÄÀËÇÀÈÄ
להלן, מפרשת שהמשנה כמו שנאמרäìeñtהכהונה, שם ,– (שם ÀÈ

odkd",ד): xfrl` gwle" בכיהונו (בספרי):ודרשו éìëáeÄÀÅ(הר "ש),הכהן
ïáì, לבן בבגדי  –úéNòð äúéä את שעשה גדול כהן  אפילו – ÈÈÈÀÈÇÂÅ

ומכנסיים  כתונת והם: הדיוט, כהן  של  לבן בגדי בארבעה עשאה הפרה,

שנו : ובתוספתא ואבנט. odkומצנפת ly oal icba drax`a dzeevn
.dleqt ,leg icbaa e` adf icbaa d`yr m`e ,heicd למדים זה דין 

נאמר  בפרה שכן הכיפורים, מיום שווה י):בגזירה יט , "והיתה (במדבר 
בתוכם הגר ולגר  ישראל mlerלבני zweglנאמר הכיפורים וביום ."

לד):(ויקרא  לכםטז , זאת mler"והיתה zwegl יום עבודת מה ,"
לבן  בבגדי הפרה מעשה אף לבן  בבגדי חוקת ).הכיפורים (ספרי

:àáåî àúôñåúá במה פרה זכאי : בן יוחנן  רבן של תלמידיו  שאלו
אמר לבן ?! בבגדי  רבנו  לימדתנו לו: אמרו  זהב. בבגדי  להם: אמר  נעשית?
על אזני  ששמעו שכחתי, עיני וראו  ידי שעשו  מעשה אמרתם! יפה להם:
התלמידים. לזרז  מבקש שהיה אלא יודע, היה שלא ולא וכמה! כמה אחת
לזרז מבקש שהיה אלא יודע, היה שלא ולא שאלו, הזקן הלל אומרים: ויש

אומר : יהושע רבי שהיה xvew.התלמידים, epi`e rxefy yi`k ,lnr epi`e cneld lk
.zxaewe zcleiy dy`l dnec dgkyne dxez cneld:אומר עקיבא xicz`רבי da xnf

xnf יש כך אותן , ישכחו  שלא זמירותיהם על  שחוזרים זמירות בעלי  (דרך 
– משנתו על לחזר ).y"xdלאדם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dôøN,הפרה את שרף אם –dzbî õeç המתוקן ממקום חוץ – ÀÈÈÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáL úéMMî äfä,úéòéáL äfäå øæç–äìeñt.úéðéîL úéòéáMî,úéðéîL äfäå øæçå–äøLk. ¦¨¦¦¦§¦¦¨©§¦¨§¦¦§¨¦§¦¦§¦¦§¨©§¦¨§¦¦§¥¨
‚íéöòa àHL dôøN,íéöò ìëa Bà,äááâa Bà L÷a elôà–äøLk.dçzðå dèéLôä–äøLk.ìò dèçL §¨¨¤§¥¦§¨¥¦£¦§©¦§¨¨§¥¨¦§¦¨§¦§¨§¥¨§¨¨©

døNaî ìBëàì úðî,ìådîcî úBzL–äøLk.øæòéìà éaøøîBà:äøta úìñBt äáLçî ïéà. §¨¤¡¦§¨¨§¦§¦¨¨§¥¨©¦¡¦¤¤¥¥©£¨¨¤¤©¨¨

a.dzibn ueg:äìåñô ìëéä ìù åçúô ãâðë àìù äèçù íàå ,ìëéä ìù åçúô ãâðë úâ ïéîë äúôéøùì íéùåò åéä íå÷î.zezib izya e`ä÷ìéçù ïåâë
:äæ úâá äéöçå äæ úâá äéöç óøùå íéðùì.zg` zba mizy sxyy e`.åæ úà úìñåô åæù ,äëàìî úîçî ïìñôéî äîöò éðôá úçà ìë àéöåäù ô"òà

:äøùë ,åæ øçà åæá ìáà.dleqt gztd cbpk oeik `le:áéúë ãòåî ìäà éðô çëåð ìàã.ziriay ziyynúéòéáù äðî àåäå ,ïøãñë áéúë íéîòô äòáùã
äøô ìù úåàæäá úéðéîù ïéàã ,äøùë ,úéðéîù úéòéáùî ìáà .úéòéáù úéòéáùìå úéùù úéùùì àø÷éù ïðéòáã ,äìåñô ,úéòéáù äæäå øæçå ,úéùù íãå÷

:àîìòá øåáãá äòè äæå.zipiny dfde xfgeïì òîùî÷ àä éîð éà .äéè÷ð àùéø áâàå .äæäå øæç àì ïéá äæäå øæç ïéá ,äøùë ïéðò ìëáã ,à÷åã åàì
éñåäã â"òàãéñåî àåäù äîì ïðéùééç àì åúå ,äúåöî äøîâð úåàæä òáùì åäðéøîâ éëîã ,ìñô àì úåàæäá ó:ó

b.mivra `ly dtxy:äøô ìù äôåâá øåàä úéöäù.dxyk:íúñ óøùå àìà ,íéöò äøåúá áúëð àìù.mivrd lka e`íéðåøà íéæøàá äôøù àìù
:ìéòìã ïé÷øôá íééåðùä äðàú éöòå íéùåøáå.dxyk dgzpe dhiytd:øáåçîá ïéá çåúéðå èùôäá ïéá ,áéúë äøùá úàå äøåò úàãlek`l zpn lr

.dxyk dncn zezyl e` dxyaníéìåñôä ìë ÷øôá ïðúãë ,øùë àðååâ éàä éë éîð úåðáø÷ä ìëáã ,àî÷ àðú øéùëîã àåä úåúùìå ìåëàì à÷åãóã]
.àðîçø äééø÷ úàèçã ,àî÷ àðú ìñô ,øçîì äîãî úåæäì úðî ìò áùç ìáà .íãàì çáæî úìéëàî ïåâë ,øùë ,ìåëàì åëøã ïéàù øáã ìåëàì áùç [ä"ì
ìéàåä ,íéùã÷ éðéãî ïéã äì ïéàù ,ïé÷øéô ùéøá øéùëî äîùì àìùáã äéîòèì àãæàå .úåàæäá åìéôà ,ììë äøôá úìñåô äáùçî ïéàã øáñ øæòéìà 'øå

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .õåçá úéùòð àéäå

`xephxa yexit

היכל, של  פתחו  כנגד  ומכּוון לגת דומה שהיה ézLaלשריפתה, BàÄÀÅ
úBzâ וחלק אחת בגת ממנה חלק גתות, בשתי הפרה את ששרף או  – Ä

אחרת, íézLבגת óøOL Bà,פרות שתי –úçà úâaעל אף – ÆÈÇÀÇÄÀÇÇÇ
עצמה בפני אחת כל שהוציא ז )פי  ג, לעיל הטעם äìeñt,(עיין – ÀÈ

שאם dleqt,הוא: ,dzbn ueg dtxy נוכח היתה לא ששריפתה לפי
ונאמר מועד , ד-ה ):אוהל יט , מועד(במדבר אוהל נוכח אל  "והזה

מה  להזאתה, שריפתה הכתוב מקיש  הפרה", את "ושרף מדמה"...

שאם  ומכאן  ההיכל ; פתח כנגד  שריפתה אף ההיכל , פתח כנגד  הזאתה
שלא  שחטה אם הדין  והוא פסולה. ההיכל  פתח כנגד  שלא שרפה

להזאתה ההיקש  מטעם פסולה, שהיא ההיכל , פתח זבחים כנגד  (גמרא

א ), שבה;קיג, ההלכות שאר משום אלא "שרפה" משנתנו נקטה ולא

dleqt,ואם ,zezb izya dtxy:ומשמע הפרה", את "ושרף שנאמר :
שתיים ולא אחת ישראל");שריפה `zg,ואם("תפארת  zba miizy sxy

,dleqt:שדורשיםÐ "dxtd z` sxye".עמה אחרת ולא לבדה אותה
הכתוב  מן שלמדים לפי  האחרונים, הדינים בשני  הטעם מבארים ויש 

,"dxtd z` sxye" שריפתה בשעת אם כגון בשריפתה, פוסלת שמלאכה
גתות, בשתי שרפה אם הלכך  פסולה, הריהי  עמה, דבר עוד שרף

היא  הרי  האחרת, לגת שהוציאה מלאכה, עשה שריפתה ובזמן הואיל 
של שריפתה ובזמן  הואיל  אחת, בגת שתיים שרף אם וכן פסולה;

את  פוסלת אחת כל נמצאת השנייה, בשריפת גם עוסק הוא האחת
ברטנורא ).חברתה אחרונה"; שתי("משנה  שבשורף סוברים, יש ברם

בשריפתה  פוסלת המלאכה שאין לפי  מלאכה, פסול  אין  אחת בגת פרות
היסח  אין  הרי  כאן , אבל  הפרה, משריפת דעתו שמסיח משום אלא

משנתנו  שטעם מסיקים, ומכאן שתיהן. בשריפת עוסק שהרי  הדעת,
שתי ולא – הפרה" את "ושרף שנאמר: משום לעיל, שביארנו כמו 

שלאחר(הרא"ש).פרות היינו זו , אחר בזו הפרות שתי  שרף אם ברם,

כשרות  הן הרי גבה, על  אחרת פרה שם שרף אפר, האחת שנעשתה

הרמב"ם:וכן (תוספתא ). Ðכותב zxg` `ian ,xt` ziyrpy xg` m`
.yyeg epi`e dab lr sxeyäfä,הפרה מדם –ïek àGå,ההזאה את – ÄÈÀÄÅ

çútä ãâðk,ההיכל של –äìeñtבתורה מפורש שהרי (שם – ÀÆÆÇÆÇÀÈ
ד ): מועד".שם , אוהל פני נוכח אל  úéòéáL"והזה úéMMî äfäÄÈÄÄÄÀÄÄ

ט): (ג, שנינו לעיל  –,"dliah d`fd lk lr",ללמד משנתנו ובאה

ומשיירי ששית, הזאה והיזה ששית, בפעם בדם אצבעו  טבל שאם
שביעית, הזאה היזה שבאצבעו elit`úéòéáLהדם äfäå øæç– ÈÇÀÄÈÀÄÄ

שביעית, הזאה והיזה וחזר  שביעית טבילה שטבל  פי  על  äìeñtÀÈאף
אין  שוב נפסלה, הששית עם שהיזה השביעית וההזאה שהואיל –

מאחר הכשרות, להזאות מצטרפת השביעית הטבילה שלאחר ההזאה
ביניהן . מפסיקה פסולה úéðéîLשהזאה úéòéáMîטבל אם אבל  – ÄÀÄÄÀÄÄ

שמינית, הזאה היזה הדם ומשיירי שביעית, הזאה והיזה שביעית בפעם
úéðéîL äfäå øæçå והיזה שמינית פעם וטבל  שחזר  פי על  אף – ÀÈÇÀÄÈÀÄÄ

ההזאות, על מוסיף ונמצא שבע äøLkשמינית, ועשה הואיל  – ÀÅÈ
פוסלות שאחריהן ההזאות אין שוב כשרות, הגר "א ;(רמב"ם ;הזאות

ישראל"). הוסיף "תפארת אחר כהן  אם שדווקא כותב, הרמב"ם ברם,
שמינית Ðהזאה .dfide dxta wqerd odkd ly erav`n lhpy oebk)

אחרונה" מפני),"משנה פסולה, בפרה, העוסק הכהן הוסיף אם אבל

לעיל, הזכרנו  וכבר  שריפתה, בשעת צריך  שאינו  בדבר שנתעסק
הפרה. בשריפת פוסלת שמלאכה

שהסיפא  מבארים אחרים מפרשים אבל  והגר "א. הרמב"ם לפי הסיפא את בארנו 
ההזאות: במנין שטעה בכגון  ziriayעוסקת ziyyn dfid הזאה במקום אם –

אפילו שביעית, מנה dleqtששית ,ziriay dfide xfgלכל לקרוא שצריך  –
וכיון שביעית, ולשביעית ששית לששית היינו  לה, הראוי  השם את הזאה
בשמן הללו ההזאות שתי  את קרא שלא ונמצא לששית, שביעית שהקדים

אבל פסולה. לפיכך  zipinyהראוי, ziriayn וקרא שביעית בהזאה טעה אם –
שמינית, dxykלה ,zipiny dfde xfge,ההזאות מנין  בכלל אינה שהשמינית –

המשנה: שנקטה ומה בדיבור . טעות אלא כאן zipiny",ואין dfde xfge"לאו
נקטה  ולא והיזה, חזר שלא בין והיזה שחזר  בין כשרה, אופן שבכל דווקא,

רישא אגב אלא זו פיסקה xephxa`);המשנה ;y"xd) באה זו  שפיסקה או
ההזאות  שבע שמשגמר  פסל , לא הזאות, שהוסיף פי  על  שאף להשמיענו,

שמוסיף למה חוששים אין  ושוב מצוותה, (xephxa`).נגמרה

i y y m e i
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dôøN,הפרה את שרף אם –íéöòa àHLאש הצית אלא – ÀÈÈÆÀÅÄ
הפרה, של íéöòבגופה ìëa Bà עצים בכל אותה ששרף או  – ÀÈÅÄ

וברוש וארנים ארזים בעצי ולא (ג,שהם, לעיל שנימנו  תאנה, ועצי ים

äááâaח), Bà L÷a elôàכלל אפר מרבים שאין  ("תפארת – ÂÄÀÇÄÀÈÈ
להסקה;daabישראל"); השדות מן  שמלקטים דקים עצים äøLkÀÅÈהיינו 

סתם. "ושרף" אלא "עצים", בתורה כתוב שלא –dèéLôä אם – ÄÀÄÈ
עורה, את מעליה הסיר  הפשיטה, הפרה את ששחט –dçzðåלאחר ÀÄÀÈ

כולה, את שרף כך  ואחר  לנתחים, אותה אמנם äøLkוחתך  – ÀÅÈ
שריפתה  הכתוב מקיש שכן שלמה, כשהיא לשרפה צריך  לכתחילה

שלמה  כשהיא שריפתה אף שלמה, כשהיא שחיטתה מה לשחיטתה,

א), יא , חולין גמרא  לפני(ספרי; וניתחה הפשיטה אם בדיעבד אבל

את  "ושרף שנאמר : נפסלת, אינה כולה, את ששרף כל שריפתה,
dxyaהפרה... z`e dxer z`: ודרשו ,"dxya z`e dxer z` בין –

במחובר . בין וניתוח døNaî,בהפשט ìBëàì úðî ìò dèçLÀÈÈÇÀÈÆÁÄÀÈÈ
dîcî úBzLìå,מדמה לשתות מנת על  או –äøLk, הקרבן כדין – ÀÄÀÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriax wxt dxt zkqn

„óBñ ãòå älçzî äøta ïé÷eñòä ìk–íéãâa ïéànèî,äëàìîa dúBà íéìñBôe.dúèéçLa ìeñt da òøà ¨¨£¦©¨¨¦§¦¨§©§©§¦§¨¦§¦¨¦§¨¨¥©¨§¦§¦¨¨
–íéãâa äànèî dðéà.dúéfäa da òøà,dìeñt éðôì da ÷ñBòä ìk–íéãâa äànèî,dìeñt øçàì–dðéà ¥¨§©§¨§¨¦¥©¨§©¨¨¨¨¨¥¨¦§¥§¨§©§¨§¨¦§©©§¨¥¨

íéãâa äànèî;dl÷ døîç àöîð.da ïéìòBî íìBòì,íéöò dì ïéaøîe,ïäëáe íBia äéNòîe.úìñBt äëàìnä §©§¨§¨¦¦§¨ª§¨ª¨§¨£¦¨©§¦¨¥¦©£¤¨©§Ÿ¥©§¨¨¤¤
øôà äNòzL ãò da.øôàä úà eìéhiL ãò íéna úìñBt äëàìnäå. ¨©¤¥¨¤¥¤§©§¨¨¤¤©©¦©¤©¦¤¨¥¤

cdxta oiweqrd lk:óåñá ïéá òöîàá ïéá äìéçúá ïéá ,äéúåãåáò ìëî úçàá ,äîåãà.micba oi`nhnêåîñå äøôä úôéøù êåú ìà êéìùäå áéúëã
êãîéìå áåúëä àá àìà ,ïëù ìë àì óøåùä ,íéãâá àîèî áåæàä úà êéìùîä íàå ,åéãâá ñáëé äúåà óøåùäå áéúë äúôéøùáå ,ïäëä åéãâá ñáéëå äéì

:íéãâá ñåáë íéðåòè åéäéù óåñ ãòå äìéçúî äøôá íé÷ñåòä ìë ìò.dk`lna dze` milqeteäîò úøçà äëàìî äùòéù àìå ,äúåà èçùå áéúëã
äùòéúù ãò äúèéçù úòùî äá úìñåô äëàìîù åðãîì ,äúôéøù íò úøçà äëàìî äùòéù àìå [äøôä úà óøùå] áéúë äúôéøùá ïëå .äúèéçù úòùá

:øôà.dzhigya leqt da rxi`:äúàæäá ìåñô äá òøéàã àéîåã ,äëàìî úîçî ìåñô àìà .äìéáð íåùî íéãâá äàîèî ë"àã ,äèéçùá äìáðúðù àì
.micba d`nhn dpi`äèéçùä úéùòð øáë ,äàæäá ìåñô äá òøéà ìáà .úåøùëá íåìë äøô íùì ïééãò äá äùòð àì ïë íà ,ìåñôá äúèéçùã ïåéëã

:øùëäá.da oilren mlerløôàá ïéà ,øôà úéùòðù øçàì ìáà .øôà äùòéúù ãò ,äìéòî ïáø÷ áééç ,äúôéøù øçàì ïéá äúôéøù éðôì ïéá äðîî äðäðä
:ïéìòåî ïéà äøôàá ,ïéìòåî äá ,àéä .äá ïéìòåîù ãîìî ,úàèç .àéä úàèç áéúëã ,äìéòî íåùî.mivr dl oiaxne:øôà äùòéúù ãò à÷åã éîðdiyrne

.meiaíéùìå ,éåìéî àø÷ðä àåäå øàáä ïî íéîä áåàùìå ,äìéìá äøôä øôà óåñàì íéìåëéù .ùåãé÷äå éåìéîäå äøôà úôéñàî õåç ,ùøôî àúôñåúá
.øæá íéøùë íäù ,äàæääå ùåãé÷äå éåìéîäå äøôà úôéñàî õåç ,ïäëá ,äøô äùòî ìëå .äìéìá úåùòì øúåî äæ ìë ,ùåãé÷ àø÷ðä àåäå øôàä äëåúá

`xephxa yexit

דבר למקומו חוץ או לזמנו  חוץ לאכול מעבודותיו  באחת שהמחשב
אותו  פוסלת זו  מחשבה שאין  כשר , לאכול , דרכו  זבחים שאין (עיין

ג ) למחר,ג, דמה להזות קבלה או  שחיטה בשעת חשב אם אבל .
"חטאת". קראה והתורה הואיל  קדשים, כדין  øæòéìàפסולה, éaøÇÄÁÄÆÆ

äøta úìñBt äáLçî ïéà :øîBà בשעת חישב שאפילו כלל, – ÅÅÇÂÈÈÆÆÇÈÈ
הולך אליעזר רבי נפסלת. אינה למחר, דמה להזות קבלה או שחיטה
בחוץ. נעשית והיא הואיל  הקדשים, כדין הפרה דין  שאין  לשיטתו ,

.xfril` iaxk dkld oi`e

מה  על מוסבים אליעזר  רבי שדברי  מברטנורא, והרב הר "ש לפי בארנו 
כותבים, יש אבל  עליו . חולק אליעזר רבי  ובזה קמא, תנא מדברי  שמדייקים
שניהם, דברי  את לפרש אפשר  אלא זו , בדרך במחלוקת להידחק צורך  שאין
הקרבן מעבודות באחת המחשב שהזכרנו : בענין שכן במשנה, שמפורש במה
פוסל והוא קמא, תנא על  חולק אליעזר  רבי לאכול , דרכו שאין דבר  לאכול
פוסל הוא שבזבחים פי  על שאף להשמיע, אליעזר  רבי  כאן ובא הקרבן, את
כזו מחשבה שאף סובר , שהוא לפי לאכול , דרכו שאין  דבר לאכול  במחשב
בה  פוסלת מחשבה שאין  לפי  פוסל, אינו  בפרה מקום מכל בזבחים, פוסלת

.("dpexg` dpyn")
קמא: תנא בדברי גורסים dleqtmeiויש zetqez" oiir ;epzpynl eyexita m"anxd)

.("aeh

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äøta ïé÷eñòä ìk,מעבודותיה באחת אדומה, –ãòå älçzî ÈÈÂÄÇÈÈÄÀÄÈÀÇ
óBñ,האפר אסיפת ועד  השחיטה מתחילת –íéãâa ïéànèî– ÀÇÀÄÀÈÄ

ו-ז ):שנאמר  יט , תולעת (במדבר  ושני  ואזוב ארז  עץ הכהן  "ולקח
נאמר כך ואחר  הכהן", בגדיו  וכבס הפרה, שרפת תוך  אל והשליך 

ח ): שם, אם (שם בספרי: ודרשו  במים", בגדיו  יכבס אותה "והשורף
שכן? כל לא הפרה את השורף בגדים, מטמא האזוב את המשליך

הכתוב  בא אלא בגדיו"? יכבס אותה "והשורף לומר  תלמוד  ומה
שטעונים  סוף, ועד  מתחילה הפרה בעבודות העוסקים כל  על ללמד 

בגדים; äëàìîaכיבוס dúBà íéìñBôe מ עשה שאם לאכה – ÀÄÈÄÀÈÈ
שנאמר פסולה, היא הרי  בפרה, עוסק שהוא בשעה שם ,אחרת (שם 

" פוסלת hgyeג): מלאכה שתהא הפרה על  ולימד  הכתוב בא אותה",
ונאמר  ה):בשחיטתה, שם , ולימד(שם  הכתוב בא הפרה", את "ושרף

הכתובים  שני  שנאמרו  וכיון  בשריפתה, פוסלת מלאכה שתהא הפרה על 
עד שחיטתה משעת בפרה פוסלת שמלאכה למדים, נמצאנו  הללו,

אפר. dúèéçLaשתיעשה ìeñt da òøà: מבואר במפרשים – ÅÇÈÀÄÀÄÈÈ
אלא  נבילה, משום בגדים מטמאה כן שאם בשחיטתה, שנתנבלה לא

שחיטתה בשעת שעשה מלאכה מחמת פסול  בה הרא"ש ;שאירע (הר"ש;

שהרי זה , פירוש על שתמה  איגר עקיבא  רבי תוספות ועיין ברטנורא ;

משנה  א פרק כלים  במסכת  ששנינו  כמו בגדים , מטמא  אינו  בנבילה  הנוגע 

בועז "), ישראל, "תפארת  ועיין במגע; בגדים  וחשוכי äànèîב: dðéàÅÈÀÇÀÈ
íéãâa פרה תורת עליה  אין  עדיין  בשחיטה, הפרה שנפסלה שכיון – ÀÈÄ
dúéfäaאדומה. da òøà כגון בהזייתה, פסול  אירע אם אבל – ÅÇÈÀÇÈÈÈ

מלאכה, íéãâaמחמת äànèî ,dìeñt éðôì da ÷ñBòä ìkÈÈÅÈÄÀÅÀÈÀÇÀÈÀÈÄ
כדינה, ונשחטה הואיל –dìeñt øçàì,שנפסלה לאחר בה העוסק – ÀÇÇÀÈ
íéãâa äànèî dðéà.בגדים מטמאה אינה שמשנפסלה –àöîð ÅÈÀÇÀÈÀÈÄÄÀÈ

dl÷ døîç שאירע פסול, מחמת לפסלה בה שמחמירים החומרה – ËÀÈËÈ
בגדים. עוד מטמאה שאינה לה קולה היא ìòBîבה, íìBòìda ïé ÀÈÂÄÈ

שריפתה, לאחר  בין  שריפתה לפני  בין פרוטה, בשווה ממנה הנהנה –
אין  אפר, שנעשתה לאחר  אבל מעילה. קרבן חייב אפר , שתיעשה עד 

שנאמר מעילה, משום ט ):באפר שם , id`"(שם z`hg" ממה ולמדים –
קראה שנאמר :"z`hg"שהתורה וממה בה, דורשים:"id`"שמועלים

באפרה. מועלים ואין מועלים íéöòבה dì ïéaøîe להרבות מותר  – ÇÀÄÈÅÄ
אפר, משנעשתה אבל  אפר, שתיעשה עד דווקא אבל בשריפתה, עצים

מקלה אפר  כמערב זה הרי  אחד , עץ אפילו בה הוסיף mivrnאם xt`)
(oileg ikxvl etxypyהפרה f).באפר ,h oldlk)íBia äéNòîe– ÇÂÆÈÇ

בלילה, ולא ביום, אלא אינם הפרה ielinde,מעשי ,dxt` ztiq`n ueg
המים, מילוי  שכלyeciwde,היינו  המים, בתוך האפר  את ליתן  היינו 

בלילה; לעשות מותר משעת ïäëáeזה בכהן , הפרה מעשי  וכל – ÀÙÅ
והקידוש, המים ומילוי האפר  אסיפת אבל  אפר , שתיעשה עד  השחיטה

וקטן; שוטה מחרש  חוץ באשה, ואפילו בזר , כשרים `ztiqכולם
,dxt` ט ):שנאמר שם, ודרשו:(שם  טהור", איש להכשיר`yi"ואסף –

הזר , האשהxedhאת את להכשיר  א );– מג, yeciwde,(יומא  mind ielin
יז ):שנאמר  שם , ודרשו:"ולקחו (שם  החטאת" שריפת מעפר לטמא

נאמר זה פסוק שכן בקידוש, גם כשרים האפר באסיפת הכשרים אותם

עליו  "ונתן  פסוק: באותו נאמר  המים מילוי ואף האפר; אסיפת אחרי
אל המים שיתן כלי ", "אל  שנאמר ממה ודרשו כלי ", אל  חיים מים

המילוי  והיינו  תחילה טוב").כלי יום "תוספות עיין א ; מג, יומא  (גמרא 

שנאמר בזר , כשרה הטמא על  החטאת מי  הזאת יט ):ואף שם, (שם 

כהן ; שאינו  בין  כהן  שהוא בין  – הטמא" על הטהור  oke"והזה
da úìñBt äëàìnä,ברישא ששנינו כמו –øôà äNòzL ãò ÇÀÈÈÆÆÈÇÆÅÈÆÅÆ

על  לעיל: ששנינו  מה כל  על  מוסבה זו  פיסקה –,da milrenועל
,mivr dl miaxnועל,odkae meia diyrnועל.da zlqetd dk`lnd

íéna úìñBt äëàìnäå במלאכה ועסק לקידוש מים שהממלא – ÀÇÀÈÈÆÆÇÇÄ
אותם  שמערה בשעה או הולכתם בשעת או  מילואם בשעת אחרת

כלי  אל שנאמר (רמב"ם )מכלי  המים, את ט):פסל שם, "והיתה (שם 
ודרשו : היא", חטאת נדה למי למשמרת, ישראל  בני  dcpלעדת inl

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáL úéMMî äfä,úéòéáL äfäå øæç–äìeñt.úéðéîL úéòéáMî,úéðéîL äfäå øæçå–äøLk. ¦¨¦¦¦§¦¦¨©§¦¨§¦¦§¨¦§¦¦§¦¦§¨©§¦¨§¦¦§¥¨
‚íéöòa àHL dôøN,íéöò ìëa Bà,äááâa Bà L÷a elôà–äøLk.dçzðå dèéLôä–äøLk.ìò dèçL §¨¨¤§¥¦§¨¥¦£¦§©¦§¨¨§¥¨¦§¦¨§¦§¨§¥¨§¨¨©

døNaî ìBëàì úðî,ìådîcî úBzL–äøLk.øæòéìà éaøøîBà:äøta úìñBt äáLçî ïéà. §¨¤¡¦§¨¨§¦§¦¨¨§¥¨©¦¡¦¤¤¥¥©£¨¨¤¤©¨¨

a.dzibn ueg:äìåñô ìëéä ìù åçúô ãâðë àìù äèçù íàå ,ìëéä ìù åçúô ãâðë úâ ïéîë äúôéøùì íéùåò åéä íå÷î.zezib izya e`ä÷ìéçù ïåâë
:äæ úâá äéöçå äæ úâá äéöç óøùå íéðùì.zg` zba mizy sxyy e`.åæ úà úìñåô åæù ,äëàìî úîçî ïìñôéî äîöò éðôá úçà ìë àéöåäù ô"òà

:äøùë ,åæ øçà åæá ìáà.dleqt gztd cbpk oeik `le:áéúë ãòåî ìäà éðô çëåð ìàã.ziriay ziyynúéòéáù äðî àåäå ,ïøãñë áéúë íéîòô äòáùã
äøô ìù úåàæäá úéðéîù ïéàã ,äøùë ,úéðéîù úéòéáùî ìáà .úéòéáù úéòéáùìå úéùù úéùùì àø÷éù ïðéòáã ,äìåñô ,úéòéáù äæäå øæçå ,úéùù íãå÷

:àîìòá øåáãá äòè äæå.zipiny dfde xfgeïì òîùî÷ àä éîð éà .äéè÷ð àùéø áâàå .äæäå øæç àì ïéá äæäå øæç ïéá ,äøùë ïéðò ìëáã ,à÷åã åàì
éñåäã â"òàãéñåî àåäù äîì ïðéùééç àì åúå ,äúåöî äøîâð úåàæä òáùì åäðéøîâ éëîã ,ìñô àì úåàæäá ó:ó

b.mivra `ly dtxy:äøô ìù äôåâá øåàä úéöäù.dxyk:íúñ óøùå àìà ,íéöò äøåúá áúëð àìù.mivrd lka e`íéðåøà íéæøàá äôøù àìù
:ìéòìã ïé÷øôá íééåðùä äðàú éöòå íéùåøáå.dxyk dgzpe dhiytd:øáåçîá ïéá çåúéðå èùôäá ïéá ,áéúë äøùá úàå äøåò úàãlek`l zpn lr

.dxyk dncn zezyl e` dxyaníéìåñôä ìë ÷øôá ïðúãë ,øùë àðååâ éàä éë éîð úåðáø÷ä ìëáã ,àî÷ àðú øéùëîã àåä úåúùìå ìåëàì à÷åãóã]
.àðîçø äééø÷ úàèçã ,àî÷ àðú ìñô ,øçîì äîãî úåæäì úðî ìò áùç ìáà .íãàì çáæî úìéëàî ïåâë ,øùë ,ìåëàì åëøã ïéàù øáã ìåëàì áùç [ä"ì
ìéàåä ,íéùã÷ éðéãî ïéã äì ïéàù ,ïé÷øéô ùéøá øéùëî äîùì àìùáã äéîòèì àãæàå .úåàæäá åìéôà ,ììë äøôá úìñåô äáùçî ïéàã øáñ øæòéìà 'øå

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .õåçá úéùòð àéäå

`xephxa yexit

היכל, של  פתחו  כנגד  ומכּוון לגת דומה שהיה ézLaלשריפתה, BàÄÀÅ
úBzâ וחלק אחת בגת ממנה חלק גתות, בשתי הפרה את ששרף או  – Ä

אחרת, íézLבגת óøOL Bà,פרות שתי –úçà úâaעל אף – ÆÈÇÀÇÄÀÇÇÇ
עצמה בפני אחת כל שהוציא ז )פי  ג, לעיל הטעם äìeñt,(עיין – ÀÈ

שאם dleqt,הוא: ,dzbn ueg dtxy נוכח היתה לא ששריפתה לפי
ונאמר מועד , ד-ה ):אוהל יט , מועד(במדבר אוהל נוכח אל  "והזה

מה  להזאתה, שריפתה הכתוב מקיש  הפרה", את "ושרף מדמה"...

שאם  ומכאן  ההיכל ; פתח כנגד  שריפתה אף ההיכל , פתח כנגד  הזאתה
שלא  שחטה אם הדין  והוא פסולה. ההיכל  פתח כנגד  שלא שרפה

להזאתה ההיקש  מטעם פסולה, שהיא ההיכל , פתח זבחים כנגד  (גמרא

א ), שבה;קיג, ההלכות שאר משום אלא "שרפה" משנתנו נקטה ולא

dleqt,ואם ,zezb izya dtxy:ומשמע הפרה", את "ושרף שנאמר :
שתיים ולא אחת ישראל");שריפה `zg,ואם("תפארת  zba miizy sxy

,dleqt:שדורשיםÐ "dxtd z` sxye".עמה אחרת ולא לבדה אותה
הכתוב  מן שלמדים לפי  האחרונים, הדינים בשני  הטעם מבארים ויש 

,"dxtd z` sxye" שריפתה בשעת אם כגון בשריפתה, פוסלת שמלאכה
גתות, בשתי שרפה אם הלכך  פסולה, הריהי  עמה, דבר עוד שרף

היא  הרי  האחרת, לגת שהוציאה מלאכה, עשה שריפתה ובזמן הואיל 
של שריפתה ובזמן  הואיל  אחת, בגת שתיים שרף אם וכן פסולה;

את  פוסלת אחת כל נמצאת השנייה, בשריפת גם עוסק הוא האחת
ברטנורא ).חברתה אחרונה"; שתי("משנה  שבשורף סוברים, יש ברם

בשריפתה  פוסלת המלאכה שאין לפי  מלאכה, פסול  אין  אחת בגת פרות
היסח  אין  הרי  כאן , אבל  הפרה, משריפת דעתו שמסיח משום אלא

משנתנו  שטעם מסיקים, ומכאן שתיהן. בשריפת עוסק שהרי  הדעת,
שתי ולא – הפרה" את "ושרף שנאמר: משום לעיל, שביארנו כמו 

שלאחר(הרא"ש).פרות היינו זו , אחר בזו הפרות שתי  שרף אם ברם,

כשרות  הן הרי גבה, על  אחרת פרה שם שרף אפר, האחת שנעשתה

הרמב"ם:וכן (תוספתא ). Ðכותב zxg` `ian ,xt` ziyrpy xg` m`
.yyeg epi`e dab lr sxeyäfä,הפרה מדם –ïek àGå,ההזאה את – ÄÈÀÄÅ

çútä ãâðk,ההיכל של –äìeñtבתורה מפורש שהרי (שם – ÀÆÆÇÆÇÀÈ
ד ): מועד".שם , אוהל פני נוכח אל  úéòéáL"והזה úéMMî äfäÄÈÄÄÄÀÄÄ

ט): (ג, שנינו לעיל  –,"dliah d`fd lk lr",ללמד משנתנו ובאה

ומשיירי ששית, הזאה והיזה ששית, בפעם בדם אצבעו  טבל שאם
שביעית, הזאה היזה שבאצבעו elit`úéòéáLהדם äfäå øæç– ÈÇÀÄÈÀÄÄ

שביעית, הזאה והיזה וחזר  שביעית טבילה שטבל  פי  על  äìeñtÀÈאף
אין  שוב נפסלה, הששית עם שהיזה השביעית וההזאה שהואיל –

מאחר הכשרות, להזאות מצטרפת השביעית הטבילה שלאחר ההזאה
ביניהן . מפסיקה פסולה úéðéîLשהזאה úéòéáMîטבל אם אבל  – ÄÀÄÄÀÄÄ

שמינית, הזאה היזה הדם ומשיירי שביעית, הזאה והיזה שביעית בפעם
úéðéîL äfäå øæçå והיזה שמינית פעם וטבל  שחזר  פי על  אף – ÀÈÇÀÄÈÀÄÄ

ההזאות, על מוסיף ונמצא שבע äøLkשמינית, ועשה הואיל  – ÀÅÈ
פוסלות שאחריהן ההזאות אין שוב כשרות, הגר "א ;(רמב"ם ;הזאות

ישראל"). הוסיף "תפארת אחר כהן  אם שדווקא כותב, הרמב"ם ברם,
שמינית Ðהזאה .dfide dxta wqerd odkd ly erav`n lhpy oebk)

אחרונה" מפני),"משנה פסולה, בפרה, העוסק הכהן הוסיף אם אבל

לעיל, הזכרנו  וכבר  שריפתה, בשעת צריך  שאינו  בדבר שנתעסק
הפרה. בשריפת פוסלת שמלאכה

שהסיפא  מבארים אחרים מפרשים אבל  והגר "א. הרמב"ם לפי הסיפא את בארנו 
ההזאות: במנין שטעה בכגון  ziriayעוסקת ziyyn dfid הזאה במקום אם –

אפילו שביעית, מנה dleqtששית ,ziriay dfide xfgלכל לקרוא שצריך  –
וכיון שביעית, ולשביעית ששית לששית היינו  לה, הראוי  השם את הזאה
בשמן הללו ההזאות שתי  את קרא שלא ונמצא לששית, שביעית שהקדים

אבל פסולה. לפיכך  zipinyהראוי, ziriayn וקרא שביעית בהזאה טעה אם –
שמינית, dxykלה ,zipiny dfde xfge,ההזאות מנין  בכלל אינה שהשמינית –

המשנה: שנקטה ומה בדיבור . טעות אלא כאן zipiny",ואין dfde xfge"לאו
נקטה  ולא והיזה, חזר שלא בין והיזה שחזר  בין כשרה, אופן שבכל דווקא,

רישא אגב אלא זו פיסקה xephxa`);המשנה ;y"xd) באה זו  שפיסקה או
ההזאות  שבע שמשגמר  פסל , לא הזאות, שהוסיף פי  על  שאף להשמיענו,

שמוסיף למה חוששים אין  ושוב מצוותה, (xephxa`).נגמרה

i y y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

dôøN,הפרה את שרף אם –íéöòa àHLאש הצית אלא – ÀÈÈÆÀÅÄ
הפרה, של íéöòבגופה ìëa Bà עצים בכל אותה ששרף או  – ÀÈÅÄ

וברוש וארנים ארזים בעצי ולא (ג,שהם, לעיל שנימנו  תאנה, ועצי ים

äááâaח), Bà L÷a elôàכלל אפר מרבים שאין  ("תפארת – ÂÄÀÇÄÀÈÈ
להסקה;daabישראל"); השדות מן  שמלקטים דקים עצים äøLkÀÅÈהיינו 

סתם. "ושרף" אלא "עצים", בתורה כתוב שלא –dèéLôä אם – ÄÀÄÈ
עורה, את מעליה הסיר  הפשיטה, הפרה את ששחט –dçzðåלאחר ÀÄÀÈ

כולה, את שרף כך  ואחר  לנתחים, אותה אמנם äøLkוחתך  – ÀÅÈ
שריפתה  הכתוב מקיש שכן שלמה, כשהיא לשרפה צריך  לכתחילה

שלמה  כשהיא שריפתה אף שלמה, כשהיא שחיטתה מה לשחיטתה,

א), יא , חולין גמרא  לפני(ספרי; וניתחה הפשיטה אם בדיעבד אבל

את  "ושרף שנאמר : נפסלת, אינה כולה, את ששרף כל שריפתה,
dxyaהפרה... z`e dxer z`: ודרשו ,"dxya z`e dxer z` בין –

במחובר . בין וניתוח døNaî,בהפשט ìBëàì úðî ìò dèçLÀÈÈÇÀÈÆÁÄÀÈÈ
dîcî úBzLìå,מדמה לשתות מנת על  או –äøLk, הקרבן כדין – ÀÄÀÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„óBñ ãòå älçzî äøta ïé÷eñòä ìk–íéãâa ïéànèî,äëàìîa dúBà íéìñBôe.dúèéçLa ìeñt da òøà ¨¨£¦©¨¨¦§¦¨§©§©§¦§¨¦§¦¨¦§¨¨¥©¨§¦§¦¨¨
–íéãâa äànèî dðéà.dúéfäa da òøà,dìeñt éðôì da ÷ñBòä ìk–íéãâa äànèî,dìeñt øçàì–dðéà ¥¨§©§¨§¨¦¥©¨§©¨¨¨¨¨¥¨¦§¥§¨§©§¨§¨¦§©©§¨¥¨

íéãâa äànèî;dl÷ døîç àöîð.da ïéìòBî íìBòì,íéöò dì ïéaøîe,ïäëáe íBia äéNòîe.úìñBt äëàìnä §©§¨§¨¦¦§¨ª§¨ª¨§¨£¦¨©§¦¨¥¦©£¤¨©§Ÿ¥©§¨¨¤¤
øôà äNòzL ãò da.øôàä úà eìéhiL ãò íéna úìñBt äëàìnäå. ¨©¤¥¨¤¥¤§©§¨¨¤¤©©¦©¤©¦¤¨¥¤

cdxta oiweqrd lk:óåñá ïéá òöîàá ïéá äìéçúá ïéá ,äéúåãåáò ìëî úçàá ,äîåãà.micba oi`nhnêåîñå äøôä úôéøù êåú ìà êéìùäå áéúëã
êãîéìå áåúëä àá àìà ,ïëù ìë àì óøåùä ,íéãâá àîèî áåæàä úà êéìùîä íàå ,åéãâá ñáëé äúåà óøåùäå áéúë äúôéøùáå ,ïäëä åéãâá ñáéëå äéì

:íéãâá ñåáë íéðåòè åéäéù óåñ ãòå äìéçúî äøôá íé÷ñåòä ìë ìò.dk`lna dze` milqeteäîò úøçà äëàìî äùòéù àìå ,äúåà èçùå áéúëã
äùòéúù ãò äúèéçù úòùî äá úìñåô äëàìîù åðãîì ,äúôéøù íò úøçà äëàìî äùòéù àìå [äøôä úà óøùå] áéúë äúôéøùá ïëå .äúèéçù úòùá

:øôà.dzhigya leqt da rxi`:äúàæäá ìåñô äá òøéàã àéîåã ,äëàìî úîçî ìåñô àìà .äìéáð íåùî íéãâá äàîèî ë"àã ,äèéçùá äìáðúðù àì
.micba d`nhn dpi`äèéçùä úéùòð øáë ,äàæäá ìåñô äá òøéà ìáà .úåøùëá íåìë äøô íùì ïééãò äá äùòð àì ïë íà ,ìåñôá äúèéçùã ïåéëã

:øùëäá.da oilren mlerløôàá ïéà ,øôà úéùòðù øçàì ìáà .øôà äùòéúù ãò ,äìéòî ïáø÷ áééç ,äúôéøù øçàì ïéá äúôéøù éðôì ïéá äðîî äðäðä
:ïéìòåî ïéà äøôàá ,ïéìòåî äá ,àéä .äá ïéìòåîù ãîìî ,úàèç .àéä úàèç áéúëã ,äìéòî íåùî.mivr dl oiaxne:øôà äùòéúù ãò à÷åã éîðdiyrne

.meiaíéùìå ,éåìéî àø÷ðä àåäå øàáä ïî íéîä áåàùìå ,äìéìá äøôä øôà óåñàì íéìåëéù .ùåãé÷äå éåìéîäå äøôà úôéñàî õåç ,ùøôî àúôñåúá
.øæá íéøùë íäù ,äàæääå ùåãé÷äå éåìéîäå äøôà úôéñàî õåç ,ïäëá ,äøô äùòî ìëå .äìéìá úåùòì øúåî äæ ìë ,ùåãé÷ àø÷ðä àåäå øôàä äëåúá

`xephxa yexit

דבר למקומו חוץ או לזמנו  חוץ לאכול מעבודותיו  באחת שהמחשב
אותו  פוסלת זו  מחשבה שאין  כשר , לאכול , דרכו  זבחים שאין (עיין

ג ) למחר,ג, דמה להזות קבלה או  שחיטה בשעת חשב אם אבל .
"חטאת". קראה והתורה הואיל  קדשים, כדין  øæòéìàפסולה, éaøÇÄÁÄÆÆ

äøta úìñBt äáLçî ïéà :øîBà בשעת חישב שאפילו כלל, – ÅÅÇÂÈÈÆÆÇÈÈ
הולך אליעזר רבי נפסלת. אינה למחר, דמה להזות קבלה או שחיטה
בחוץ. נעשית והיא הואיל  הקדשים, כדין הפרה דין  שאין  לשיטתו ,

.xfril` iaxk dkld oi`e

מה  על מוסבים אליעזר  רבי שדברי  מברטנורא, והרב הר "ש לפי בארנו 
כותבים, יש אבל  עליו . חולק אליעזר רבי  ובזה קמא, תנא מדברי  שמדייקים
שניהם, דברי  את לפרש אפשר  אלא זו , בדרך במחלוקת להידחק צורך  שאין
הקרבן מעבודות באחת המחשב שהזכרנו : בענין שכן במשנה, שמפורש במה
פוסל והוא קמא, תנא על  חולק אליעזר  רבי לאכול , דרכו שאין דבר  לאכול
פוסל הוא שבזבחים פי  על שאף להשמיע, אליעזר  רבי  כאן ובא הקרבן, את
כזו מחשבה שאף סובר , שהוא לפי לאכול , דרכו שאין  דבר לאכול  במחשב
בה  פוסלת מחשבה שאין  לפי  פוסל, אינו  בפרה מקום מכל בזבחים, פוסלת

.("dpexg` dpyn")
קמא: תנא בדברי גורסים dleqtmeiויש zetqez" oiir ;epzpynl eyexita m"anxd)
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äøta ïé÷eñòä ìk,מעבודותיה באחת אדומה, –ãòå älçzî ÈÈÂÄÇÈÈÄÀÄÈÀÇ
óBñ,האפר אסיפת ועד  השחיטה מתחילת –íéãâa ïéànèî– ÀÇÀÄÀÈÄ

ו-ז ):שנאמר  יט , תולעת (במדבר  ושני  ואזוב ארז  עץ הכהן  "ולקח
נאמר כך ואחר  הכהן", בגדיו  וכבס הפרה, שרפת תוך  אל והשליך 

ח ): שם, אם (שם בספרי: ודרשו  במים", בגדיו  יכבס אותה "והשורף
שכן? כל לא הפרה את השורף בגדים, מטמא האזוב את המשליך

הכתוב  בא אלא בגדיו"? יכבס אותה "והשורף לומר  תלמוד  ומה
שטעונים  סוף, ועד  מתחילה הפרה בעבודות העוסקים כל  על ללמד 

בגדים; äëàìîaכיבוס dúBà íéìñBôe מ עשה שאם לאכה – ÀÄÈÄÀÈÈ
שנאמר פסולה, היא הרי  בפרה, עוסק שהוא בשעה שם ,אחרת (שם 

" פוסלת hgyeג): מלאכה שתהא הפרה על  ולימד  הכתוב בא אותה",
ונאמר  ה):בשחיטתה, שם , ולימד(שם  הכתוב בא הפרה", את "ושרף

הכתובים  שני  שנאמרו  וכיון  בשריפתה, פוסלת מלאכה שתהא הפרה על 
עד שחיטתה משעת בפרה פוסלת שמלאכה למדים, נמצאנו  הללו,

אפר. dúèéçLaשתיעשה ìeñt da òøà: מבואר במפרשים – ÅÇÈÀÄÀÄÈÈ
אלא  נבילה, משום בגדים מטמאה כן שאם בשחיטתה, שנתנבלה לא

שחיטתה בשעת שעשה מלאכה מחמת פסול  בה הרא"ש ;שאירע (הר"ש;

שהרי זה , פירוש על שתמה  איגר עקיבא  רבי תוספות ועיין ברטנורא ;

משנה  א פרק כלים  במסכת  ששנינו  כמו בגדים , מטמא  אינו  בנבילה  הנוגע 

בועז "), ישראל, "תפארת  ועיין במגע; בגדים  וחשוכי äànèîב: dðéàÅÈÀÇÀÈ
íéãâa פרה תורת עליה  אין  עדיין  בשחיטה, הפרה שנפסלה שכיון – ÀÈÄ
dúéfäaאדומה. da òøà כגון בהזייתה, פסול  אירע אם אבל – ÅÇÈÀÇÈÈÈ

מלאכה, íéãâaמחמת äànèî ,dìeñt éðôì da ÷ñBòä ìkÈÈÅÈÄÀÅÀÈÀÇÀÈÀÈÄ
כדינה, ונשחטה הואיל –dìeñt øçàì,שנפסלה לאחר בה העוסק – ÀÇÇÀÈ
íéãâa äànèî dðéà.בגדים מטמאה אינה שמשנפסלה –àöîð ÅÈÀÇÀÈÀÈÄÄÀÈ

dl÷ døîç שאירע פסול, מחמת לפסלה בה שמחמירים החומרה – ËÀÈËÈ
בגדים. עוד מטמאה שאינה לה קולה היא ìòBîבה, íìBòìda ïé ÀÈÂÄÈ

שריפתה, לאחר  בין  שריפתה לפני  בין פרוטה, בשווה ממנה הנהנה –
אין  אפר, שנעשתה לאחר  אבל מעילה. קרבן חייב אפר , שתיעשה עד 

שנאמר מעילה, משום ט ):באפר שם , id`"(שם z`hg" ממה ולמדים –
קראה שנאמר :"z`hg"שהתורה וממה בה, דורשים:"id`"שמועלים

באפרה. מועלים ואין מועלים íéöòבה dì ïéaøîe להרבות מותר  – ÇÀÄÈÅÄ
אפר, משנעשתה אבל  אפר, שתיעשה עד דווקא אבל בשריפתה, עצים

מקלה אפר  כמערב זה הרי  אחד , עץ אפילו בה הוסיף mivrnאם xt`)
(oileg ikxvl etxypyהפרה f).באפר ,h oldlk)íBia äéNòîe– ÇÂÆÈÇ

בלילה, ולא ביום, אלא אינם הפרה ielinde,מעשי ,dxt` ztiq`n ueg
המים, מילוי  שכלyeciwde,היינו  המים, בתוך האפר  את ליתן  היינו 

בלילה; לעשות מותר משעת ïäëáeזה בכהן , הפרה מעשי  וכל – ÀÙÅ
והקידוש, המים ומילוי האפר  אסיפת אבל  אפר , שתיעשה עד  השחיטה

וקטן; שוטה מחרש  חוץ באשה, ואפילו בזר , כשרים `ztiqכולם
,dxt` ט ):שנאמר שם, ודרשו:(שם  טהור", איש להכשיר`yi"ואסף –

הזר , האשהxedhאת את להכשיר  א );– מג, yeciwde,(יומא  mind ielin
יז ):שנאמר  שם , ודרשו:"ולקחו (שם  החטאת" שריפת מעפר לטמא

נאמר זה פסוק שכן בקידוש, גם כשרים האפר באסיפת הכשרים אותם

עליו  "ונתן  פסוק: באותו נאמר  המים מילוי ואף האפר; אסיפת אחרי
אל המים שיתן כלי ", "אל  שנאמר ממה ודרשו כלי ", אל  חיים מים

המילוי  והיינו  תחילה טוב").כלי יום "תוספות עיין א ; מג, יומא  (גמרא 

שנאמר בזר , כשרה הטמא על  החטאת מי  הזאת יט ):ואף שם, (שם 

כהן ; שאינו  בין  כהן  שהוא בין  – הטמא" על הטהור  oke"והזה
da úìñBt äëàìnä,ברישא ששנינו כמו –øôà äNòzL ãò ÇÀÈÈÆÆÈÇÆÅÈÆÅÆ

על  לעיל: ששנינו  מה כל  על  מוסבה זו  פיסקה –,da milrenועל
,mivr dl miaxnועל,odkae meia diyrnועל.da zlqetd dk`lnd

íéna úìñBt äëàìnäå במלאכה ועסק לקידוש מים שהממלא – ÀÇÀÈÈÆÆÇÇÄ
אותם  שמערה בשעה או הולכתם בשעת או  מילואם בשעת אחרת

כלי  אל שנאמר (רמב"ם )מכלי  המים, את ט):פסל שם, "והיתה (שם 
ודרשו : היא", חטאת נדה למי למשמרת, ישראל  בני  dcpלעדת inl

izdw - zex`ean zeipyn
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‡úàhçì ñøç éìk àéánä–ìáBè,ïLákä ìò ïìå;äãeäé éaøøîBà:øLëå àéáî àeä úéaä ïî óà,ìkäL ©¥¦§¦¤¤§©¨¥§¨©©¦§¨©¦§¨¥©¦©©¦¥¦§¨¥¤©Ÿ

úàhçä ìò íéðîàð.äîeøzáe–ìèBðå ïLákä úà çúBt;ïBòîL éaøøîBà:éðMä øãqä ïî;éñBé éaøøîBà: ¤¡¨¦©©©¨©§¨¥©¤©¦§¨§¥©¦¦§¥¦©¥¤©¥¦©¦¥¥
éLéìMä øãqä ïî. ¦©¥¤©§¦¦

·hçì éìk ìéaènäíéeàø íðéàL íéîa úàLc÷ì–éøöábðì C;Lc÷ì íéeàø íäL íéîa–éøö BðéàC ©©§¦§¦§©¨§©¦¤¥¨§¦§©¥¨¦§©¥§©¦¤¥§¦§©¥¥¨¦
ábðì.éñBäì íàïéLc÷î íéî BëBúì ó–éøö Ck ïéáe Ck ïéaábðì C. §©¥¦§¦§©¦§ª¨¦¥¨¥¨¨¦§©¥

:ïäë åðéàù ïéá ïäë àåäù ïéá ,àîèä ìò øåäèä äæäå øîåà àåä äàæäáå .íãà ìëá äøùë øôàä úôéñàù ãîìî ,øåäè ùéà óñàå áéúëã ,äøôà úôéñà
.mina zlqet dk`lndeíéìñôð íéî êë ,ìéòì ïðéáúëãë äëàìîá úìñôð úàèç äî ,[àéä úàèç] äãð éîì úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå áéúëã
:éåìéîä úòùî äëàìîá.xt`d z` elihiy cråìéèäù øçàì íàå ,àîèä ìò ïéæî íäîå íéîá øôàä äàøéúù øåòéùë äøôä øôàî íéîá íéìéèîù

:ìñô àì ,äúàæä úòùá äîò úøçà äëàìî äùò íéîá øôàä
d`.z`hgl qxg ilk `iand:úàèç éî åà úàèç øôà åá çéðäì ñøç éìë åðîî úåð÷ì øöåéä ìöà êìåäù.oyakd lr ole laehïøîåùì ìéçúî

:äàîåè ìá÷ì ïúëàìî øîâ àåäã ,ïùáëá åôøöéù íãå÷î õøàä íò ïäá òâé àìù äøäèá.xyke `ian `ed ziad on s` xne` dcedi 'xïðéðîéäîã
ìë àäé àìù ,úåçðîì ïîùå íéëñðì ïéé úøäè ìò íéðîàð õøàä éîòã ùãå÷á øîåç ÷øôá ïðéøîàãë ,úàèç úøäè ìò åøîùù øîåà íà õøàä íòì äéì

:äãåäé 'øë äëìäå .åîöòì äîåãà äøô óøåùå åîöòì äîá äðåá ãçàå ãçà.dnexzae:äîåøú åá çéðäì ñøç éìë àéáî íà.lhepe oyakd z` gzet
øîåà ïåòîù 'ø :äîåøúá åøéîçä àìã ,õøàä íò åá òâð àîù ïðéùééç àì ,åéáâ ìò ÷áà àìîå çúôð àì ïééãòã ïåéëã .ïøîù àìå ïôåøö øîâðù â"òà
éáøå .éøù ïåùàø úçúù éðùä øãñî ìáà ,åá ïéùîùîî ìëä ãéã ,ïåùàø øãñî ìèåð ïéà ,íéìë åðîî ìèðå ïùáëä úà õøàä íò çúô íà .éðùä øãñî
øãñî óà ç÷åìå ,äøäè ú÷æçá ìëä éøä çåúô ïùáëä àöîù ô"òà àìà ,éñåé 'øë àìå ïåòîù 'øë àì äëìä ïéàå .éðùä øãñî óà øñàå øéîçî éñåé

:ïåùàø
a.z`hgl ilk liahndíééç íéî íðéàù äå÷î éîá ïåâë ,ùã÷ì ïééåàø ïéàù íéîá åìéáèä íà ,øôàá íùã÷ìå íéî åá úåàìîì éãë åìéáèäù óèù éìë

.abpl jixv:áâðì êéøö ïéà ,ùã÷ì ïééåàøä íééç íéîá åìéáèä íà ìáà .ïééåàøá íééåàø íðéàù åáøòúé àîù .éìëä.miycewn min ekezl seq`l m`e
ïî÷ì ïðúå ,íéùãå÷îá íéùãå÷î íðéàù åáøòúé àìù ,áâðì êéøö ,íééç íéîá åìéáèä åìéôà ,øôàä úà íäéìò ïúð øáëù íéî åëåúì ñéðëäì åìéáèä íàå

:ìåñô íéî äëåúì ìôðù úàèç ìù úéçåìö

`xephxa yexit

`id z`hg המים כך במלאכה, נפסלת הפרה) (היינו חטאת מה –

המילוי, משעת במלאכה øôàäנפסלים úà eìéhiL ãòלתוך – ÇÆÇÄÆÈÅÆ
שוב  נידה, מי  ונעשו ונתקדשו האפר  את בהם משהטילו  אבל  המים,

הזאתה. בשעת אפילו המקודשים במים פוסלת המלאכה אין

שריפתה  ה"ספרי ") פי (על  הר"ש שלדעת המפרשים, נחלקו שריפתה זמן  בענין 
כשרה  אינה ששריפתה משמע שממשנתנו  כותב, הגר"א אבל כשרה. בלילה
ב), (מב, יומא במסכת המובאת מברייתא לכך ראיות מביא ואף ביום, אלא

היא סופר טעות הספרי , מן הר"ש שמביא שמה מסיק הוא "`edilומכאן  oiir)
.("`ax
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ולקידוש. המים למילוי  הטהורים בכלים דן פרקנו 

àéánä,היוצר מן  להביא ההולך –úàhçì ñøç éìk למלא – ÇÅÄÀÄÆÆÀÇÈ
חטאת, באפר  לקדשם כדי מים שאפילו ìáBèבו חטאת, לשם – Å

לחטאת כטמא נחשב הריהו גמור , טהור i),הוא ,a dbibg oiir)ïìåÀÈ
ïLákä ìò,לחטאת הכלי  את לשמור  כדי  חרס, כלי  צורפים שבו  – ÇÇÄÀÈ

לאחר הארץ עם בו  יגע שלא הכבשן, בתוך עדיין שהכלים משעה

טומאה. לקבל מלאכתו ונגמרה בכבשן øîBà:שנצרף äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
úéaä ïî óà,היוצר של –àéáî àeä,חרס כלי –øLëå אם – ÇÄÇÇÄÅÄÀÈÅ

חטאת, לשם ששמרו  אומר , úàhçäהיוצר ìò íéðîàð ìkäLÆÇÙÆÁÈÄÇÇÇÈ
שמפני לחטאת, טהור  שהכלי לומר  נאמנים הארץ עמי  אפילו –

ובגמרא בה; נזהרים הכל בה שעשו יתירות ומעלות (חגיגה חומרתה

א) שלא כב, למנחות, ושמן לנסכים יין  טהרת על נאמנים הכל אמרו :

אדומה  פרה ושורף לעצמו במה ובונה הולך  ואחד אחד  כל יהא
dcedi.לעצמו . iaxk dkldeäîeøzáe חרס כלי להביא הרוצה חבר – ÇÀÈ

תרומה, לתוכו  ליתן היוצר  ìèBðåמן ïLákä úà çúBt את – ÅÇÆÇÄÀÈÀÅ
ועדיין  שהואיל שמר ֹו, ולא מלאכתו, נגמרה שכבר  פי על אף הכלי ,

שמא  חוששים אין  גביהם, על אבק מלאים והכלים הכבשן נפתח לא

על ללון  צריך שיהא בתרומה החמירו שלא בכלי , הארץ עם נגע
בחטאת; כמו  ולשמור  øãqäהכבשן  ïî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÅÆ

éðMä, בכבשן הסדורים הכלים של השני  הסדר מן כלי  נוטל החבר – ÇÅÄ
שמא  שחוששים לפי הכבשן, פתח שממול הראשון הסדר  מן לא אבל 

הללו ; בכלים ונגע הכבשן  את הארץ עם פתח øîBà:כבר éñBé éaøÇÄÅÅ
éLéìMä øãqä ïî אף ליטול  החבר על  ואוסר  מחמיר יוסי  רבי – ÄÇÅÆÇÀÄÄ

הראשון  הסדר מן כלי הארץ עם נטל שמא שחוששים השני , הסדר  מן
החזיר כך  ואחר השני, בסדר גם נגע כך  ידי ועל יפה, נצרף אם לבדקו

השלישי . מהסדר אלא יטול  לא הלכך למקומו . שנטל  הכלי oi`eאת
.iqei iaxk `le oerny iaxk `l dkld

ב ה נ ש מ ר ו א ב

éìk ìéaènäשטף כלי היינו –,(dewna dxdh el yiy ilk)úàhçì ÇÇÀÄÀÄÀÇÈ
חטאת, באפר לקדשם כדי מים בו  למלא –íéeàø íðéàL íéîaÀÇÄÆÅÈÀÄ

Lc÷ì כגון לקידוש , ראויים שאינם במים הכלי  את הטביל  אם – ÀÇÅ
חיים, מים שאינם מקוה ábðìבמי  Céøö,הטבילה לאחר הכלי את – ÈÄÀÇÅ

החיים; במים ראויים שאינם המים יתערבו שלא íäLכדי  íéîaÀÇÄÆÅ
Lc÷ì íéeàø הראויים חיים במים הכלי את הטביל אם אבל  – ÀÄÀÇÅ

ábðìלקידוש , Céøö Bðéà המים שאף הטבילה, לאחר  הכלי  את – ÅÈÄÀÇÅ
לקידוש. ראויים מהטבילה בכלי óéñBäìהנשארים íà ורוב – ÄÀÄ

גורסים: seq`lהמפרשים m`ïéLc÷î íéî BëBúìהטביל אם – ÀÇÄÀËÈÄ
חטאת, באפר  נתקדשו  שכבר מים לתוכו להכניס כדי  הכלי ïéaÅאת

ábðì Céøö Ck ïéáe Ck לנגבו צריך חיים, במים הטבילו אפילו – ÈÅÈÈÄÀÇÅ
במים  מקודשים שאינם המים יתערבו שלא כדי  הטבילה, אחר 

מים  לתוכה שנפל חטאת של צלוחית א): (ט, להלן  ושנו  המקודשים,
פסולה. שהן , כל
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‡úàhçì ñøç éìk àéánä–ìáBè,ïLákä ìò ïìå;äãeäé éaøøîBà:øLëå àéáî àeä úéaä ïî óà,ìkäL ©¥¦§¦¤¤§©¨¥§¨©©¦§¨©¦§¨¥©¦©©¦¥¦§¨¥¤©Ÿ

úàhçä ìò íéðîàð.äîeøzáe–ìèBðå ïLákä úà çúBt;ïBòîL éaøøîBà:éðMä øãqä ïî;éñBé éaøøîBà: ¤¡¨¦©©©¨©§¨¥©¤©¦§¨§¥©¦¦§¥¦©¥¤©¥¦©¦¥¥
éLéìMä øãqä ïî. ¦©¥¤©§¦¦

·hçì éìk ìéaènäíéeàø íðéàL íéîa úàLc÷ì–éøöábðì C;Lc÷ì íéeàø íäL íéîa–éøö BðéàC ©©§¦§¦§©¨§©¦¤¥¨§¦§©¥¨¦§©¥§©¦¤¥§¦§©¥¥¨¦
ábðì.éñBäì íàïéLc÷î íéî BëBúì ó–éøö Ck ïéáe Ck ïéaábðì C. §©¥¦§¦§©¦§ª¨¦¥¨¥¨¨¦§©¥

:ïäë åðéàù ïéá ïäë àåäù ïéá ,àîèä ìò øåäèä äæäå øîåà àåä äàæäáå .íãà ìëá äøùë øôàä úôéñàù ãîìî ,øåäè ùéà óñàå áéúëã ,äøôà úôéñà
.mina zlqet dk`lndeíéìñôð íéî êë ,ìéòì ïðéáúëãë äëàìîá úìñôð úàèç äî ,[àéä úàèç] äãð éîì úøîùîì ìàøùé éðá úãòì äúéäå áéúëã
:éåìéîä úòùî äëàìîá.xt`d z` elihiy cråìéèäù øçàì íàå ,àîèä ìò ïéæî íäîå íéîá øôàä äàøéúù øåòéùë äøôä øôàî íéîá íéìéèîù

:ìñô àì ,äúàæä úòùá äîò úøçà äëàìî äùò íéîá øôàä
d`.z`hgl qxg ilk `iand:úàèç éî åà úàèç øôà åá çéðäì ñøç éìë åðîî úåð÷ì øöåéä ìöà êìåäù.oyakd lr ole laehïøîåùì ìéçúî

:äàîåè ìá÷ì ïúëàìî øîâ àåäã ,ïùáëá åôøöéù íãå÷î õøàä íò ïäá òâé àìù äøäèá.xyke `ian `ed ziad on s` xne` dcedi 'xïðéðîéäîã
ìë àäé àìù ,úåçðîì ïîùå íéëñðì ïéé úøäè ìò íéðîàð õøàä éîòã ùãå÷á øîåç ÷øôá ïðéøîàãë ,úàèç úøäè ìò åøîùù øîåà íà õøàä íòì äéì

:äãåäé 'øë äëìäå .åîöòì äîåãà äøô óøåùå åîöòì äîá äðåá ãçàå ãçà.dnexzae:äîåøú åá çéðäì ñøç éìë àéáî íà.lhepe oyakd z` gzet
øîåà ïåòîù 'ø :äîåøúá åøéîçä àìã ,õøàä íò åá òâð àîù ïðéùééç àì ,åéáâ ìò ÷áà àìîå çúôð àì ïééãòã ïåéëã .ïøîù àìå ïôåøö øîâðù â"òà
éáøå .éøù ïåùàø úçúù éðùä øãñî ìáà ,åá ïéùîùîî ìëä ãéã ,ïåùàø øãñî ìèåð ïéà ,íéìë åðîî ìèðå ïùáëä úà õøàä íò çúô íà .éðùä øãñî
øãñî óà ç÷åìå ,äøäè ú÷æçá ìëä éøä çåúô ïùáëä àöîù ô"òà àìà ,éñåé 'øë àìå ïåòîù 'øë àì äëìä ïéàå .éðùä øãñî óà øñàå øéîçî éñåé

:ïåùàø
a.z`hgl ilk liahndíééç íéî íðéàù äå÷î éîá ïåâë ,ùã÷ì ïééåàø ïéàù íéîá åìéáèä íà ,øôàá íùã÷ìå íéî åá úåàìîì éãë åìéáèäù óèù éìë

.abpl jixv:áâðì êéøö ïéà ,ùã÷ì ïééåàøä íééç íéîá åìéáèä íà ìáà .ïééåàøá íééåàø íðéàù åáøòúé àîù .éìëä.miycewn min ekezl seq`l m`e
ïî÷ì ïðúå ,íéùãå÷îá íéùãå÷î íðéàù åáøòúé àìù ,áâðì êéøö ,íééç íéîá åìéáèä åìéôà ,øôàä úà íäéìò ïúð øáëù íéî åëåúì ñéðëäì åìéáèä íàå

:ìåñô íéî äëåúì ìôðù úàèç ìù úéçåìö

`xephxa yexit

`id z`hg המים כך במלאכה, נפסלת הפרה) (היינו חטאת מה –

המילוי, משעת במלאכה øôàäנפסלים úà eìéhiL ãòלתוך – ÇÆÇÄÆÈÅÆ
שוב  נידה, מי  ונעשו ונתקדשו האפר  את בהם משהטילו  אבל  המים,

הזאתה. בשעת אפילו המקודשים במים פוסלת המלאכה אין

שריפתה  ה"ספרי ") פי (על  הר"ש שלדעת המפרשים, נחלקו שריפתה זמן  בענין 
כשרה  אינה ששריפתה משמע שממשנתנו  כותב, הגר"א אבל כשרה. בלילה
ב), (מב, יומא במסכת המובאת מברייתא לכך ראיות מביא ואף ביום, אלא

היא סופר טעות הספרי , מן הר"ש שמביא שמה מסיק הוא "`edilומכאן  oiir)
.("`ax

y c e w z a y
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ולקידוש. המים למילוי  הטהורים בכלים דן פרקנו 

àéánä,היוצר מן  להביא ההולך –úàhçì ñøç éìk למלא – ÇÅÄÀÄÆÆÀÇÈ
חטאת, באפר  לקדשם כדי מים שאפילו ìáBèבו חטאת, לשם – Å

לחטאת כטמא נחשב הריהו גמור , טהור i),הוא ,a dbibg oiir)ïìåÀÈ
ïLákä ìò,לחטאת הכלי  את לשמור  כדי  חרס, כלי  צורפים שבו  – ÇÇÄÀÈ

לאחר הארץ עם בו  יגע שלא הכבשן, בתוך עדיין שהכלים משעה

טומאה. לקבל מלאכתו ונגמרה בכבשן øîBà:שנצרף äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
úéaä ïî óà,היוצר של –àéáî àeä,חרס כלי –øLëå אם – ÇÄÇÇÄÅÄÀÈÅ

חטאת, לשם ששמרו  אומר , úàhçäהיוצר ìò íéðîàð ìkäLÆÇÙÆÁÈÄÇÇÇÈ
שמפני לחטאת, טהור  שהכלי לומר  נאמנים הארץ עמי  אפילו –

ובגמרא בה; נזהרים הכל בה שעשו יתירות ומעלות (חגיגה חומרתה

א) שלא כב, למנחות, ושמן לנסכים יין  טהרת על נאמנים הכל אמרו :

אדומה  פרה ושורף לעצמו במה ובונה הולך  ואחד אחד  כל יהא
dcedi.לעצמו . iaxk dkldeäîeøzáe חרס כלי להביא הרוצה חבר – ÇÀÈ

תרומה, לתוכו  ליתן היוצר  ìèBðåמן ïLákä úà çúBt את – ÅÇÆÇÄÀÈÀÅ
ועדיין  שהואיל שמר ֹו, ולא מלאכתו, נגמרה שכבר  פי על אף הכלי ,

שמא  חוששים אין  גביהם, על אבק מלאים והכלים הכבשן נפתח לא

על ללון  צריך שיהא בתרומה החמירו שלא בכלי , הארץ עם נגע
בחטאת; כמו  ולשמור  øãqäהכבשן  ïî :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÅÆ

éðMä, בכבשן הסדורים הכלים של השני  הסדר מן כלי  נוטל החבר – ÇÅÄ
שמא  שחוששים לפי הכבשן, פתח שממול הראשון הסדר  מן לא אבל 

הללו ; בכלים ונגע הכבשן  את הארץ עם פתח øîBà:כבר éñBé éaøÇÄÅÅ
éLéìMä øãqä ïî אף ליטול  החבר על  ואוסר  מחמיר יוסי  רבי – ÄÇÅÆÇÀÄÄ

הראשון  הסדר מן כלי הארץ עם נטל שמא שחוששים השני , הסדר  מן
החזיר כך  ואחר השני, בסדר גם נגע כך  ידי ועל יפה, נצרף אם לבדקו

השלישי . מהסדר אלא יטול  לא הלכך למקומו . שנטל  הכלי oi`eאת
.iqei iaxk `le oerny iaxk `l dkld

ב ה נ ש מ ר ו א ב

éìk ìéaènäשטף כלי היינו –,(dewna dxdh el yiy ilk)úàhçì ÇÇÀÄÀÄÀÇÈ
חטאת, באפר לקדשם כדי מים בו  למלא –íéeàø íðéàL íéîaÀÇÄÆÅÈÀÄ

Lc÷ì כגון לקידוש , ראויים שאינם במים הכלי  את הטביל  אם – ÀÇÅ
חיים, מים שאינם מקוה ábðìבמי  Céøö,הטבילה לאחר הכלי את – ÈÄÀÇÅ

החיים; במים ראויים שאינם המים יתערבו שלא íäLכדי  íéîaÀÇÄÆÅ
Lc÷ì íéeàø הראויים חיים במים הכלי את הטביל אם אבל  – ÀÄÀÇÅ

ábðìלקידוש , Céøö Bðéà המים שאף הטבילה, לאחר  הכלי  את – ÅÈÄÀÇÅ
לקידוש. ראויים מהטבילה בכלי óéñBäìהנשארים íà ורוב – ÄÀÄ

גורסים: seq`lהמפרשים m`ïéLc÷î íéî BëBúìהטביל אם – ÀÇÄÀËÈÄ
חטאת, באפר  נתקדשו  שכבר מים לתוכו להכניס כדי  הכלי ïéaÅאת

ábðì Céøö Ck ïéáe Ck לנגבו צריך חיים, במים הטבילו אפילו – ÈÅÈÈÄÀÇÅ
במים  מקודשים שאינם המים יתערבו שלא כדי  הטבילה, אחר 

מים  לתוכה שנפל חטאת של צלוחית א): (ט, להלן  ושנו  המקודשים,
פסולה. שהן , כל
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז ìkדף :áø øîà ,äãeäé áø øîà æé(המקשר)Búî ìò [äM÷únä] ¨©©§¨¨©©¨©¦§©¤©¥

áøc déúeááLa éàåäc àúzà àéää .äëBa àeä øçà úî ìò ,éàcî øúBé¥¦©©¥©¥¤©¦¦§¨©£¨¦§¦§¥§©
,àúeøéúéa déìò àéëa úåä ,eäéðéî ãç áéëL .íéða äòáL dì eåä ,àðeä¨£¨¦§¨¨¦¨¦©¦©§£¨¨§¨£¥¦¥¨
,úzéö éà :dì çìL .déa äçbLà àì .éëä éãáòz àì :àðeä áø dì çìL̈©¨©¨¨©©§¦¨¦¨©§§¨¥¨©¨¦©§©
,eälek eúîe ,[úéî] Cãéàì àzãåæ àúzéà àéää Leîéz ,àì éàå ,áèeî¨§¦¨¦©¦¦§¨§©§¨§¦¨¦¥§

.äúîe ,dLôðì àzãåæ Leîéz :dì çìL .àéëa à÷ úåäå('י כ"ב: (ירמיהו ©£¨¨¨§¨¨©¨¦§©§¨§©§¨¥¨
eãðz ìàå" .éàcî øúBé ,"úîì ekáz ìà" ,"Bì eãðz ìàå ,úîì ekáz ìà"©¦§§¥§©¨ª©¦§§¥¥¦©§©¨ª

ìL ?ãöék àä .øeòMkî øúBé ,"Bì,ãtñäì äòáL ,éëáì [íéîé] äL ¥¦©¦¨¥©§Ÿ¨¨¦¦§¦¦§¨§¤§¥
ìLïàkî .úøtñúìe õeäâì íéLízà ïéà :àeä Ceøa LBãwä øîà ,Cìéàå §Ÿ¦§¦§¦§Ÿ¤¦¨¨¥¨¨©©¨¨¥©¤

.épnî øúBé åéìò íéîçøî(שם)CìBäì :äãeäé áø øîà ,"Cìäì Bëá eëa" §©£¦¨¨¥¦¤¦§¨©Ÿ¥¨©©§¨©¥
àìa ìéæàc ïàîì àlà ,àìáà éáì ìéæà àì éåì ïa òLBäé éaø .íéða àìa§Ÿ¨¦©¦§ª©¤¥¦¨¨¦§¥¤§¨¤¨§©§¨¦§¨
."BzãìBî õøà úà äàøå ãBò áeLé àì ék ,CìBäì Bëá eëa" :áéúëc ,éða§¥¦§¦§¨©¥¦Ÿ¨§¨¨¤¤¤©§
áø øîàc ,déîòèì àðeä áø .da äðLå äøáò øáòL äæ :øîà àðeä áø©¨¨©¤¤¨©£¥¨§¨¨¨©¨§©£¥§¨©©
à÷ìñ ,'Bì äøzä' .Bì äøzä ,da äðLå äøáò íãà øáòL ïåék :àðeä¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨ª§¨ª§¨©§¨

ìL ,ìáà :éåì éaø øîà] !øzäk Bì úéNòð :[àîéà] àlà ?Czòcíéîé äL ©§¨¤¨¥¨©£¥§¤¥¨©©¦¥¦¨¥§Ÿ¨¨¦
ìMî .åéúBëøé ézL ïéa Bì úçpî áøç elàk Bîöò úà äàøé ,íéðBLàøääL ¨¦¦¦§¤¤©§§¦¤¤ª©©¥§¥©§¨¦§Ÿ¨

úøáBò elàk ,Cìéàå ïàkî .úéåæ ïø÷a Bãâðk Bì úçpî elàk ,äòáL ãò©¦§¨§¦ª©©§¤§§¤¤¨¦¦¨¨¥¨§¦¤¤
.÷eMa Bãâðk§¤§©

äî ,Eì øîBì ?änãà äøôì íéøî úúéî äëîñð änì :éîà éaø øîà çé¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¦©¦§¨§¨¨£ª¨©§©
:øæòìà éaø øîà .úøtëî íé÷éãö ìL ïúúéî óà ,úøtëî änãà äøẗ¨£ª¨§©¤¤©¦¨¨¤©¦¦§©¤¤¨©©¦¤§¨¨
,íéøtëî äðäk éãâa äî :Eì øîBì ?äpäk éãâáì ïøäà úúéî äëîñð änì̈¨¦§§¨¦©©£Ÿ§¦§¥§ª¨©§©¦§¥§ª¨§©§¦

.úøtëî íé÷écö ìL ïúúéî óà©¦¨¨¤©¦¦§©¤¤
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dpin `wtpe ,difd diexw odilr zfzipd

aef`a yiy miixiydyoi`e ,od ileqt ixiy Ð

.zefdl oxiykdlùé íà 'åëå ïååëúð ïðúãë
äðùé áåæàázefdl miixiyd oiie`x :xnelk Ð

xfege el oeekzp `lc d`fd jixvy mc` lr

.liahdle xefgl jixv oi`e dpeyeäðùé àìÐ

[my] oi` dnda ly d`fdc dk`lna elqtpc

oda ziyrpy mink edl eede ,dilr d`fd

.dk`lnøåäè äæîìdfde" :ikd yixcc Ð

.xedh e`xw dfdy xg`l s` ,"xedhdàçéðä
'åë øîàã ïàîìwxta migafa `id `zbelt Ð

.(`,t) zaexrzdàøáâã àáâà`edy lk Ð

.exdhn eilr ozepyàðîá ìáàlahn `edy Ð

.xeriy dkixv ,ea aef` ilerab iy`x
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äæîìeyny axrie ,leahiy cr xedh epi` eilr oifn :dniz Ð `nh rbepe xedh eilr oifne

eilr oifn :xn`w ikdc xnel yie ?eilr oifnn ith `nh rbep ded i`nl ok m`e .xdhi

eilr oifn :xnel yi inp i` .d`neh el oinxeb z`hg in rbepe ,dxdh el znxeb d`fdd Ð

eilr eltpy xedh epiid Ð xedh.ixnbl xedh iedc ,d`fd

éàî`xnbl dil `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

dfnc xnel ,dizernynn `xw xwrnl

!ynn dfn :xni` ?`yep epiid `xwc dfne xedh

dfndc `nl` "xedhd dfde" aizkcn :xnel yi

llkn xedh dipin opiyxcc ab lr s`e .xedh

xyk `edy mei leah lr cnil Ð `nh `edy

.dpin rny izxz :xnel yi !dxta

àìàcrc :ol rnyn `w `de Ð `yep dfn i`n

i`n ok m` :il dniz .d`fd xeriyk ixcc

i` ,rbep Ð dfn i`n xn`c i`nn dia xcd `nrh

cere ,dfn aizkde rbep aizkde dil `iywc meyn

`d :`nil .qeaik ira `l rbep qeaik ira dfn

`l ik epiid Ð qeaik dia azk `le rbep azkc

ik epiid Ð qeaik irac dfne ,d`fd xeriyk rbep

`l ikd meync uxzl oi`e !d`fd xeriyk rbp

ira `l rbepc meyn yixtcke rbepa dil opinwen

rbepde" aizkcn ,xeriyka rbp ik elit` qeaik

dcpd ine ,qeaik dia azk `le "`nhi dcpd ina

.xeriyk oda yiy ,zefdl oie`xd min rnyn

i`c .ikd rnyn `l dcpd inc ,`zil i`ce `dc

,`yep aezkpe jixt ik ok m` Ð ikd `niz `l

xeriyk ixcc cr ol rnynw `d ipyn `w i`n

dcp in `yepde aezkil :jl iywiz izk` ?d`fd

,diifd ick oda yiy rnyn dcpd inc ,eicba qaki

ick oda yiy `wec rnyn dcpd in i` :cere

rbna `nhi `l diifd ick oda oi` ok m` ,diifd

rnyn milk zkqn yixac ,`zil `de ,llk

uxyd ze`nehd zea` :mzd opzc .rbna enhnc

ixd Ð diifd ick oda oi`y z`hg ine cr ,'eke

oi`nhn oi`e ,rbna milke mc` oi`nhn el`

Ð dfn i`n :xn`w ikdc uxzl oi`e .`yna

ide od oilewyc ,rbna oicd `ede ,`yep s` ,`yep

?`yep aezkle jixt i`n ,ok m`c .zwtn ediipin

`wec `pin` ded Ð `yep azk ded i` ipyil

iz` `zydc dfn azk ikdl ,rbna `le `yna

cr xn`wc ,ok rnyn epi` oeyld :cere .ediiexz

xeriyk rbpc cr xn`w `le d`fd xeriyk ixcc

ikdlc :yxtl d`xpe .micba qeaik oiprl d`fd

ded ok m`c ,qeaik oiprle rbna `nwe` `l

`de ,xenb xedh `ynae qeaik oiprl rbna rnyn

oiprl rbna `l` `inhn `lc d`neh ogky` `l

`nhn uxyc ab lr s` .dxedh `ynae qeaik

,qeaik ira `l mewn lkn Ð `yna `le rbna

`l rbnae qeaik ira `ynac ,`yna inwe` ikdl

dliapc ,da `veik d`neh ogky`c ,qeaik ira

i` .qeaik ira `ynae qeaik ira `le mc` `nhn

rnyne ikd rnyn dcpd inc :yxtl d`xp inp

,xeriyk oda oi` oia xeriyk oda yi oia ,ikd

rbepde aizk `dc ,rbna `nwe`l ivn `l ikdle

`nhi ,xeriyka elit` rnyne ,`nhi dcpd ina

.oda oi` oia xeriyk oda yi oia `pin` ded Ð "eicba qaki dcpd in `yepde" azk ded i`c ,d`fd xeriyk ixcc cr xn`wc `d `gip inp `zyde .micba qeaik `la ,dlw d`neh Ð `cixb
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אביע תשואות-חן על גודל הקורת רוח והנחת רוח שגרם לי בפרטיות, נוסף על גודל העניין והמצווה.
ממכתב ז' אייר, תשי"ט



רמב
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

äæéå ïéìåòáâ éùàø ìéáèéù.dpnn fizdl da `diy dliah oda mliahiy ick :xnelk Ð

'åë äëæù éî ìëin :ezcear xcqk ef xg` ef zexecq ,cinzd xcqa od zeipyn yly Ð

dixza hwp oeyicd dyrn xcq miiqyke ,'eke z` lhep iniptd gafn oeyica qiitl dkfy

dkfy in dpeye xfege ,zexp zahd dyrn yxtne ,'ek iphd z` lhep dxepna dkfy in

.oxciq jk :`nl` ,eizekld yxtne ,zxehwa

àåä äôöîä ùéà ïåòîù éáø ãéîú àðú ïàîÐ

xcq zeklda ixii`c `ziixaa dil opirnyc

.cinzdäéì ïðéòîù àëôéà àäåxac Ð

dinzq` biltc dil opirnyc ,`ed ediizbelt

cinzc dinzq inwezin `le ,cinz zkqnc

.dizeekïðúãodk el `a :cinz zkqna Ð

gafn ly zipetv zigxfn oxwl mcd z` wxefd

zg` dpzn dpetv dgxfn dpey`x dpzn ozep

myne ,oetvle gxfnl zxkip ,zipei m`b oink

ozepe zinexc ziaxrn oxwl el `ae jlede siwn

zepzn izy dperh dlerdy dnexc daxrn

ly dpeqkl` cbpk ef ,zepxw izya rax` ody

gafnd zegex rax`a mcd on `diy ick ,ef

`py i`n yxtn (a,eh) dinwle ,zepzn rax`k

.zepxw izxz ipdùéà ïåòîù éáø äìò éðúå
ãéîúá äðùî äôöîäoznn cinzd mc ozna Ð

dpey`x dpzn epnn zzl ,zeler x`y lk inc

,zipei m`b oink epxn`y enk mizy `idy zg`

zzle dwiqtdl ,mizy ody mizy dipyae

ez`ia jxck ,dnexc jk xg`e dligz daxrn

ribnyke ,mexcl axrnd on `ae siwn `edy

yxtn `nrhe ,weqita zepzn izy ozep oxwl

.(`,eh) dinwlàîåé øãñ àðú ïàî`pz o`n Ð

mei xcqa ixiinc zkqn jdc cinz xcql

cinzd xcqc zeipyn` biltc ,mixetkdiax Ð

biltc dil opirnyc ,`ed dtvnd yi` oerny

.cinzc dinzq`éðùä ñééôäonwlc oiwxita Ð

lka my eidy zeqiit rax` xcqa ixii` (`,dk)

oiqiitn eid ipy qiit ueaiw ztiq`a ipzwe ,mei

.zecear dxyr yly÷øåæ éîå èçåù éîz` Ð

ixa` dlrn ine ,iniptd gafn oycn ine ,enc

olrn jk xg`e ,eilr oze` oxceqe yakl cinz

,"jln zxcd mr aexa" meyn ,gafnl myn

oixfege oicxtzne ,dxyr yly jlede dpene

e ,dry xg`l oitq`pe(a,ck) onwle ,ziyily dtiq`a :xnelk ,iyily qiitl oifixkn

oitq`pe oixfege oicxtzn dnl yxtnmildz) xn`py ,dxfra lew ybxd `dzy ick Ð

."ybxa jldp midl` ziaa" (dpíéùãçitl ,mc` da dpy `l mlern :(`,ek) onwl xn`c ,mipyi `l la` ,zxhwd lxebl o`kl olek evawzi mdinin zxhw exihwd `ly mipdk Ð

.zxehwl zncew zexpd zahd dpin opirny mewn lkn ,"elig 'd jxa" dixza aizke (bl mixac) "jt`a dxehw eniyi" xn`py ,zxyrn dzidy'åëå úåøð éúù úáèäá ïàëonwl Ð

xn`c o`nl `ki` ,opaxe le`y `a` `bilte ,mizy aihne xfege ,mizpa zxg` dcear dyrpy cr oiznne ,wqet yng aihdyn ,zexpd zahda wiqtny opixn` (`,bl) iyily wxta

wiqtn enc zwixfe cinzd zhigya xn`c o`nl `ki`e ,edl wiqtn zxehwaipzwc `d jkld ,edl wiqtn zxhwa dil `xiaq ocic `pze ,dwqtdc `nrh yxtn (a,bl) onwle ,edl

`yixa zxhw`yixa dahd opzc `de ,xn`w zexp izy zahda Ð.xn`w zepey`x yng zahda Ðééáà àäåzcear dkxrn xcqc iqxiba xcqn ,(`,bl) iyily wxta ,onwl Ð

.meie mei lkàøîâã äéîùî.mdizeaxn elaiwy daiyid ipa lkn laewn xac Ðáéèéé àì`de ,mizy zahd xenbi jk xg`e ,rvn`a xihwi `l` ,xihwi jk xg`e ozray Ð

opax ixn`w aihidl ligzi jk xg`e dlgz xihwi xninl `kilxyt` i`e ,iia`c `zlina onwl miaezkd it lr ef xg` ef zexecq zecear lke ,dwqtd irac ol `niiw `dc Ð

zexpd zahdl zncew zxhw zxn` i`e ,cinzd mc zwixf xg`l cr xihwdl.da owiqtdl dcear cer jl oi` Ðáéèî øîåà ìåàù àáàdwqtde ,zxhwdl mcew mlek z` Ð

.cinzd mca
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åäðéîøåiiez`l jixv ded `l Ð 'eke dxepna dkfy ine iniptd gafn oeyica dkfy in

iziin `lc ikid ik ,zxehwe dxepna dkfy in `l` iniptd oeyica dkfy in

lirlc `cg hwp `l` .mzd ipzwc mixa`a dkfy ine oevigd gafn mexzl dkfy in `kd

dxepna dkfy inc opireny`l ,mdl jenqa zipypy iniptd gafn oeyic epiidc ,dipin

epi` iniptd gafn oeyicc ,ixii` xwaac zxehwae

ikde .ixii` xwaa inp `kdc oizipzne .xwaa `l`

mc zwixf ipzw oizipznac iieyw`l ivn ded inp

:`yixa ipzw (a,l) cinz zkqnae ,`yixa cinz

dkfy in xcde ,iniptd gafn oeyica dkfy in

enc zlawe cinzd zhigy ipzw xcde ,dxepna

xcde ,yakl mixa` z`lrd xcde ,ezwixfe

hwd xcde zxehwyakn oz`lrde mixa` zx

Ð `id dtvnd yi` oerny iax ipyn ike .gafnl

.jixt `yixa mzd ipzwc zexpne ,uxezn lkd f`

ïàîÐ `id dtvnd yi` oerny iax cinz `pz

opaxe dtvnd yi` oerny iaxc laiw `ped ax

`xiaq ikid rci `l la` ,dceard xcqa ibilt

.dil

øîà'ek zexp izy zahda o`k `iyw `l iia`

llkn ,iia` xn` `l` xn`w `lcn Ð

oizipznc `inex` opipyc `iepiyn dia xcd `lc

inp ipyn `l i`n` :ol `iywe .cinzc `idd`

oizipzne ,zexp izya `kdc oizipznc ikd

ied i` elit`c :il d`xpe ?zexp ynga cinzc

zwixf mzdc ,oizipzn` `bilt izk` ,ikd ipyn

,dxepnde iniptd gafn oeyic xza cinzd mc

inwe`l jixv ikdl .`yixa dwixf ipzw `kde

dahd inp oizipzna ipzw `lc `de .i`pzk

`l` aiyg `w `lc :xnel yi Ð zxehwd inwnc

yng zahde ,dceard xnb ody ,zexp izy zahd

:jenqa xn`ck ,lecb odk dyer did `l zexp

.ixen `w `nlra iiexe`

àéääo`n xn`w ik lirl Ð 'eke le`y `a`l

,`id dtvnd yi` oerny iax `nei `pz

le`y `a` Ð cinz `pz o`n :xninl ivn ded

`neic oizipzne ,`neic oizipzn` biltc ,`id

xnel dil `gipc :xnel yie !dilr ibiltc opaxk

oerny iax epiidc oizipznc `pzd my xikfdl

`icda dil ogky`c meyn :cere ,dtvnd yi`

.cinza dpyn dtvnd yi` oerny iax :xn`wc ,cinzc oizipzn` ibelti`l `z`c
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אף שנחת-רוח פרטי שלא בערך הוא לעניין המצווה שבדבר, עלי להביע רגשותי בהנוגע לי, ובפרט שדווקא עניינים טובים ומשמחים 
אין מצויים כל-כך.

ממכתב ז' אייר, תשי"ט
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:`xnbd daiyn .dze` dpy `ed `l ixd cinzéaø øîà àlà¤¨¨©©¦

,ïðçBé,jtidl xnel yiyàîBé øãñ àðz ïàî`pzd `ed in - ¨¨©¨¨¥¤¨
dpynd lr zwlegd `nei zkqnay cinzd xcq oipr z` dpyy

,cinz zkqna,àeä ätönä Léà ïBòîL éaøepivny myky ©¦¦§¦©¦§¤
.dceard xcq lr wleg ok enk ,dwixfd zxev lr `ed wlegy

xcq oipra dnvr `nei zkqna dpyiy dxizqa `xnbd dpc dzr
:dixg` e` zexpd zahd iptl dzid zxehwd m`d ,dceardéîøå§¨¥

ay epizpynn dxizq dyw -àîBé øãqà ,àîBé øãñmewn lr - ¥¤¨©¥¤¨
,`nei zkqna xg`ïðúceidy zelxebd oipn z` zx`and dpyna ¦§©

mdn cg` lka eidy zecearde ycwna mei lka(.dk oldl)d ,ñéét©¦
éðMäreawl ick did ,ea lixbdl ecnryèçBL éî,cinzd z`éî ©¥¦¦¥¦
÷øBæ,gafnd lr enc z`éîéðtä çaæî ïMãî éîezeptlxt`n ¥¦§©¥¦§¥©©§¦¦

,xgy ly zxehwl epikdl ,lenz` ly miiaxrd oia ly zxehwd
äøBðnä úà ïMãî éîely dwlcddn zeliztd xt` z` `ivedl ¦§©¥¤©§¨

,meid zwlcdl dpikdl aihidle lenz`íéøáà äìòî éîely ¦©£¤¥¨¦
dxfra mze` egzipy mewnn cinzdLákìmzelrdl zpn lr ©¤¤

.gafnd lr ok ixg`yi` mipdkd exftzd ipyd qiitd ixg`e
dpynd dkiynne .mitq`pe mixfeg eid aeye ,ezcearl(.ek),x`al

d,éLéìMä ñéétefixkd eayeñéôäå eàBa úøBèwì íéLãçel` - ©¦©§¦¦£¨¦©§¤§¨¦
dlri in lxeba szzydl e`ea mdinin zxehw exihwd `l oiicry
el` zeipynn ep` mirney mewn lkne .zxehwd z` xihwdl
xzei zncew dzid ipyd qiita dilr elixbdy zexpd zahdy

:`xnbd zvxzn .iyilyd qiita dilr eqitdy zxehwdnøîà̈©
,àéL÷ àì ,éiaàoldl x`eany itk(.bl)lk z` aihn did `l , ©©¥Ÿ©§¨

miizpiae ,wqete zexp yng aihn did `l` ,cgi zexpd zray
zexpd izy z` aihdl did xfeg okn xg`le ,zxehwd z` xihwd

,zeipynd oia dxizqd zvxezn dzrne ,mitqepdïàkepizpyna ¨
dpynd zwqer ,zexpd zahdl zncew zxehwdy x`eany

úBøð ézL úáèäa.mdl dncw zxehwd zxhwd ok`e ,mipexg`d ©£¨©§¥¥
mle`ïàkiptl dzid zexpd zahdy xn`py ipy wxta dpyna - ¨

xaecn zxehwdúBøð Lîç úáèäaeaihd mze` ok`y ,mipey`xd ©£¨©¨¥¥
.zxehwd zxhwd iptl

:`xnbd zl`eyàøîéîìxaeq iia`y xnel xyt` m`d - §¥§¨
eäì ÷éñôî úøBè÷ác,zexp izy zahdl zexp yng zahd oiaàäå §¦§¤©§¦§§¨

éiaàdidøcñîd xcq z` ecenlzaäëøòîycwnd zcearay ©©¥§©¥©£¨¨
,mei lkayàøîâc déîMîdaiyid icinlz elaiwy dn itk - ¦§¥¦§¨¨
,mdizeaxnåy `vnp eixac xcq itlãéîzä íãazhigya - §§©©¨¦

enc zwixfe cinzdeäì ÷éñôîzahdl zexpd yng zahd oia ©§¦§
.zexpd lk zahd ixg` xciq zxehwd z` eli`e ,zexpd izy

:`xnbd zayiinàéää ,àéL÷ àì ,éøîàmeid zecear xcq - ¨§¥Ÿ©§¨©¦
,iia` xn`y ycwnaìzrcìeàL àaàmcew eixacly ,xn`p §©¨¨

jkitle ,zxehwd z` xihwn did jk xg` wxe zexpd lk z` aihd
ici lr dzid zexp izy oial zexp yng zahd oiay dwqtdd

,cinzd zhigyàäiia` `ay `nei zkqna zeipynd izy - ¨
exn`p ,mdipia dxizqd z` ayiilìzrcïðaøz` xihwdl yiy §©¨¨

oia dwiqtdy `id zxehwde ,zexpd zahd xnb iptl zxehwd
xn`pdy xnel ozipe ,zexpd izy zahdl zexpd yng zahd
zxehwdy xn`pde ,xn`p zexpd ynga zxehwl mincew zexpdy

.xn`p zexpd izya zncew
:le`y `a`e minkg ewlgp da ,`ziixad z` `xnbd d`ian

úà áéèéé àì ,àéðúczray lkøéè÷é Ck øçàå úBøpäz` §©§¨Ÿ¥¦¤©¥§©©¨©§¦
,zxehwdøéè÷é àlàrvn`a zxehwd z`áéèéé Ck øçàåxenbi - ¤¨©§¦§©©¨¥¦

.zexpd z` aihidláéèî ,øîBà ìeàL àaàzray lk z` `ed ©¨¨¥¥¦
,okl mcew zexpdøéè÷î Ck øçàå:`xnbd zx`an .zxehwd z` §©©¨©§¦
àaàc àîòè éàîìeàLiptl ziyrp zexpd zray lk zahdy ©©£¨§©¨¨

,zxehwdáéúëcxgy ly zxehw zxhwda(f l zeny)xihwde' , ¦§¦§¦§¦
minq zxFhw oxd` eilrúøpä úà Báéèéäa ø÷aa ø÷aa,'dpxihwi ¨¨©£Ÿ§¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥Ÿ©§¦¤¨

mcewy weqtd on ep` mirneyxenbie 'zexpd z` eaihda' miiwi
,mzahdøãäåok ixg`e -'äpøéè÷é':`xnbd zxxan .zxehwl ©£©©§¦¤¨

ïðaøå,rvn`a zxehwd z` xihwiy mixaeqdàðîçø øîà÷ éàî- §©¨¨©¨¨©©§¨¨
.aezkd z` miyxec md cvik
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `nei(ipy meil)

,aezkd yxtzn jk :`xnbd zx`anäáèä ïcéòadryay - §¦©£¨¨
,zexpd izy z` aihin `edyúøBè÷ øè÷î àäzxak didz - §¥©§©§¤

zexp yng zahd oia xihwdl yiy o`kne ,zxhwen zxehwd
zxhwd ixg` zexp izy zahd didz jkae ,zexp izy zahdl

.zxehwd
ly mnrh itk aezkd z` jk yxtl gxkd `xnbd d`iane

:minkgàîéz àì éàcyxtl,éëäle`y `a` ixack yxtz `l` §¦Ÿ¥¨¨¦
ly zxehw ,jk xg` dpxihwi dpeekdy,íéaøòä ïéaxn`p da mby ¥¨©§©¦

,df oeyláéúëc(g l zeny)íéaøòä ïéa úøpä úà ïøäà úìòäáe' ¦§¦§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦
,'äpøéè÷éikeénð éëäaezkd z` yxtl lkep m`d÷éìãî àLéøác ©§¦¤¨¨¦©¦¦§¥¨©§¦

øãäå ,úBøðokn xg`l wxe -.íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷îéëå ¥©£©©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¦
àîézxn`z m`e -énð éëä,jk yxtzn df aezk s` ok`y - ¥¨¨¦©¦

àéðúäåweqta xn`p ,`ziixaa(`k fk my)eipaE oxd` FzF` KFxri' , §¨©§¨©£©£Ÿ¨¨
,'ø÷a ãò áøòîzexpd zkixray ,jkn miyxecdì ïzdxepna ¥¤¤©Ÿ¤¥¨

dúcîick zenka ony zcn -äìélä ìk úëìBäå ú÷ìBc àäzL ¦¨¨¤§¥¤¤§¤¤¨©©§¨
øçà øác .ø÷a ãòå áøòîKFxri' ,xen`d weqtd on yexcl jl yi ¥¤¤§©Ÿ¤¨¨©¥©£

eipaE oxd` FzF`,'ø÷a ãò áøòî,xwea cr axrn 'eze`' aezkdne ©£Ÿ¨¨¥¤¤©Ÿ¤
o`kne ,xwea cr axrn ziyrp dcear 'eze`' `weecy wiicl yi

yäãBáò Eì ïéàmeid zecearn zxg`ø÷a ãò áøòî äøLkL- ¥§£¨¤§¥¨¥¤¤©Ÿ¤
rl dpexg` `idyk dxiyk didzy,meid zceaBæ àlàzwlcd - ¤¨

zexpd,ãáìaxg`l 'dpxihwi' aezkd z` yxtl okzi `l ok m`e ¦§©
.zexpd zwlcdàðîçø øîà÷ éàî àlàzFxpd z` oxd` zFlrdaE' ¤¨©¨¨©©§¨¨§©£©£Ÿ¤©¥

y ,xar oeyla eyxtl yi gxkda ,'dpxihwi miAxrd oiAïcéòa ¥¨©§©¦©§¦¤¨§¦©
ä÷ìãäxak dwlcdd onfay -,úøBè÷ øè÷î àäzok m`àëä ©§¨¨§¥©§©§¤¨¨

énðzFxpd z` FaihidA xwFAA xwFAA' xn`pdy cenll yi ©¦©¤©¤§¥¦¤©¥
y ,xar oeyla yxtzn ,'dpxihwiäáèä ïcéòa,zexpd izy ly ©§¦¤¨§¦©£¨¨

xakúøBè÷ øè÷î àäz.ok iptln §¥©§©§¤
ìeàL àaàå'dpxihwi' xgy ly zxehwa xn`pd z` yxity §©¨¨

,jk xg` xihwiy,Cì øîàoia ly zxehwa xn`pdn cenll oi`y ¨©¨
c meyn ,xgy ly zxehwa xn`pl miiaxrdíúä éðàLzxehwa ©¦¨¨

miaxrd oia ly'BúBà' áéúëczxg` dcear didz `ly hrnl ¦§¦
aezkd zpeek yxtl ep` migxken jkle ,zexpd zwlcd ixg`
aezkd z` yxtl yi ,xgy ly zxehwa mle` ,eheytk `ly
z` mcew dyriy ,dceard xcq itl xn`py dheytd ezernynk

.zxehwd z` xihwi ok ixg`e zexpd lk zahd
,zeipynd zxizqa `iyewd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
ipy wxtae ,zexpd zahdl zncew zxehwdy xn`p epizpynay

:zxehwl zncew zexpd zahdy xn`p,àéL÷ àì ,øîà àtt áø©¨¨¨©Ÿ©§¨
àäzrck dxn`p ,zncew zxehwdy da exn`y epizpyn -ïðaø ¨©¨¨

`vnpe ,zxehwa zexp izy zahdl zexp yng zahd oia wiqtny
mle` ,zxehwd ixg` dzyrp zexp izy zahdyàädpynd - ¨

zrck `id ,zxehwl zncew mlek zexpd zahdy da xn`pyàaà©¨
ìeàL,zeahdd oia zwlgnd `id enc zwixfe cinzd zhigyy ¨

:`xnbd zl`ey .dahdd xnb ixg` dzyrp zxehwd eli`eéàîa§©
àzîé÷Bàzcnrdy jzrcl -àëäc ïéúéðúîìdligz diepyd ¦§¨§©§¦¦§¨¨

ef zkqna,ïðaøkeli`eñéétepcnl da ipy wxta dpynd - §©¨¨©¦
dzpyp ,zxehwl dncw zexpd zahdy,ìeàL àaàkok m`àîéà §©¨¨¥¨

àôéñiyily wxta dpynd z`(:`l)meia dceard oipra ¥¨
,mixetikdBì eàéáälecbd odklãéîzä úà,xgy lyBöø÷- ¥¦¤©¨¦§¨

,dxiyk dhigy ly xeriy jka yiy mipniq ipy aex ea hgy
Bãé ìò äèéçL øçà ÷øîe.mipniqd z` hegyl jiynd xg` odk - ¥¥©¥§¦¨©¨

,gafnd lr ewxfe mcd z` laiw lecb odkdy xg`leñðëðlkidl ¦§©
úøBèwä úà øéè÷äì,xgy lyúBøpä úà áéèéäìe.dxepnay §©§¦¤©§¤§¥¦¤©¥

,zexpd zahdl zncew zxehwdy ef dpyne.ïðaøì ïàúà`vnp £¨§©¨¨
ixdy ,xcqk `ly dzpyp dpyndy ok m`,ïðaø àôéñå àLéø¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîe:`xnbd daiyn .ie`xd xcqk `ly dfeøîà §¦£¨©¨¨¨©
ïéà ,àtt áø Cì,dpynd dzpyp jk ok` -ø àôéñå àLéøïða ¨©¨¨¥¥¨§¥¨©¨¨

,ìeàL àaà àúòéöîezxizq z` ok yxtln zegcl ick jka oi`e §¦£¨©¨¨
.zeipynd

:`xnbd zxxanéiaà àîìLazahda dxen` epizpyny uxizy ¦§¨¨©©¥

,zexp yng zahda dxen` ipy wxta dpynde zexp izyøîà àìŸ¨©
uxzlàtt áøk`edy meyn ,zg` drck exn`p `l zeipyndy §©¨¨

c xaeqdì íé÷Bî àì ìeàL àaà àúòéöîe ïðaø àôéñå àLéø- ¥¨§¥¨©¨¨§¦£¨©¨¨Ÿ¦¨
.ie`x epi`y df xcqa zeipynd z` cinrdl oi`y,àtt áø àlà¤¨©¨¨

øîà àì àîòè éàîuxzl.éiaàk:`xnbd zx`anCì øîàax ©©£¨Ÿ¨©§©©¥¨©¨
c ,dceard xcqn jetd zeipynd xcql `ed jxc ike ,`ttàðz̈¨

àLéøaoey`x wxtaøãäå ,úBøð ézL úáèäipy wxta ok ixg`e - §¥¨£¨©§¥¥©£©
dzpyp,úBøð Lîç úáèäzahdl dncw zexp yng zahdy cera £¨©¨¥¥

.zexp izy,Cì øîà éiaàåmeyn ,ok yxtl wgec lk jka oi` §©©¥¨©¨
mixetikd mei zcear xcqa zwqer dpi` oey`x wxta dpyndy

`l`éøBî à÷c àeä àîìòa ééeøBàz` zexedl d`a dpynd - ¥§¨§¨§¨¥
mei mcew minid zraya lecbd odkd lr zelhend zeceard
,llk xcqd itl epyp `le ,dceara lbxzdl icka mixetikd

àøãñåmixetikd meia dceard xcq eli`e -déì éðz øãä àä- §¦§¨¨£©¨¥¥
,ie`xd xcqk mixacd epyp ok`e ,okn xg`l dpynd eze` dzpy

.zexpd izy zahd iyily wxtae ,zexpd yng zahd ipy wxta
Bì àa ,àôebcinzd mc z` jilend odkdúéðBôö úéçøæî ïø÷ìly ¨¨§¤¤¦§¨¦§¦

e ,gafndïúBðoxw lr mcd on wxef -.úéðBôö úéçøæîsiwn myn ¥¦§¨¦§¦
oxwl `ae,úéîBøc úéáøòîeïúBðoxw lr.úéîBøc úéáøòîjke ©£¨¦§¦¥©£¨¦§¦

.gafnd iciv zrax` lk lr mcd ribd zewixf izya,dìò éðúå§¨¥£¨
äpLî ätönä Léà ïBòîL éaødwixfd xcq z`ãéîúaxcqn ©¦¦§¦©¦§¨§©¤§¨¦

,dwixfd xcq jke .dler oaxw lk ly dwixfdúéçøæî ïø÷ì Bì àä§¤¤¦§¨¦
,úéðBôöeúéðBôö úéçøæî ïúBðoxwa mle` .dpyna xen`kúéáøòî §¦¥¦§¨¦§¦©£¨¦
úéîBøcizy lr mcd ribiy ziefd lr zg` dpzn ozep epi` §¦

`l` ,cgi miccvdïúBðcva mcd on dligzäáøòîgafnd ly ¥©£¨¨
,mexcl aexwïúBð Ck øçàåcva.äîBøc §©©¨¥¨¨

:`xnbd zx`anéaø øîà .ätönä Léà ïBòîL éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¦©¦§¨¨©©¦
éác ãç íeMî ïðçBély ezaiyi ipan cg` mya -øîà ,éàpé éaø ¨¨¦©§¥©¦©©¨©

àø÷yceg y`x ly sqena(eh gk xacna)úàhçì ãçà íéfò øéòNe' §¨§¦¦¦¤¨§©¨
,'Bkñðå äNòé ãéîzä úìò ìò 'äìz`hgd xiry z` aezkd jinqd ©©Ÿ©©¨¦¥¨¤§¦§
oaxwy ,epcnll ,cinzd zlerlda ãéáò àðîçø øîàå ,àéä äìBò¨¦§¨©©§¨¨¨¦¨

da zeyrl yi -ïúBð ,ãöék àä .úàhç äNòîdpznúçàmcd on ©£¥©¨¨¥©¥©©
oxwd lr,íézL àéäLedfe ,miccvd izy lr mcd hytzn jkay ¤¦§©¦

,äìBò äNòîkxnb z` eli`e ,dler dyrn epnn elhia `ly §©£¥¨
ozep zepzndíézL ïäL íézLdpzn lky zepzn izy epiidc §©¦¤¥§©¦

edfe ,cg` cv lr zpzipòîkúàhç äNrax` dncn mipzepy §©£¥©¨
.oxw lkl dpzn ,zepxw rax` lr zepzn

miivge dlerk miivg zepznd z` wlgl recn :`xnbd zl`ey
,z`hgkòaøà ïäL òaøàå äìBò äNòîk òaøà ïäL íézL ïzéìå§¦¥§©¦¤¥©§©§©£¥¨§©§©¤¥©§©

.úàhç äNòîk:`xnbd zayiineðéöî àìly mc z`fd meya §©£¥©¨Ÿ¨¦
oaxwïéøtënL íéîc,dnily dxtkïéøtëîe ïéøæBçå.zxg` dxtk ¨¦¤§©§¦§§¦§©§¦

:`xnbd zl`ey,äìBò ïééöçå úàhç ïééöçL íéîc eðéöî éëå`lde §¦¨¦¨¦¤¤§¨©¨§¤§¨¨
,epivn `l df xac mbàlày ixdáeúkä ïLéwä ïçøk ìòzeyrl ¤¨©¨§¨¦¦¨©¨

ok m` ,zepaxwd x`yk `ly cinzaénð àëäy xn`pïçøk ìòa ¨¨©¦§©¨§¨
áeúkä ïLéwäzepaxwd x`ya enk `ly dyrp cinzay xnel ¦¦¨©¨

:`xnbd zayiin .rax` ody rax` mbe rax` ody mizy ozie
íúä,z`hg dyrnk cxtpa zepexg`d zepznd z` ozepy jka - ¨¨

wx oky ,ezenk epivn `ly iepiyk xacd aygp oi`úBðzî ÷eqét¦©¨
àéä àîìòa`ed cner ixdy ,zepizpd oia wqtd `l` o`k oi` - §¨§¨¦

ozil mewnay `l` ,[dler oaxw zepizp x`yl dneca] zg` oxwa
zxkipd dgked df oi`e .minrt ipya oze` ozep zg` mrta oze`

iy`ly iepiy edf miinrt ozil ok oi`y dn ,z`hg dyrn o`k y
.oixtkne mixfeg minc epivn

:`xnbd zl`eyáéúéðådpzn oziy -ähîì íézL àéäL úçà §¥¦©©¤¦§©¦§©¨
e ,`xwiqd hegn,äìBò äNòîkdhnl dnewn dlerd mc zwixfy §©£¥¨

d z` mle` ,`xwiqd hegníézL ïäL íézL,zepzn weqita ozepy §©¦¤¥§©¦
mze` oziy ,z`hgk dyrn da zeyrl jixvy meyneäìòîì§©§¨

`xwiqd hegnúàhç äNòîkdaiyn .dlrnl ozip dncy §©£¥©¨
:`xnbdL íéîc eðéöî àìmipzipäìòîì ïééöç`xwiqd hegn Ÿ¨¦¨¦¤¤§¨§©§¨

.ähîì ïééöçå:`xnbd dywnåm`d ikàìzefdl xzeny epivn §¤§¨§©¨§Ÿ
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רמה
`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei

ø÷á ãò áøòî."xwa cr axrn eipae oxd` eze` jexri" aizk zexpa Ðäì ïúÐ

,xpe xp lkl bel ivg minkg exriye ,dlild lk zwlec `dzy ick ony zcn dxepnl

dxvwa xizei m`e ,zah ztewz ly dlild lk wilcdl ick ea yie.xizei Ðêì ïéà
äøéùëù äãåáòeze` :ikd yixcc ,ozwlcd xg` dxiyk mei zcear jl oi` xnelk Ð

.xwa cr axrn xg` `le ,xwa cre axrn

åúåà áéúëãocira jgxk lre ,ziyixtck Ð

la` ,xn`w zxehw `xhwin `dz dwlcd

:dceard xcq `xwn ly ernyn xcqa ,zixgy

.dpxihwi xcde ,eaihidaàì øîà àôô áø
àéù÷zahda 'eke `nei xcq` `nei xcq Ð

`yixa zxhw opzc `d ,zexp izy`de ,opax Ð

`yixa zexp opzc.le`y `a` Ðïéúéðúîì
àëäã.(`,ci) `nw `wxitc ÐñééôÐ

,(`,dk) ipy wxta diepyd ,zeqiitc oizipznc

.le`y `a`k seqal zxhw ipzwcàôéñ àîéà
:(a,`l) iyily wxta ipzw `nei xcqc Ð

.mixetkd meia lecb odkl cinzd z` el e`iad

åöø÷aexa dhigy xykd ea jzg ,ekzg Ð

xdnl envr `ed jixvy itl ,olek `le ,mipy

mei zcear lky ,mcd lawl wxfn lehile

.ea `l` dxiyk dpi` mixetkdúà áéèéäì
úåøðä,xn`w zepexg`d mizya jgxk lre Ð

yngl zncew zxehw xn`c o`nl `kilc

.zexpdàôéñå àùéø'eke opax `nei xcqc Ð

dweqry ,zg` dpynk ef zkqn lkc] ,dinza

ody zenk xcqa dlekoixecq miweqtd

.[oiklede'åëå àùéøá àðúiwe`c ,[dinza] Ð

,zexp izy zahda `nw wxtc oizipzn iia`

.zexp yng zahda ipy wxtceêì øîà ééáàå
minid zray lk ipzwc ,`nw wxtc i`d Ð

'ek wxef `ed`le ,i`w mixetkd meia e`l Ð

,ixiin `nlra iiexe` `l` ,`xciq` citw

weqr zeidl lecb odk jixvy epcnlne

da onefne libx `diy ick dray lk dceara

jkl ,dl ipz xcd `neic `xcqe ,mixetkd meia

dpy iyily wxtae yng zahd ipy wxta dpy

.mizy zahdãéîúä úìåò ìò 'äì úàèçìÐ

z`hgde ,cinzd zler lr z`hg dyrn

rax` lr ozip dnc ixdy zepzn weqit dperh

zepxwweqit da yi cinzd zler s` Ð

ixdy dler dyrn epnn elhiay `l ,zepzn

.da oibdep odipy `l` ,`id dlerïäù òáøà
òáøà.zepxw rax` lr Ðíéîã åðéöî àì

íéøôëîùoixfege ,odly zg` dxtk Ð

.zxg` dxtk oixtkneàîìòá úåðúî ÷åñéô
àåäzg` oxwa odizye li`ed Ðo`k oi` Ð

.z`hg dyrn zgked'åëå úçà áéúéðåmc Ð

z`hgd mce ,`xwiqd hegn dhnl ozip dler

zwqtnd `ziixza dpzn jdc oeike ,dlrnl

`ciar z`hg dyrn meyndlrnl iedz Ð

.z`hgk'åë åðîî äæäiying wxta onwl Ð

ly iaer cbpk xtd mcn dfn `edyk [a,bp]

diaer rvn`n zg` jzrc `wlq `we ,zxetk

.dhnle dzirvn`n raye ,dlrnléðùîå
éìöîëó`l ipzc dlrnle dhnl i`d Ð

dligz ozp dpey`x `l` ,i`w zirvn``

efn dhnl ef dizgz rayde ,dlrn itlk

.silvnkàðãâðîë.il rcep `l silvn oeyle ,cg` mewna dkn epi`y ,efn dhnl ef drevxa dknd oic zia gilyk Ðíéîòô òáù éîéðôä çáæî ìù åøäè ìò äæäenk Ð

.'ebe mcd on eilr dfde xn`pyäéâìôà.exiw daeb rvn` cbp Ðàøäéèdfnd dfd ze`fd rayc oeike ,`neic `blt ,mixdv Ð`l odn `di `ly mvnvl xyt` i` Ð

.dhnl `le dlrnl
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ïãéòáÐ "zexpd z` eaihida" xn`w `l i`n` :il dniz Ð zxehw xhwn `dz dahd

opiyxcc meyn :xnel yie !edl wiqtn zxehwac "xihwi" jk xg`e ,zexp yng epiid

zexp yng yexit ,mixwa ipyl ediwlg Ð "eaihida xwaa xwaa" (a,bl) iyily wxta onwl

yi cere .zexp izya inp ixiin zexpd eaihida ok m`e .zexp izy xcde ,wiqtne ediicegl

di`x iziinc ,dil `ticr ipync `iepiyc :xnel

.ikd `niz `l i`c xn`wck ,eixacl

àîéàÐ 'ek evxw cinzd z` el e`iad `tiq

onwl) iyily wxtc `iddn jixt i`n` :il dniz

ipzwc ,`teb ipy wxtc `iddn jixtil ?(a,`l

gafn oycn in xcde ,wxef in hgey in :(`,dk)

,onwl dil `xiaq le`y `a`e .dxepnde iniptd

xcqn iia` iab (`,bl) "dpennd mdl xn`" wxt

gafn oeyicc le`y `a`c `ail`e dkxrn

yng zahde ,zexp yng zahdl mcew iniptd

ax `nlic :xnel yie !cinzd mcl mcew zexp

`a`l elit` dil `xiaqe ,iia`c dilr bilt `tt

gafn oeyic xcde ,`yixa cinzd mc le`y

.iniptd

ééåøåàipzn xcd `xciqe ixen `wc `nlra

`lc oeik :zeywdl oi` Ð dl

`l dicicl ok m` Ð oizipzna `xciq `pz

`inex` ipync .(a,ci) lirlc `iepiyl `kixv

mlerlc :xnel yic .cinzc oizipzn` oizipznc

,eze` dpy xcqd lr Ð oizipzna ipzwc i`n

zexp yng zahd inp `pz `lc `d :eyexit ikde

.lecb odka `ied `lc meyn Ð

éìöîëó`icda `de ?drh i`na :dniz Ð

wxta onwl ,silvnk ikd da opz

`le dlrnl `l oiekn did `l :(a,bp) "el e`ived"

i`dc uxzl `ay :xnel yie !silvnk `l` dhnl

enke .cg` mewna lkde ,`pcbpnk epiid silvnk

dkn epi`e eci mixny Ð `pcbpnk :jexra yxity

.cxeiy cr

éàîminc epivn ok m`e Ð gafnc diblt` e`l

dligznc ,dlrnl oiivge dhnl oiivgy

i"yxe .gafnd ivg lr jk xg`e zepxwd lr ozp

.ok yxit `l
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רמו
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei

çáæîã äéôåâàexdh oeyl i`ne ,ebb lr Ðsxypy zxehwd dptne xdhny my lr Ð

minyd mvrke" aizkck ,ielibd mewn lr dfne ,jli`e jli` edizege ,xwaa eilr

.xdhl enk Ð "xdehlãåñé äðåòè äìåòdhnl ceqi `diy mewna ozip dnc `diy Ð

`di dler ly dgafl Ð "dlerd gafn ceqi l`" (`,`p) migafa opixn` ikdc ,epnid

.epnid dhnl ceqiäéä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷
ãåñé äìb wxt) zecn zkqna opixn`ck Ð

oetvd lk ipt lr jldn did ceqid :(` dpyn

,zg` dn` gxfna lke` ,axrnd lk ipt lre

zg` dn` mexcae gxfnl dlk oetvdyk

ceqi did `l `nl` mexcl dlk axrndyk

itl (a,bp) migafa opixn`e ,zinexc zigxfnl

lk lye gxfnd lk ly ceqid dn` dzid `ly

opinbxznck ,oinipa ly ewlga mexc

(hn ziy`xa) "`gacn ipazi dizpqg`a"Ð

.dl ceqi did `l jkitl'åë øî øîàã ïåéëÐ

.(a,gp) onwl `id l`wfgi xa inxc oizipznn

çøæîì ïéîé êøã àìà åäé àìjiiy `l `kd Ð

ixii`c ,diipzinl jiiy migafa la` ,gxfnl

on dl silie ,mexcl gafnd yak zpizpa mzd

mexcl eizelrn oz Ð "micw zepet edizelrne"

dptzyk ,micwl eizepit zligz `dzy ick

inx ipzc ,od oini jxc zepit lkc ,oini jxcl

,'ebe "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa

`le ,gxfnl izkec lka hwp `qxib `idd ab`e

.`l eze ,oini jxc `l` xninl jiiyàùéøá
òâô àåääáoinil dpete yaka dlryk ÐÐ

i` mye ,dligz zinexc zigxfn oxwa rbet

cr `ae siwne ,ceqi dl oi`c meyn ozil xyt`

epi` mc oznc ab lr s`e ,ozepe zipetv zigxfn

ecia ilkde cner dtvxd lr `dc ,yaka dler

on dhnl `dc ,"ewxfe" aizkc ,wegxnl wxefe

d elit` ,ozep `ed hegdz`hgay oeik ,ik

yaka zelrl jixv oxw ly dpeilra dpzipy

gxfnl dpete mexcd jxclka inp ikd Ð

dhnl opzepy it lr s` ,mincdligzn Ð

gztk gafn ly eipt `edy mexcd jxcn siwdl

.oinil dpet myne ,ziad zqipkz`hga `nlic

dyrn dia ciar `pngx xn` ,yceg y`xc Ð

.dleráéúëã êúòã à÷ìñ àì."zler lr" z`hgl Ðíúä ïðú`le ,cinz zkqna Ð

xcq `pz o`n :`peeb i`dk iepiya lirl ixiinc meyn `l` `neic `xnba dirawinl jiiy

`neiopirnyc meyn `l` ikd xn`c dil opirny `l ,`id dtvnd yi` oerny iax Ð

dievn z`fk dhiy oi`e ,diail` cinz` ibiltc dinzql inwen ,cinz xcq` biltc dil

.`zhiy jda inp `nweznc ,diab jdl inp draw ,`xnbaäðåîîä.obqd `ed Ðåàéáäå
'åë.cinzl Ðíéàìèä úëùìîoi` :(`,bi oikxr) opzck ,oixwean my mi`lhd eidy Ð

.mi`lhd zkyla oixweand mi`lh dyyn oizgetàìäå.ipelt mewna `id ixde :enk Ð

úéáøòî úéðåôö òåö÷îázexecn ea oiwiqn eide lecb oilwxh didy ,cwend zia ly Ð

eide ,yiy ly `idy dxfr ztvx lr mitgi mikledy ,mipdkd my mngzdl zelecb

zekyl rax`e :onwl ipzwck ,oilwxhl zegezt zeipehwk zegezt zekyl dizervwna

.'eke mi`lhd zkyl zg` ,zerevwnd rax`a my eidúåîúåçä úëùìzenzeg rax` :(a,f) milwy zkqna opzck ,minca ycwdd on mikqpe zezlq gwel ly zenzeg my oigipny Ð

mikqp itk zern el ozepe ,zenzegd lr dpennd lv` el `a mikqp ywany in lk ,rxevn ly zenda ylye xte li`e yak ipniq ode ,`heg xkf icb lbr odilr aezk dide ,ycwna eid

.mzd yxtnck ,'eke mikqp epnn lawne mzegd el d`xne mikqpd lr dpennd lv` el `ae ,mikqp mze` ly mzeg epnn lawne jixv `edyã÷åîä úéá úëùìdiexwy dphw dkyl Ð

.lecbd cwend zial dgezte ,cwend ziaíéðôä íçì äá íéùåòù.my eidy miptd mgl dyrn my oiyer enxb zia ly Ðã÷åîä úéáì.dl zegezt Ðìåçá íéúùå ùãå÷á íéúùÐ

.lega dzvwne ,zycewn dxfr jeza diepa dzvwn cwend zia lyïéñôñô éùàøå.legl ycew oia wiqtnd mewna oniql oilican ,mivr zekizg Ð
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úçàåy` mdn lehil ,eid cwend zia ipyc :l`ppg epiax yxit Ð cwend zia zkyl

e`iai Ð cg`d daki m`y ,eid mipyy ,heicdd on `iadl devny ,gafnd jxevl

(`,dn) "itlwa sxh" wxt seqa onwl ,y`d meiwl dkxrn i`ed izk`c ab lr s`e .ipyd on

on egwi Ð cwend iza ipyn y`d daki m`y ,y`d meiwl zekixv eid ozyly `ny Ð

wxta rnyn eyexitke .jkl dieyrd dkxrnd

zia zxecna xe`d oifig`ne (`,k) zayc `nw

dz` i` "mkizeayen lka" `nrh i`n ,cwend

.cwend zia zxecna xiran dz` la` xiran

xiradl leki gafnd jxev `edy itlc rnyn

,mitgi mikled mipdkdy itl :yxit i"yxe .zaya

,dtvxl epia uveg xac `di `ly opirac

iza ipy eid (`,ck) migafc ipy wxta `zi`ck

xnel jixve .y`d meiwl dkxrn ly y`e ,cwend

zia zxecna y`d xiradl exizdc eyexitl

oeik ,gafn jxev ded `lc ab lr s` Ð cwend

."mkizeayen lka" dia opixw `l Ð `ed dxfrac

øîàwxt yixa onwle `kd Ð dpennd mdl

e`v dpennd mdl xn` (`,gk) iyily
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

על-דבר הטיפול הרפואי שהתחילו. יהי רצון שיהיה בהצלחה גדולה לרפואה קרובה.
ממכתב ל"ג בעומר, תשי"ט
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zrax` z` dpynd dpene .dil` mlek eid migezte cwend
,odizenye zekyldì úçà,íéàìhä úkLmi`vnp eid day ©©¦§©©§¨¦

,daxwdl mipkene menn mixweand mi`lhdì úçàåúkL §©©¦§©
,úBîúBçämikqp xear mliyy inl znzeg mipzep eid day ©¨

oiid zleqd lr dpennl dze` oziy ,epaxw mr `iadl jixvy
liyy dn itl epnn lawie onyde.mì úçàå,ã÷Bnä úéa úkLcer §©©¦§©¥©¥

`id s` z`xwpe dlecbd dkyld jeza dzidy dphw dkyl
,cwend zia zkylì úçàå,íéðtä íçì da ïéNBòL äkLeyl day §©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦

.zay lk mitilgn eidy miptd mgl z` et`e
cva dzid mi`lhd zkyly cinz zkqnay ef dpyna epcnl
lr zwleg zecin zkqna dpyndy d`ian `xnbd ,axrn oetv

:`xnbd dywn .cinz zkqnay dpynd,eäðéîøezecin zkqna §¦§
(e"n `"t),epipyì òaøà,ã÷Bnä úéáì eéä úBëLeideúBiðBh÷k ©§©§¨¨§¥©¥§¦¦

ïéì÷øèì úBçeútämdy lecb oilwxh icivay miphw mixcgk - ©§¦§©§¦
,el migeztíézLeid zekyld onLãBwa,zeyecw eid jkle §©¦©¤

íézLemnewn did zekyld on,ìBçazia zyecw mda oi`e §©¦©
.ycwndïéñtñt éLàøåcwend ziaa migpen eid mivr zekizg - §¨¥¦§¨¦

mde ,yecw epi`y mewnl yecwd mewnd oiaïéìécáîxkid oniql ©§¦¦
ìBçì LãB÷ ïéad erhi `lydpynd dpene .legd okide ycewd oki ¥¤©

.mciwtze mnewn ,zekyld zeny z`úBLnLî eéä äîezekyl ¤¨§©§
,el`ì äúéä àéä ,úéîBøc úéáøòî,ïaø÷ [éàìè] (éìè) úkLday ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©§¨¥¨§¨

.men lkn mixwean oaxwl micreind miyakd eid
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"א

ברוקלין

להתלמיד מו"ה שמואל מנחם מענדיל שי'

שלום וברכה!

חומש  השיעור  שלומדים  נוהגים  בכלל  הנה  פרש"י,  עם  החומש  לימוד  בענין  ששואל  ...ומה 

במשך היום, ואם לא הספיקו במשך היום משלימים בלילה שלאחריו...

לא שמעתי שידייקו בהסדר דחומש תהלים תניא.

בברכה להס' הנכונה בגו"ר.



רמח
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

ïåé éëìî íåö÷éùùmi`lhd zkyla ipzw .ycwna miakek zcearl dilr exihwdy Ð

.zinexc ziaxrna `edyúåãî àðú ïàî.`id zecn zkqnc oizipzn `d Ðøæòéìà 'ø
àéä á÷òé ïá.dizeek iniiw zecnc oizipznc dinzqc Ðêøåà äúéägxfnd on Ð

.mexcl oetvd on agex lr axrnlãåãä úçú ïéçìùîålr ozpe" (e xacna) aizkc Ð

."minlyd gaf zgz xy` y`dúëùì
ïéòøåöîämyy onwlc oiwxita yxtn Ð

oi`ayk ,ozxdhl ipinya oilaeh oirxevnd

lahy it lr s` ,zepedal odici qipkdl

.axran'åë éúçëù á÷òé ïá øæòéìà 'ø øîàÐ

.dl xn`w awri oa xfril` 'x `yixc llkn

àøáúñî éîð éëäxfril` 'x zecnc `nzqc Ð

.dl xn`w'åëå íéìúëä ìë ïðúãzivn `le Ð

.awri oa xfril` 'xk `l` dl znwenìë
íù åéäù íéìúëäeid ziad xd ipipa lka Ð

oday migzt lk eidy cr ,c`n daxd oideab

migztd lry dnn cal ,dn` mixyr oideab

.c`n daxdúéçøæî ìúåëî õåç`ed Ð

ligl oiqpkp eay ,ziad xd ilbxl oezgzd

zxfrl oiqpkp ligd one ,miyp zxfr iptly

.dlecbd dxfrl miyp zxfrne ,miypïäëù
äçùîä øäá ãîåò äøôä úà óøåùä`ed Ðxd

odkd ipte ,mcwn milyexi ipt lr xy` mizifd

.axrnläàåøå ïéåëúîåy`x daeb lrn Ð

ly egzt epnid miptly mixryd jxc lzekd

(hi xacna) aizkck ,mca dfn `edyk ,lkid

dzid m`e ,'ebe "cren ld` ipt gkep l` dfde"

df mipeekn mixrydy it lr s` ,deab lzekd

,miyp zxfr xry cbpk ziad xd xry ,df cbpk

,dlecbd dxfrd xry cbpk miyp zxfr xrye

leki did `l lkidd gzt cbpk dxfrd xrye

xddy itl ,migzt jxc lkidd gzt z` ze`xl

lkidd gzt rwxwy cr ,dlere diabne jled

xd ilbx irwxwn xzei zen` mixyr deab

ddeab lkidd ztewqi` z`vnpe ,ziad

llg ze`xl lkei `le ,ziad xd gzt sewynn

.gzt eze` jxc lkid gzt'eke migztd lk opze

'eke epnid miptl opze`wc opze opz ipd lk Ð

iqki`c zgkyn `lc iz` iyextl `kd iziin

iaxl `l` ziad xd zelrna d`zz `gzit

.awri oa xfril`äîà íéøùò ïéäåáâoeik Ð

.opaxl xdd zelrna mzqpy zgkyn `l dn` mixyr oideabcâøåñ åðîî íéðôìoiyere milag ly dhn ibexiqk miawp miawp dieyrd dvign `ide ,igxfn lzekn miptl my did Ð

.i"pcext frla oze` oixewe ,oeqkl`a ef ab lr ef oze` oiaikxne ,y"hl oixewy mixvwe mikex` ur itca dze`íéðôì.lig `xwp `ede zen` xyr iept mewn did bxeq eze`n Ð

åéä úåìòî äøùò íéúùå.zen` yy miyp zxfr rwxw dlry ixd ,dn` ivg dlrne dlrn lk mex ,miyp zxfr xry cr bxeqd on diabn xddy zen` xyr oze`a Ðäçìùå
.mexcle oetvl xdd agex lka dkxe`e ,dn` ivg dlrnd agex jyn Ðúåìòî äøùò ùîç.ivge dn` dxyr yly xdd dlry ixd ,miyp zxfrn l`xyi zxfr rwxw daeb Ð

úåìòî äøùò íéúù çáæîì íìåàä ïéá ïðúåze`xl dpeilr dn` ivg oezgzd gztd on x`yp oiicr ,ivge dn` dxyr ryz oezgzd ziad xd rwxwn lkid rwxw daby ixd Ð

.lkidd gzt llg ly dpezgzd dn` ivg my jxcäúéä äìòî øîåà á÷òé ïá øæòéìà 'ø ïðúå.dxfrd lk agexa dkxe`e dn` ddeabe ,l`xyi zxfra cer Ðïëåãåly Ð

ivge dn` deabe dilr iepa miel.äîà éöç éöç ìù úåìòî ùåìù åáå.okecl oda oilery Ðàîìùá úøîà éàjxc el lrnn ze`xl ick jenp igxfn lzekc ipzwc `nzq Ð

.lkidd gzt llg z` l`xyi zxfre miyp zxfr ixryàéä øæòéìà éáø.ivge dn` mixyr oezgzd rwxwn lkidd rwxw dabe ,dxizi dlrn dil zi`c Ðäéì éñëéàã åðééä
.lkidd rwxw daeba oezgzd gzt Ðïðáø úøîà éà àìàodkl dieeba lkidd gzt dil ifgzinc `zn` `blt dil yte ,ivge dn` dxyr ryz `l` zelrnd elr `l ixd Ð

.mizifd xdayéðî àä øîà äáäà øá àãà áøjenp zeidl jxved igxfn lzekc ipzwc Ðedaeb `vnpe ,migztd cbpk dxfrd rvn`a cner gafnd xn`c ,`id dcedi iax Ð

ryz edaeb gafnde ,gafnl ribdy mcew dn` ivge ,dn` dxyr yly oezgzd rwxwn l`xyi zxfr rwxw dlr ixdy ,oezgzd gztd z` mzeq.ivge mizye mixyr ixd Ð
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úéîåøãoizipzna lirlc :jixt (`,fi) onwl Ð miptd mgl zkyl dzid `id zigxfn

mi`lh zkyln aiyg `wc ,zipetv zigxfn oxwa dzid `idc gken cinzc

Ð oini jxc ztwn ike ,zekyl rax` miptd mgl zkyl cr zipetv ziaxrn oxwa dzidy

xn`w lirlc inp jextil :ol `iywe .dl ipyne .zigxfn zipetva miptd mgl zkyl z`vnp

zenzegd zkyl ied dizekyl izy x`yc

zia efpb zg`ay xn`w `kde ,cwend zia zkyle

yi !dliahd zial oicxei zg`ae 'ek i`penyg

oiynyny milk ipine zekyl `ki` `aeh :xnel

.mixac dylye mipyàä`zn`c `blt `ki`

dhnl dtewq` el did lkiddy ipyn `lc `d Ð

`ly dil miwc Ð dn` ivg deab dzidy ,egzta

x`yl did Ð el didy xnel ivnz m`e ,jk did

`blt `ki` izk` ok m`e ,ok enk mixryd

.dieeba `gzt ifgznc `zn`càäiax ipn

dil iqki`e Ð 'eke rvenn gafn xn`c dcedi

,ewiqtne eipta cnerd gafnd ly edaeba `gzit

xn`c ,`id oerny iax xninl ivn ded inp `kde

gafn dilek (`,bp migaf) "onewn edfi`" wxta

,gztd ipta oiqkn yakde gafnc ,i`w oetva

ei yakdy it lr s`cmexcd cvl rtyne cx
wcwcnd
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úéçøæî úéîBøc¯ì àéäíçì da ïéNBò eéäL äkL §¦¦§¨¦¦¦§¨¤¨¦¨¤¤
úéðBôö úéçøæî ,íéðtä¯éðáà éàðBîLç úéa eæðb da ©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§¥©§©©§¥

íeöwML çaæîúéáøòî úéðBôö ,ïåé éëìî¯ïéãøBé da ¦§¥©¤¦§©§¥¨¨§¦©£¨¦¨§¦
úBcî àðz ïàî :àðeä áø øîà .äìéáhä úéáì¯éaø §¥©§¦¨¨©©¨©§¨¦©¦

CøBà äúéä íéLð úøæò :ïðúc .àéä á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¦§©¤§©¨¦¨§¨¤
ìLe äàîìLe äàî áçBø ìò Lîçå íéL,Lîçå íéL ¥¨§¦§¨¥©©¥¨§¦§¨¥
ì òaøàåeéä äîe .äéúBòBö÷î òaøàa eéä úBëL §©§©§¨¨§©§©¦§¤¨¤¨

úéçøæî úéîBøc ?úBLnLî¯ì äúéä àéäúkL §©§§¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©
íéøéæpäïéçlbîe ïäéîìL úà íéìMáî íéøéæð íML , ©§¦¦¤¨§¦¦§©§¦¤©§¥¤§©§¦

ïøòNúéðBôö úéçøæî .ãecä úçz ïéçlLîe¯àéä §¨¨§©§¦©©©¦§¨¦§¦¦
ì äúéäíML ,íéöòä øéc úkLïéîeî éìòa íéðäk ¨§¨¦§©¦¨¥¦¤¨Ÿ£¦©£¥¦

úòìBz Ba LiL õò ìkL ,íéöòa ïéòéìúîe ïéãîBò§¦©§¦¦¨¥¦¤¨¥¤¥©©
úéáøòî úéðBôö .çaæî éaâì ìeñt¯ì äúéä àéäúkL ¨§©¥¦§¥©§¦©£¨¦¦¨§¨¦§©

úéîBøc úéáøòî .ïéòøBöîä¯àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ©§¨¦©£¨¦§¦¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨
ïéé ïéðúBð eéä da :øîBà ìeàLïîLåì úàø÷ð äúéä àéäå ,àøazñî éîð éëä .àéðîL úéa úkL ¨¥¨¨§¦©¦¨¤¤§¦¨§¨¦§¥¦§©¥§©§¨¨¦©¦¦§©§¨

.éçøæî ìúBkî õeç ,ïéäBáb eéä íL eéäL íéìúkä ìk :ïðúc ,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¦§©¨©§¨¦¤¨¨¨§¦¦¤¦§¨¦
úòLa ìëéä ìL Bçút ãâðk äàBøå ïåeëîe ,äçLnä øäa ãîBò äøtä úà óøBOä ïäkäL¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§©©¦§¨§©¥§¤§¤¤¦§¤¥¨¦§©

änà íéøNò ïäáBb íL eéäL íéçútä ìk :ïðúe .ícä úàfäïaçBøåíéðôì :ïðúe .úBnà øNò ©¨©©¨§©¨©§¨¦¤¨¨§¨¤§¦©¨§§¨¤¤©§©¦§¦
epnîâøBñíéðôì :ïðúe .eðnîíézLe ,úBnà øNò ,ìéçääøNòäìòî íeø íL eéä úBìòî ¦¤¥§©¦§¦¦¤©¥¤¤©§¥¤§¥©£¨¨©£¨

änà éöçdçléLåúBãøBiä dëBzî úBìBò úBìòî äøNò Lîç .änà éöçúøæòîìàøNé £¦©¨§¦§¨£¦©¨£¥¤§¥©£¦¨©§¥¤§©¦§¨¥
íézLe íéøNò çaænìå íìeàä ïéa :ïðúe .änà éöç dçléLå änà éöç äìòî íeø ,íéLð úøæòì§¤§©¨¦©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨§©¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
éaø ,ïðúe .änà éöç dçléLå änà éöç äìòî íeø ,íL eéä úBìòî äøNò íézLe ,änà©¨§¥¤§¥©£¨¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨§©©¦

ìL Báe déìò ïeúð ïëeãå ,änà dBáâå ,íL äúéä äìòî :øîBà á÷òé ïa øæòéìàìL úBìòî L ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©£¨¨§¨¨§¨©©¨§¨¨£¥¨©£¤
àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø àîìLa zøîà éà .änà éöç éöç¯àìà ,àçúét déì éñkéàc eðééä £¦£¦©¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©§§¦©¥¥¦§¨¤¨

éàïðaø zøîà¯éæçúîc àúîàc àbìt àkéà àä:dpéî òîL åàì àlà .déåeâa àçúét déì ¦¨§©§©¨©¨¦¨©§¨§©§¨§¦§£¥¥¦§¨§©¥¤¨¨§©¦¨
àä :øîà äáäà øa àcà áø .àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøépî¯éaø ,àéðúc .àéä äãeäé éaø ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©©¨©©£¨¨©¨©¦©¦§¨¦§©§¨©¦

ìLe ,äøæò òöîàa ãîBòå òveîî çaænä :øîBà äãeäé,Bì eéä úBnà íézLe íéL §¨¥©¦§¥©§¨§¥§¤§©£¨¨§¦§©¦©¨
øùò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc `nei(iyily meil)

ì àéä ,úéçøæî úéîBøcda ïéNBò eéäL äkLz` da mite`e miyl - §¦¦§¨¦¦¦§¨¤¨¦¨
çaæî éðáà éàðBîLç úéa eæðb da ,úéðBôö úéçøæî .íéðtä íçì¤¤©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§¥©§©©§¥¦§¥©

ïåé éëìî íeöwMLelqtpe dxf dcearl gafnd lr exihwd xy`k ¤¦§©§¥¨¨
.ycewl ynyln gafnd ipa`úéáì ïéãøBé da ,úéáøòî úéðBôö§¦©£¨¦¨§¦§¥

äìéáhämipdk elah dae ,ziad xd zgzy zeligna dzidy ©§¦¨
yxetn ef dpyna dpde .cwend ziaa dlila mzpya e`nhpy
dpynk `lye ,zinexc ziaxrn oxwa dzid mi`lhd zkyly

.zipetv ziaxrn oxwa dzidy epipyy cinza
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øîàepyp `l zezkqnd izy ok` ¨©©¨

e ,`pz eze` zrclàðz ïàîzkqn z` dpyyøæòéìà éaø ,úBcî ©¨¨¦©¦¡¦¤¤
ïðúc ,àéä á÷òé ïadpyna(d"n a"t zecin),CøBà äúéä íéLð úøæò ¤©£Ÿ¦¦§©¤§©¨¦¨§¨¤

ìLe äàîLîçå íéL,zen`áçBø ìòìLe äàîLîçå íéL,zen` ¥¨§Ÿ¦§¨¥©©¥¨§Ÿ¦§¨¥
,zraexn dzidyì òaøàåäéúBòBö÷î òaøàa eéä úBëLzepit - §©§©§¨¨§©§©¦§¤¨

,dxfrdì äúéä àéä ,úéçøæî úéîBøc ,úBLnLî eéä äîeúkL ¤¨§©§§¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©
íéøéæð íML ,íéøéæpäz` aixwdl e`ae mzexifp ini z` enilydy ©§¦¦¤¨§¦¦

mdizepaxwïäéîìL úà íéìMáî,`iadl mikixvy xifp inly - §©§¦¤©§¥¤
ïéçlLîe ,ïøòN ïéçlâîeoxry z`ãecä úçzxya ea lyazny §©§¦§¨¨§©§¦©©©

.minlydì äúéä àéä ,úéðBôö úéçøæîíML ,íéöòä (øéc) úkL ¦§¨¦§¦¦¨§¨¦§©¦¨¥¦¤¨
ïéîeî éìòa íéðäk,ycwna dcearl miie`x mpi`yïéãîBò Ÿ£¦©£¥¦§¦

íéöòa ïéòéìúîemirlez mda yi m` mivrd z` miwcea - ©§¦¦¨¥¦
meyn ,mze` miwlqne.çaæî éaâì ìeñt úòìBz Ba LiL õò ìkL¤¨¥¤¥©©¨§©¥¦§¥©

ì äúéä àéä ,úéáøòî úéðBôöïéòøBönä úkLmirxevnd eid myy §¦©£¨¦¦¨§¨¦§©©§¨¦
,l`xyi zxfrl mdizepeda z` miqipkny iptl milaeh e`txpy

.exdhie eaixwdy my`d mcn mdilr epziy ick,úéîBøc úéáøòî©£¨¦§¦
ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨¨

ïîLå ïéé ïéðúBð eéä da ,øîBà,zegpnle mikqplúàø÷ð äúéä àéäå ¥¨¨§¦©¦§¤¤§¦¨§¨¦§¥
ì.àiðîL úéa úkLxn` awri oa xfril` iaxy dpyna `aendne ¦§©¥©§©¨

lr dxn`p o`k cr dpynd lky d`xp ,zynyn dzid dn gkyy
.eci

:`xnbd dtiqenàéä á÷òé ïa øæòéìà éaøc àøazñî énð éëä- ¨¦©¦¦§©§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
,eixacn `id ef dpynyïðúczncewd dpyna(c"n a"t my),ìk ¦§©¨

íL eéäL íéìúkä,zexfrd ilzeke dnegd ilzek ,ziad xda -eéä ©§¨¦¤¨¨¨
ïéäBábmixyr mdaeb didy mdigzt lrn daxd milere c`n §¦
,dn`éçøæî ìúBkî õeçeid miqpkp ekxcy ziad xd zneg ly ¦¤¦§¨¦

,xzei jenp did `edy ,dxfrl myne miyp zxfrl myne ligl
meynà óøBNä ïäkäLäøtä ú,dnec`däçLnä øäa ãîBò- ¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§©©¦§¨

axrnl eipte ziad xd ly gxfn cvn didy mizifd xda cner
,ziad xd gzt lenúàfä úòLa ìëéä ìL Bçzt ãâðk äàBøå ïåeëîe§©¥§¤§¤¤¦§¤¥¨¦§©©¨©

,ícäea xn`py oeikn(c hi xacna),'crFn ld` ipR gkFp l` dfde' ©¨§¦¨¤©§¥Ÿ¤¥
xda ecner mewnn ze`xl lkeiy jixv okle ,lkidd gzt `edy
lzeky jixv did jkitle .d`fdd zrya gztd z` dgynd
lzekd lrn lkidd gzt z` ze`xl lkeiy ick ,jenp didi igxfn
lzek gzt jxc lkidd gzt z` ze`xl leki did `le .igxfnd
jled xddy meyn ,migezt mixryd lk eid m` s` ,igxfnd
.gxfnd xry sewynn deab did lkidd gzt oztny cr diabne
ziad xd ly eghy dpyp oda zeipynd z` `xnbd d`iane
lk ddeab lkidd rwxw dzid recn jka x`eaie ,axrnl gxfnn

:jkïðúezecin zkqna(b"n a"t),,íL eéäL íéçútä ìkmllkae §©¨©§¨¦¤¨¨
,envr lkidd gzt oke ,dxfrd gzt ,gxfnd xry gztïäáBb§¨

ïðúe .úBnà øNò ïaçBøå änà íéøNò(my),epnî íéðôìlzekn ¤§¦©¨§§¨¤¤©§©¦§¦¦¤
,ycwnd oeeikl dnipt gxfndâøBñmiwc mivrn dieyr dvign - ¥

dhin oirk ,mdipia miawpe oeqkl`a el` lr el` migpend
.zbxeqnïðúe(my),epnî íéðôì,dnipt bxeqdnúBnà øNò ìéçä §©¦§¦¦¤©¥¤¤©

.dxfrd zneg cr zen` xyr agexa iept mewn -äøNò íézLe§¥¤§¥
íL eéä úBìòîmeyn ,dxfrl miler eid oday ,zen` xyr oze`a ©£¨¨

.xzei deab dyrp did xddyäìòî íeødbxcn lk daeb -éöç ©£¨£¦
dçìéLå ,änàlbxd sk jxcn mewn dagexe -.änà éöç`vnp ©¨§¦§¨£¦©¨

mdixg`le ,zebxcnd cr dxyi rwxw liga zen` rax` eidy
yy ddeab dzidy miyp zxfrl zeliaend zelrnd dxyr mizy
cer xdd dlr miyp zxfr seql .gxfnd xry oztnn xzei zen`

my eid ok lre ,xzei deab dyrpeúBìòî äøNò Lîç,zebxcn - £¥¤§¥©£
dëBzî úBìBòzebxcnd mde ,l`xyi zxfr l` miyp zxfr jezn - ¦¨

.íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî úBãøBiäelld zebxcn s`eäìòî íeø ©§¥¤§©¦§¨¥§¤§©¨¦©£¨
dçìéLå änà éöçdagexe -,änà éöçdzid l`xyi zxfry `vnp £¦©¨§¦§¨£¦©¨

dxyr yly gxfnd xryne ,ivge zen` ray miyp zxfrn ddeab
.ivge zen`ïðúedpyna(e"n b"t),mipdkd zxfr ghy dpyp daïéa §©¥

íìeàälkidl eqpkp ekxcyçaænìåzxfra cnry oevigd ¨¨§©¦§¥©
,mipdkdíL eéä úBìòî äøNò íézLe ,änà íézLe íéøNò¤§¦§©¦©¨§¥¤§¥©£¨¨

.mle`l dxfrdn zelerydçìéLå änà éöç äìòî íeødagexe - ©£¨£¦©¨§¦§¨
.änà éöçrwxwn deab did lkidde mle`d gzt oztny `vnp £¦©¨

ivge zen` dxyr yly miyp zxfrne zen` yy mipdkd zxfr
.ivge zen` dxyr ryz gxfnd xry oztnneïðúedpyna cer §©

(e"n a"t)íL äúéä äìòî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø,l`xyi zxfra ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©£¨¨§¨¨
änà dBáâå,mexcl oetvn dxfrd lk jxe`k dkxe`eïëeãåeidy §¨©©¨§¨

xiyl eilr micner miieldäéìò ïeúð,dlrnd lrìL BáeúBìòî L ¨¨¤¨¨Ÿ©£
änà éöç éöç ìL.el` zebxcn yly lr micner miield eidy ¤£¦£¦©¨

oa xfril` iaxk zecinay dpyn mzqy `xnbd dgiken dzr
xn`pdn ,`id awrigzt z` e`xiy ick jenp did igxfnd lzeky (c"n a"t)

:ey`x lrn lkiddàîìLa úøîà éàzrck dpyndïa øæòéìà éaø ¦¨©©¦§¨¨©¦¡¦¤¤¤
àçzét déì éqkéàc eðééä ,àéä á÷òédid `l recn xacd oaen - ©£Ÿ¦©§§¦©¥¥¦§¨

`vnp oky ,gxfnd xry jxc lkidd gzt z` ze`xl xyt`
deab lkidd gzt didy ivge zen` dxyr ryzl sqepay
ly dn` cer siqedl yi ,okl mcew epipny gxfnd xry sewynn

.ivge dn` mixyrl cgi lkd dlere ,dlrnd daebúøîà éà àlà¤¨¦¨©©
zrck `id dpyndyïðaømipdkd zxfr dzid `ly mixaeqd ©¨¨

gxfnd lzek z` zeyrl jxev did recn ,l`xyi zxfrn ddeab
,jenpàúnàc àbìt àkéà àädn` ivg dxzep ixd -déì éæçúîc ¨¦¨©§¨§©§¨§¦§£¥¥

déåeâa àçzét,gxfnd xry jxc lkidd gzt z` ze`xl ozipy - ¦§¨§©¥
gzt oztn ixdyryz wx gxfnd xry sewynn deab did lkidd

.xen`k ,ivge zen` dxyr,dpéî òîL åàì àlàdpyndyéaø ¤¨¨§©¦¨©¦
,àéä á÷òé ïa øæòéìàjenp gxfnd lzek z` zeyrl jixv did okle ¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

.lkidd gzt z` ey`x lrn ze`xl elkeiy ick
ote`a zekyld oipra zeipynd zxizq z` ayiil d`ian `xnbd

:xg`épî àä ,øîà äáäà øa àcà áøcinz zkqna dpynd - ©©¨©©£¨¨©¨©¦
zrcaàéä äãeäé éaømzq lr wlgpy df `edy epivny ,dzpyp ©¦§¨¦

,zecin zkqna dpynàéðúc,`ziixaaçaænä ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥©¦§¥©
ìLe ,äøæò òöîàa ãîBòå òveîîBì eéä úBnà íézLe íéLagexl §¨§¥§¤§©£¨¨§Ÿ¦§©¦©¨

,oetvl mexcn dxfrd

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

תכלית הכוונה דמתן-תורה הוא 'התחתונים יעלו לעליונים'.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רמט
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

ïåé éëìî íåö÷éùùmi`lhd zkyla ipzw .ycwna miakek zcearl dilr exihwdy Ð

.zinexc ziaxrna `edyúåãî àðú ïàî.`id zecn zkqnc oizipzn `d Ðøæòéìà 'ø
àéä á÷òé ïá.dizeek iniiw zecnc oizipznc dinzqc Ðêøåà äúéägxfnd on Ð

.mexcl oetvd on agex lr axrnlãåãä úçú ïéçìùîålr ozpe" (e xacna) aizkc Ð

."minlyd gaf zgz xy` y`dúëùì
ïéòøåöîämyy onwlc oiwxita yxtn Ð

oi`ayk ,ozxdhl ipinya oilaeh oirxevnd

lahy it lr s` ,zepedal odici qipkdl

.axran'åë éúçëù á÷òé ïá øæòéìà 'ø øîàÐ

.dl xn`w awri oa xfril` 'x `yixc llkn

àøáúñî éîð éëäxfril` 'x zecnc `nzqc Ð

.dl xn`w'åëå íéìúëä ìë ïðúãzivn `le Ð

.awri oa xfril` 'xk `l` dl znwenìë
íù åéäù íéìúëäeid ziad xd ipipa lka Ð

oday migzt lk eidy cr ,c`n daxd oideab

migztd lry dnn cal ,dn` mixyr oideab

.c`n daxdúéçøæî ìúåëî õåç`ed Ð

ligl oiqpkp eay ,ziad xd ilbxl oezgzd

zxfrl oiqpkp ligd one ,miyp zxfr iptly

.dlecbd dxfrl miyp zxfrne ,miypïäëù
äçùîä øäá ãîåò äøôä úà óøåùä`ed Ðxd

odkd ipte ,mcwn milyexi ipt lr xy` mizifd

.axrnläàåøå ïéåëúîåy`x daeb lrn Ð

ly egzt epnid miptly mixryd jxc lzekd

(hi xacna) aizkck ,mca dfn `edyk ,lkid

dzid m`e ,'ebe "cren ld` ipt gkep l` dfde"

df mipeekn mixrydy it lr s` ,deab lzekd

,miyp zxfr xry cbpk ziad xd xry ,df cbpk

,dlecbd dxfrd xry cbpk miyp zxfr xrye

leki did `l lkidd gzt cbpk dxfrd xrye

xddy itl ,migzt jxc lkidd gzt z` ze`xl

lkidd gzt rwxwy cr ,dlere diabne jled

xd ilbx irwxwn xzei zen` mixyr deab

ddeab lkidd ztewqi` z`vnpe ,ziad

llg ze`xl lkei `le ,ziad xd gzt sewynn

.gzt eze` jxc lkid gzt'eke migztd lk opze

'eke epnid miptl opze`wc opze opz ipd lk Ð

iqki`c zgkyn `lc iz` iyextl `kd iziin

iaxl `l` ziad xd zelrna d`zz `gzit

.awri oa xfril`äîà íéøùò ïéäåáâoeik Ð

.opaxl xdd zelrna mzqpy zgkyn `l dn` mixyr oideabcâøåñ åðîî íéðôìoiyere milag ly dhn ibexiqk miawp miawp dieyrd dvign `ide ,igxfn lzekn miptl my did Ð

.i"pcext frla oze` oixewe ,oeqkl`a ef ab lr ef oze` oiaikxne ,y"hl oixewy mixvwe mikex` ur itca dze`íéðôì.lig `xwp `ede zen` xyr iept mewn did bxeq eze`n Ð

åéä úåìòî äøùò íéúùå.zen` yy miyp zxfr rwxw dlry ixd ,dn` ivg dlrne dlrn lk mex ,miyp zxfr xry cr bxeqd on diabn xddy zen` xyr oze`a Ðäçìùå
.mexcle oetvl xdd agex lka dkxe`e ,dn` ivg dlrnd agex jyn Ðúåìòî äøùò ùîç.ivge dn` dxyr yly xdd dlry ixd ,miyp zxfrn l`xyi zxfr rwxw daeb Ð

úåìòî äøùò íéúù çáæîì íìåàä ïéá ïðúåze`xl dpeilr dn` ivg oezgzd gztd on x`yp oiicr ,ivge dn` dxyr ryz oezgzd ziad xd rwxwn lkid rwxw daby ixd Ð

.lkidd gzt llg ly dpezgzd dn` ivg my jxcäúéä äìòî øîåà á÷òé ïá øæòéìà 'ø ïðúå.dxfrd lk agexa dkxe`e dn` ddeabe ,l`xyi zxfra cer Ðïëåãåly Ð

ivge dn` deabe dilr iepa miel.äîà éöç éöç ìù úåìòî ùåìù åáå.okecl oda oilery Ðàîìùá úøîà éàjxc el lrnn ze`xl ick jenp igxfn lzekc ipzwc `nzq Ð

.lkidd gzt llg z` l`xyi zxfre miyp zxfr ixryàéä øæòéìà éáø.ivge dn` mixyr oezgzd rwxwn lkidd rwxw dabe ,dxizi dlrn dil zi`c Ðäéì éñëéàã åðééä
.lkidd rwxw daeba oezgzd gzt Ðïðáø úøîà éà àìàodkl dieeba lkidd gzt dil ifgzinc `zn` `blt dil yte ,ivge dn` dxyr ryz `l` zelrnd elr `l ixd Ð

.mizifd xdayéðî àä øîà äáäà øá àãà áøjenp zeidl jxved igxfn lzekc ipzwc Ðedaeb `vnpe ,migztd cbpk dxfrd rvn`a cner gafnd xn`c ,`id dcedi iax Ð

ryz edaeb gafnde ,gafnl ribdy mcew dn` ivge ,dn` dxyr yly oezgzd rwxwn l`xyi zxfr rwxw dlr ixdy ,oezgzd gztd z` mzeq.ivge mizye mixyr ixd Ð
øùò
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úéîåøãoizipzna lirlc :jixt (`,fi) onwl Ð miptd mgl zkyl dzid `id zigxfn

mi`lh zkyln aiyg `wc ,zipetv zigxfn oxwa dzid `idc gken cinzc

Ð oini jxc ztwn ike ,zekyl rax` miptd mgl zkyl cr zipetv ziaxrn oxwa dzidy

xn`w lirlc inp jextil :ol `iywe .dl ipyne .zigxfn zipetva miptd mgl zkyl z`vnp

zenzegd zkyl ied dizekyl izy x`yc

zia efpb zg`ay xn`w `kde ,cwend zia zkyle

yi !dliahd zial oicxei zg`ae 'ek i`penyg

oiynyny milk ipine zekyl `ki` `aeh :xnel

.mixac dylye mipyàä`zn`c `blt `ki`

dhnl dtewq` el did lkiddy ipyn `lc `d Ð

`ly dil miwc Ð dn` ivg deab dzidy ,egzta

x`yl did Ð el didy xnel ivnz m`e ,jk did

`blt `ki` izk` ok m`e ,ok enk mixryd

.dieeba `gzt ifgznc `zn`càäiax ipn

dil iqki`e Ð 'eke rvenn gafn xn`c dcedi

,ewiqtne eipta cnerd gafnd ly edaeba `gzit

xn`c ,`id oerny iax xninl ivn ded inp `kde

gafn dilek (`,bp migaf) "onewn edfi`" wxta

,gztd ipta oiqkn yakde gafnc ,i`w oetva

ei yakdy it lr s`cmexcd cvl rtyne cx
wcwcnd
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úéçøæî úéîBøc¯ì àéäíçì da ïéNBò eéäL äkL §¦¦§¨¦¦¦§¨¤¨¦¨¤¤
úéðBôö úéçøæî ,íéðtä¯éðáà éàðBîLç úéa eæðb da ©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§¥©§©©§¥

íeöwML çaæîúéáøòî úéðBôö ,ïåé éëìî¯ïéãøBé da ¦§¥©¤¦§©§¥¨¨§¦©£¨¦¨§¦
úBcî àðz ïàî :àðeä áø øîà .äìéáhä úéáì¯éaø §¥©§¦¨¨©©¨©§¨¦©¦

CøBà äúéä íéLð úøæò :ïðúc .àéä á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¦§©¤§©¨¦¨§¨¤
ìLe äàîìLe äàî áçBø ìò Lîçå íéL,Lîçå íéL ¥¨§¦§¨¥©©¥¨§¦§¨¥
ì òaøàåeéä äîe .äéúBòBö÷î òaøàa eéä úBëL §©§©§¨¨§©§©¦§¤¨¤¨

úéçøæî úéîBøc ?úBLnLî¯ì äúéä àéäúkL §©§§¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©
íéøéæpäïéçlbîe ïäéîìL úà íéìMáî íéøéæð íML , ©§¦¦¤¨§¦¦§©§¦¤©§¥¤§©§¦

ïøòNúéðBôö úéçøæî .ãecä úçz ïéçlLîe¯àéä §¨¨§©§¦©©©¦§¨¦§¦¦
ì äúéäíML ,íéöòä øéc úkLïéîeî éìòa íéðäk ¨§¨¦§©¦¨¥¦¤¨Ÿ£¦©£¥¦

úòìBz Ba LiL õò ìkL ,íéöòa ïéòéìúîe ïéãîBò§¦©§¦¦¨¥¦¤¨¥¤¥©©
úéáøòî úéðBôö .çaæî éaâì ìeñt¯ì äúéä àéäúkL ¨§©¥¦§¥©§¦©£¨¦¦¨§¨¦§©

úéîBøc úéáøòî .ïéòøBöîä¯àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ©§¨¦©£¨¦§¦¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨
ïéé ïéðúBð eéä da :øîBà ìeàLïîLåì úàø÷ð äúéä àéäå ,àøazñî éîð éëä .àéðîL úéa úkL ¨¥¨¨§¦©¦¨¤¤§¦¨§¨¦§¥¦§©¥§©§¨¨¦©¦¦§©§¨

.éçøæî ìúBkî õeç ,ïéäBáb eéä íL eéäL íéìúkä ìk :ïðúc ,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦¦§©¨©§¨¦¤¨¨¨§¦¦¤¦§¨¦
úòLa ìëéä ìL Bçút ãâðk äàBøå ïåeëîe ,äçLnä øäa ãîBò äøtä úà óøBOä ïäkäL¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§©©¦§¨§©¥§¤§¤¤¦§¤¥¨¦§©

änà íéøNò ïäáBb íL eéäL íéçútä ìk :ïðúe .ícä úàfäïaçBøåíéðôì :ïðúe .úBnà øNò ©¨©©¨§©¨©§¨¦¤¨¨§¨¤§¦©¨§§¨¤¤©§©¦§¦
epnîâøBñíéðôì :ïðúe .eðnîíézLe ,úBnà øNò ,ìéçääøNòäìòî íeø íL eéä úBìòî ¦¤¥§©¦§¦¦¤©¥¤¤©§¥¤§¥©£¨¨©£¨

änà éöçdçléLåúBãøBiä dëBzî úBìBò úBìòî äøNò Lîç .änà éöçúøæòîìàøNé £¦©¨§¦§¨£¦©¨£¥¤§¥©£¦¨©§¥¤§©¦§¨¥
íézLe íéøNò çaænìå íìeàä ïéa :ïðúe .änà éöç dçléLå änà éöç äìòî íeø ,íéLð úøæòì§¤§©¨¦©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨§©¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
éaø ,ïðúe .änà éöç dçléLå änà éöç äìòî íeø ,íL eéä úBìòî äøNò íézLe ,änà©¨§¥¤§¥©£¨¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨§©©¦

ìL Báe déìò ïeúð ïëeãå ,änà dBáâå ,íL äúéä äìòî :øîBà á÷òé ïa øæòéìàìL úBìòî L ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©£¨¨§¨¨§¨©©¨§¨¨£¥¨©£¤
àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø àîìLa zøîà éà .änà éöç éöç¯àìà ,àçúét déì éñkéàc eðééä £¦£¦©¨¦¨§©§¦§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©§§¦©¥¥¦§¨¤¨

éàïðaø zøîà¯éæçúîc àúîàc àbìt àkéà àä:dpéî òîL åàì àlà .déåeâa àçúét déì ¦¨§©§©¨©¨¦¨©§¨§©§¨§¦§£¥¥¦§¨§©¥¤¨¨§©¦¨
àä :øîà äáäà øa àcà áø .àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøépî¯éaø ,àéðúc .àéä äãeäé éaø ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©©¨©©£¨¨©¨©¦©¦§¨¦§©§¨©¦

ìLe ,äøæò òöîàa ãîBòå òveîî çaænä :øîBà äãeäé,Bì eéä úBnà íézLe íéL §¨¥©¦§¥©§¨§¥§¤§©£¨¨§¦§©¦©¨
øùò
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כל העניינים שבעולם ושבאדם, התחלתם הוא בתורה.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רנ
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

ìëéä ìù åçúô ãâðë úåîà øùò.eagx ly zirvn` xyr Ðïåôöì äøùò úçàÐ

mixyr lkidd llg ixdy ,oetvle dfefnd on lkidd llgl mixzepd zen` yng cbpk

gafn ly eagex `vnp ,mexcl oke lkid ly zipetv lzek iaer ly yy cbpke ,agx dn`

.eilzeke lkid cbpk mvnevn'åëå àéä äãåäé 'ø úåãî êúòã à÷ìñ éàå`id `kxt Ð

'xk dinwe`c ,`c` axl cenlzd jixt `wc

gafn ,edpip dcedi 'x zecn inzq i`e .dcedi

in zecnc `nzqc `ail` dxfr rvn`a `z`c

?dl zgkynäøæòä ó÷éä ìëjxe` dlecbd Ð

dpap swid eze` jezae ,raye mipeny d`n

,egxfna gafnde xvgde ,iaxrn cvl ziad

lzeke ,ellge mle` lzek mr jxe` d`n lkid

iycw zia llge ,oiqwxh dn`e ,ellge lkid

`zd llge ,iaxrn lzek iaere ,miycwd

oevig lzek iaere ,eixg``yxtin ikd Ð

e`ived" wxta dl iziin onwle ,zecn zkqna

.(a,ap) "eläîà äøùò úçàiept mewn did Ð

lzekl `zd lzek oia ,zxetkd zia ixeg`

.dxfr'åë çáæîäå ùáëäeiykr yxit `le Ð

,dxfr ly inexc lzekl yak oiay iept mewn

mexcd on jlede dpen eiykre ,dl ipzw `tiqae

.oetvlúåòáèìå çáæîä ïîrwxwa mireaw Ð

oda mipzepy ,gafnd oetvay migahnd ziaa

miycw iycw oihgeyyk zenda ix`ev

.oetva ozhigyyúåðçìùmigicn odilry Ð

.miycw iaxwïéñððoirewzd oikenp micenr Ð

oday ,oda oireaw lfxa ly ze`lwpe`e ,rwxwa

.hiytdl dndad z` oilezxzended`nn Ð

mewne ,o`k dpnp `ly ynge miylye

yxetn eagxy ,yxtl jxved `ly zepglyd

l`wfgi xtqaeivg ,edwlg scerd eze` Ð

.oiqppd mewnl divge lzekl yak oia mexcléà÷ íåøãá çáæîã àáåø,df oipn itl Ð

,dpeny oiqppl zipetv lzekn mdn ozzyke ,ivge raye miyy dxfrd agex ivg ixdy

epi` ef lv` ef zepgley drax` mewne ,dxyr mizy ixd ,rax` zepgleyl oiqppd one

y`xa drax` zepezp :(a,h) milwya opzck zepgly dpeny eid ode ,rax`n zegt

ixd Ð rax` zerahl myne ,dxyr yy ixd agexa ef lv` ef drax` e`vnp ,drax`

gafnle zerahd one ,rax`e mirax` ixd Ð rax`e mixyr zerahd mewne ,mixyr

scerd ivg `edy ,dvgne zen` xyr oiqppd mewne ,mizye miyng ixd Ð dpeny

,oetvl yakd on dpn zen` xyre d`n ixdy ,dpyna dpn `ly ,xzepdn x`ypd

,rax` zepglyl epzpe ,ynge mixyr dxfrd agex ly ynge miylye d`nn ex`yp

lzekl yak oia dipyd oiivge oiivg oiqppd mewnl welgz oze` Ð zg`e mixyr x`ype

on zen` raye mixyr `vnp ,dvgne raye miyy `edy dxfrd agex ivg ixd Ð mdilr gafn ly zipetvd zen` yng ozzyk ,dvgne mizye miyy oetvl gafnd on ixd Ð

Ð aaeqde ceqid zqipk ly zen` izy gafnd mewnn `v ,dfefnd lv` gztd llg ly ipetv seql dlk gafn ly epetv `vnpe dxfrd ly inexc ivga oilk gafn ly zinexc

:xn`z m`e .oezgzd gzt jxc lkidd gzt z` zen` mizy oze` jxc dgynd xd y`xay odk ze`xl lekie ,zen` izy aaeqd zqipkn dlrnl dlebn gztd llg oetv `vnp

aaeqd daeb ly yye ,dvgne dxyr yly `l` ziad xd rwxwn dlr `l dxfrd rwxw ixdy ,ok epi` ,oezgzd gzt z` mzeq aaeqd zqipk cr gafnd daby zen` yy daeb

li`ed xnel yic ,dia mbnbn iale ,dpin rny ,dxizi dlrna dil iqki`e ,`id xfril` 'x e`l `l` ,oezgzd gzt daeba `zn`c `blt dil yt izk` ,dvgne dxyr ryz ixd Ð

on `vnp ,oiyxetnd xyre d`n lr dxfrd agexa mitcerd zen` ynge mixyr wleg dz`y wlg eze`a lelk `ed oiqppd mewn mr `ny Ð zepglyd mewn dpynd dyxit `le

zekl yakdmizye miray ex`yp Ð oetvl aaeqde ceqid zqipk ly zen` izy odn `v ,dvgne rax`e miray ixd ,mizye miyy gafnde yakde ,dvgne dxyr mizy inexc l

,dvgne mizye miray eidiy zen` yng odilr siqed ,dvgne raye miyy seql `idy dxfr agex rvn`a gzt ly ervn` ixdy ,hegd `ln gztd llgn dlbzp `le ,dvgne

ixen il yxit oiqppd mewne lzekl yak oia xzende o`k epipyy dn la` .oiqppd mewn mr lelk zepglyd mewny izrny jk ip`e ,ipetvd gztd ivg ly zen` yng o`k dzllk

o`ke ,iept mewn lzekl yak oiay itl ,eixacl mrh ozpe ,zepglyde oiqppd mewnl dxyr ylye ,lzekl yak oia ynge mixyrd on dxyr mizy :l"f dcedi xa wgvi epiax wcv

zeaxdl z`a m`e ,oi`vgl ewlgl dz` jixv Ð yxit `ly oeike yxtl `pzl didy itl ,mbnbn iale .dn` ivg dlebn gztd llgn `vnpe Ð oiqppe zepgly ly yinyz jxev yi

cbpk `ede ,gafnd dlk inexc lkid agex ivg ztyay ok xneln) izyxity enk il aeh jkitl ,uetgzy dnk zeqkl e` uetgzy dnk gztd zelbl dz` leki Ð o`k hrnle o`k

.(gztd llg
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n` ipy edaeb cxiy mcewy oiai wcwcnd,gztd cbpkn eretiy dil `wtp dvgne ze

wxta rvenn gafn inp dil zi`c iqei iaxk e` oerny iaxk inewe`l ivn ied ok m`e

wxta `ki` `peeb i`d ike .`icda dil opirny dcedi iaxc meyn `l` ,"miycw iycw"

,`id dcedi iax Ð ipn `d dad` xa `c` ax xn`c (a,gp migaf) "miycw iycw"

iaxk `nwepe :jixte .'eke rvenn gafn xn`c

opirny dcedi iaxc meyn ipyne !rvennae iqei

eizeax yexit lr ol `iyw mzdne .`icda dil

iax ipn `d :yxity ,iwgvi dnly epiax ly

:dil iywiz ok m`c ,zecnc `idd Ð `id dcedi

`nzq mzd iwe` diteb dad` xa `c` axc

iaxk 'eke dp`z ivr myn exxia :opzc ,cinzc

,dizeek zecnc inzq `kd iwen edi`e .dcedi

m`e ,zecnc` ibilt cinzc inzqc lirl xn`de

!dcedi iaxk zecne cinz inzqc xninl `kil ok

inzqn xity dil dywn ikd e`lac :xnel yie

zivn ine :jixtc ,diteb gafnne ,ediiteb zecnc

.'eke dcedi iaxk dl inwen

ïîopzc :dniz Ð rax` oiqppl zepglyd

"dpennd mdl xn`" wxt cinz zkqna

,gafn ly epetvl did migahnd zia :(a,l)

oilez oday cr ,'eke oiqpp micenr dpny eilre

.micenrd oiay yiy ly zepgleyd lr oihiytne

yie !odipia zen` rax` geix yiy rnyn `kde

oia micner Ð mzdc ipd .edpip ipixg` ipd :xnel

zgpen dndade ,mihiytne oilez oday micenrd

iab lr zxxbp `dz `ly ick zepglyd lr

ly zepgly dpeny epiid Ð `kdc ipde .rwxw

(a,`l cinz) "oiztek eid `l" wxt xn`c ,yiy

wxtac ,`iyw edin .miiaxwd odilr oigicn eidy

miiaxwd :opz (` cenr my) "oiztek eid `l"

micenr ipia inp ipdc `nl` ,micenrd oiay yiy ly zepgly lr oherna mze` oigicn

.migahnd ziaay zepgly ly dherna mzd qxb jexa xa wgvi epiax ,edin !iniiw eed

it lr s`e ,micenrd oia dil ixw zen` rax` miwegx eidy it lr s` :xnel yi inp i`

,zepgleyl ribne lecb dndad seby ,ux`a zxxbp dnda did `l zen` rax` miwegxy

mixxbp eid milnbd lr cinzd iyak miaikxnykc (d"q dyxt) dax ziy`xaa `zi`ck

.l"vf jexa iax epiax ceqi ,cinz ztqeza iz`vn .ux`a

àáåøaaeqd zqipkn dlrnly i"yx yxity dn Ð i`w mexca gafnc

oi` ,edaeba dn` ivg gztd agexl zen` izy gztn dlebn

,dn` gztd dlebn cin ceqid zqipkn dlrnl yxit `l dnl denzl
oicdc
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äøNò úçà ,ìëéä ìL Bçút ãâðk úBnà øNò¤¤©§¤¤¦§¤¥¨©©¤§¥
àöîð ,íBøcì änà äøNò úçàå ,ïBôvì änà©¨©¨§©©¤§¥©¨©¨¦§¨

.åéìúBëå ìëéä ãâðk ïeeëî çaæîéàåCúòc à÷ìñ ¦§¥©§¨§¤¤¥¨§¨¨§¦¨§¨©£¨
àéä äãeäé éaø úBcî¯éî äøæò òöîàa çaæî ¦©¦§¨¦¦§¥©§¤§©£¨¨¦

äàî CøBà äúéä äøæòä ìk :ïðúäå ?déì zçkLî©§©©§¥§¨§©¨¨£¨¨¨§¨¤¥¨
ìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLeïî .Lîçå íéL §¦¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¦

íéðBîLe äàî áøònì çøænäòáLåúñéøc íB÷î ; ©¦§¨©©£¨¥¨§¦¨¤©§§¦©
éìâø úñéøc íB÷î ,änà äøNò úçà ìàøNé éìâø©§¥¦§¨¥©©¤§¥©¨§§¦©©§¥

äøNò úçà íéðäkäìL çaæî ,änà,íézLe íéL ©Ÿ£¦©©¤§¥©¨¦§¥©§¦§©¦
,íézLe íéøNò çaænìå íìeàä ïéaìëéääåäàî ¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦§©¥¨¥¨

.úøBtkä úéá éøBçà änà äøNò úçàå ,änà©¨§©©¤§¥©¨£¥¥©©¤
ìLe äàî ïBôvì íBøcä ïîLákä ;Lîçå íéL ¦©¨©¨¥¨§¦§¨¥©¤¤

,íézLe íéML çaænäåçaænä ïîúBòahìåäðBîL §©¦§¥©¦¦§©¦¦©¦§¥©§©©¨§¤
,úBnàúBòahä ïî ,òaøàå íéøNò úBòahä íB÷î ©§©©¨¤§¦§©§©¦©©¨

ïî ,òaøà ïéñppì úBðçìMä ïî ,òaøà úBðçìMì©ª§¨©§©¦©ª§¨©©¨¦©§©¦
ïéa øúBnäå ,úBnà äðBîL äøæò ìúBëì ïéñppä©©¨¦§¤£¨¨§¤©§©¨¥
éúòc à÷ìñ éàå .ïéñppä íB÷îe ìúBkìå LákäC ©¤¤§©¤§©©¨¦§¦¨§¨©£¦

àéä äãeäé éaø úBcî¯äøæò òöîàa çaæî ¦©¦§¨¦¦§¥©§¤§©£¨¨
!éà÷ íBøca çaæîc àaeø àä ?déì zçkLî éî¦©§©©§¥¨¨§¦§¥©©¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc `nei(iyily meil)

úBnà øNòeid zepeekn ,gafnd ly zeirvn`ãâðklkìL Bçút ¤¤©§¤¤¦§¤
ìëéäeagexn exzep ,zen` xyr eagx dide dxfrd rvn`a didy ¥¨

odn ,zen` mizye mixyr gafnd lyïBôvì änà äøNò úçà©©¤§¥©¨©¨
eid mixzepd yye ,lkidd cbpk eid mkezn zen` yng ,dxfrd

,zen` yy didy lkidd ly ipetvd lzek iaer cbpkäøNò úçàå§©©¤§¥
íBøcì änàcbpk zen` yye ,lkidd cbpk zen` yng ,dxfrd ©¨©¨

.inexcd lkidd lzek iaer,åéìúBkå ìëéä ãâðk ïeeëî çaæî àöîð¦§¨¦§¥©§¨§¤¤¥¨§¨¨
mizy eiciv izyn eilzeke ,dn` mixyr did lkidd ghyy

.dn` dxyr
:zecina dpynd lr wleg dcedi iaxy `xnbd dgikenà÷ìñ éàå§¦¨§¨

êzòczkqny xn`p m`e -àéä äãeäé éaø úBcîici lr dzpyp - ©§¨¦©¦§¨¦
ike ,dywi ,dcedi iaxdéì úçkLî éî äøæò òöîàa çaæîm`d - ¦§¥©§¤§©£¨¨¦©§©©¥

,dxfrd rvn`a `vnp gafndy xnel xyt` zecn zkqn itl
ïðúäåzecin zkqna(`"n d"t),ìkswid,äøæòäl`xyi zxfr §¨§©¨¨£¨¨

,lkidde mle`d mipdkdeòáLå íéðBîLe äàî CøBà äúéäzen` ¨§¨¤¥¨§¦§¤©
,axrnl gxfnnìLe äàî áçBø ìòLîçå íéLoetvd on zen` ©©¥¨§Ÿ¦§¨¥

,dpynd zyxtne .mexclòáLå íéðBîLe äàî áøònì çøænä ïî¦©¦§¨©©£¨¥¨§¦§¤©
mkezn ,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î,myl qpkidl mi`yxy §§¦©©§¥¦§¨¥

änà äøNò úçàxfr' z`xwpd `ide ,miigxfndmyn .'l`xyi z ©©¤§¥©¨
,axrn cvleíéðäkä éìâø úñéøc íB÷î,cala,änà äøNò úçà §§¦©©§¥©Ÿ£¦©©¤§¥©¨

.[zen` mizye mixyr md cgiae] 'mipdk zxfr' z`xwpd `ide
cnr axrnle mynçaæîekxe`y oevigdìLíézLe íéLzen` ¦§¥©§Ÿ¦§©¦

.[zen` rax`e miyng md cgiae]íìeàä ïéadxfrl axrnny ¥¨¨
çaænìå,oevigdíézLe íéøNòyye miray md cgiae] zen` §©¦§¥©¤§¦§©¦
.[zen`ìëéääåekxe` ,miycwd ycewe lkidd mle`d z` llekd §©¥¨

å änà äàîcerúøBtkä úéa éøBçà änà äøNò úçàaxrnn ¥¨©¨§©©¤§¥©¨£¥¥©©¤
md cgiae] dxfrd ly iaxrnd lzek cr miycwd ycewe lkidl
jxe` z` dpynd dhxit o`k cr .[zen` raye mipenye d`n

.dxfrd agex z` dpynd zhxtn o`kn ,dxfrd,ïBôvì íBøcä ïî¦©¨©¨
ìLe äàîLîçå íéL,mkezn .zen`íézLe íéML ,çaænäå Lákä ¥¨§Ÿ¦§¨¥©¤¤§©¦§¥©¦¦§©¦

`ed ezizgza yakde dn` mizye miyly gafndy ,zen`
mkezn ,zen` ylye miray exzep .dn` miylyçaænä ïî¦©¦§¥©

úBòahìåiy`x z` miqipkn eid mday ,dxfrd rwxwa zereawd §©©¨
,gafnl oetvn ozhigy ixdy dhigyd onfa miycw iycw zenda

.úBnà äðBîLmkezn ,zen` ynge miyy exzep,úBòahä íB÷î §¤©§©©¨
òaøàå íéøNò.zen` zg`e mirax` exzep .zen`úBòahä ïî ¤§¦§©§©¦©©¨

úBðçìMìzehgypd zendad iaxw z` migicn eid mdilry ©ª§¨
,oaxwlòaøà.zen` raye miyly exzep .zen`úBðçìMä ïî ©§©¦©ª§¨
ïéñppìxg`l zendad z` milez eid mdilry micenrl - ©©¨¦

,xerd z` odn hiytdl ick dhigydòaøàmiyly exzep .zen` ©§©
.zen` ylyeäøæò ìúBkì ïéñppä ïîgeexd did ,ipetvdäðBîL ¦©©¨¦§¤£¨¨§¤

.úBnà.zen` ynge mixyr exzepøúBnäå,exzepy zen`d el` - ©§©¨
y mewnd oia mwlgl yiìúBkìå Lákä ïéard,inexcd dxfeoia ¥©¤¤§©¤

ïéñppä íB÷îoetvd on eagx did dnk dpynd dyxit `ly envr §©©¨¦
ipy oia deya zexzepd zen`d z` wlgp m` ok lr .mexcl
,ivge zen` dxyr mizy did miqppd mewny `vnp ,zenewnd

.ivge zen` dxyr mizy did inexcd lzekle yakd oiaeéàå§¦
ézòc à÷ìñCzkqnyúBcîzrc,àéä äãeäé éaøikeòöîàa çaæî ¨§¨©§¦¦©¦§¨¦¦§¥©§¤§©

,déì úçkLî éî äøæò,dxfrd rvn`a zeidl gafnd lkei `l ixd £¨¨¦©§©©¥
céà÷ íBøca çaæîc àaeø àä,cnr mexca gafnd aex ixdy - ¨¨§¦§¥©©¨¨¥

`edy dxfrd lzekl yakd oiay mewnd z` aygp xy`ky
yakd ly zen` mizye miyyl siqepe ,ivge dn` dxyr mizy
dxfrd ivge ,ivge zen` rax`e miray cgi lkd eidi ,gafnde
,ivge raye miyyl dler zen` ynge miyly d`n dagexy
wx `ed dxfrd rvn`ny oetv cvl qpkpd gafndn wlgy `vnpe
mizye miyly `ed gafnd agexy xg`ne .cala zen` ray
dxfrd rvn`n ze`vnp epnn zen` ynge mixyr ,zen`
gafndy dcedi iax ixack ef dhiy cinrdl xyt` i`e ,dnexcle

,dxfrd rvn`a cnr
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עניין המצוות הוא לצרף בהן את הבריות, לפעול בירור וזיכוך בהאדם המקיים את המצווה.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc `nei(iyily meil)

úBnà øNòeid zepeekn ,gafnd ly zeirvn`ãâðklkìL Bçút ¤¤©§¤¤¦§¤
ìëéäeagexn exzep ,zen` xyr eagx dide dxfrd rvn`a didy ¥¨

odn ,zen` mizye mixyr gafnd lyïBôvì änà äøNò úçà©©¤§¥©¨©¨
eid mixzepd yye ,lkidd cbpk eid mkezn zen` yng ,dxfrd

,zen` yy didy lkidd ly ipetvd lzek iaer cbpkäøNò úçàå§©©¤§¥
íBøcì änàcbpk zen` yye ,lkidd cbpk zen` yng ,dxfrd ©¨©¨

.inexcd lkidd lzek iaer,åéìúBkå ìëéä ãâðk ïeeëî çaæî àöîð¦§¨¦§¥©§¨§¤¤¥¨§¨¨
mizy eiciv izyn eilzeke ,dn` mixyr did lkidd ghyy

.dn` dxyr
:zecina dpynd lr wleg dcedi iaxy `xnbd dgikenà÷ìñ éàå§¦¨§¨

êzòczkqny xn`p m`e -àéä äãeäé éaø úBcîici lr dzpyp - ©§¨¦©¦§¨¦
ike ,dywi ,dcedi iaxdéì úçkLî éî äøæò òöîàa çaæîm`d - ¦§¥©§¤§©£¨¨¦©§©©¥

,dxfrd rvn`a `vnp gafndy xnel xyt` zecn zkqn itl
ïðúäåzecin zkqna(`"n d"t),ìkswid,äøæòäl`xyi zxfr §¨§©¨¨£¨¨

,lkidde mle`d mipdkdeòáLå íéðBîLe äàî CøBà äúéäzen` ¨§¨¤¥¨§¦§¤©
,axrnl gxfnnìLe äàî áçBø ìòLîçå íéLoetvd on zen` ©©¥¨§Ÿ¦§¨¥

,dpynd zyxtne .mexclòáLå íéðBîLe äàî áøònì çøænä ïî¦©¦§¨©©£¨¥¨§¦§¤©
mkezn ,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î,myl qpkidl mi`yxy §§¦©©§¥¦§¨¥

änà äøNò úçàxfr' z`xwpd `ide ,miigxfndmyn .'l`xyi z ©©¤§¥©¨
,axrn cvleíéðäkä éìâø úñéøc íB÷î,cala,änà äøNò úçà §§¦©©§¥©Ÿ£¦©©¤§¥©¨

.[zen` mizye mixyr md cgiae] 'mipdk zxfr' z`xwpd `ide
cnr axrnle mynçaæîekxe`y oevigdìLíézLe íéLzen` ¦§¥©§Ÿ¦§©¦

.[zen` rax`e miyng md cgiae]íìeàä ïéadxfrl axrnny ¥¨¨
çaænìå,oevigdíézLe íéøNòyye miray md cgiae] zen` §©¦§¥©¤§¦§©¦
.[zen`ìëéääåekxe` ,miycwd ycewe lkidd mle`d z` llekd §©¥¨

å änà äàîcerúøBtkä úéa éøBçà änà äøNò úçàaxrnn ¥¨©¨§©©¤§¥©¨£¥¥©©¤
md cgiae] dxfrd ly iaxrnd lzek cr miycwd ycewe lkidl
jxe` z` dpynd dhxit o`k cr .[zen` raye mipenye d`n

.dxfrd agex z` dpynd zhxtn o`kn ,dxfrd,ïBôvì íBøcä ïî¦©¨©¨
ìLe äàîLîçå íéL,mkezn .zen`íézLe íéML ,çaænäå Lákä ¥¨§Ÿ¦§¨¥©¤¤§©¦§¥©¦¦§©¦

`ed ezizgza yakde dn` mizye miyly gafndy ,zen`
mkezn ,zen` ylye miray exzep .dn` miylyçaænä ïî¦©¦§¥©

úBòahìåiy`x z` miqipkn eid mday ,dxfrd rwxwa zereawd §©©¨
,gafnl oetvn ozhigy ixdy dhigyd onfa miycw iycw zenda

.úBnà äðBîLmkezn ,zen` ynge miyy exzep,úBòahä íB÷î §¤©§©©¨
òaøàå íéøNò.zen` zg`e mirax` exzep .zen`úBòahä ïî ¤§¦§©§©¦©©¨

úBðçìMìzehgypd zendad iaxw z` migicn eid mdilry ©ª§¨
,oaxwlòaøà.zen` raye miyly exzep .zen`úBðçìMä ïî ©§©¦©ª§¨
ïéñppìxg`l zendad z` milez eid mdilry micenrl - ©©¨¦

,xerd z` odn hiytdl ick dhigydòaøàmiyly exzep .zen` ©§©
.zen` ylyeäøæò ìúBkì ïéñppä ïîgeexd did ,ipetvdäðBîL ¦©©¨¦§¤£¨¨§¤

.úBnà.zen` ynge mixyr exzepøúBnäå,exzepy zen`d el` - ©§©¨
y mewnd oia mwlgl yiìúBkìå Lákä ïéard,inexcd dxfeoia ¥©¤¤§©¤

ïéñppä íB÷îoetvd on eagx did dnk dpynd dyxit `ly envr §©©¨¦
ipy oia deya zexzepd zen`d z` wlgp m` ok lr .mexcl
,ivge zen` dxyr mizy did miqppd mewny `vnp ,zenewnd

.ivge zen` dxyr mizy did inexcd lzekle yakd oiaeéàå§¦
ézòc à÷ìñCzkqnyúBcîzrc,àéä äãeäé éaøikeòöîàa çaæî ¨§¨©§¦¦©¦§¨¦¦§¥©§¤§©

,déì úçkLî éî äøæò,dxfrd rvn`a zeidl gafnd lkei `l ixd £¨¨¦©§©©¥
céà÷ íBøca çaæîc àaeø àä,cnr mexca gafnd aex ixdy - ¨¨§¦§¥©©¨¨¥

`edy dxfrd lzekl yakd oiay mewnd z` aygp xy`ky
yakd ly zen` mizye miyyl siqepe ,ivge dn` dxyr mizy
dxfrd ivge ,ivge zen` rax`e miray cgi lkd eidi ,gafnde
,ivge raye miyyl dler zen` ynge miyly d`n dagexy
wx `ed dxfrd rvn`ny oetv cvl qpkpd gafndn wlgy `vnpe
mizye miyly `ed gafnd agexy xg`ne .cala zen` ray
dxfrd rvn`n ze`vnp epnn zen` ynge mixyr ,zen`
gafndy dcedi iax ixack ef dhiy cinrdl xyt` i`e ,dnexcle

,dxfrd rvn`a cnr

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

אגרות קודש

 ב"ה,  פסח שני, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור 

בעל מדות וכו' מוה"ר מנחם בן ציון שי'

שלום וברכה!

שתהי'  מהשי"ת  רצון  ויהי  בריאותו,  מצב  שהוטב  ממכתבו  שרואני  ותודה  בברכה  פותחין 

רפואתו שלמה וגם קרובה. כבקשתו עוד הפעם אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, וזכות פעולותיו 

להחזקת והרבצת התורה תעמוד לו למילוי משאלות לבבו לטובה.

והדרישה  שהצורך  בשעה  בה  כך,  כל  נידלדלה  הצלה  קרן  שתמיכת  הוא  גדול  שצער  מובן 

מתגדלים הלוך וגדול. ובודאי עסקן ציבורי כמוהו לא נצרך לעצה איך יוכל למלאות החסר ממקורות 

אחרים, והרי כלפי הנצרכים לא נוגע מאיזה קופות באה עזרתם.

ובהזדמנות זו דפסח שני, ומענין לענין באותו ענין, ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שהמוסר 

השכל דפסח שני הוא שאצל יהודי "איז קיינמאל ניט פארפאלן", ואדרבה פעמים שהזדמנות השני' 

עדיפה מהראשונה בנוגע לפרטים, וכמרומז גם בענין דפסח שני שלא הי' נצרך לביעור חמץ תחילה וכו'.

בכבוד ובברכה ובפרט לרפואה קרובה ושלמה.



xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc `nei(iriax meil)

dpéî òîL àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø dpéî òîL åàì àlà`l` - ¤¨¨§©¦¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©¦¨
iax zhiyk dpi`y zecn zkqna ef dpynn ep` mirney i`ce
dze`a dxn`p `l ok` cinza dpyndy dfa ayeine .dcedi

.dcedi iax zrck `l` zecna dpynd ly dhiy
:mi`lhd zkyl mewn oipra dxizqd z` uxzl sqep ote`àcà áø©©¨

ì éàä ,øîà ÷çöé áøc déøaäkL,mi`lhd zkyl dze` -ééeö÷à §¥§©¦§¨¨©©¦§¨©§¥
àiö÷î`ly ,zerevwnd izya zcner eli`k dzid zi`xp - ©§©¨

lr zkynpe dzid dkex` `l` cwend zia ziefa zcner dzid
mexce oetv cvl zkx`zne lecbd cwend zia ly axrn rlv ipt
,cwend zia zkyl ly inexcde ipetvd dvwl cr dribd `l j`

e,jk zngnïBôvî éúàã,oetv cvn cwend zial `ad -àéæçúî §¨¥¦¨¦§©§¨
déìzcner `id eli`k mi`lhd zkyl el zi`xp -,íBøcazngn ¥©¨

cva `ed cner xy`k okle ,mexc cvl dkeyne `id dkex`y
.mexca zcnere ,inexcd lzekd cr dribn `idy `ed xeaq oetv

eok enkíBøcî éúàã,mexc cvn `ad -déì àéæçúîel zi`xp - §¨¥¦¨¦§©§¨¥
zcnerk mi`lhd zkyl,ïBôva`ed xeaq dkxe` zngny ©¨

jka zvxezne .oetva zcnere ,ipetvd lzekd cr `id zkynpy
cvn zekyld z` dpen cinza dpyndy ,zeipynd zxizq
mle` .axrn oetva zcnerk dkyld zi`xpe ,mexca cnerd
el zi`xpe ,oetva cnerd cvn zekyld z` dpen zecna dpynd

.axrn mexca zcnerk mi`lhd zkyl
:`xnbd dtiqenéàåä úéîBøc úéáøòîác àøazñîexazqn - ¦§©§¨¦§©£¨¦§¦£©

.oetvl dhepy dnn xzei mexcl dhep dkyld dzid zn`ay
:`xnbd zx`anéànî,`ed jky oipn -íçlà íéðtä íçì ïðéîøcî ¦©¦§¨¦©¤¤©¨¦©¤¤

íéðtäcinza dpynd oia ztqep dxizq zeywdl yiy jkn - ©¨¦

dxizqd caln ,miptd mgl zkyl mewn oipra zecina dpynl
eidy zekyld z` dpen cinza dpyndy .mi`lhd zkyl mewna
zipetva dzidy mi`lhd zkyla dpynd dlgde ,cwend ziaa
mgl zkyla dniiqne zekyld x`y z` dpene zklede ziaxrn
`edy `xnbd dxaq ,df ote`a dzpn dpyndy jkne .miptd
zipetva mi`lhd zkylne ,oini oeeikl jledd mc` xcqk
oetv gxfnl myne gxfn mexcl myne mexc axrnl ziaxrn
zipetv oxwa dzidy d`xp dfn .miiqn miptd mgl zkylae
miptd mgl zkyl dzidy yxetn zecin zkqna eli`e .zigxfn

.zigxfn zinexc oxwa zcnerïðépLîe,dxizqd z` epvxize - §©¦¨
áéLç à÷ øî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàz` dpyy `pzd - ¨©©¨§¥§©§ª©©¨¨¦

zekyld z` dpn zecina dpynd,ïéîé Cøcjldnd mc`k,epinil ¤¤¨¦
okn xg`le zinexc ziaxrn oxw dligz dpynd zyxtny itke
,uegan ziad zeaiaq siwdl `ad mc`k z`fe ,zigxfn zinexc
dzpn ok lr .gxfn xarl epinil `ed dpet mexca `vnp xy`ky
z` ,da xen`d itl axrn mexca zcnerd ,mi`lhd zkyl ixg`
axrn mexca cnerdy .gxfn mexca zcnerd miptd mgl zkyl
dpey`x ziefe mexca `ed jldn ,gxfnd xarl epinil dpete

.zigxfn zinexc `id da rbetyøîezkqn z` dpyy `pzd - ©
el` dhwp wx `l` ,zekyld xcq dpynd dyxit `l day ,cinz

c xnel xyt` ,cwend ziaa eid zekylà÷ìàîN Cøc áéLç- ¨¨¦¤¤§Ÿ
gxken oi` jkl .el`nyl jldnd mc`k zekyld xcq z` dpny
oxwa dzid zcner dpexg` dzpnpy miptd mgl zkyly xacd

.x`eaiy itke ,df uexiza ic oi` mpn` .zigxfn zipetv
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' פ' אמור, פסח שני, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב.

ומענין ימים אלה: אמחז"ל אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, וע"ד מציאות גדלות 

וקטנות בעולם בכלל, כן דוגמתם הוא גם בעולם קטן הוא האדם, שבכל אדם ישנו הגדול והקטן שבו, 

הגדול שבאדם הוא הראש והחכמה והשכל שבו והקטן שבאדם - איבריו וענין העשי' שבו, ונצטווה 

האדם, אשר הגדול שבו יזהיר את הקטן, וכאזהרת חז"ל שהלימוד צ"ל על מנת לעשות, יתרה בזה 

אשר גדול לימוד )עיקר הגדלות שבלימוד הוא מה( שמביא לידי מעשה.

ובכל האמור ישנה גם הוראת פסח שני, וכביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל "פסח שני 

ענינו איז - עס איז ניטא קיין פארפאלען. מען קען אלעמאל פאריכטען, אפילו מי שהי' טמא מי שהי' 

בדרך רחוקה און אפילו "לכם" - אז דאס איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגן קען מען מתקן זיין" באם 

רוצים באמת, ולא עוד אלא שאין בזה הגבלה ומדידה בזמן - ודלא כפסח ראשון שהוא שבעה ימים 

וכו' - שהרי ענין התשובה הוא בשעתא חדא וברגעא חדא, ולא הגבלה בענין - ודלא כפסח ראשון דחמץ 

לא ימצא ברשותו - שהרי תשובה שלימה הוא דזדונות )"לכם" הנ"ל( נעשו לו כזכיות; ע"י התשובה 

אינו זז משם עד שמוחלין לו, ועד שיהי' לרצון לפני ה' ומרוצה וחביב לפניו ית' וכו'.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן



רנג יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
xew`רש"י                                                                                                                                     תוספות did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àéä á÷òé ïá øæòéìà 'ø äðéî òîù åàì àìà,gafna `le ,dxizi dlrna dil iqki`e Ð

mexca gafn dilek :xn`c (`,fl onwl) iyily wxta awri oa xfril` 'xl dil opirnyc

`d ,diail` zecn `nzq `nwezn ikid `iyw i`e .dlebn gztd llg ivg lke ,i`w

oetva zen` ray gafnd lke`y `nzq `dn opirny?ipd :opiyxtn ikd jigxk lr

oia oi`y ozep dz`y zen` dynge mixyr

yakde dvgne zen` dyng `l` lzekl yak

mizye miyy gafndeelek gafnd ixd Ð

xzende ,dxfr rvn` cbpk eleke ,i`w mexca

`ly ,ok m` :xn`z m`e .oiqppd mewnl elek

zeaxdl jl yie oi`vgl ewlgl `pzd wcwc

dvxzy okidl hrnlezivn inp dcedi 'xk Ð

rvn`a rvenn gafn `die ,dl znwen.dxfr

cvik?yak oia mdn dvgne zg`e mixyr oz

yy gafnd ivge ,miyly yakde ,lzekl

dxyrmiyy seql gafn ly ervn` `vnp Ð

`l `d .dxfr rvn` `edy ,dvgne raye

yxtl d`xp ipirae .dvgne yly `l` oiqppde zepgleyd mewn edi `ly zxn` zivn

ipn `d xn` dad` xa `c` ax .xg` oeyla `ibeqd lke dad` xa `c` axc `dÐ

ibiltc cinzc oizipzn dielir zecn `inxc ,i`w dpennd mdl xn` ,cinzc oizipzn`

cnc `nzq`ze'x ,`ipzc .zecnc `nzq` biltc dil opirnyc ,`id dcedi 'x Ð

`id dcedi 'x zecn jzrc `wlq i`e 'eke rvenn gafn :xne` dcedizgkyn in Ð

dl?e`l `l` opiqxb `le .dpin rny ,i`w mexca gafnc diaex `nl` ,'ek opz `de

.`id dcedi 'x e`l zecn dpin rny :eyexit ikde .`id xfril` iax dpin rnyáø
àéö÷î ééåö÷à íéàìèä úëùì àä øîà ÷çöé øá àãàzi`xp zerevwnd izya Ð

o`kny zerevwnl aexw cr mexce oetvd cvl zkx`ne axrna zcnere `id dkex`y

.o`kneäéì àéæçúéî ïåôöî éúàãå.xzei mexc cvl dkeyny Ðíåøãî éúàãå
äéì àéæçúéî.oetv cvl dkeyn Ðäåä úéîåøã úéáøòîáã àøáúñîicene ,ith Ð

`ed eli`k ekelid jxc dil ifgzin oetvl mexcn `xciq hiwpc `l` ,cinzc `pz da

.oetvaíéðôä íçì ïðéîøãîoetvn oini jxc jlede dpen `edy dizrc `wlq dedc Ð

zkyl ,ziaxrn zipetva mi`lhd zkyl .gxfnl mexcne ,mexcl axrnne ,axrnl

miptd mgl zkyl ,zigxfn zinexca cwend zia zkyl ,zinexc ziaxrna zenzegd

dzid `id ,zigxfn zinexc ipzwc ,zecnc oizipzn dlr opinx dede ,zipetv zigxfna

.miptd mgl zkylòùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà ïðéðùîåaiyg `w zecnc `pz Ð

axrnl oetvne oetvl gxfnne gxfnl mexcn ipne lif`wc ,`icda yxtnck ,oini jxc

.eztwd xcq edf uegan oini jxc siwne ziad lk aiaq siwdl `ade .mexcl axrnne

icin yxit `lc cinzc oizipzneicin iywiz `l eze ,dpn l`ny jxcc xninl `ki` Ð

.`zydn
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.gafnle mle`d oiay zelrn dxyr mizy zngn `gzt `ifgzn `l mzdc ,enr oicdc

zqipk cbpk milk mde ,zen` yy md zelrn mze`y itl ,aaeqd on dlrnl hwp ikdl

zepgleyc ipyn `l i`n` i"yx dywdy dne .rwxwd on zen` yy ok enk `edy aaeqd

x`yde lzekl yakd oia dvgne dxyr mizy zen` ynge mixyra opiblt ike ,oiqpp llka

,dvgne rax`e miray eed ok m` Ð zepgleyl

`l .aaeqde ceqid zqipka `gzit ifgzn `le

edpdn dywn xtqdy ?ok yxtl ewgc in `prci

jk jezne ,aaeqde ceqid zqipkc zen` izy

zehiytac yxtl lkep ixdy .dywdy dn dywd

gafn dil zi` dcedi iax `de :dywn `ed

lkle ,rvenn dil zil zecnc `nzqe ,rvenn

`lc zecnc `nzq ok m`e ,mexca diaex zegtd

xfril` iax dpin rny `l` wiqnc `de .dizeek

le ,mexca dilek xn`c ,`id awri oaopixn`w `

mexca diaexc dil `xiaq zecnc oizipznc

iqkinc meyn jenp igxfn lzek did ikdle

el didi `l ok m`e Ð lzekl yak oia did dvgne zen` dxyr mizyy xn`pyk ,`gzit

yly `l` ogky` `lc meyn xnel yi Ð awri oa xfril` iaxk izizc `iddn dii`x

,mexca dilek xn`c o`nl `ki`e ,oetva dilek xn`c o`nl `ki` .`zlin `da zwelgn

dilek xn`c o`nk `nwe`l opivn `l zecnc `iddc oeike .rvenn xn`c o`nl `ki`e

xaqwc xnele ziriax zwelgn epaln zecal epl oi` Ð rvenn xn`c o`nk `le ,oetva

xfril` iax jigxk lr `l` ,ikd xn`c `pz ogky` `lc oeik ,mexca diaex zecnc oizipzn

`edd` i`wc `id dcedi iax ipn `d i"yx yxity dne .mexca dilek xn`c `id awri oa

.`id dcedi iax Ð cinz `pz o`n :xninl dil ded ikdc ,ok rnyn oeyld oi` Ð cinzc

`z` `lc oeik :cere ,dpin wilqc jd` i`wc rnyn Ð `id dcedi iax ipn `d oeyl ,cere

oi`e ,cinzc `idd` `id dcedi iax xn`we ,zecnc` cinzc `nzq iywz `lc `l` iiepyl

xninl `gip ded ith Ð zecn` biltc ogky`c meyn `l` dizeek dnwe`l gk el

rvenn gafn `xaq `w cinzc `nzqc (a,gp migaf) "miycw iycw" wxt yixa ogky`cn

`a` `nil :dyw cere .i`w mexca dilek xaqwc awri oa xfril` iaxk `le dcedi iaxk

`a` `neic `nzq` biltc cinzc `nzqc lirl izgkedy enk ,cinzc `idd` ,`id le`y

dpin rny e`l `l` `pwqna qxb mixtqd lkac ,mixtqd wgen `edy :cere .`id le`y

.dpin rny ,`id awri oa xfril` iax

øîåaiyg `w cinzc `pze ,oini jxc ici`e ici` `nil :il dniz Ð l`ny jxc aiyg `w

i`xa`n i`w zecnc `pze ,zekyld cbpk eipte lecb cwend ziaa i`wc ,i`ebn

(`,l) "dpennd odl xn`" wxt cinz zkqnac :xnel yie !oiadl lwe ,zekyll eipte zexfra

ipy wxta onwle ,'eke zkyln dlh il e`iad :dpennd odl xn` oiqitn eidy xza ipzw

ikdle ,cwend ziaa i`w `le i`xa`n i`wc `nl` ,zifbd zkyla oiqitn eidy xn` (`,dk)

.i`ebn i`wc `nwe` `l

øîå,`ivwn iievw` inp miptd mgl zkylc `l` ,iayg `w oini jxc ici`e ici`c ipyn `l i`n` :il dniz Ð l`ny jxc aiygw

,ziaxrn zipetv mi`lh zkylc .oetva `ifgzn Ð mexcn iz`c o`ne ,mexca `ifgzn Ð oetvn iz`c o`ne .gxfna `niiwc

zigxfn zinexc cwend zia zkyle ,ziaxrn zinexc zenzegd zkyle

,oini jxc `nwezn inp zecnc `idde .zipetv zigxfn miptd mgl zkyle

:xnel yie !oiadl lwemd cwend zia zkyle zenzegd zkyl jgxk lrc

g` (e dpyn oey`x wxt) zecn zkqna aiyg `wc zekyl izy mze` eidz

`kilc .dliahd zial oicxei day zg`e ,gafn ipa` i`penyg zia efpb day

ici` zxn` i`e ,zekyl yy eed ok m` Ð edpip ipixg` i`e .zekyl rax` `l` cwend ziaa did `l ixdy ,edpip ipixg` ipd xninl

zg`e zinexc ziaxrn oxwa zg` cwend zia zkyle zenzegd zkylc rnyn cinzc `idda ok m` Ð aiyg `w oini jxc ici`e

oxwa zg`e zipetv zigxfn oxwa zg` eid zekyl izy mze`c rnyn oini jxc zayg ik zecnc `iddae ,zinexc zigxfn oxwa

,dfk miptd mglc `idd xity `vxzin ikd elit`e ,i`ed ziaxrn zipetv `nlic ,i`ed zinexc ziaxrn oxwac `xazqn opixn`wc `d dil `pn :ol `iyw `d ,edin !zipetv ziaxrn
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á÷òé ïa øæòéìà éaø dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
÷çöé áøc déøa àcà áø .dpéî òîL ,àéä¦§©¦¨©©¨§¥§©¦§¨

ì éàä :øîàäkLééBö÷àïBôvî éúàãe ,àiö÷î ¨©©¦§¨©§¥¦§©¨§¨¥¦¨
¯íBøcî éúàãe ,íBøca déì àéæçúî¯àéæçúî ¦§©§¨¥©¨§¨¥¦¨¦§©§¨

.éàåä úéîBøc úéáøòîác àøazñîe .ïBôva déì¥©¨¦§©§¨¦§©£¨¦§¦£©
íéðtä íçlà íéðtä íçì ïðéîøcî ¯ éànî¦©¦§¨¥©¤¤©¨¦©¤¤©¨¦
øî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà :ïðépLîe§©¥©¨©©¨§¥§©§ª©¨
.ìàîN Cøc áéLç à÷ øîe ,ïéîé Cøc áéLç à÷̈¨¥¤¤¨¦¨¨¨¥¤¤§Ÿ
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ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc `nei(iriax meil)

àîìLa úøîà éàzxaeq cinz zkqna dpynd s`y xn`p m` - ¦¨©©¦§¨¨
mi`lhd zkylyéàåä úéîBøc úéáøòîamexcd l` dhep dzid - §©£¨¦§¦£©

,zecin zkqna dpypy itke ,oetvl xy`n xzeieðééädn oaen - ©§
õøzîcn dxizqd z` ryedi axc dixa `ped axíéðtä íçì §¦¨¥¤¤©¨¦

íéðtä íçlàdpynd ixacl s`y jka ,dkyld mewn dzid okid ©¤¤©¨¦
yxetnke zigxfn zinexc dzid miptd mgl zkyl cinza
zekyld xcq dpy cinz zkqna `pzdy `l` ,zecna dpyna
jke .oini jxca jledk dzpn zecna dpynd eli`e el`nyl
xzei mexcd l` dhep mi`lhd zkyle xg`n ,xacd ayiizn
siwnd mc`k zekyld xcq z` zepnl `a xy`k ,oetvl xy`n
mi`lhd zkyln jldn xy`ky `vnp ,el`nyl jldnd uegan
jkitle ,zipetv ziaxrn oxwa `ed rbet ,el`nyl axrn mexcay
oetva zcner ,cinz zkqna dipy dzpnpy zenzegd zkyl
zkyle ,zigxfn zipetv oxwa dixg`y cwend zia zkyle ,axrn
itke zigxfn zinexc oxwa zcner dpexg` dzpnpy miptd mgl

.zecin zkqna dpypyúøîà éà àlàmi`lhd zkylyúéðBôö ¤¨¦¨©©§¦
,éàåä úéáøòîdpynd ixac zehytke oetvd l` dhep dzidy ©£¨¦£©

,cinza,íéðtä íçìc àöeøéz éàî óBñ óBñdayiizp `l `ld ©¥¨§¤¤©¨¦
zkyl dzid m`y ,miptd mgl zkyl mewn oipra dxizqd
cwend zia z` aaeql ligznyky `vnp ,axrn oetva mi`lhd
zipetv oxwa dligz rbet `ed ,el`nyl jldne mi`lhd zkyln
oxwa cwend zia zkyl dixg`e ,zenzegd zkyl dae zigxfn
zcner dpexg` dzpnpy miptd mgl zkyle ,zinexc zigxfn
mgl zkyly yxetn zecin zkqna eli`e ,ziaxrn zinexc oxwa

.zigxfn zinexc oxwa dzid miptddpéî òîL åàì àlàmirney - ¤¨¨§©¦¨
mi`lhd zkyl ok`y ep`,éàåä úéîBøc úéáøòîalk oi` ok lre §©£¨¦§¦£©

zkyl oecipa `le mi`lhd zkyl oecipa `l zeipynd oia dxizq
jk ok` :`xnbd zniiqn .miptd mgl.dpéî òîL§©¦¨

cvik :ryedi axc dixa `ped ax ly evexiz lr `xnbd dywn
xcq z` `pzd dpyy ote`a dpynd z` `ed yxtnzekyld

,l`nyl jledd jxckøî øîàäå,l`wfgi xa inx -úBpt ìk §¨¨©©¨¦
,çøænì ïéîé Cøc àlà eéäé àì ,äðBt äzàLzeptl jixvy ixd ¤©¨¤Ÿ¦§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

:`xnbd zvxzn .oiniléléî éðäzeptl yi mewn lkay df oic - ¨¥¦¥
`l` xn`p `l ,oiniläãBáòadcear jxevl jled xy`ky - ¨£¨

,oinil zeptl jixvàëä ìáà,mnewne zekyld oipnaàðaLeç £¨¨¨§¨¨
àeä àîìòaz` dzpn dpynd `l` dcear jxev o`k oi` - §¨§¨

jxc zeptl jxev oi` dfae ,mpiipr ricedl ick mnewne mdizeny
.oini

:dpyna epipy.Làøa ÷ìç ìèBðå Làøa ÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL¤Ÿ¥¨©§¦¥¤§Ÿ§¥¥¤§Ÿ
:el` mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbdãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©

áéø÷î éðà Bæ äìBò øîBà ,Làøa ÷ìç áéø÷îe`,áéø÷î éðà Bæ äçðî ©§¦¥¤§Ÿ¥¨£¦©§¦¦§¨£¦©§¦
.mipdkd eig` x`yk lxeba szzydl jixv epi`e÷ìç ìèBð ãöék¥©¥¥¤

ìëBà éðà Bæ úàhç øîBà ,Làøae`ìëBà éðà äæ íLà,epevx itk §Ÿ¥©¨£¦¥¨¨¤£¦¥
,xg` odk `l` `ed maixwd `l m` s`eälç ìèBðåzg`ézLî §¥©¨¦§¥

úBlçz` lhep epi` la` ,zereayd bga eaixwdy mgld izyn - ©
ok enke .oldl x`eaiy itk dvgnn xzei lhep epi`y oeik mdipy

lehil `ed i`kfLîç Bà òaøàminglíéðtä íçì äNònîitk ©§©¨¥¦©£¥¤¤©¨¦
.x`eaiyíìBòì ,øîBà éaølhep `edLîç,miptd mgln mingl ©¦¥§¨¨¥

øîàpLmiptd mgl zwelg oipra(h ck `xwie)'åéðáìe ïøäàì äúéäå' ¤¤¡©§¨§¨§©£Ÿ§¨¨
epcnll ,mipdkd x`yl [lecb odk didy] oxd` z` aezkd deeyd

miptd mgly,åéðáì äöçîe ïøäàì äöçîmdy dyng lhep ok lre ¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨
.oldl x`eank ,mingldn dvgn

:`xnbd dywnúøîà ,àéL÷ äôeb àä`ziixad zligzaìèBð ¨¨©§¨¨©©¥
épî ,úBlç ézLî úçà älçel jixv i`ce ,`id in zhiy -xn ©¨©©¦§¥©©¦

zhiyyìé÷L àbìt øîàc àéä éaøjkitle ,dvgn lehil lekiy - ©¦¦§¨©©§¨¨¦
,mipy jezn dnily dlg lhepàúòéöî àîéàxn`pd z` - ¥¨§¦£¨

lehil i`kfy ,`ziixad jyndaíçì äNònî Lîç Bà òaøà©§©¨¥¦©£¥¤¤
,íéðtämdy rax` `l` lhep epi` minieqn mipte`ay x`ean ©¨¦

ef dklde ,ivgn zegt i`ceaïðaøì ïàúà`id minkg zhiy - £¨§©¨¨
àbìt ìé÷L àì éøîàc,ynn dvgn lhep lecbd odkd oi`y - §¨§¥Ÿ¨¦©§¨

.yngn zegt lehil el did `l dvgn lhep did m`y,àôéñ àîéà¥¨¥¨
,Lîç íìBòì øîBà éaødy jk yxtl oekp m`d ikeå àLéødàôéñ ©¦¥§¨¨¥¥¨§¥¨

zrcå ,éaødàúòéöîzrc.ïðaø:`xnbd zvxzn,éiaà øîà ©¦§§¦£¨©¨¨¨©©©¥
d mb mlerlàLéø,mipy jezn dnily dlg lhepy da x`eany ¥¨

åmbàúòéöîzhiyïðaø,`idålhep lecbd odkd oi` mzrcly s` §§¦£¨©¨¨§
,miptd mgln dvgnäñeøôa ïðaø eãBîizya minkg micen - ©¨¨¦§¨

zegt ozil ickae ,mly cg` mgl `ed mdn dvgny mgld
cg` mgl lhep mzrcl s` dfay ,mgld z` qextl jixv dvgnn

iptn ,dvgn `edy s`ìBãb ïäëì dáúéîì àòøà çøBà åàìc- §¨©©§¨§¥§¨§Ÿ¥¨
dqext ozile mgld z` qextle jezgl ux` jxc zcinn df oi`y
zegtl mgld izy z` wlgl xyt` i`y oeike ,lecbd odkl epnn

.dnily dlg el mipzep ,ivgn
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
xew`תוספות                                                                                                                                     רש"י dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àîìùá úøîà éà`ed icen ziaxrn zipetva mi`lhd zkyl ipzc diteb cinzc `pz Ð

mexcn iz`ce ezpyn dpy epir zi`xn itl `l` .ith i`ed zinexc ziaxrn cvlc

zepnl ligzdl `a ziaxrn zinexc oxwn mlerle oetvn dil `ifgzinuxznc epiid Ð

zinexca zeidl ,miptd mgl` miptd mgl,zigxfn.iccd` iywil `lc zecna ipzwck

zkyl ziaxrn zinexca mi`lhd zkyl cvik

zenzegdziaxrna l`ny jxc zlf` ik Ð

,zigxfn zipetv cwend zia zkyl zipetv

.zinexc zigxfna miptd mgl zkyléà àìà
úøîàrevwna mi`lhd zkyl `pz `wec Ð

mgl `zvxz i`n seq seq ,ziaxrn zipetv

miptd?l`ny jxc ipn ikmgl zkyl ded Ð

.epiipn itl ,ziaxrn zinexca miptdøî øîàäå
.(a,gp) onwl Ðúåìç éúùî.zxvr ly Ð

ùîç åà òáøàdinwle .zaye zay lka Ð

.yng izne rax` izn yxtnïøäàì äúéäå
åéðáìå.aizk miptd mgla Ð'åë ïøäàì äöçî

dxyr mizy ody it lr s`e Ðizy oda yi Ð

.lif`e yxtnck ,zewlgzn opi`y zelgïàúà
ïðáøìliwy i`c .`blt liwy `l ixn`c Ð

`blt.liwy `l yngn xiva Ðàùéø
ïðáø àúòéöîå`l` `blt liwy `l ixn`c Ð

mgl izyc dlg jl `iywce .`bltn xiva

`rx` gxe` e`lc opax ecen ,dlek dl liwyc

.lecb odkl dqext azinle ,diqxtinl
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`de ?jka dnc ,zinexc ziaxrn oxwa dkyl mey i`ed `l ok m`c meyn uxzl oi`e

zekyl rax`e ipzw `nzq `l` ,eizervwn rax`a eid zekyl rax` dlr ipzw `l

eed jpd lk `nzqn ,revwna dzidy ipzw mi`lhd zkylac oeik :xnel yie !el eid

ziaxrn zipetv revwna mizy eidiy `xazqn `le .dnvr ipta revwna `cg lk inp

la` .melk `di `l ziaxrn zinexc revwnae

zipetv revwna mi`lh zkylc `nil :dniz

,*dfk evwn iievw` edlekc `nipe ,ziaxrn

zinexc `xazqn xn`wc epiidc :xnel yie

zinexc jigxk lr xn`w `le ,i`ed ziaxrn

,miptd mgl `vxzin `l Ð ikd e`l i`c .i`ed

ziaxrn zipetv xninl ivn dedc meyn `l`

zvw wgec el d`xpy `l` .ziyixtcke ,i`ed

.ivwn iievw` edlekc xnel

àäåedi `l dpet dz`y zepit lk xn xn`

opixnbc meyn :yexit Ð oini jxc `l`

:l"vf mixt` epiax dywd .dnly dyry min

xacna) aizkc ,yxbnn xenbp ,mzdn opixnbc`

dncw z`t z` xirl uegn mzecne" (dlmitl`

l`ny jxc epiidc Ð 'eke "abp z`t z`e dn`a

il d`xpe !uegan siwne ,xirl eipt jtedyk

"mipet mipet" aizkc meyn ,opixnb minc :uxzl

xa wgvi epiax dywdy aezk iz`vne ?il dnl "mipet mipet" ok m` ipyne ?ol `pn `nlra :yexit .ditebl dil irain `edd jixtc (a,aq) "miycw iycw" wxt migafa `icda `zi` ikde

rnyn ixdy .cwend zia ly zinexc ziaxrn epiidc ,dxfr ly ziaxrn zipetv oxwa epiid Ð ziaxrn zipetv revwna dedc xn`wc `dc ,mi`lh zkylc `iyew` ipyn `l i`n` :xy`

mgl`c :cere .cwend zia` `kde ,dxfr` mzd i`we .*dfk dxfrd oetvl did lecb cwend ziac (d dpyn oey`x wxt) zecn zkqna

zkqna aiyg `le cinza aiyg `wc cwend zkyle zenzegd zkylc `nipe ,oini jxc mzd inp aiygc ,iiepyl ivn ded inp miptd

dxfr ly zipetv ziaxrn revwna zg`e ,dxfr ly zigxfn zipetv revwna zg` :eid dxfrd jezae ,eid zexg` zekyl (my) zecn

zigxfn zinexc ,dl ziriax miptd mgl `ied zekyl rax` oini jxc mi`lh zkyln dpnzykc .lecb cwend zia ly inexc `edy

`l` dxfra my eid `lc oeik ,my eid zekyl rax` df lr xne` didy xnel xazqn `lc :xnel yie .*dfk ,lecb cwend zia ly

,il dniz la` .cwend zian xzei dlecb dxfrd `nzqne ?zeey lecb cwend zia zepxwe dxfrd zepxw okzi ji` :cere .mdn mizy

,iccd` ibilt jigxk lr `de ?`pz cga dnwe`le ,iccd` ibilt `lc cinzc `nzq dnwe`l ryedi axc dixa `ped axc diwgec i`n

migaf) "miycw iycw" wxt yixa gken cinzc `nzqe ,`kd ogky`ck ,diaex e` mexca gafn dilek e` `xaq `w zecnc `nzqc

zekyld mewna la` ,opiyiig `l `da Ð i`pzc `zbelt ogky`c `zlina ibilt i` :xnel yie !rvenn gafn dxaq `iddc (a,gp

.`icda ibiltc i`pz ogky` `l Ð

åãåîå?opaxl `gip ded ikid ,yng e` rax` `iepiy i`dl `zrc` wiq` `lc ,`xwirn :dniz Ð `rx` gxe` e`lc dqexta opax

rax` `l` dil aidi `l i`n` dcedi iaxl ok m` ,`bltn zezy dil xivae yng odkl aidi dcedi iaxlc opaxlc oeik

xiva ryedi iaxlc oeik e` .`bltn zezy `l` dil xivaip `lc dphw dqexte ,zenily rax` dil aizil ?`bltn xiva yneg epiidc

calae ,dqext dil azinl `rx` gxe` e`lc dizrc` wiq` mlerlc :xnel yie !`yneg dil xivaip inp opaxl Ð `yneg dil

dil opiadi ,mipdkd eig` lkl enk dil `hn `l `bltn `cg dil zxva ikc oeik miptd mgl iab ,ikdle .`bltn xiva diihnipc

xacd zeeydl i`d ilek opinvnvn `le zenily`bltn zezy xiva e` `yneg xiva ediiexzc `ail` diihnlc ,opaxe dcedi iaxl

enk dil azil llk `rx` gxe` e`lc ,ynn `blt dil azinln dqext dil azinl `rx` gxe` ied ithc jzrc `wlq ded Ð mgld izy iab la` .dqext dil azinl `rx` gxe` e`lc Ð

.dqext dil azinln ,mlek cbpk ezeeydl `ticr `d ikd elit` :ipyne .mlek cbpk lewy ecal `ed `diy mipdkd eig` lkl
`liir
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éàåä úéîBøc úéáøòîa àîìLa zøîà éà¯eðééä ¦¨§©§¦§¨¨§©£¨¦§¦£©©§
zøîà éà àlà .íéðtä íçlà íéðtä íçì õøúîc¦§¨¥¤¤©¨¦©¤¤©¨¦¤¨¦¨§©§

àöeøéz éàî óBñ óBñ ,éàåä úéáøòî úéðBôöíçìc §¦©£¨¦£©©¥¨§¤¤
,éàåä úéîBøc úéáøòîa :dpéî òîL åàì àlà ?íéðtä©¨¦¤¨¨§©¦¨§©£¨¦§¦£©
àì äðBt äzàL úBpét ìk :øî øîàäå .dpéî òîL§©¦¨§¨¨©¨¨¦¤©¨¤Ÿ

!çøænì ïéîé Cøc àlà eéäé¯éléî éðä¯ìáà ,äãBáòa ¦§¤¨¤¤¨¦©¦§¨¨¥¦¥¨£¨£¨
àëä¯.àeä àîìòa àðaLeç÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL" ¨¨§§¨§¨§¨¤Ÿ¥¨©§¦¥¤

áéø÷î ãöék :ïðaø eðz ."Làøa ÷ìç ìèBðå Làøa§Ÿ§¥¥¤§Ÿ¨©¨©¥©©§¦
äçðî" ,"áéø÷î éðà Bæ äìBò" :øîBà ?Làøa ÷ìç¥¤§Ÿ¥¨£¦©§¦¦§¨

éðà Bæ."áéø÷îáøîBà ?Làøa ÷ìç ìèBð ãöék £¦©§¦¥©¥¥¤§Ÿ¥
älç ìèBðå ."ìëBà éðà äæ íLà" "ìëBà éðà Bæ úàhç"©¨£¦¥¨¨¤£¦¥§¥©¨

Lîç Bà òaøà ,úBlç ézLîäNònîéaø .íéðtä íçì ¦§¥©©§©¨¥¦©£¥¤¤©¨¦©¦
"åéðáìe ïøäàì äúéäå" øîàpL ,Lîç íìBòì :øîBà¯ ¥§¨¨¥¤¤¡©§¨§¨§©£Ÿ§¨¨

:zøîà ;àéL÷ dôeb àä .åéðáì äöçîe ïøäàì äöçî¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨¨¨©§¨¨§©§
épî .úBlç ézLî úçà älç ìèBð¯øîàc ,àéä éaø ¥©¨©©¦§¥©©¦©¦¦§¨©

àîéà .ìé÷L àbìtàúòéöîäNònî Lîç Bà òaøà : ©§¨¨¥¥¨§¦£¨©§©¨¥¦©£¥
íéðtä íçì¯.àbìt ìé÷L àì éøîàc ,ïðaøì ïàúà ¤¤©¨¦£¨§©¨©§¨§¦¨¨¥©§¨

àôéñå àLéø .Lîç íìBòì :øîBà éaø ,àôéñ àîéà¯?ïðaø àúòéöîe ,éaø¯àLéø :ééaà øîà ¥¨¥¨©¦¥§¨¨¥¥¨§¥¨©¦§¦£¨©¨©¨©©©¥¥¨
àòøà çøBà åàìc ,äñeøôa ïðaø eãBîe .ïðaø àúòéöîedáúéîì.ìBãb ïäëì §¦£¨©¨©©¨©¦§¨§¨©©§¨§¥§¨§Ÿ¥¨
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הגל שבין לבן ליעקב הוא דוגמת הגזרה והמחיצה בין העליונים להתחתונים שהייתה קודם מתן-תורה.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc `nei(iriax meil)

àîìLa úøîà éàzxaeq cinz zkqna dpynd s`y xn`p m` - ¦¨©©¦§¨¨
mi`lhd zkylyéàåä úéîBøc úéáøòîamexcd l` dhep dzid - §©£¨¦§¦£©

,zecin zkqna dpypy itke ,oetvl xy`n xzeieðééädn oaen - ©§
õøzîcn dxizqd z` ryedi axc dixa `ped axíéðtä íçì §¦¨¥¤¤©¨¦

íéðtä íçlàdpynd ixacl s`y jka ,dkyld mewn dzid okid ©¤¤©¨¦
yxetnke zigxfn zinexc dzid miptd mgl zkyl cinza
zekyld xcq dpy cinz zkqna `pzdy `l` ,zecna dpyna
jke .oini jxca jledk dzpn zecna dpynd eli`e el`nyl
xzei mexcd l` dhep mi`lhd zkyle xg`n ,xacd ayiizn
siwnd mc`k zekyld xcq z` zepnl `a xy`k ,oetvl xy`n
mi`lhd zkyln jldn xy`ky `vnp ,el`nyl jldnd uegan
jkitle ,zipetv ziaxrn oxwa `ed rbet ,el`nyl axrn mexcay
oetva zcner ,cinz zkqna dipy dzpnpy zenzegd zkyl
zkyle ,zigxfn zipetv oxwa dixg`y cwend zia zkyle ,axrn
itke zigxfn zinexc oxwa zcner dpexg` dzpnpy miptd mgl

.zecin zkqna dpypyúøîà éà àlàmi`lhd zkylyúéðBôö ¤¨¦¨©©§¦
,éàåä úéáøòîdpynd ixac zehytke oetvd l` dhep dzidy ©£¨¦£©

,cinza,íéðtä íçìc àöeøéz éàî óBñ óBñdayiizp `l `ld ©¥¨§¤¤©¨¦
zkyl dzid m`y ,miptd mgl zkyl mewn oipra dxizqd
cwend zia z` aaeql ligznyky `vnp ,axrn oetva mi`lhd
zipetv oxwa dligz rbet `ed ,el`nyl jldne mi`lhd zkyln
oxwa cwend zia zkyl dixg`e ,zenzegd zkyl dae zigxfn
zcner dpexg` dzpnpy miptd mgl zkyle ,zinexc zigxfn
mgl zkyly yxetn zecin zkqna eli`e ,ziaxrn zinexc oxwa

.zigxfn zinexc oxwa dzid miptddpéî òîL åàì àlàmirney - ¤¨¨§©¦¨
mi`lhd zkyl ok`y ep`,éàåä úéîBøc úéáøòîalk oi` ok lre §©£¨¦§¦£©

zkyl oecipa `le mi`lhd zkyl oecipa `l zeipynd oia dxizq
jk ok` :`xnbd zniiqn .miptd mgl.dpéî òîL§©¦¨

cvik :ryedi axc dixa `ped ax ly evexiz lr `xnbd dywn
xcq z` `pzd dpyy ote`a dpynd z` `ed yxtnzekyld

,l`nyl jledd jxckøî øîàäå,l`wfgi xa inx -úBpt ìk §¨¨©©¨¦
,çøænì ïéîé Cøc àlà eéäé àì ,äðBt äzàLzeptl jixvy ixd ¤©¨¤Ÿ¦§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

:`xnbd zvxzn .oiniléléî éðäzeptl yi mewn lkay df oic - ¨¥¦¥
`l` xn`p `l ,oiniläãBáòadcear jxevl jled xy`ky - ¨£¨

,oinil zeptl jixvàëä ìáà,mnewne zekyld oipnaàðaLeç £¨¨¨§¨¨
àeä àîìòaz` dzpn dpynd `l` dcear jxev o`k oi` - §¨§¨

jxc zeptl jxev oi` dfae ,mpiipr ricedl ick mnewne mdizeny
.oini

:dpyna epipy.Làøa ÷ìç ìèBðå Làøa ÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL¤Ÿ¥¨©§¦¥¤§Ÿ§¥¥¤§Ÿ
:el` mipic zx`and `ziixa d`ian `xnbdãöék ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©

áéø÷î éðà Bæ äìBò øîBà ,Làøa ÷ìç áéø÷îe`,áéø÷î éðà Bæ äçðî ©§¦¥¤§Ÿ¥¨£¦©§¦¦§¨£¦©§¦
.mipdkd eig` x`yk lxeba szzydl jixv epi`e÷ìç ìèBð ãöék¥©¥¥¤

ìëBà éðà Bæ úàhç øîBà ,Làøae`ìëBà éðà äæ íLà,epevx itk §Ÿ¥©¨£¦¥¨¨¤£¦¥
,xg` odk `l` `ed maixwd `l m` s`eälç ìèBðåzg`ézLî §¥©¨¦§¥

úBlçz` lhep epi` la` ,zereayd bga eaixwdy mgld izyn - ©
ok enke .oldl x`eaiy itk dvgnn xzei lhep epi`y oeik mdipy

lehil `ed i`kfLîç Bà òaøàminglíéðtä íçì äNònîitk ©§©¨¥¦©£¥¤¤©¨¦
.x`eaiyíìBòì ,øîBà éaølhep `edLîç,miptd mgln mingl ©¦¥§¨¨¥

øîàpLmiptd mgl zwelg oipra(h ck `xwie)'åéðáìe ïøäàì äúéäå' ¤¤¡©§¨§¨§©£Ÿ§¨¨
epcnll ,mipdkd x`yl [lecb odk didy] oxd` z` aezkd deeyd

miptd mgly,åéðáì äöçîe ïøäàì äöçîmdy dyng lhep ok lre ¤¡¨§©£Ÿ¤¡¨§¨¨
.oldl x`eank ,mingldn dvgn

:`xnbd dywnúøîà ,àéL÷ äôeb àä`ziixad zligzaìèBð ¨¨©§¨¨©©¥
épî ,úBlç ézLî úçà älçel jixv i`ce ,`id in zhiy -xn ©¨©©¦§¥©©¦

zhiyyìé÷L àbìt øîàc àéä éaøjkitle ,dvgn lehil lekiy - ©¦¦§¨©©§¨¨¦
,mipy jezn dnily dlg lhepàúòéöî àîéàxn`pd z` - ¥¨§¦£¨

lehil i`kfy ,`ziixad jyndaíçì äNònî Lîç Bà òaøà©§©¨¥¦©£¥¤¤
,íéðtämdy rax` `l` lhep epi` minieqn mipte`ay x`ean ©¨¦

ef dklde ,ivgn zegt i`ceaïðaøì ïàúà`id minkg zhiy - £¨§©¨¨
àbìt ìé÷L àì éøîàc,ynn dvgn lhep lecbd odkd oi`y - §¨§¥Ÿ¨¦©§¨

.yngn zegt lehil el did `l dvgn lhep did m`y,àôéñ àîéà¥¨¥¨
,Lîç íìBòì øîBà éaødy jk yxtl oekp m`d ikeå àLéødàôéñ ©¦¥§¨¨¥¥¨§¥¨

zrcå ,éaødàúòéöîzrc.ïðaø:`xnbd zvxzn,éiaà øîà ©¦§§¦£¨©¨¨¨©©©¥
d mb mlerlàLéø,mipy jezn dnily dlg lhepy da x`eany ¥¨

åmbàúòéöîzhiyïðaø,`idålhep lecbd odkd oi` mzrcly s` §§¦£¨©¨¨§
,miptd mgln dvgnäñeøôa ïðaø eãBîizya minkg micen - ©¨¨¦§¨

zegt ozil ickae ,mly cg` mgl `ed mdn dvgny mgld
cg` mgl lhep mzrcl s` dfay ,mgld z` qextl jixv dvgnn

iptn ,dvgn `edy s`ìBãb ïäëì dáúéîì àòøà çøBà åàìc- §¨©©§¨§¥§¨§Ÿ¥¨
dqext ozile mgld z` qextle jezgl ux` jxc zcinn df oi`y
zegtl mgld izy z` wlgl xyt` i`y oeike ,lecbd odkl epnn

.dnily dlg el mipzep ,ivgn
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"א 

ברוקלין

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ בעד מר... ובטח לקח עמדו את התפילין שלו, וכן נתן לו את המעסעדזש מכ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וצריך להזהירו כפול ומשולש שיניח תפילין בכל יום - כמובן 

מלבד ש"ק ויו"ט - ואם אי אפשר לו בבקר, אזי יניחם במשך היום עד הערב שמש, ובכל אופן יניחם אף 

לשעה קלה, אף שיהי' מוכרח לחולצם מיד, ולהסביר לו אשר מצוה זו סגולה מיוחדה היא לאריכות ימים 

ושנים וכמרז"ל כל המניח תפילין מאריך ימים ובמילא אין זה ענין של דת לבד אלא גם הגנה מן הסכנה, 

ועליו להזהר בזה מבלי התחשב עם מעמדו ומצבו בקיום התומ"צ בהיותו בביתו, ובטח ימצא האותיות 

המתאימות בשבילו, ואם זקוק לזה הנה יעתיק לו את הכתוב בזה בלשון אנגלית...

המחכה לבשו"ט.



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc `nei(iying meil)

:df uexiz itl `ziixad ly '`zrivn'd z` `xnbd zxxanéàîe©
Lîç Bà òaøàizni`e rax` lhep izni` ,minkg zpeek dn - ©§©¨¥

mi`pzd ewlgpy dna ielz df xac :`xnbd zx`an .yngdkeq)

(.epzexnyn izy oia zay lk miptd mgl z` miwlgn cvik
,zaya zetlgzn eidy mipdkdéøîàc ïðaøìd xnynyñðëð §©¨¨§¨§¥¦§¨

dcearl dzrå LL ìèBðd xnynúôâä øëNe ,LL ìèBð àöBé ¥¥§¥¥¥§©£¨©
úBúìcs` lr zay i`vena mze` xbeq qpkpd xnyny dxfrd §¨

,mze` gzt `lyàìlecbd odkd `linne ,lhepäøNò íézMî Ÿ¦§¥¤§¥
miptd inglâìôéî éòa,ewlg z` welgl eilr -àbìtî àãç øéöa ¨¥¦§©§¦£¨¦©§¨

yyn cg` mgl zgtd -lhep did lecb odkd ixdy ,dvgn mdy ©§¥
y `vnp ,dvgnn zegt hrnLîçminglìé÷Leli`e .lhep -éaøì ¨¥¨¦§©¦

øîàc äãeäéd xnyníézL ,òáL ìèBð ñðëðmitqepúôâä øëNa §¨§¨©¦§¨¥¤©§©¦¦§©£¨©
úBúìczaya mze` gzt `ed ixdy `veid xnyn lr lhend §¨

,qpkpd xnyn ici lr zexbqp od axrae ,xweaaìèBð àöBéåz` §¥¥
dLîç,xyr md dwelgl micnerd mingldy `vnp ,mixzepd ¨¥

lecb odkd ok lreâìôéî éòa øNòî,ewlg z`àbìtî àãç øéöa ¥¤¤¨¥¦§©¨¦£¨¦©§¨
,mly dvgn lhep `di `ly dyngd on cg` zgtd -ìé÷Lå ©§¥§¨¦

òaøà. ©§©
:sqep uexiz d`ian `xnbdàéä éaø dlek ,øîà àáøxaeqd ¨¨¨©¨©¦¦

e` rax`' lhepy da aezky `zrivnd s`e ,weica dvgn lhepy
,iax itl mb `id zelg 'yngdì øáñåiaxäãeäé éaøkwxy xaeqd §¨©¨§©¦§¨

,miwleg eid mingl dxyrå,l`yz m`Lîç àä ,òaøà éàî àlà §¤¨©©§©¨¨¥
ì÷Lîì éòa,xyrn dvgn mdy ,yng dwelga lawl eilr ixd - ¨¥§¦§©

,ákòúnä øîLî àkéàc àä ,àéL÷ àìmeia lg aeh meiy oebk Ÿ©§¨¨§¦¨¦§¨©¦§©¥
mein milyexia iyiy meia eakrzdy zexnyndy ,reaya iying

,miptd mgln zelg izy lehil zei`kf zayl aehàkéìc àä̈§¥¨
,ákòúnä øîLîda miwlegy dpyd rvn`ay zaya xnelk ¦§¨©¦§©¥

ly mitqepd mingld ipy dxwn lkay oeikne ,dlibxd dxeva
,jk `ed oeaygdy ixd ,dwelga millkp mpi` qpkpd xnyndéà¦

,ákòúnä øîLî àkéàixd ,oeaygdn mingl ipy cer cixeny ¦¨¦§¨©¦§©¥
yòaøà ìé÷Lå ,âìôîì éòa äðîMî,iax zrcke dvgn mdyéà ¦§Ÿ¤¨¥§¦§©§¨¦©§©¦

î ,ákòúnä øîLî àkéìd lkLîç ìé÷Lå ,âìôîì éòa øNòmdy ¥¨¦§©©¦§©¥¥¤¤¨¥§¦§©§¨¦¨¥
.zivgnd lk:`xnbd dywnéëä éàrclylhepy minrt iax z ¦¨¦

,yng lhepy minrt rax`.'Lîç íìBòì øîBà éaø' éàîzniiqn ©©¦¥§¨¨¥
:`xnbdàéL÷. ©§¨

äðùî
Bì eøñîipy ,lecb odklïéc úéa éð÷fî íéð÷æz` ecnll ick ¨§§¥¦¦¦§¥¥¦

,mixetikd mei zcear xcqe zekldíBiä øãña åéðôì ïéøB÷å§¦§¨¨§¥¤©
mei zcear xcq ly mipicd xe`ia mr ,zen ixg` zyxta

,mixetikdBì íéøîBàå,mipwfdéLéàipec` -äzà àø÷ ,ìBãb ïäk §§¦¦¦Ÿ¥¨§¨©¨
éôaE,dceard xcq z`íBé áøò .zãîì àì ànL Bà zçëL ànL §¦¤¨¨©§¨¤¨Ÿ¨©§¨¤¤

úéøçL íéøetkeidBúBà ïéãéîòîlecb odkd z` -çøæî øòLaly ¦¦©£¦©£¦¦§©©¦§¨
,dxfrdíéNáëe íéìéàå íéøt åéðôì ïéøéáòîezepaxwd mdy ©£¦¦§¨¨¨¦§¥¦§¨¦

,xgnl aixwdl cizry,äãBáòa ìéâøå øékî àäiL éãkici lry §¥¤§¥©¦§¨¦¨£¨
lkay dcearde meid xcq zekldl al miyi zendaa zeppeazdd

.dndaíéîiä úòáL ìkezian odkd yxet didyïéòðBî eéä àì ¨¦§©©¨¦Ÿ¨§¦
ïéçépî eéä àì äëLç íò íéøetkä íBé áøò ,äzLîe ìëàî epnî¦¤©£¨¦§¤¤¤©¦¦¦£¥¨Ÿ¨©¦¦

,äðéMä úà àéáî ìëànäL éðtî ,äaøä ìBëàì BúBàleki oyii m`e ¤¡©§¥¦§¥¤©©£¨¥¦¤©¥¨
.dceardn lqtie d`neh icil `eal

àøîâ
:`xnbd dywnçëL ànL àîìLa,cnly dn z` lecb odkdéiçì ¦§¨¨¤¨¨©§©¥

,oaen -ãîì àì ànL àlà,dfk xac okzid ,llkék ïðéî÷Bî éî ¤¨¤¨Ÿ¨©¦§¦©¦
àðååb éàä,cenll rcei epi`y lecb odk micinrn m`d -,àéðúäå ©©§¨§¨©§¨

weqta xn`p(i `k `xwie),'åéçàî ìBãbä ïäkäå''eig`n' zaizne §©Ÿ¥©¨¥¤¨
,miyxecíéøçà .øLBòáe äîëça ,éBða ,çëa åéçàî ìBãb àäiL¤§¥¨¥¤¨§Ÿ©§§¨§¨§¤£¥¦

Bì ïéà íàL ïépî ,íéøîBà,oenn lecb odklïéìcâî íéðäkä åéçàL §¦¦©¦¤¦¥¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦
BúBà,mdlyn oenn el mipzepe,'åéçàî ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨

åéçà ìMî eäìcb`ed lecb odkdy `ziixadn gken mewn lkn . ©§¥¦¤¤¨
xcq z` cnl `ly okzi cvike ,dnkga mipdkd eig`n lecb

:`xnbd zvxzn .dceardîàïàk ,àéL÷ àì ,óñBé áø ø`ziixaa ¨©©¥Ÿ©§¨¨
xaecn ,eig`n lecb zeidl jixvy aezkyïàk ,ïBLàø Lc÷îa§¦§¨¦¨

xaecn ,cenll rcei epi`y lecb odk epiny epivny epizpyna
,éðL Lc÷îamipdk zepnzdl elkie oenn ici lr mipdk ea epnzpy §¦§¨¥¦

.miie`x mpi`y,oenn ici lr mipdk epnzpy epivne,éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦
éøðéãc àá÷øz,mixpic ly miaw yly -déì àìéiòel d`iad - ©§§¨§¦¨¥©§¨¥

àkìî éàpéì ñBzééa úa àzøîdéî÷Bàc ìòcinriy ick -ìdlra ©§¨©©§§©©©§¨©§§¥§
éáøáø éðäëa àìîb ïa òLBäéonfay o`kn epl ixd ,lecb odkl - §ª©¤©§¨§©£¥©§§¥

.oenn ici lr milecb mipdk epnzp ipy zia
:dpyna epipy'eëå úéøçL íéøetkä íBé áøòmixt eiptl mixiarne ¤¤©¦¦©£¦§

:`ziixa `xnbd d`ian .miyake mil`íéøéòNä óà ,àðzeid ¨¨©©§¦¦
:`xnbd zxxan .eiptl mixiarnéðú àì àîòè éàî ,ïãéc àpúå§©¨¦¨©©£¨Ÿ¨¥

mixiarn eidy.íéøéòN:`xnbd zx`anc ïåékmixirydàèç ìò §¦¦¥¨§©¥§
eúà à÷,l`xyi mr i`hg lr xtkl mi`a -ìçdézòc àLly ¨¨¨§¨©§¥

.mdi`hg lr xtkl lke` m`d rcei in xne`e yyegy lecb odkd
:`xnbd zl`eyénð øt ,éëä éàixdy ,eiptl exiari `làèç ìò ¦¨¦©©¦©¥§

éúàc àeä.mipdkd i`hg lr xtkl `ay -:`xnbd zayiin,øt §¨¥©
,éúàc àeä íéðäkä åéçà ìòå åéìòc ïåékakrzzy yyeg epi` ¥¨§¨¨§©¤¨©Ÿ£¦§¨¥

oky ,dxtkdàúléî déa úéàc Léðéà àkéà éà ,íéðäkä åéçàa- §¤¨©Ÿ£¦¦¦¨¦¦§¦¥¦§¨
,dxiar xac ea yiy mc` mdn yi m`déì òãé òãéîrcei odkd - ¥¨¨©¥

,epnndéì øcäîeeze` xifgne -,äáeLúaj`àì ,ìàøNé eäleëa ©§©¥¦§¨§§¦§¨¥Ÿ
òãélr dxtk didz `ly yyeg okle ,daeyza epxifgiy `hg in ¨©
.eciéLðéà éøîàc eðééä ,àðéáø øîàmilibx miyp`y dn edf - ¨©¨¦¨©§§¨§¥¦§¥

xneléúçà øa éàCjzeg` oa m` -éåä àìéic,jlnd xhey -éæç ¦©£¨¦©¨¨¨¥¨¥
à÷eLa,weya ed`ex dz`yk -éìçz àì dén÷óxearz l` - §¨©¥Ÿ©£¦

rceie jxikn `edy oeik ,eiptl dxegq meya weqrz `le eiptl
.oenn jnn zeabl dlilr `vni jiyrnae jxyeraxikn ok enke

.daeyza exifgne `hg in mipdkd eig`a lecb odkd
:dpyna epipyäãeäé éaø ,àéðz .'eëå ïéòðBî eéä àì íéîiä úòáL ìk̈¦§©©¨¦Ÿ¨§¦§©§¨©¦§¨

BúBà ïéìéëàî ,øîBà àñB÷ð ïalecb odkd z` -éãk íéöéáe úBúìñ ¤§¨¥©£¦¦§¨¥¦§¥
Bñîñîìjxhvi `ly ick elylyle eirnay dlik` qnqnl - §©§§

.eiawpl xgnBì eøîà,dcedi iaxl minkgm`milk`n lke` `ed ¨§
,el`íenéç éãéì Bàéáî äzàL ïkL ìkmilk`ny ,ixw z`neh ly ¨¤¥¤©¨§¦¦¥¦

.rxfd z` miaxn el`
:`ziixaa epipyïéìéëàî ïéà ,øéàî éaø íeMî øîà ñeëîeñ ,àéðz©§¨§¨©¦©¦¥¦¥©£¦¦

BúBà,mixetikd mei axra lecb odkd z` -é"áà àì,`ed oniq] Ÿ
,[jenqa x`eaieïáì ïéé àì óà íéøîBà Léå ,é"ááà àì dì éøîàå§¨§¥¨Ÿ§¥§¦©Ÿ©¦¨¨

:`xnbd zyxtn .ezezyl xeq`y,é"áà àì,zeaiz iy`xàì ŸŸ
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ìëàî éðéî ìëå ìëàîa Bìoin lkn daexn dlik` lk` m` - §©£¨§¨¦¥©£¨
ezii`x zaiq z` oilez ,aef ly dii`x d`x okn xg`le ,`edy

.daif z`neh `nhn epi`e lk`nd ieaix zngnñçðt ïa øæòìà¤§¨¨¤¦§¨
BúBà ïéìéëàî ïéà ,àøéúa ïa äãeäé éaø íeMî øîBàxy`k - ¥¦©¦§¨¤§¥¨¥©£¦¦

oi` ,qpe`n d`ex m` rcil dii`xl dii`x oia afd z` miwcea
eze` milik`néãéì ïéàéánä íéøác ìk àìå ,í"áâ àìå ,é"áâç àìŸ§Ÿ§Ÿ¨§¨¦©§¦¦¦¥

.äàîeè:`xnbd zyxtn,é"áâç àìiy`x,zeaizàìå áìç àì §¨ŸŸ¨¨§Ÿ
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רנז ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
ùîç åà òáøà éàîå?yng izne rax` izn Ðïðáøìxkye ,zelg yy lhep qpkpd xnyne yy lhep `veid xnyn :ixn`e (`,ep dkeq) lilgd wxta dcedi iaxc dilr ibiltc Ð

ltn `cg xiva ,lhep epi` mly dvgne ,bltin ira xyr mipyne ,odizy mr wleg lecb odke zewlgne ze`a olek e`vnp ,qpkpd xnyn liwy `l zezlc ztbd.liwy yng Ð `b

íéúù ìèåð ñðëð øîàã äãåäé éáøìoi`y ,bltin ira xyrn ,el `viy xnyn zixgy egzty zekyle lkide lige dxfrd zezlc zay i`venl siwn `edy xkya ,zwelgn `la Ð

.md mxky ik zwelgna ze`a mizydøùòã àâìôî àãç øéöá.rax` liwye Ðàéä éáø äìåë.liwy `blt xn`c Ðäãåäé 'øë äì øáñå.mlerl zewlgzn mizyd oi`c Ðàìà
àä àéù÷ àì ì÷ùéîì éòá ùîç àä òáøà éàî

'åëå áëòúîä øîùî àëéàãmeiy minrt Ð

`ae micwn xnyn yie ,zaya ipya lg aeh

zexnynd lky ,lbxd cr akrzne zay axrn

axr aeh mei i`veny minrt e` .lbxa ze`a

zay axra mnewnl zekled zexnynde ,zay

opze ,zay i`ven cr my akrzny xnyn yie

eid Ð lbxd jezay zay :(a,dp) dkeq zkqna

mei oke ,miptd mgl weliga zeey zexnynd lk

oileki oi`y Ð diptln oia ,zayl jenqd aeh

lry Ð dixg`ln oia ,onewnl zaya aeyl

lk eid ,zay axrn `al oinicwn od ogxk

lr ixdy ,miptd mgl weliga zeey zexnynd

,lbxd jezay zayk `id ixde ,my oidey ogxk

oebk diptln e` ,mizpia wiqtdl cg` mei lg

dixg`n e` zaya iyinga crend dlky

mdl did `l Ð zaya ipya cren ligzdy

`l` ,zeey opi` ,zayd iptln `al micwdl

cg` xnyn `edy oia ,zaya akrznd xnyn

,zelg izy lhep Ð daxd zexnyn `edy oia

epnfy ,qpkpe `veid xnynl zewlgzn x`yde

.zay dze`l reawéëä éàiax `zrivnc Ð

?yng mlerl i`n ,`idäðùîéùéàÐ

.ipec`íåéä øãñá åéðôì ïéøå÷ixg`" zyxt Ð

.minid zray lk oke "zenøéëî àäéùÐ

eal l` zzl ,eiptl zexaerd zendaa opeazn

.meid xcq zekldaàøîâïåùàø ùã÷îáÐ

.oipbedn mipdk ,dxezd it lr `l` ecinrd `l

ñåúééá úá àúøî,dzid dxiyr dpnl` Ð

i`pil oenn dpzpe ,`lnb oa ryedi dyciwe

.lecb odk zeidl edpine jlndàá÷øúivg Ð

.aw ixz ,d`qéøðéã.miaedf Ðàìééãxhey Ð

.jlndéìçú àì äéî÷ à÷åùáódidy jezn Ð

,jiyrnae jxyera `ed iwa dligzn jxikn

.oenn jnn zeabl dlilr `evnlåúåà ïéìéëàî
ick ,miviae zezlq zixgy mixetkd mei axr Ð

jxhvi `ly ,elylyl eirnay dlik` qnqnl

.zxgnl eiawplíåîéç éãéì,ixw ly Ð

.rxfd z` miaxn miviae zezlqdyé"áà
é"ááàå.lif`e edl yxtne ,od mipniq Ðáæ

ìëàîá åì ïéìåúlkn daxd lk`n lk` m` Ð

,d`x lk`n aex zngny xnel oilez ,`edy oin

`xwie) aizkc ,oaxwle dray z`nehl af epi`e

exya (eh wxtlra la` ,eqpe` zngn `le Ð

mewnn mi`a aefe ixw oi`c ,qpe`a `nh ixw

.zxfen dpi`y dvia oaelk ,xeyw rxf zakye ,zxfend dvia oaelk `l` ,xeyw epi`e ,oixery ly wva inl dnec aefdy ,dey mdi`xn oi`e ,cg`åúåà ïéìéëàî ïéà.ezwica inia Ð
ïéìçùä
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"xne`d" wxtay jlnd i`pi df oi`

mzdc `eddc .l`xyi inkg bxdy ,(`,eq oiyecw)

oiay uiva mdl mwd :xn`wc ,ded lecb odk

.enewna xg` dpnn did `le ,jipir
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íézLî ,àì úBúìc úôâä øëNe .LL ìèBð àöBéå§¥¥¥§©£¨©§¨Ÿ¦§¥

àbìtî àãç øéöa ,âìôéî éòa äøNò¯.ìé÷L Lîç ¤§¥¨¥¦§©§¦£¨¦©§¨¨¥¨¥
øëNa íézL ,òáL ìèBð ñðëð øîàc äãeäé éaøì§©¦§¨§¨©¦§¨¥¤©§©¦¦§©

.Lîç ìèBð àöBéå ,úBúìc úôâäøNòî,âìôéî éòa £¨©§¨§¥¥¨¥¥¤¤¨¥¦§©
àbìtî àãç øéöa¯ìé÷Lådlek :øîà àáø .òaøà §¦£¨¦©§¨§¨¥©§©¨¨¨©¨
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הכוונה בעשיית המחיצה בין העליונים והתחתונים מלכתחילה היא בכדי שאחר-כך יהיה החיבור דעליונים ותחתונים.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רנח
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

ïéìçùä.o"iyxw Ðúåâåìâìç.x"etlet Ðøéâøâä.`"bex` Ðäàðøöîlr lcbd Ð

rxf eizeaiaq oi`y ,xvind.egk yigkiy xg`íéöéá ìëàé àì,ixw icil oi`iany Ð

.ziad ipa lr dpbzneúéáä ìòá ìù åúéìèá ïùéé àì`ly ,meia da dqkzn `edy Ð

.ixw dilr `vniùéùøãì òì÷éî éë.jlil libx did my Ðàîåéì àéåä ïàîdy` yi Ð

xg`l `vze ,o`k akrz`y ,`neil il `ypzy

?o`knäæ ìöà äæmr ef dpicna cileiy oa Ð

.zxg` dpicna cileiy zaåäì úéà àì÷ ïðáø
.mdipa lr iexw mnye Ðäòáù áùéì äëéøö

íéé÷ðcenig zngn `ny ,zivxzpy mein Ð

.mc dz`xàîìòá éãåçé,odl oiwwfp oi`e Ð

el oi`y ink de`zn oi` dy` ieypdy `l`

.dy`äðùîïéã úéá éð÷æ åäåøñîÐ

.meid xcqa eiptl e`xwyäðåäë éð÷æìÐ

meia eilr zlhend zxehwd zpitg ecnll

eiptg `lne" :(fh wxt `xwie) xn`py ,mixetkd

onwlck ,`id dyw dceare 'ebe "minq zxehw

.(a,fn)ñðéèáà úéá,zxhwd z` oiyer eid Ð

.dipnnq oiaxrne eze` oiyzekåäåòéáùäåÐ

mipta qipkdle uegan owzl iwecv `di `ly

.(a,hi onwl) `xnba opixn`ckéùéà.ipec` Ð

äëåáå ùøåô àåä.(my) `xnba yxtn Ðíà
ùøåã íëç äéämei lil lk dkld xaca Ð

.ixw d`xie oyii `ly ,mixetkdåàì íàåÐ

,dkld xac renyle oiadl rceie ,`ed mkg

yexcl rcei epi`e.eiptl oiyxec Ðáåéàá
'åëå àøæòáåald z` oikiynn mixac ody Ð

.eztheg dpiy oi`e ,orneyl
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øîàäåze`xl opnf ribd `ly zephw iiepyl ivn ded `l Ð 'ek `ypdl deraz `ax

,dphwa elit` `axc `zlinc (`,eq dcp) "zwepiz" wxta opiwqn `dc ,eed

dwca dray mze` lke ,miiwp dray dayie `ypil derazc `kidc d`xpe .`cngn `nlic

derazyn mlerlc ,meie mei lka wecal dkixv f` Ð dlrap `le dlahe ziaxre zixgy

cenig zngn `ifg `nlic iwetql `ki` `ypil

jenq miiwp dray opira jkld .lraizy cr

xi`n oa l`eny epiax yxit oke .devn zliral

.(my) "zwepiz" wxta

éãåçé:i"yx yxit Ð edl icgiin eed `nlra

,odnr micgizn `l` odilr oi`a eid `l

oixeq`c oeik ,ok m` :wgvi epiax dywde .`l eze

?`ki` elqa zt i`n Ð dilr `al

zt Ð dray xg`l ixyc oeik :xnel yi `d ,edin

icegil exy ikid :eywd cere .dia `pixw elqa

in :(`,c) zeaezkc `nw wxta xn`de ?ediicda

oia oyi `ed Ð lra `le dcp ezy` dqxity

yxit ikdl !miypd oia dpiyi ezy`e miyp`d

`l Ð `neil `ied o`n ixn` ikc :wgvi epiax

dcda icegil `l` lrail `neil `ied o`n ixn`

cgiil wx jk mdl mixne` eidy oeike ,`nlra

d`xpe .cenig zngn mc ze`ex eid `l Ð mdnr

`dc ,dyw `lc Ð zeaezkn dywdy dn ik il

`yp `lc xegal `wec epiid Ð mzd xn`c

lk" wxta rnynck ,ith etwez exvic ,mlern

Ð oizyne dn`a fge`d lk :(`,bi dcp) "cid

o`k :mzd biltne ,mlerl lean `ian eli`k

oi`y it lr s` ,ixy Ð ieypa .ieypa o`k xegaa

ixii` zeaezkc `idd jgxk lre .enr ezy`

eia` zne geah egah didy in :ipzwcn ,xegaa

eia` `weece cr ,'eke dlk ly dn` e` ozg ly

.igxhc yipi` `kilc ,dlk ly dn` e` ozg ly

c mzd wgvi epiax giken dfneel oi`y ina ixii`

envra gexhl yea `edy ,mlern `yp `le mipa

,gxh ivn diteb edi` Ð onl` la` .ezteg ikxev

`le dcp ezy` dqxity in oke .ipzw `idd`e

`le yxtl iplekie .'eke miyp`d oia oyi `ed lra

,onl` la` ,mlern lra `l epiid Ð xn`wc lra

el did xakc oeik ,dy` el oi` eiykry it lr s`

opax oky lke .xcga enr dpiyi ezy` Ð dy`

ilek ediixvi siwz `le mziaa miyp mdl didy oeik ,ixy `kd mewn lkn Ð xeq` ok enk onl`c xnel `vnz m` elit`e .xira o`ka eid `ly `l` ,miyp mdl did eiykr elit`y ,`kdc

`l` mivex eid `ly mdl miricen eid xnelk ,`nlra icegiil xninl dil dedc ,icgin eed icegi xn`wc oeyld dyw wgvi epiax yexitl ik .i"yx yexitl `gip ded ith ,daxc`e .i`d

`nlra icegi xn`w ikdle ,'ek ef dpicna dy` mc` `yi `l dywdy dn iiepyl `z`c meyn Ð edl icgiin eed `nlra icegi `pyil i`d hwp ikdlc xninl opivn ,edin .`nlra cegiil

mi`a eid m`e ,odilr mi`a eid mivex eid m`y ,ediixvi iaezil icgiin eed icegi `l` ,mdilr mi`a eid `l `nl` Ð mxirl mdnr miypd mi`ian eid `lcn ,llk odilr mi`a eid `le 'ek

oyi `ed opixn` `le xcga enr dpiyi ezy`c lbxa zn el zny inc o`kn cenll il oi` Ð dcp dqxit iab ieypl xega oia izwligy it lr s` ,`zyde .mxirl oze` mi`ian eid Ð mdilr

zg` mrt lra xakc oeike .lra xakya elit` mzd opixq` `dc ,jk wlgl oi` i`ce ,xegaa epiid Ð xcga enr oyil dtegd ini jezay zelia`a mzd opixq`c `dc `nipe .'ek miyp`d oia

lk dhnd yinyza xeq`e ,lbxa bdep `rpiv ly mixacc oeik :l"vf y"ixtn l`igi x"d ixen mya izrny ik .lra `lya `weec dl iwen Ð dcp dqxita la` .xega il dn ieyp il dn Ð

ok m`e .miyp`d oia oyi ikdl ehn` .dia ileflfl iz`e dil `liw ikdle ,opax dia eliw` zelia`c meyn `nrh wiqnc ,zeaezkc `iddn ezii`xe .'eke miyp`d oia oyi `ed Ð lbxd ini

d`xp ile :epeyl dfe ,xzidl azky [dyixtd xry] ytpd ilra xtqa iz`vn l"vf cec iax oa mdxa` epiax ly eceqia la` .miyp`d oia oyi `ed Ð mzd ik dia eliw`c oeik ,inp lbxa

lkle eipiayeyl dgny iyet` meyn eda zi` dzynd ini zrayc meyn ,zelia` dilr lg `lc dil `liwc ab lr s` ,miyp`d oia oyil jixv oi`y Ð lbxa zelia` yipi`l inxzn i`

:il dyw zvwe .epeyl o`k cr ,zelia` dia `bdp `lc ab lr s` ,miyp`d oia oyi `edc xn`c o`n ogky` `l zay iab `dc .`l Ð `peeb i`d ik eda zilc ,lbxd zgny la` .dtegd ipa

,miyp`d oia oyi `ed ikdle :yexit .opax dia eliw` Ð `kdc zelia` ,`nlrc zelia`l `kdc zelia` zincn `w in :iy` ax ipyne ,`nlrc zelia`l ozgc zelia`n mzd jixt ik ok m`

ded ,lra xakc ab lr s`.ipyn `w dpin `ticrc xnel yi edin .dgny iyet` da zi` dtegc meyn `nlrcl `kdc zelia` oia bltinl ivn
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עשיית המחיצה מלכתחילה היא באופן שיש נתינת מקום שיהיה 'אני אעבור אליך ואתה תעבור אלי'.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז
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.øébøbäå ,íéöéaäå ,úBâBìâìçå ,íéìçMäåel` milk`n zyng z`e §©©£©¦©£©§§©¥¦§©©§¦
ini zraya afl milik`n oi`y zeaxl `xiza oa dcedi iax `a

.dii`x icil mi`ian el` milk`n s`y ,dwicad
xn`p :dzlik` zlrn lr `xnbd d`ian ,'xibxbd' xkfedy ab`

weqta(hl c 'a mikln),'úøà èwìì äãNä ìà ãçà àöéå'zx`an §¨¨¤¨¤©¨¤§©¥ŸŸ
:zexe` edn `xnbdéaø øîà .øébøb äæ ,øéàî éaøc déîMî àðz̈¨¦§¥§©¦¥¦¤©§¦¨©©¦

ïîL àø÷ð änì ,ïðçBéxibxb ly,'úBøBà'iptníéðéòä úà úBøéànL ¨¨¨¨¦§¨§¨¤§¦¤¨¥©¦
.mlke`y inl

øébøb [àöBnä] (àéöåîä) ,àðeä áø øîà,weyaBìëàì ìBëé íà ¨©©¨©¥©§¦¦¨§¨§
,miyp` ede`xi `ly ote`a weyaéab ìò Bøéáòî ,åàì íàå ,BìëBà§§¦¨©£¦©©¥

,åéðéò.zlrez el didi dfa mby,àtt áø øîàepxn`y xibxb ¥¨¨©©¨¨
,mipirl xi`n `edyxaecnäàðøöî àøébøâalcbd xibxba - §©§¦¨¦§¨¨¨

oi` ixdy ,dcyd dvwa xzei wfg lecibd gky itl ,xvina
.egek z` yigkiy xg` rxf eizeaiaq

`xnbd d`ian ,xetik meia d`nehn dxinyd lr epxkfdy ab`
:d`nehd oipra gxe` ly zexidfd z`,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦¥¨©©

éàðñëà,exiag ziaa gx`znd -,íéöéa ìëàé àìmi`iany itl ©§§©ŸŸ©¥¦
.ziad ipa lr dpbzne ixw icilàìåúéaä ìòa ìL Búélèa ïLéé §Ÿ¦©§©¦¤©©©©¦

.ezilh z` sphie ixw d`xi `ny ,meia da dqkzny
òì÷î ék ,áøribn didyk -LéLøãìjlil libx didy mewn-] ©¦¦§©§©§¦

did ,[mylàîBéì àéåä ïàî ,æéøëîil `ypidl dvex dy` efi` - ©§¦©©§¨§¨
.dpyxb` okn xg`le cg` meilokeòì÷î ãk ïîçð áødidyk - ©©§¨©¦§©

ribnìáéöðëLdid ,mewn my -àîBéì àéåä ïàî æéøëîdvex in - ¦§©§¦©§¦©©§¨§¨
.cg` meil il `ypidlmzeida miyp e`yp cvik :`xnbd dywn
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äæ eâåecæé ànL ,úøçà äðéãîa äMà àùéå Cìéå ,Bæ äðéãîaoad ¦§¦¨§¥¥§¦¨¦¨¦§¦¨©¤¤¤¨¦§©§¤

ef dpicna ciledyäæ ìöà,zxg`d dpicna ciledy zad mr ¥¤¤
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.ezeg` z` `yi
dy` mi`yep eidy micnl ep` ongp axe ax ly dxwnd on
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,arx `ed cinz elqa zt eliny meyn ,dy` mi`yep eid jkle

.dy` el oi`y mc` enk miypl dee`zn epi` dy` ieypy
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lr zxehwd z` migipn eidy miwecvd dyrnk `le ,miycwd
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.dlild lk dkld xacaìéâø íàålecb odkdìíàå .àøB÷ ,úBø÷ §¦¨¦¦§¥§¦

,åàìeid ,zexwl rcei epi`ya ,åéðôì ïéøB÷ änáe .åéðôì ïéøB÷xtq ¨¦§¨¨©¤¦§¨¨§
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

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

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

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

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

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

ברזל מפסקת והתפלה והצדקה שלו לא פעלו וכו'.

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

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

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

המשך בעמור רסר



xcde"רס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc `nei(iyiy meil)

àøîâ
,àðzick ,qpiha` zial edelrdy mrhdBãnììd dyrnäðéôç ¨¨§©§£¦¨

.dievn zxehwd dzid myy ,zxehwa
ì ézL ,àtt áø øîàì úçà ,ìBãb ïäëì Bì eéä úBëLïéøãäøt úkL ¨©©¨¨§¥§¨¨§Ÿ¥¨©©¦§©©§¤§¦

,my oyi didyì úçàåñðéèáà úéa úkLz` cnel did myy §©©¦§©¥©§¦¨
.zxehwd zpitgúçàdzid zekyldnïBôöa,dxfrdúçàå ©©¦§§©©

íBøãadkyl :dpynn jkl xewn `xnbd d`ian .dxfrdúçà ¦§©©
ïðúc ,ïBôva(c-b dpyn d"t zecn),ì LLìL ,äøæòa eéä úBëLïBôva L ©¨¦§©¥§¨¨¨£¨¨¨Ÿ©¨

ìLå.íBøca Lzekyld el`eì ,íBøcaLì ,çìnä úkL,äåøtä úkL §¨Ÿ©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨
ì:úùîùî äúéä äîì äëùì ìë äðùîä úùøôî .ïéçéãnä úkL ¦§©©§¦¦
ìì .ïaøwì çìî ïéðúBð eéä íML ,çìnä úkLeéä íML ,äåøtä úkL ¦§©©¤©¤¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¤¨¨

dbb ìòå ,íéLã÷ úBøBò ïéçìBîdextd zkyl lyäìéáè úéa äúéä §¦¨¨¦§©©¨¨§¨¥§¦¨
,íéøetkä íBéa ìBãb ïäëìz` dpyn didy mrt lka laeh didy §Ÿ¥¨§©¦¦

,oal icbal adf icban eicba.adf icbal oal icbaneìúkL ¦§©
íéLã÷ éáø÷ ïéçéãî eéä íL ,ïéçéãnä.ytxd z` `ivedlíMîe- ©§¦¦¨¨§¦¦¦§¥¨¨¦¦¨

dzid ,oigicnd zkylnäaéñîur ly cenr zeaaqnd zebxcn - §¦¨
yäåøtä úéa ââì äìBòel`e .lecb odkl dliahd zia dzid myy ¨§©¥©©§¨

ìLì ,ïBôvaL Lì ,õòä úkLì ,äìBbä úkLì .úéæbä úkLúkL ¨Ÿ¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©
àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ,õòä̈¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨

,øîBà ìeàLdzid urd zkylììBãb ïäk úkL`ide ,éøBçà äúéä ¨¥¦§©Ÿ¥¨¨§¨£¥
Lïäéz,dlebd zkyle zifbd zkyl ixeg`n -ìL ââåïzLly - §¥¤§©§¨§¨

did ,el` zekyl zyly,äåL.mzylyl dzid zg` dxwzy ¨¤
ìøBa äéä íL ,äìBbä úkLiler dextgy,äìBbäz`xwp jkle ¦§©©¨¨¨¨©¨

,dlebd zkylåéìò ïeúð ìbìbäå,xead lr -íMîeeid df xean - §©©§©¨¨¨¦¨
äøæòä ìëì íéî ïé÷étñî.dizy ikxvlìäúéä íL ,úéæbä úkL ©§¦¦©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨©§¨

íéðäkä úà äðãå ,úáLBé ìàøNé ìL ïéøãäðñmrta eribdy ©§¤§¦¤¦§¨¥¤¤§¨¨¤©Ÿ£¦
,men mda oi` m`e ,miqgein md m`d ,dcearl dpey`xdéîe¦

Cìäå àöéå íéøBçL óhòúîe íéøBçL LáBì äéä ,ìeñt Ba àöîpL¤¦§¨§¨¨¥§¦¦§©¥§¦§¨¨§¨©
íéðáì óhòúîe íéðáì LáBì äéä ,ìeñt Ba àöîð àlLå ,Bìzngn §¤Ÿ¦§¨§¨¨¥§¨¦¦§©¥§¨¦

,dgnyd.íéðäkä åéçà íò LnLîe ñðëðåep` le`y `a` ixacne §¦§¨§©¥¦¤¨©Ÿ£¦
.dxfrd oetva dkyl lecb odkl didy ,mi`ex

:mexca zg` dkyl lecb odkl didy xewn `xnbd d`ian dzr
ïðúc ,íBøca úçà(d-c"n `"t zecn),ìL ,äøæòa eéä íéøòL äòáLäL ©©©¨¦§©¦§¨§¨¦¨¨£¨¨§Ÿ¨

odnìLe ,ïBôva.çøæna ãçàå ,íBøca äLmixryd el`,íBøcaL ©¨§Ÿ¨©¨§¤¨©¦§¨¤©¨
.íénä øòL ,Bì éLéìL ,ïaøwä øòL ,Bì éðL ,ä÷ìcä øòLcg` xry ©©©§¥¨¥¦©©©¨§¨§¦¦©©©©¦

ì ézLe ,øBðwð øòL ,çøænaLBðéîéa úçà ,íL eéä úBëLxryd ly ¤©¦§¨©©¦¨§¥§¨¨¨©©¦¦
ì úçà ,BìàîNa úçàåì úçàå ,Laìîä ñçðt úkLéNBò úkL §©©¦§Ÿ©©¦§©¦§¨©§©¥§©©¦§©¥

ïézéáç.mixryd el`eøòL ,ïBôvaLd,õBöéðeäéä äøãñëà ïéða- £¦¦¤©¨©©¦¦§©©§©§¨¨¨
mihlea eide ,xryl eid df cvn cg`e df cvn cg` milzk ipy

,ziad xd cvl dxfrd znegl uegn mi`veieBì äéeða äéiìòå©£¦¨§¨
dlrnlnåéab ìò,milzkd iab lr -íLåeidíéøîBL íéðäk ©©¨§¨Ÿ£¦§¦
äìòîlîdiilra -ähîlî íiåìe.ux`a(ìéçä åðîéä íéðôìùå) ¦§©§¨§¦¦¦§©¨

Bì äéä çúôe]milzkd on cg`lmi`vei eid eay[ìéçìxry .éðL ¤©¨¨©¥¥¦
ïaøwä øòL ,Bì.xry.ã÷Bnä úéa øòL ,Bì éLéìLef dpynne ©©©¨§¨§¦¦©©¥©¥

x`eany `ziixa `xnbd d`iane ,mexca did mind xryy epcnl
,mind xry cvl dkyl lecbd odkl didy daLîç ,àéðúå§©§¨¨¥

ïéLec÷ äøNòå úBìéáèdid milbxe mici lyìáBèdìBãb ïäk §¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨
íBia Ba Lc÷îe,[mixetikd mei-]ïleëå,laeh didy zeliahd - §©¥©§¨

eidLãwadxfrd jezaäåøtä úéa [âb ìò],dxfrd jeza didy ©Ÿ¤©©¥©©§¨

Bfî õeçcearl qpkpy iptl laeh didy dpey`xd dliahd - ¦
ìBça äúéäLdxfrl uegn -íénä øòL éab ìòmy owezn didy ¤¨§¨©©©¥©©©©¦

,dnegd iaeraì ãöáeBúkLlecb odkd ly.äúéädzidy o`kne §©¦§¨¨§¨
.mexca ztqep dkyl el

oixcdxt ,zekyl izy odkl eidy epcnl :eixaca `tt ax jiynn
,qpiha` ziaeàðòãé àìårcei ipi` la` -ì éàïéøãäøt úkLdzid §Ÿ¨©§¨¦¦§©©§¤§¦

ìå ïBôvañðéèáà úéa úkLdzidBà ,íBøcajtidlìúéa úkL ©¨§¦§©¥©§¦¨©¨¦§©¥
ìå ïBôva ñðéèáàìc ,àøazñîe .íBøca ïéøãäøt úkLïéøãäøt úkL ©§¦¨©¨§¦§©©§¤§¦©¨¦§©§¨§¦§©©§¤§¦

oyi did myy,àîòè éàî ,éàåä íBøcaodkl gep xzei jky meyn ©¨£©©©£¨
ini zray lka lecbd odkd ly enei xcq did jk ixdy ,lecbd

,dyxtddéà÷ íéc÷îzkyln ezcearl xweaa mikyn - ©§¦¨¥
,oixcdxtåéìâø úà Cñéîeeikxvl `vei -ïBôvì ìéæàå ,ìéáèåzial ¥©¤©§¨§¨¦§¨¦©¨

qpiha`äðéôç øîâå,zxehwd zpitg dyrn z` cnleúéáì éúàå §¨©£¦¨§¨¥§¥
àéðt éãäáì .àîBé élek äãBáò ãéáòå Lc÷näxg`l axr zeptl - ©¦§¨§¨¦£¨¥¨§©£¥©§¨

,ezcear z` miiqydéìò ecî,dxtd xt` eilr mifn -ìéæà øãäå ©£¥©£©¨¦
jled dide -íBøcìdxfrd lyìéáèå,dliahd ziaaçééðå- ©¨§¨¦§¨©

dzid `l jkae ,dliahd zial dkenqd oixcdxt zkyla akeye
.lecb odkl zxzein dgxhì úøîà éàcïéøãäøt úkLdzid §¦¨©©¦§©©§¤§¦

,ïBôva,jk bedpl jxhvi ok m`éà÷ íéc÷îxweaa mikyn - ©¨©§¦¨¥
ezcearlåéìâø Cñéîe,eikxvl `vei -íBøcì ìéæàåmexcl jled - ¥©©§¨§¨¦©¨

dliahd zia `vnp myyäðéôç øîâå ,ìéáèåqpiha` ziaa §¨¦§¨©£¦¨
,mexcayàéðt éãäì ,àîBé déìek äãBáò ãéáòå Lc÷nä úéáì éúàå§¨¥§¥©¦§¨§¨¦£¨¥¨©£¥©§¨

axr zeptl -déìò ecîdxt xt` eilr mifn -íBøcì ìéæà øãäå ©£¥©£©¨¦©¨
ìéáèå,leahl ick mexcl xfeg -çðéîe ïBôvì ìæéîe øcäî éòáe- §¨¦¨¥§§©¥©©¨¥©

,akyl ick oetvay oixcdxt zkyll xfegelecb odkd `vnpe
mexcne mexcl oetvn aeye jeld zkll daexn dgxh gxeh

,denzl yie ,oetvléàä élek déì ïðéçøèî çøè éîem`d - ¦¨©©§§¦©¥¥©
zkyly xazqn xzei jkitl ,jk ick cr lecb odkd z` migixhn

.mexca dzid oixcdxt:`xnbd dgecàì äîlàxazqn recn - ©¨¨Ÿ
zpzep `xaqd daxc` ,lecb odkd z` gixhdln rpnidl yiy

céôè déì ïðéçøèî,[xzei-]LBøôéì àeä é÷Bãö éàc`ed m`y - ©§§¦©¥§¥§¦§¦¦§
epl aeh ,dceard gxeh z` envr lr lawl miny `xi epi`e iwecv

jk zngn yextiy,dlecbd dpedkd on,énð éà`ed m` elit` ¦©¦
ick egixhdl epl aeh ,xyk mc`åéìò Bzòc çeæz àlLze`bzdl ¤Ÿ¨©©§¨¨

.dpedk xzka:`xnbd dgikenéëä àîéz àì éàcep` mivexy §¦Ÿ¥¨¨¦
,egixhdléããä éãäa eäééåøúì eäðéãáòðizy z` dyrp - ©©§¦§§©§©§©£¥£¨¦

,cg` mewna eizekylàãça déì ébñz ,énð éàwitqn did - ¦©¦¦§¥¥©£¨
,dpiyl mbe dpitgd xcq z` cenll mb zg` dkyl el dyrpy
jkle ,egixhdl mivexy gken zekyl izyl ewligy dfne
qpiha` zia zkyle oetva dzid oixcdxt zkyly xzei xazqn

.egixhdl ick ,mexca dzid
:dpyna epipy'åëå ìBãb ïäk éLéà Bì eøîàåoic zia igely ep` §¨§¦¦Ÿ¥¨
.epgely dz`eàîéì :àøîâä äù÷îexn`y dfny xn`p m`d - ¥¨

,epgely dz` lecb odkl oic zia ipwfàðeä áøc àzáeéz éåäz¤¡¥§§¨§©¨
éðäk éðä ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ,òLBäé áøc déøa- §¥§©§ª©§¨©©¨§¥§©§ª©¨¥©£¥

,zepaxwd z` miaixwny mipdkdeäðéð àðîçøc éçeìLigily - §¥§©§¨¨¦§
,oaxwd ilra ly migily mpi`e zepaxwd z` aixwdl md 'déàc§¦

eäðéð ïãéc éçeìL úøîà,oaxwd ilra ,eply migily mdy - ¨©©§¥¦¨¦§
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זה שרבי שמעון בן יוחאי בירר הגל והמחיצה, הוא שעל-ידו נתגלה עניין הפנימי דהצמצום עצמו.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רסי
ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei

àøîâäðéôç åãîìì àðú.ievn zxhwd myy ,qpiha` zial eze` oikilen Ðúëùì
ïéøãäøô.my oyil Ðñðéèáà úëùì.dpitg cenll Ðäââ ìòin ,dliahd zia did Ð

.dnexa myl oi`a eid oiirnäáéñîsiwna zeaaeqe zelblbn zelrn ,mipa` oipa Ð

.zb ly lblb ur oink ,cenräåøôä úéá ââì.daiqnd jxc dl zelrl Ðäìåâä úëùì
.dleb iler my exky xea my lr Ðéøåçà

ïäéúù.zifbd zkylle dlebd zkyll Ðââå
äåù ïúùìù.ozylyl cg` iexiw Ðøòù

ïáø÷ä øòù ä÷ìãä`xwp dnl izrci `l Ð

.jk mnyíéîä øòùzigelv oiqipkn eay Ð

milwya yxtn jk ,bga jeqip ly min ly

.(a,h)ïéùåã÷ äøùòå.xeikd on eilbxe eici Ð

íåéá åásili (`,al) onwle ,mixetkd meia Ð

.yxtnck ,ycwa oleke ,i`xwn edlúéá ââ ìò
äåøô.zycewn dxfr jeza diepa dzidy Ð

åæî õåçliaya d`a dpi`y dpey`x dliah Ð

wxta epipy dpyd zeni lk s`y ,mixetk mei

elit` ,dxfrl qpkp mc` oi` :(a,l) iyily

zngn ze`ad zeliah la` ,leahiy cr ,xedh

mixetkd meiaizk ikdc ,yecw mewn opira Ð

"yecw mewna mina exya z` ugxe" eda

.(fh wxt `xwie)äúéä åúëùì ãöáå:`nl` Ð

.mexca el yi dkylúëùì àøáúñîå
ïéøãäøôlv` `ied mexca ,my oyi `edy Ð

.leg zliahd zia'åë éà÷ íéã÷î àîòè éàî
cner dray lk xwal mikyn `edyk Ð

.ezhnnìáåèå åéìâø êñéîåab lr mzd Ð

dnegd iaera dab lr `idy mind xry

my jeyn oiirne ,leg zliah zia owezn

jqind lke ,(`,gk) onwlck ,mhir oirn dn`a

oetvl lif`e ,dxfra qpkil dliah oerh eilbx

zial iz`e ,dpitg cenll dipyd ezkyll

opzck ,`nei dilek dcear ciare ycwnd

z` wxef `ed minid zray lk :(`,ci lirl)

.'eke mcdäéìò åãî àéðô éãäáìopixn`ck Ð

.oiwxit yixaìáèå íåøãì ìéæàåxry lr Ð

ltpy xedh :(my) xn`c `aiwr iaxk ,mind

.ez`nh d`fd eilrçééðåakeye jled Ð

.dliahd zia lv` xy` oixcdxt zkylaéàã
ïéøãäøô úëùì úøîà`ied da oyi `edy Ð

dliahd zian dwegxe ,oetvalk ezgxhd Ð

.dfd lnrdåéìâø êñéîå éà÷ íéã÷îjxck Ð

.oinikynd lkíåøãì ìéæàå.mind xryl Ð

äðéôç øîâå ìáèåxy` qpiha` ziaa mzd Ð

.'eke ycwnd zial lif`e ,myàì äîìàÐ

egixhdl jl aeh `l ike :xnelk ,`id `iyew?

`xi epi`e `ed iwecv i`c ,zrcn dil opigxhn

ycwnd gxeh eilr lawl minyon yextil Ð

,epl aehe dligzn dplawi `le dlecb dpedkd

.oizrnya onwlck ,dcear z` oipyn od ixdyéîð éà.dpedk xzka ze`bzdl eilr ezrc gefz `ly ick ,egixhdl epl aeh `ed xyk mc` elit` Ðéëä àîéú àì éàãÐ

digexh`l opira `lc.iccd icda eizeikyl izy caril Ðéåäéú àîéì.'ek `ped axc `zaeiz "epgely dz`" ipzwc oizipzn Ðéðäë éðä`pngxc igely eizepaxw zaxwda Ð

epnn d`pd xcen `ed m`c dpin `wtpe .epigely `le edpip.(a,dl) mixcpa opzck ,eizepaxw eilr aixwiy el xzen Ð
éëä
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íùùgicdl dxfra eid zepgleyc (`,fh) lirl opixn`c `d Ð miycw (iycw) oigicn

lr oigicn miycw xyac :xnel yi ,(n) l`wfgia `icda aizkcke ,miycwd odilr

.oigicnd zkyla mze` oigicn ,iqi`ne yxt oda yiy miycw iaxw la` ,zepgleyd

úëùìglnd zkyl hwp `yixa edl `pz ikc `py i`n :xn`z m`e Ð dextd zia

yxtn ike ,oigicnd zkyle dextd zia zkyle

?dextd zkyl xcde oigicnd zkyl yxtn edl

`yixa dextd zia zkyl yxtn ied i` :xnel yie

izk`e Ð 'ek laeh odk did dbb lre ?ipzil ikid

zkyl `pz ikdl ,mzdl wilq ikid ipzw `l

zia bbl daiqn dzid myne ,`yixa oigicnd

iying wxt) zecn zkqna izi`x mpn` .dextd

ik `yixa dextd zkyl yxtn mye (b dpyn

enk yi eply mixtq zvwna mbe ,`yixc `xciq

.o`ka ok
in

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

àøîâézL :àtt áø øîà .äðéôç Bãnìì :àðz̈¨§©§£¦¨¨©©©¨§¥
ìì úçà ,ìBãb ïäëì Bì eéä úBëLïéøãäøt úkL §¨¨§Ÿ¥¨©©¦§©©§¤§¦

ì úçàå.íBøca úçàå ïBôva úçà ,ñðéèáà úéa úkL §©©¦§©¥©§¦¨©©©¨§©©©¨
ïBôva úçà¯ì LL ïðúcìL ,äøæòa eéä úBëLL ©©©¨¦§©¥§¨¨¨£¨¨¨
ìLå ïBôvaì íBøcaL .íBøca Lì ,çìnä úkLúkL ©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©
ì ,äåøtäì .ïéçéãnä úkLçìnä úkL¯eéä íML ©©§¨¦§©©§¦¦¦§©©¤©¤¨¨

ì ,ïaøwì çìî ïéðúBðäåøtä úkL¯ïéçìBî eéä íML §¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¤¨¨§¦
ïäëì äìéáè úéa äúéä dbb ìòå ,íéLã÷ úBøBò¨¨¦§©©¨¨§¨¥§¦¨§Ÿ¥

ì .íéøetkä íBéa ìBãbïéçéãnä úkL¯äìBò äaéñî íMîe ,íéLã÷ éáø÷ ïéçéãî eéä íL ¨§©¦¦¦§©©§¦¦¨¨§¦¦¦§¥¨¨¦¦¨§¦¨¨
ìL .äåøtä úéa ââìïBôvaL Lì :ì ,õòä úkLì ,äìBbä úkLúkLúéæbäì .,õòä úkL §©¥©©§¨¨¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥

ì :øîBà ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîàïäk úkL ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥
,ïäézL éøBçà äúéä ìBãbââåìLì .äåL ïzLäìBbä úkL¯ìbìbäå ,äìBbä øBa äéä íL ¨¨§¨£¥§¥¤§©§¨§¨¨¤¦§©©¨¨¨¨©¨§©©§©

ì .äøæòä ìëì íéî ïé÷étñî íMîe ,åéìò ïeúðúéæbä úkL¯ìàøNé ìL ïéøãäðñ äéä íL ¨¨¨¦¨©§¦¦©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨¨©§¤§¦¤¦§¨¥
àöéå íéøBçL óhòúîe íéøBçL LáBì äéä ìeñt Ba àöîpL éîe ,íéðäkä úà äðãå úáLBé¤¤§¨¨¤©Ÿ£¦¦¤¦§¨§¨¨¥§¦¦§©¥§¦§¨¨

ìeñt Ba àöîð àlLå ,Bì Cìäå¯íò LnLîe ñðëðå íéðáì óhòúîe íéðáì LáBì äéä §¨©§¤Ÿ¦§¨§¨¨¥§¨¦¦§©¥§¨¦§¦§¨§©¥¦
ìL ,äøæòa eéä íéøòL äòáL :ïðúc ,íBøca úçà .íéðäkä åéçàìLe ïBôva äLíBøca äL ¤¨©Ÿ£¦©©©¨¦§©¦§¨§¨¦¨¨£¨¨§¨©¨§¨©¨

Bì éðL ,ä÷ìcä øòL íBøcaL .çøæna ãçàå¯.íénä øòL Bì éLéìL ,ïaøwä øòL §¤¨©¦§¨¤©¨©©©§¥¨¥¦©©©¨§¨§¦¦©©©©¦
ézLe .øBðwð øòL çøænaLì.íL eéä úBëLúçàBìàîNa úçàå Bðéîéaì úçà .úkL ¤©¦§¨©©¦¨§¥§¨¨¨©©¦¦§©©¦§Ÿ©©¦§©

,Laìîä ñçðtì úçàåäéiìòå äéä äøãñëà ïéða ,õBöéð øòL ïBôvaL .ïézéáç éNBò úkL ¦§¨©§©¥§©©¦§©¥£¦¦¤©¨©©¦¦§©©§©§¨¨¨©£¦¨
,åéab ìò Bì äéeðaéðL .ìéçä epîéä íéðôlLå .ähîlî íiåìe äìòîìî íéøîBL íéðäk íLå §¨©©¨§¨Ÿ£¦§¦¦§©§¨§¦¦¦§©¨§¤¦§¦¥¤©¥¥¦

ìáBè ïéLec÷ äøNòå úBìéáè Lîç :àéðúå .ã÷Bnä úéa øòL Bì éLéìL ,ïaøwä øòL Bì©©©¨§¨§¦¦©©¥©¥§©§¨¨¥§¦©£¨¨¦¦¥
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lke ,xifgic dlirna xn`wcke ,dkxrnd on zlgb cixedl xeq`e ,xt`a milgb edi `ly xdfil oileki oi` getzl ezelrdl xt`d oitq`nyk :xn`z m`e .`l Ð dciwi jixv oi`y xac

da zi`c ,dig zlgb la` ,`yyn eda zil edpdc xninl `ki`e .zeiniptd zelkernd on dzeg didy cinz zkqna rnynck ,lhep did zelkernd onc :xnel yie !`ivedl xeq`c oky

oi`c oycd znexz xg`l elit` ,mlerl xifgn zlgbc dxfg oiprl elit` ,ynn zlgbk iedc xninl ira `l xt` elit`c oicd `ed dlirna xn`wc `de .xifgic opixn` `idda Ð `yyn

znxdy df oiprl Ð ixixya elit` xn`wc dnxdl eivgc i"yx yexit ayiin xegad wgvi iaxe .zlgbk `iedc ,xn`w dlirn oiprl `l` .getzl oilrn xt` la` .getzl dze` oilrn

iaiyg jli`e zevgnc ,ixixy elit` xizdl ick ,zevgn "oycd z` mixde" `pngx xn`wc epiide .aizk "oyc" `dc ,oycd znexz odn dyriy oiprl `le ,getzl otqe`l ozxizn oycd

Ð oycd znexzl mnvr md oiie`x ediy ,mzevn wxnl ick dkxrnd mewna mgipdl dvex m` la` .dpgnl uegn m`ivedl ick getzl mtq`i Ð dvxi m`e ,dxhwdl mie`x oi`e lekir

xdfil oikixv eid `l xt`d z` mitq`n eidy dryac ,`gip `zyde .oycd znexzl oiie`x oi` oiicry oeik ,devn wexn odn xqg oiicrc xninl xazqnc ,xifgi jkld .odilr ozevn oiicr

oiwlqn eid `lc `nl` .'eke getz iab lr xt`a oilrn elgd cr ,'eke gafnd cvl oze` oiwleq axran elkrzpy mixa`d ipzwc (a,gk) cinz zkqna rnyn oke ,zeygel [elit`] milgbn

.zeygel elit`e ,lekir iaiyg milgb la` ,elkrzp `ly mixa`d [`l`]
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)מלאכי ג, י( אשר הקב"ה אומר, בחנוני נא בזאת - במצות צדקה, שבאם רק יתנו צדקה, אזי והריקותי 

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

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

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

ממקום אחר שאין דבר גרוע מזה.

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

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

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

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

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

המצות וכללותה מצות הצדקה כן צדקה לחיים.

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

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

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

המחכה לבשו"ט.

המשך מעמור רנט
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zegti `ly calae ,hrnl ax oia ,zg` mrt dzgna oycd on dzeg `edy oycd

mixde" (e wxt `xwie) xn`py ,enewna rlape yak ly egxfna epzepe ,unew `lnn

dzid `ide ."evnewa epnn mixde"n onwl opitlie "gafnd lv` enye 'ebe oycd z`

.dnkyda zixgy zcear zligzåì êåîñÐ

e` ez`ixw iptl ,xabd z`ixwl jenq

.dixg`líéøåôëä íåéá.zevgn mxez Ð

äðåùàøä äøåîùàî íéìâøáå`idy Ð

zekxa zkqna xn`ck ,dlild ziyilya

`xnbae .dlild ied zexnyn yly :(`,b)

.edlekc `nrh yxtnúàéø÷ äúéä àìå
úòâî øáâädxfrd dzidy cr ,milbxa Ð

zeidl ,odizepaxw oi`iand l`xyin d`ln

.cin cinzd xg` oaixwdl mipnefnàøîâ
éîéé÷ àëéäàxnel d`xpe ,dyxtl rcei ipi` Ð

`ide 'ek erwty mixa` mzd opz :opiqxb ikdc

ozeriwt jezne (`,et) migaf zkqna dpyn

.dkxrnd on oiltepe oivtewúåöç íãå÷Ð

.dlilïäá ïéìòåîåaeyg epi` zevg mcewe Ð

jixv jkitl ,ynn oiicr ea yiy xa`a lekir

ozevn lk ziyrp `ly oeike .dkxrnl exifgdl

'd iycw" Ðoipdpl dlirn dia zi`e ,dia opixw "

.epnnúåöç øçà,ea xifgdl jixv oi` Ð

ea dlyny mixa`a lekir dyer zevgdy

dl silick ,ynn ea yiy it lr s`e ,xe`d

.dinwlïäá ïéìòåî ïéàåmigqt) ol `niiwck Ð

zilc oeik ,ea oilren oi` ezevn ziyrpy (`,ek

'd iycw" dia opixw `l deab jxev da"

dbbya d`hge" (d wxt `xwie) aizk dlirnae

'd iycwn."éìéî éðä àðî.lekir dyer zevgc Ðøéè÷äå äìéìä ìëdlerd `id" Ð

`ied `ilil lk ,`nl` .dcwen lr zeidl devn dlild lk :`nl` ."dlild lk dcwen lr

.rwt m` cwend lry dn elit`e mixa` zxhwdíéøäå äìéìä ìë øîåà ãçà áåúëåÐ

`ed dlild lk :`nl` ."oycd z` mixde ca ecn odkd yale" `xw `eddl dil jinqc

.enixdl xyke ,xe`d ea dlynyn oyc dlerd xya ixwe ,lekirk aiygäøè÷äì åéöç
iexw oldle zevgn Ð dnxdl eivge ,xihwdl xifgdl jixv Ð erwt m`e ,lekir epi`y Ð

.lekir dil `ieyn zevg :`nl` ,oyc
éàå

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

àëéäà
jiiy][`ad 'nrlàëéäà:qxb ikd `l` ,dil qxb `l i"yx Ð 'eke opzc `d` opiniiw

jgxk lr ?i`w dnexz efi` lr xnelk Ð opiniiw `kid` :yxtl d`xp ile .mzd opz

`xwc dihytc ,xwal jenq dry lk dzidc `hiyt `iddc ,oycd znexz lr i`w `l

."oycd z` mixde" aizk xcde 'ebe "xwad cr dlild lk gafnd lr dcwen lr" ikd rnyn

epiide ,oizipzn ixii` izixg` dnexza `l`

ilin ipd `pn erwty mixa` opzc `d` xn`wc

.dnxdl eivge dxhwdl eivg edwlg cr ,'eke

,xegad wgvi epiax mya onwl ziyixtcke

dligzkly .lekir mixa`d oze` dyer zevgc

.dnxd dil ixwe ,getzl mxiqdle mnixdl leki

odn dyriy `le] .oizipzn ixii` dnexz `iddae

m`y ,ziyixtck `l` ,aizk oyc `dc ,dnxd

.dpgnl ueg m`ivedl ick getzl eptq`i dvxi

wxnl ick dkxrnd mewna ogipdl dvex m` la`

oiicr Ð oycd znxdl oie`x onvr `diy ,ozevn

xqgc xazqnc ,xifgi opz jkle .odilr ozevn

znexzl oie`x oi`c oeik ,oiicr ozevn wexin odn

dnxdl eivge dxhwdl eivg xn`wc `de .[oycd

ipzwc ,hwp oizipznc `pyil `l` ,`wec e`l Ð

dlr axc dizlin xwire .xifgi zevg mcew

lk `l` ,xacl davw oi` `ziixe`cne ,xnzi`

,getzl ovlegle onixdl xzen ixixy eedc zni`

enk minkgl `l` aezkd oxqn `lc ,jxevd itk

xefgl ick dkxrnd zeptl ,aixwdl mdl d`xpy

`dzy ,meid zepaxw iyitpc i`n itk dxcqle

.xwad zelra dilr xihwdl zpnefn dkxrnd

`ziixe`c jzrc `wlq i`e :dlr jixt `pdk axe

`ziixe`cnc dil rnync .'eke opincwn ikid

`wck `le 'eke dxhwdl eivg ,ynn edwlg

qoizipzn :opgei iax xn` `l` .minkgl `l` aezkd oxqn `lc `xwirn jzrc `wl

i`dn Ð xwaa dzidc rnyn `xwc dihyta `de jl `iywce ,oycd znexz` dihytk

oz Ð "mixde xwa cr" aizkcn ,evxiy enk dxg`le dnicwdl zeyx ozipc ol `wtp `xw

gafnd" wxtae .minkgl `l` aezkd oxqn `l Ð dnk yxit `lcne .dlil ly exwal xwa

,`kdc `pwqnd itl dil rnyn Ð dnxdl eivg `kd ik ax xn`wc (`,et migaf) "ycwn

oipnif `nrh i`n ,oycd znexzl inp mrh ozil `ac ,oycd znexza oizipzn opinwenc

oycd znexz opgei iax xn` `l` ,`kd ik mzd `pdk ax jixt jkld .ikd oipnife ikd

eleke dxhwdl elek `nw `xw opgei iax xn` `l` :xnel yi inp i` .`wtp xwa crc `xwn

.zevg epiide dlil ly exwal xwa oz ,`wtp "xwad cr"n lekir dyer zevg eda opixn`c ixixye lkern oyca Ð dnxdl eleke ,ynn eda zi`c mixa`a Ð dxhwdl elek ,dnxdl

íéøáà`,et my) "gafnd" wxta Ð 'ek gafn iab lrn erwtyiwene .`l inp zevg mcew elit` Ð ynn eda zilc i`e ,inp zevg xg`l elit` Ð ynn eda zi`c i` ?inc ikid :jixt (

eivg `l` .edpip oyc e`lc ,dnxdl oiie`x ied `lc :yxit wgvi epiaxe .dnxdl oiie`x inp ixixye Ð dnxdl eivg :mzd i"yx yxtne .`kd ik 'eke ilin ipdpn ,ixixya dl

iywne ,xifgi Ð gafn iab lr `d ,xifgi `l Ð gafnd iab lrn drwty zlgb oke :mzd wiicc (a,h) dlirnc ipy wxta rnyn oke .dxhwdl oiie`x oi`y ,dnxd oirk Ð xn`wc dnxdl

?xifgi i`n` oycd znexz xg`l ok m` Ð dpnn mexzl ie`x i`c ,dpnn mexzl ie`x oi`c rnyn .dzevn ziyrp `lc ,xifgi jkld Ð `yyn da zi`c zlgb ip`y :ipyne ,axl dpin

`inecc :xnel yie !ezevn dyrpy mcew oilrenc ax dcen `dac ,ixii` oycd znexz mcew `nlic ?oycd znexz xg`l ixiinc dil `pn :`iyw `teb `id ,edin !dzevn ziyrp ixd

`l zlgba la` ,biltnc `ed mixa` iab ,`tiqac :cere .oipr lka ixii` zlgb inp ikd Ð zevg mcew elit`e ,oipr lka xifgi `l gafnd iab lrn erwty oleke ,dcda ipzwc oileqtc

ziyrp `l izk`e ,oyc `aiyg `lc ,`id dnxdl diie`x e`lc xifgi mewn lkne .`niiwe `cwezn xak `dc Ð dcwen oeyl `le ,dxhwd oeyl da jiiy `le ,`aiyg lekirc ,biltd

la` ,rwt elit`e ,mlerl gafnd lr `di dciwi jixvy xacc rnyn "gafnd lr dcwen lr"c ,xifgi `l Ð drwt ike .dzevn dxnbp `l izk`c ,xifgi gafn iab lr Ð jkld .dzevn

lke ,xifgic dlirna xn`wcke ,dkxrnd on zlgb cixedl xeq`e ,xt`a milgb edi `ly xdfil oileki oi` getzl ezelrdl xt`d oitq`nyk :xn`z m`e .`l Ð dciwi jixv oi`y xac

da zi`c ,dig zlgb la` ,`yyn eda zil edpdc xninl `ki`e .zeiniptd zelkernd on dzeg didy cinz zkqna rnynck ,lhep did zelkernd onc :xnel yie !`ivedl xeq`c oky

oi`c oycd znexz xg`l elit` ,mlerl xifgn zlgbc dxfg oiprl elit` ,ynn zlgbk iedc xninl ira `l xt` elit`c oicd `ed dlirna xn`wc `de .xifgic opixn` `idda Ð `yyn

znxdy df oiprl Ð ixixya elit` xn`wc dnxdl eivgc i"yx yexit ayiin xegad wgvi iaxe .zlgbk `iedc ,xn`w dlirn oiprl `l` .getzl oilrn xt` la` .getzl dze` oilrn

iaiyg jli`e zevgnc ,ixixy elit` xizdl ick ,zevgn "oycd z` mixde" `pngx xn`wc epiide .aizk "oyc" `dc ,oycd znexz odn dyriy oiprl `le ,getzl otqe`l ozxizn oycd

Ð oycd znexzl mnvr md oiie`x ediy ,mzevn wxnl ick dkxrnd mewna mgipdl dvex m` la` .dpgnl uegn m`ivedl ick getzl mtq`i Ð dvxi m`e ,dxhwdl mie`x oi`e lekir

xdfil oikixv eid `l xt`d z` mitq`n eidy dryac ,`gip `zyde .oycd znexzl oiie`x oi` oiicry oeik ,devn wexn odn xqg oiicrc xninl xazqnc ,xifgi jkld .odilr ozevn oiicr

oiwlqn eid `lc `nl` .'eke getz iab lr xt`a oilrn elgd cr ,'eke gafnd cvl oze` oiwleq axran elkrzpy mixa`d ipzwc (a,gk) cinz zkqna rnyn oke ,zeygel [elit`] milgbn

.zeygel elit`e ,lekir iaiyg milgb la` ,elkrzp `ly mixa`d [`l`]
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

גם בבריאה-יצירה-עשייה, ועד בעולם העשייה יהיה גילוי האצילות, וגם גילוי האור-אין-סוף שלמעלה מאצילות.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז



רסו
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

ïðéîã÷î éëéä àåä àúééøåàã éàåeivg lk `ld ,opixg`n ikid opiqxb `le ,opiqxb Ð

?xg`i m` epl dne ,dnxdl ie`xïðéîã÷î éëéä`de ,dti lkernd oyc elit` Ð

dnxdl eivg zxn`.jkl xyk oey`xd ivg oi` `nl` Ðïðçåé 'ø øîà àìà`l Ð

dxhwdl oia dlild lk xykd aezkd yixc ikd `l` ,jkl eivge jkl eivg `niz

,lkern oyc yi m` dnxdl oia ,oilkern oi`y

oda dlyny mixa`a lekir dyerc zevge

xe`dxn`py rnynn ,`wtp `kdn Ð

cry rcei ipi` dcwen lr dlild lk dxhwda

.dlil iexw xwadø÷á ãò øîåì ãåîìú äîå
äìéì ìù åø÷áì úøçà äîëùä ïúexwea Ð

ea aezkd jl ozpe ,xgyd zelr `ed dlil ly

on xihwdl jixv oi`y xnel ,xg` xwa

xwa eze`a onf ozp `ly oeike ,jli`e dnkyd

li`ed ,jkld ,dlil zevg `ed jgxk lr Ð

dnxdl xyk dlild lke,dpnf minkg eraw Ð

zepaxw iyitp `lc mei lka ,dry itl lkd

meid mdl axe.ibq xabd zexwa Ðíåéá
ìåãâ ïäëã àùìåç àëéàã íéøåôëäixdy Ð

lhen `ed ecal eilr.xzei mikydl jixv Ð

úåðáø÷ éùéôðã,dkxrnd mewna oycd axe Ð

xg`l getzl oycd z` zelrdl jixve

oilrn :(a,gk) cinz zkqna opzck ,dnxdd

oink ,xt` ly lb `ed getze ,getzl xt`d

xt` eqpk myy ,zba jxcpd miapr ly getz

gafnd rvn`a `ede ,bgd zeni lk ly

jkitl ,xek ze`n ylyk eilr `edy minrte

.dpey`xd dxeny`n mexzl micwdl jixv

àøáâ àø÷:xne`e ,fexkd lr dpennd fixkn Ð

`ziixaa ipzwck ,mkzcearl mipdk ecnr

.oizrnyaàìéù 'øã äéøúàì òì÷éà áøÐ

.eze` oixikn eid `leàøåîà äéä àìÐ

mkgde ,oyxcd mkg iptl cnerd onbxezn

miaxl mbxzn `ede ,zixar oeyl el ygel

.oirney ody oeyløáâä úåø÷ ùøôî à÷å
øáâ àø÷àel ygly yxcd jeza el ltp Ð

mbxz `ede ,ixar oeyl xabd zexw `liy iax

.`xab `xw :miaxlxnf ixgl aea`lilg Ð

.axre d`p xnf mixeg ipa iptl aeyg `edy

äéðéî äåìá÷ àì éàãøâìmiicxb lv` `a Ð

,mdipira xyked `l mdl llegle xxeyl

iptl izyxity df yexit :xnelk ,`ed lyne

,icia egin `le zeax minrt miax mixy

`le ,mzenk lecb jpi`y jiptl izyxit eiykr

.ezlawáø àåä øîmewl libx dz`y Ð

?jcec `edy `iig 'x iptl mbxzleøî çðéðÐ

`dzy i`ck ipi`y ,jceaka aye jl

.ipnbxeznäéøîò õåô äéì úøâú éàm` Ð

dk`ln lk ,mei zk`lnl mc` lv` zxkyp

xnv uetip oebk ,diefa `id elit`e jilr lihiy

miyp zk`ln `idy,ip` s` ,el dyr Ð

jizelerta izlgzdy xg`n.xenb` Ðàìå
ïéãéøåîmewie ip` cx`y `ed dyxcd i`pb Ð

.dxnebl ipnn zegtæåøë éðéáâipiab Ð

.fixkndøî øîàã.(a,hl) iriax wxta onwl Ðíùä àðà øîà øáëiz`hg myd `p` :xn`e ,mixetkd meia ext lr dcezn lecb odk didy dyrn did zg` mrt xak Ð

.egixia elew rnype ,'ekeàùìåç àëéàå.`ziprzc Ðàîîé àëäå.dlilak ea rnyp lewd oi`y Ðäéîù àì àâøéç éàäåly cenra d`xp `ede ,zexeqpd zleqt i`de Ð

.ynn `neic dngäéîù àì.oi` oeyl ,eny ok Ð
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éëéä,dil qxb xityc il d`xpe .opixg`n ikid qxb `l i"yx Ð opixg`n ikide opincwn

?oixg`n ikid mei lkae ,milbxa oinicwn ikid Ð jli`e zevgn reaw epnfc oeikc

`de ?i`n`e ,eixg`ln e` eiptln el jenq xabd zexwa mexzl milibx eid mlerly rnync

eid ikd elit`e ,zery rax` cr epnf xgy ly cinzc ikid ike ,zevnl oinicwn oifixf

onf zligzn epiidc gxfnd xi`da oinicwn

dil opixg`n i`n` inp ikd dxez el drawy

.xabd zexw cr dligzkl

àìàÐ 'ek xn`py rnynn opgei iax xn`

`l (a,et migaf) "ycwn gafnd" wxta

i`xwl uxzn opgei iaxc yxite .`l` i"yx qxb

epiid ,edin .dnxdl eivge dxhwdl eivg ,axk

ol `wtp `pixg` `xwn dnxd iabe ,ixixya `wec

,dlil ly exwal xwa oz Ð "xwa cr" aizkc

`l` aezkd oxqn `le ,dnxda dil opinwene

itl evxiy dn lk oinikyn zeidl minkgl

dxhwda aizkc "xwa cr"c `xwc ,dywe .jxevd

mixtqd lkac :cere ?dnxda dil opinwen ikid

i"yx ly mixg` miyexit yie .`l` opiqxb

opgei iaxc yxite ,`l` opiqxbc mda yxity

i`w dlild lkc dil `xiaqe ,axc` bilt

xyk dlild lkc .dnxd` i`we dxhwd`

oyc yi m` dnxdl xyke ,oyc oi`yk dxhwdl

oz :xnel ,xzein xwa aizk dxhwd iabe .lkern

zevgc ,ixixya epiide ,dlil ly exwal xwa

zg` dnkyd oz :`xw yixcin ikde .lekir dyer

cenr `ed dlil ly exwae ,dlil ly exwal

el ,xg` xwa aezkd jl ozpe ,xgydoi`y xn

raw `ly oeike .jli`e dnkyd on xihwdl jixv

.dlil zevg `ed jgxk lr Ð xwa eze`l onf

lkern oycae ,zevga ielz ixixyac dpin rny

zi` la` .mixde dlild lk Ð `ynn dia zilc

i"yx yxit oke .xihwde dlild lk Ð `ynn dia

lk :xn`wc ,(a,k) dlibnc ipy wxtae .o`ka

inp xn`w `l i`n` :dyw ,dxhwdl xyk dlild

eid `l mrt meyac meyn :xnel yie ?dnxdl

`l Ð dpey`xd dxeny` mcew mexzl oilibx

.dil ipzw

íåùîÐ zevgn opicar lecb odkc `yleg

`idy oycd znexz elit`c rnyn

ikdle ,ea `l` dxiyk dpi` dlild zcear

.meid zcearl ef dcear oia gepiy ick dil opincwn

,lecb odk opiqxb `lc yxit xy` oa wgvi epiaxe

odkdy mcew ,odkc `yleg meyn :opiqxb ikd `l`
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òîLð éîBø ìL dðBîä ìB÷ àìîìàå ,éîBø ìL dðBîä ìB÷ òîLð änç ìbìb àìîìà :ïðaø©¨©¦§¨¥©§©©¨¦§¨£¨¤¦§¦§¨¥£¨¤¦¦§¨

ìL :ïðaø eðz .änç ìbìb ìB÷ìbìb ìB÷ :ïä elàå ,BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéëìBä úBìB÷ L ©§©©¨¨©¨©¨§¦¦¨¨§©§¥¥©§©
,äãéì óà :íéøîBà Léå .óebä ïî äàöBiL äòLa äîLð ìB÷å ,éîBø ìL dðBîä ìB÷å ,änç©¨§£¨¤¦§§¨¨§¨¨¤§¨¦©§¥§¦©¥¨
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יומא. פרק ראשון - שבעת ימים דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"גאולה", אותיות "גולה" בתוספת אל"ף, מדגישה את תוכן הגאולה.
משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



רסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc `nei(ycew zay meil)

êzòc à÷ìñ éàåoycd znexz onfy ,ax ixackçîúBöjli`e §¦¨§¨©§¨¥£
,àéä àúééøBàc,miweqtd on z`f cnly itkeïðéîc÷î éëéäcvik - §¨§¨¦¥¦©§§¦©

dxeny`n mexzl oinicwn eid milbxay dpynd dxn`
xyk dlild ly oey`xd eivg oi` `ziixe`cn ixd ,dpey`xd

oycd znxdlïðéøçàî éëéäå):`xnbd zvxzn .(éaø øîà àlà §¥¦§©£¦©¤¨¨©©¦
,ïðçBédxhwdl eivg dlild z` wlgl miweqtd on micnl oi` ¨¨

`ly mixai`a dxhwdl od xyk dlild lk `l` ,dnxdl eivge
dwlig `le ,ixnbl lkrzpy oyca dnxdl ode oiicr elkrzp
oiicr mda yi j` y`dn eywzpe etxypy mixai`a `l` dxezd
,micnl jke .oyc md ixde lekir mda dyer zevgy zeynn

øîàpL òîLnîlr dcwFn lr dlFrd `id' dxhwdd oiprl ¦©§©¤¤¡©¦¨¨©§¨©
gAfnd,'äìélä ìkike,ø÷aä ãò àeäL òãBé éðéàdlild lk ixd ©¦§¥©¨©©§¨¥¦¥©¤©©Ÿ¤

,xwead cr jynp,'ø÷aä ãò' øîBì ãeîìz äîe,jcnllø÷a ïz ©©§©©©Ÿ¤¥Ÿ¤
sqep,äìéì ìL Bø÷áì,xgyd zelr `ed dlil ly xwea mzqy §¨§¤©§¨

xihwdl jixv oi`y wx `ly jcnll sqep xwea aezkd jl ozpe
jixv oi` oey`xd xweadn xak `l` xgyd zelr ly xweadn
yxit `ly xg`ne ,zeynn mda yi oiicry elit` xihwdl

.dlild zevgl dpeekd jgxk lr ,sqepd xwead edn aezkdCkìä¦§¨
z` minkg eraw jkitl ,oycd znexzl xyk dlild lky oeikn -

y ,jxevd itk dpnf,íBé ìëadid `le zepaxw daxd eid `ly §¨
eid ,gafnd iab lr oyc daxdøábä úàéø÷a çaænä úà ïéîøBz§¦¤©¦§¥©¦§¦©©¤¤

,åéøçàlî ïéa åéðôlî ïéa Bì Ceîñ Bàdf hren onfeàéâñwitqn - ¨¥¦§¨¨¥¦§©¨¨©§¨
.oycd znexzlìeç àkéàc íéøetkä íBéaìBãb ïäëc àLeilry , §©¦¦§¦¨§¨§Ÿ¥¨

,meid zecear lk z` zeyrl lhenïðéãáòznexz z` miyer - ©§¦¨
oycdìàøNé éLéôðc íéìâøáe .úBöçîeid l`xyin miaxy - ¥£¨§¨¦¦§¦¥¦§¨¥

mdizepaxw aixwdl miribnéLéôðedaxd eide -,úBðaø÷okle §¦¥¨§¨
,getzl ezelrdl mikixv eidy oyc daxd didúøBîLàî ïðéãáò©§¦¨¥©§¤

äðBLàøä,xwead cr lkd ewitqiy ickàîòè éðz÷ãk,`tiqa ¨¦¨¦§¨¨¥©£¨
yúòbî øábä úàéø÷ äúéä àìamilbxäàìî äøæò äúéäL ãò Ÿ¨§¨§¦©©¤¤©©©©¤¨§¨£¨¨§¥¨

ìàøNiî.mdizepaxw z` aixwdl e`ay ¦¦§¨¥
.xabd z`ixwa oinxez eid mei lka :dpyna epipyúàéø÷ éàî©§¦©

øábä.xab dpeekd inl -àøáb àø÷ ,øîà áødpenn didy mc` - ©¤¤©¨©¨¨©§¨
miiele mkzcearl mipdk ecnr fixkn did onfd ribdae ,fixkdl
z` oinxez eid ez`ixw onfae ,mkcnrnl l`xyie mkpkecl

.oycd znexzàìBâðøz àø÷ ,øîà àìéL éaøz`ixw onfa - ©¦¦¨¨©¨¨©§§¨
.oycd znexz ziyrp dzid xweaa lebpxzd

:`xnbd zxtqnàìéL éaøc déøúàì òìwéà áøexirl ribd ax - ©¦§©§©§¥§©¦¦¨
,xird dze`a eze` mixikn eid `le ,`liy iax lyàøBîà äåä àìŸ£¨¨¨

àìéL éaøc déìò í÷éîìz` ldwl mbxzl cenriy in did `l - §¥©£¥§©¦¦¨
,ax z`f d`xyk ,`liy iax ly ezyxcdéìò áø í÷ax cnrp - ¨©£¥

iax z` ax rnyyk ,`liy iax ixac z` mrl yxtl lgde eiptl
z`ixw oeyla oycd znexz onf z` xnel epf`a el ygel `liy

,xabdLøôî à÷åmrl eixac z` axàø÷' ,øábä úàéø÷ éàî §¨§¨¥©§¦©©¤¤¨¨
,'àøábecnr fixkd dpennd mc`dy onfd `edy envr zhiyke ©§¨

.mkzcearl mipdkàìéL éaø déì øîà,axlàø÷ øî àîéìå ¨©¥©¦¦¨§¥¨©¨¨
àìBâðøz.lebpxzd z`ixw onf dfy yxtn jpi` recn -déì øîà ©§§¨¨©¥

,lyn jxca `liy iaxl axáeaà[lilg-]éøçìea mixnfnyk - ©§¨¥
,miaeyge oixeg ipa miyp` iptløîæj` ,renyl mdl axr `ed - ¤¤

ea mixnfnykéàcøâì,miicxbk miheyt miyp` iptl -deìa÷î àì §©§¨¥Ÿ§©§©
dépéîizyxit df yexity ,dfa xnel ax oiekzpe ,mdl axr epi` - ¦¥

jiptl izyxity dzre ,icia egin `le milecb iptl zeax minrt
oky ,ipnn zlaiw `l mzenk lecb jpi`yàðîéà÷ äåä ék- ¦£¨¨¦§¨

cner iziidykàéiç éaøc déìòac z` mbxzlmrl eixexn`yk £¥§©¦¦¨
xabd z`ixwàðLéøôîmrl eixac z`àø÷ øábä úàéø÷ éàî §¨¦§¨©§¦©©¤¤¨¨

éãéî àìå éì øîà àìå ,àøáb,ixac z` laiw `l` ia dgn `le - ©§¨§Ÿ¨©¦§Ÿ¦¦

àîéà éì úøîà zàå[yxtz-]déì øîà .àìBâðøz àø÷`liy iax §©§¨©©¦¥¨¨¨©§§¨¨©¥
,axláø eäéð øî`ed axy `liy iax rci oky ,ax dz` m`d - ©¦©

ok m` ,`iig iax ly onbxezndøî çðéðz` mbxzln wqtd - ¥©©
.ixac z` mbxzz dz`y ie`x ip` oi`y ixacdéì øîà,axéøîà ¨©¥¨§¥

éLðéà,xnel miyp` milibx -déì zøâz éàz` zxkyd m` - ¦§¥¦§©§§¥
,mc`l jnvrdéøîò õetelit`e jl xn`iy dk`ln lk dyr - ©§¥

oeik okle ,diefa dk`lne miyp zk`ln `idy exnv z` utpl
.wiqt` `l jixac z` yxtl izlgzdyøîà éëä ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨¦¨©

déì,`liy iaxl ax,ïéãéøBî àìå Lãwa ïéìòîip`y oeikne ¥©£¦©Ÿ¤§Ÿ¦¦
` ,ipenk aeyg mc` o`k oi`e mbxzl izlgzdxg` `eaie wiqt` m

.dyxcl oeifa df `di ipnn zegtd
zxaeqy `ziixae ax ixack zxaeqy `ziixa d`ian `xnbd

:`liy iax ixackàéðz`ziixaaáøc déúåkepiid xabd z`ixwy ©§¨§¨¥§©
e .dnkydd lr dpennd zfxkdàéðz`ziixaaàìéL éaøc déúåk ©§¨§¨¥§©¦¦¨

.lebpxzd z`ixw epiidcæBøk éðéáb ,áøc déúåk àéðzenyy mc` - ©§¨§¨¥§©§¦¦¨
,xgya fixkdl dpenn did `ede ipiab didøîBà eäî`edyk ©¥

,xweaa fixkníëúãBáòì íéðäk eãîò,zepaxwd zcearl -íiåìe ¦§Ÿ£¦©£©§¤§¦¦
íëðëeãì,xiyl okecd lr cenrl -,íëãîòîì ìàøNéåeidy §©§¤§¦§¨¥§©£©§¤

did reay lkae zecnrn rax`e mixyrl miwlegn l`xyi
.cinzd zaxwd lr micner eidy cg` xnynådidykfixknäéä §¨¨

a òîLð BìB÷wegixìLúBàñøt L.milyexinñtéøâàa äNòî ¦§¨§¨Ÿ©§¨©£¤§©§¦©
òîLå Cøca àa äéäL Cìnäz`BìB÷fexk ipiab lyawegixìLL ©¤¤¤¨¨¨©¤¤§¨©§¨Ÿ

úBàñøt,milyexinúBðzî Bì øbéL Búéáì àaLëedpdpy lr ©§¨§¤¨§¥¦¥©¨
.wegxnl elew rnypyïë ét ìò óàåfexk ipiab didy it lr s` - §©©¦¥

,jka gaeyn,epnî çaeLî ìBãb ïäkrnyp did elewy epivny Ÿ¥¨§¨¦¤
,daxd wegxnløîà øáëe ,øî øîàcdyrn mrt did -xn`y §¨©©§¨¨©

mixetikd meia ext lr ieciea lecb odkdíMä àpà','eke 'iz`hg ¨¨©¥
,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå ,Bçéøéa BìB÷ òîLðå§¦§©¦¦§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

éñøt øNò Bçéøéì íéìLeøiîodkd ly elewy ixd ,ze`qxt xyr - ¦§¨©¦¦¦¤¤©§¥
:`xnbd dtiqen .fexk ipiab lyn xzei wegxnl rnyp did lecb

àëäc áb ìò óàåmixetikd meia lecb odkd lv`ìeç àkéààL §©©©§¨¨¦¨§¨
,mevd zngnàëäåmei lka fexk ipiab lv`ìeç àkéìàL.åcer §¨¨¥¨§¨§

c ,xaca weligàëäa rnyp did lecb odk ly elew -àîîé- ¨¨§¨¨
,zegt rnyp lewdy ,meiaíúäå,fexk ipiab lv`àéìéìdfxkdd - §¨¨¥§¨

,xzei yecig yi meia lewd zrinyay epivne ,dlila dzidøîàc§¨©
òîLpL Cøãk íBia òîLð íãà ìL BìB÷ ïéà äî éðtî ,éåì éaø©¦¥¦¦§¥¨¥¤¨¨¦§¨©§¤¤¤¦§¨

L änç ìbìb éðtî ,äìéla`ed ezkildaLøçk òé÷øa øqðn[xbp-] ©©§¨¦§¥©§©©¨¤§©¥¨¨¦©§¨¨
a øqðnäivr,íéæøàmc` ly elew oi` okle ,wfg lew dfa rinyne ©§©¥©£¨¦

.dlilak meia wfg rnypàîBéc àbøéç éàäåzxqpzny zxeqpde - §©¦§¨§¨
riwxd ondéîL àì,oi` oeyln ,'`l' mya z`xwp -øîà÷c eðééäå ¨§¥©¦§©§§¨¨©
øvðãëeáðx`tzdl(al c l`ipc)[äìk] (àìë) àòøà éøéc ìëå' §©§¤©§¨¨§¥©§¨§¨

'ïéáéLç,melkk epiidc ,`lk eipira miaygp mlerd ixiic lky - £¦¦
.riwxd on zxeqpd zleqt enke

àìîìà ,ïðaø eðzly elew rnyp didy `l m` -änç ìbìb ¨©¨¨¦§¨¥©§©©¨
did ,lirl x`eank ,mleraàìîìàå ,éîBø ìL dðBîä ìB÷ òîLð¦§©£¨¤¦§¦§¨¥

rnyp didéîBø ìL dðBîä ìB÷did ,mleraänç ìbìb ìB÷ òîLð. £¨¤¦¦§¨©§©©¨

ìL ,ïðaø eðz,BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéëìBä úBìB÷ Lxnelk ¨©¨¨¨Ÿ§¦¦¨¨§©
.miwqtp mpi`e mlerd lka mirecie minqxetn el` mixacyelàå§¥

änç ìbìb ìB÷ ,ïäaxrnl gxfnn mlerd lka mei lka jledy ¥©§©©¨
,wqtd `lléîBø ìL dðBîä ìB÷å,mlerd lka dtika elyny §£¨¤¦

,znqxtzne zkled mzekln dzideïî äàöBiL äòLa äîLð ìB÷å§§¨¨§¨¨¤§¨¦
,óebäel oi`e mlerd lka jledy xac dfy ,mc`d zzin `idy ©

.wqtdóà íéøîBà Léålewäãéìoi`e mlerd lka jled mc` ly §¥§¦©¥¨
.wqtd dl
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גאולה לא שוללת את העבודה בגלות, אלא היא כוללת ומעלה את הגלות – על-ידי הכנסת וגילוי האל"ף ד"אלופו של עולם" ב"גולה".
משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çëàöBiëå BúéçBìö ét ìò øeöì LnzLäì ãét÷îe åéðéòa áeLç àeä íà úaLa Ba ïiòì øeñàL áúk ìk̈§¨¤¨§©¥§©¨¦¨§¥¨©§¦§¦§©¥¨©¦§¦§©¥
úaLa íeìëì éeàø Bðéà éøäL ,Bìèìèì øeñà ¯ äæá[hix. ¨¤¨§©§§¤£¥¥¨¦§§©¨

Ba Løâì ãîBòä øLk èb ìèìèì íéøñBà Lé ,Cëéôì[kx.íL ïiò ,å"ì÷ ïnñ 'øæòä ïáà'a øàaúiL Bîk , §¦¨¥§¦§©§¥¥¨¥¨¥§¨¥§¤¦§¨¥§¤¤¨¤¤¦¨©¥¨
Bìèìèì øzî ¯ äMàä úà Ba Løb øákL èâ Bà ,ìeñt èb ìáà[`kxìò øeöì åéìò íéãét÷î ïéà éøäL , £¨¥¨¥¤§¨¥¥¤¨¦¨ª¨§©§§¤£¥¥©§¦¦¨¨¨©

:BúéçBìö ét¦§¦
כח  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
úáùá íåìëì [èéø מותר - עליו מקפיד לא ואם -

לגמרי  .254בטלטול
åá ùøâì [ëø בשבת שהותרו גירושין לצורך אפילו -

טלטול  ללא לאשה להקנותו יש לכתחילה -255.

åìèìèì øúåî [àëø לצורך וכתובה בגט לקרוא מותר -
בהם  למד שכבר או לכך ייחדם ואם הלכותיהם, לימוד

בשבת  בטלטול מותרים - השבת .256לפני

zetqede mipeiv
לא 254) הקריאה איסור או שהיתר רמ הערה כדלעיל

אך  לאיסור, או להיתר שמלאכתו ככלי הנייר את מחשיבים
לאיסור. שמלאכתו ככלי שדינו ייתכן לכתיבה עומד אם

שמקפידים 255) נייר חומרת שם. באבןֿהעזר כמבואר
שאינו  לומר שיש לאיסור, שמלאכתו מכלי גדולה עליו,

בו  לגרש שראוי ואף רמ, הערה כדלעיל כלל כלי בתורת
עכ"פ). לאיסור (שמלאכתו ככלי בזה נעשה אם צ"ע

"ממצוא 256) איסור אין מצוה שבדבר א סעיף לעיל ראה
חפצך".

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

אשה  תכשיטי דיני שג סימן ב חלק

ÊÎ ביום אחת פעם האווזות להמרות לו לומר מותר וכן
אין  ואם לאכול יכולות שאינן חיים בעלי צער משום
המראה  שאסרו אע"פ להמרותן לישראל מותר נכרי שם
ומכל  התירו חיים בעלי צער משום שכ"ד בסי' כמ"ש בשבת

קטן: ע"י לעשות טוב מקום

ÁÎ מלאכות מאבות הוא או הדש אוכל המפרק וכל
הבהמה  את החולב כגון בו שנתכסה ממקום משקה
כן  גם שהדש הדש תולדת זה הרי מהדד החלב שמפרק
לתוך  כשחולב אלא חייב ואינו מהשבולת התבואה מפרק
פטור  אוכלין בו שיש כלי לתוך חולב אם אבל ריקן כלי
שם  שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל הבא שמשקה מפני
כן  גם הם הבהמה ודדי אוכל שם אלא זה חלב על משקה
מפרק. משום בזה ואין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל

מהשבולת  אוכל שהיא התבואה שמפרק לדש דומה ואינו
לומר  ושייך מזה זה חלוקים דברים שני והם פסולת שהיא
החולב  וכן עליו המכסה אחר דבר מתוך אחד דבר שמפרק
שהיא  מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב ריקן לכלי
בזה  זה ומדובקין מזה זה חלוקים דברים שני שהם אוכל
כשהחלב  כן שאין מה עליו המכסה חבירו מתוך אחד ויפרק
שנתפרק  הבהמה גוף עם אחד דבר כמו הוא הרי אוכל הוא
וחוקק  עב מאכל כנוטל זה והרי אוכל כן גם שהוא ממנה

ממקום  אוכל מפרק משום בזה שאין אוכל מעט מתוכה
לזה. כיסוי נחשב זה שאין מפני בו שנתכסה

לתוך  אפילו לחלוב אסור סופרים מדברי מקום ומכל
בשבת  לאכילה ראויה אינה שהבהמה שכיון לפי האוכלים
כפסולת  היא והרי עליה אוכל שם אין שחיטה איסור מחמת
לדש  דומה זה הרי אוכל שהיא החלב מתוכה והמפרק
ראויה  שהיא טוב ביום אבל הפסולת מתוך אוכל שמפרק
בסי' שיתבאר ע"ד האוכלין לתוך לחלוב מותר לאכילה

תק"ה:

* * *
ËÎ שהיא מפני בשבת הבהמה לחלוב לנכרי לומר מותר

לנכרי  אמירה על גזרו ולא החלב מרוב מצטערת
צריך  מקום ומכל התורה מן שהוא חיים בעלי צער במקום
החלב  ויקנה יחזור או לעצמו החלב את הנכרי שיטול
לצורך  כחולב נראה יהא שלא כדי מועט בדבר מהנכרי
משום  האמירה אלא התירו שלא עצמו לצורך אלא ישראל
בשביל  אלא ישראל בשביל שיעשה לא אבל חיים בעלי צער
והרי  ממש שלוחו הוא הרי ישראל בשביל שכשעושה עצמו
כמותו  אדם של ששלוחו בעצמו הישראל עשה כאלו זה
לישראל  שליח שנעשה בישראל אלא כן אומרים שאין ואף
בהן  וכיוצא ויו"ט שבת גבי כן החמירו חכמים מקום מכל
ממש  כמותו נחשב שיהא לישראל שליח שנעשה בנכרי אף
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החמירו  לא עצמו בשביל כשעושה אבל בשבילו כשעושה
ש"ז  סי' בסוף שיתבאר וע"ד לעשות לו לומר שלא אלא

חיים: בעלי צער משום התירו וכאן

Ï אם אבל לחלוב להנכרי כשאמר אמורים דברים במה
ואין  בחנם החלב ממנו ליטול מותר מעצמו חלב נכרי
נכרי  שכל (מפני מועט בדבר אפילו ממנו לקנותו  צריך
הנאה  טובת שיקבל לטובתו מתכוין בודאי מעצמו העושה
כחולב  וה"ז רנ"ב בסי' שנתבאר כמו זה בשביל מהישראל

לעצמו):

‡Ï ושפחתו עבדו אבל עבדו שאינו בנכרי זה וכל
מהם  לקנות צריך אין לשנתים או לשנה לו השכורים
מתכוונים  שהם מפני בשבת לחלוב להם אמר אם אף החלב
שנתם  בסוף שכרם כל שיקבלו כדי לטובתם במלאכתם
עת  בכל שיחלבו נשכרו כן לדעת בתחלה שכשנשכרו

לחלוב: שצריך

·Ï עצמה בשבת אבל שבת למוצאי החלב לאכול זה וכל
מעצמו  הנכרי חלבה אפילו לטלטלו אפילו אסור
משקים  על חכמים שגזרו מפני הנכרי בהמת היא ואפילו
עד  לאסרם נכרי ע"י או מאליהם בשבת מהפירות שזבו
גזרה  ובכלל ושכ"ה ש"כ בסי' שיתבאר מטעם שבת למוצאי
הנולד  משקה ג"כ שהוא בשבת שנחלב החלב ג"כ הוא זו
שמוקצה  בטלטול ג"כ אסור באכילה שאסור וכיון בשבת

ביום. לבו ראוי שאינו כיון הוא

* * *
משקה  תורת החלב על שאין האוכלין לתוך חלבה אם ואף
אם  הערב עד אסור אעפ"כ שזבו משקין גזרת בכלל ואינו
שאפשר  בענין זמן לאחר אלא השבת בכניסת מיד נחלב לא
החלב  שאותו בשבת שם נולד הוא שבדד החלב שרוב
חדש  מעשה שהוא מפני מוקצה הוא בשבת בה שניתוסף
עליו  דעתו שהיה ואף חלב ונעשה נעכר שדם בשבת שנולד
עדיין  אז היה שלא כיון כלום מועיל זה אין יום מבעוד
שהיה  מפני שמותר בשבת נולד לשאר דומה ואינו בעולם
שיתבאר  כמו בשבת שנשתנה אלא יום מבעוד בעולם כבר

ש"ח. בסי'

שכיון  מפני הוא האוכלין לתוך לחלוב ביו"ט שהתירו ומה
היה  שאם שבה החלב עם ביו"ט לאכילה ראויה שהבהמה
מפני  ביו"ט בה שניתוסף החלב גם ואוכל שוחטה היה רוצה
בחייה  ממנה כשנחלב גם א"כ אצלה ובטל אליה טפל שהוא
מאוכל  הנפרד כאוכל שהוא מפני נולד משום אסור אינו

אחד דבר כמו הם הבהמה גוף עם תורת שהוא ששניהם
נולד  תורת ואין מאוכל שנפרד אוכל זה והרי עליהם אוכל
הבהמה  שאין בשבת משא"כ חדש מעשה שהוא אע"פ עליו
גמור  נולד נקרא ממנה שנחלב החלב הרי לאכילה ראויה

בשבת: בעולם שנולד

„Ï ישראל של מחלב בשבת השפחות שעושות הגבינות
שלא  מעצמן שעושות אע"פ ישראל בבית עושות אם
חן  למצוא עצמן לטובת מתכוונות שבודאי הישראל מדעת
בידן  למחות צריך אעפ"כ ד"ש בסי' כמ"ש הישראל בעיני
שעושות  כיון עושות הן שלדעתו שיאמרו העין מראית מפני

מחלב  שעושות שכיון ועוד רנ"ב בסי' שנתבאר וכמו בביתו
בכך  חפץ שהוא מבינות הן להן ושותק רואה והוא שלו

שם: כמ"ש עושות הן ולדעתו

* * *
‰Ï כשמוליכה הבהמה על ורוכב נכרי נער לו שיש מי

את  נושא שהחי מפני למנעו צריך אינו להשקותה
הרבים  לרשות החי את להוציא לאדם אף איסור ואין עצמו
למנעו  צריך אבל גזרו לא ובבהמתו סופרים מדברי אלא

דבר: שום ולא מעליו שפשטם בגדיו עליה יתן שלא

ÂÏ חוששים ואין נכרי לרועה חמור או סוס למסור מותר
יהא  שלא שמתיירא מפני בשבת מלאכה בהם שיעשה
בהמתו  למשאיל דומה ואינו בהם ישתמש אם כגנב נתפס
בשבת  שתנוח עמו ומתנה בחול מלאכה בה לעשות לנכרי
שנתבאר  כמו כך על נאמן הנכרי שאין מפני אסור ואעפ"כ
גם  בה יעשה אם כגנב נתפס אינו ששם  לפי רמ"ו בסי'
שהיא  שאלתו זמן משך בתוך היא שהשבת כיון בשבת
לו  מסורה הבהמה שאין הרועה משא"כ למלאכה לו מסורה
נתפס  הוא הרי בלבד לרעותה אלא בחול אף למלאכה כלל
שעושה  לו נודע או אותו רואה ואם בה ישתמש אם כגנב

בידו: למחות חייב בשבת מלאכה בה

ÊÏ הרועה אצל השמשות בבין שביתה בהמתו שקנתה מי
הרועה  מתחום יצאה ובשבת העיר לתחום חוץ השובת
שם  לה שאין מפני לביתו בידו להביא אסור שלו לתחום
בו  שקנה לתחום חוץ היוצא אדם כדין אמות ד' אלא
מותר  אבל שצ"ו בסי' שיתבאר כמו השמשות בין שביתה
בידים  מוליכה שאינו כיון ביתו עד אחריו שתבא לקרותה לו
למונעה  מוזהר ואיננו קריאתו ע"י מעצמה הולכת היא אלא
כמו  בהמתו תחומי איסורי על מוזהר אדם שאין מזה
לתחום  וחוץ שלו לתחום חוץ יצאתה אם ואפילו שיתבאר
לו  נתיר אם חוששים ואין אצלו שתבא לקרותה יכול שלה

כ  לתחום חוץ אצלה לילך יבא שמא לביתו זה  להביאה די
בשבילה  איסור לעשות כך כל בהמתו על בהול שאין מפני

של"ב: בסי' שיתבאר כמו

* * *
ÁÏ שבבין אע"פ בשבת אפילו לרועה בהמה למסור מותר

בעלה  הישראל אצל שביתה הבהמה קנתה השמשות
לתחום  חוץ לרעות הרועה יוליכנה ובשבת רוח לכל אלפים
ואפילו  בהמתו תחום על מוזהר אדם שאין כלום בכך אין
מן  זה שתחום אומרים שיש מיל לי"ב חוץ יוליכנה אם
הוא  אלא מלאכה עשיית בשם נקרא אינו מקום מכל התורה
בהמתו  שתשבות אלא מצווה אדם ואין עצמו בפני איסור
קנתה  ולא לתחום חוץ מהליכה ולא מלאכה מעשיית
להוליכה  אדם לכל שאסור לענין אלא אצלו שביתה הבהמה
בעצמו  שם לילך שיכול מי אפילו שלה לתחום חוץ בידים
מוליכה  שהנכרי מה אבל שם תחומין עירובי שהניח כגון
שהישראל  אע"פ הישראל אמירת בלא מעצמו לתחום חוץ
באה  והיא לה קורא שהוא ממה חמור זה אין לו מסרה

חכמים. שהתירו אחריו

שלא  ידוע אם אפילו בשבת לו למסרה שאוסר מי ויש
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לחוש  וטוב לאלפים חוץ אלא מיל לי"ב חוץ יוליכנה
לדבריו.

נהגו  אם ו' ביום אף למסור שלא להחמיר שנהגו ובמקום
כן  נהגו ואם להם להתיר אין וגדר סייג לעשות כדי כן
מתירים  בדבר איסור שיש סבורים שהיו טעות מחמת
הרועה  אם ואף גמור מותר שהוא להם ומודיעים בפניהם
לו  שמסרה כיון עצמה בשבת הישראל מבית הבהמה מוליך
כמו  הישראל אצל כלל שביתה קנתה לא שבת מערב
הרועה  כרגלי שביתה שקנתה ואף שצ"ז בסימן שיתבאר
אלא  שביתה קונין אין נכרי שחפצי כיון מקום מכל הנכרי
כמו  ישראל בעלים משום נכרים בעלים על שגזרו משום
כשהנכרי  אף לגזור כך כל להחמיר אין ת"א בסי' שיתבאר
כיון  לו מוסרה שהישראל אף מעצמו לתחום חוץ מוליכה

ענין: בכל מתירים שרבים

* * *

בשבת  לדבר מותר חפצים באיזה שו סימן ב חלק

ממצוא ‡ דבר ודבר חפצך ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו
בשבת  לבקשם אסורים חפציך חכמים דרשו חפצך
ולא  תורה של לא מלאכה שום בו עושה שאינו בדבר אפילו
המותר  מעשה איזה שעושה אלא סופרים מדברי שבות
בשביל  הוא זה הילוך או זה ומעשה בלבדה הליכה אפילו
בשבת  לעשותו שאסור דבר איזה השבת אחר לעשות כדי
עצמו  מזמין שנמצא סופרים מדברי בין התורה מן בין
בשבת  האסור לדבר לבד בהרהור לא ממש בפועל בשבת
השבת  אחר צריכה היא מה לראות בשדהו שמהלך כגון
או  בשבת האסורים מדברים בהם וכיוצא וניכוש מעידור
למהר  כדי שתחשך עד שם ויושב המדינה לפתח שהולך
הוא  זה הילוך שהרי לעיר שחוץ למרחץ בלילה לצאת

בשבת: האסורים חפצים בשביל

לחפצים · שמתכוין הדבר כשניכר אמורים דברים במה
אם  שם מבקש שמה בשדהו שהולך זה כגון האסורים
ניכר  המדינה פתח על ההולך וכן צריכה היא מה לראות לא
שכן  למדינה הסמוך במרחץ להתקרב כדי שמתכוין הדבר
וכן  המדינה לפתח סמוכים היו שהמרחצאות בימיהם היה
לשכרם  קרון או ספינה או סוס למצוא כדי בעיר מטייל אם
הדבר  שניכר בענין והוא לדרך בהם לצאת השבת אחר

לכך. שמתכוין

לחפצים  שמתכוין ניכר הדבר שאין בענין הוא אם  אבל
מותר  לפיכך מותר זה הרי המותרים לחפצים אלא האסורים
כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב התחום תוך לעיר חוץ להלך
התחום  שבתוך וחורבתו מגינתו ועשבים פירות לתלוש
בשביל  לשם שהולך ניכר הדבר שאין לביתו ולהביאם
עיונו  טרדת מחמת שמא יאמר הרואה כי הפירות תלישת

הוא  ואם חכם תלמיד הוא אם כה עד והלך נמשך בלמודו
לבקשו  ומהלך לו נאבד חמורו שמא עליו יאמר הארץ עם
נמלך  ואז הפירות למקום שהגיע עד בבקשתו ונמשך
אבל  בלילה לביתו ולהביאם לתלשם עליהם להחשיך
אלא  בשבת האסורה התלישה בשביל היה לא הילוכו
בזה: כיוצא כל וכן בשבת המותרת החמור הבאת בשביל

* * *
עד ‚ בשבת לילך דהיינו התחום על להחשיך אסור אבל

כדי  שתחשך עד שם ולהתעכב אמצעו) (או התחום סוף
משם  שהולך (שכיון ולהלאה משם לילך דרכו למהר
היה  הילוכו שעיקר הדבר ניכר שבת במוצאי ולהלאה
ולא  אחר דבר בשביל לשם הילוכו היה שאם כך בשביל
לו  נולד לא הסתם מן ולהלאה משם שילך אז בדעתו היה

ולהלאה). משם (לילך בשבילו) שנמלך חדש דבר שם

צד  שאין דבר בשביל שם כשמחשיך אמורים דברים במה
לתחום  חוץ לילך שצריך כגון בשבת לעשותו בעולם היתר
משם  להביא או המחוברים פירות לתלוש או פועלים לשכור
פועלים  לשכור בעולם היתר צד שום שאין המוקצים פירות
אבל  המוקצים פירות לטלטל או פירות לתלוש או בשבת
לתחום  מחוץ בהמתו להביא התחום על להחשיך מותר
ואף  בשבת המותר דבר היא הבהמה שהבאת שבת במוצאי
יש  מקום מכל לתחום מחוץ בשבת להביאה לו אפשר שאי
לתחום  מחוץ בשבת להביאה יכול שהיה בעולם היתר צד
אחת  שכל שומרים סוכות דהיינו בורגנין שם היו אם כגון
חבירתה  של טפחים וד' אמה שבעים בתוך מובלעת מהן
מפני  בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי שעל
שצ"ח  בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות שכולן

בורגנין. שם אין שעכשיו ואע"פ

תלושין  פירות משם להביא התחום על להחשיך מותר וכן
משם  להביאם בעולם היתר צד ג"כ שיש מוקצים שאינם
ממקום  הדרך את מקיפות מחיצות שם היו אם כגון בשבת
(והטעם  מחיצות שם אין שעכשיו ואע"פ ביתו עד הפירות

ש"ז). בסי' יתבאר

מחיצות  ע"י אף להביאם אפשר אי המוקצים פירות אבל
התחום  על להחשיך אסור וכן בטלטול אסורים שהם כיון
טלה  כגון ברגליה לילך יכולה שאינה בהמה משם להביא
אף  בשבת להביאו אפשר ואי כתפו על לנשאו שצריך קטן

בטלטול. ואסור מוקצה שהוא מפני מחיצות ע"י

המוקצים  פירות או אותו לשמור כדי להחשיך מותר אבל
המוקצה  ששמירת לתחום חוץ שהם המחוברים אפילו או
לא  להחשיך כשהלך ואם בשבת המותר דבר הוא והמחובר
לתלשם  נמלך ואח"כ בלבד לשמרם בשביל אלא נתכוין

מותר: זה הרי שבת במוצאי לביתו ולהביאם
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

יש ‡Í(לז) שבודאי בכללות יובן הענין שרש הנה
להתכללות  דתקון התכללות בין גדול הפרש
בא  דתקון שבהתכללות מה הא' טעמים. מב' דתוהו
שבחכמ' א"ס אור הארת ע"י רק התכללותם סיבת

עצמו  א"ס אור גילוי מצד בא דתוהו ובהתכללו'
הביטול  לבחי' כלל ערך שאין כמו הרי שבודאי
גילוי  לגבי שבחכמה א"ס אור צמצום מצד דחכמ'
אין  זה לפ"ע כך דתוהו שבמדות דא"ס העצמות אור
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c"agערב i`iyp epizeax zxezn

דמדות  במציאות הביטול לבחי' כלל ודמיון ערך
ביטול  לגבי לבד דחכמה ביטול ע"י שבא דתקון
עצמות  גילוי מצד שבא דתוהו שבמדות העצמיות
הב' וטעם וכל. מכל הביטול בחי' שהוא ממש אא"ס
תקפם  במציאות דתוהו המדות יהיו שעכ"ז מה הוא
דבר  שהוא שהגם וכל מכל הבטול בבחי' ויהיו
מטעם  כלל הפכים ב' זה יהי' לא לכאורה והיפוכו
דמדות  ההתכללות מעלת יתרון עיקר זה הנה שית'

שיהיה  מטעם והוא דתקון מדות התכללות על דתוהו
עולי' הטעמים וב' דאא"ס עצמות גילוי א'בהן לענין

בבחי' שהוא דתקון במדות יתירה מעלה יש (ועכ"ז
שבא  דתוהו דמדות התכללות מבחי' גם יותר אדם
ברא  בראשית וזהו א"ס אור עצמות גילוי מצד
שרש  שהוא דוקא דתורה בחכמ' שהוא בחוכמתא
גילוי  שהוא העוה"ב יבא דוקא שמזה כנ"ל התקון

כמשי"ת). האמיתי היש

miwl` `xa ziy`xa
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‡Ï רש"י ופי' יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש
והוא  ונוז, טווי שוע פי' ורבותינו עירוב ל' שעטנז
יש  שעטנז בתיבת מה מפני וצ"ל בכ"ד. מהגמרא
יש  נוז מתיבת וכן שע, שהם אותיות ב' שוע מתיבת
וגם  לבד. ט' אות רק הוא טווי ומתיבת נז, אותיות ב'
דוקא. ופשתים מצמר הוא זו מתערובות האיסור למה
הביא  שהבל והבל, קין במנחת כתי' דהנה הוא והענין

מפרי  הביא וקין וגו', ה' וישע וכתי' כו' צאנו מבכורות
(בפ' לה' מנחה האדמה מפרי קין ויבא וכמ"ש האדמה
אגדה  ויש הגרוע, מן מפרי, רש"י ופי' ג') ד' בראשית
בי"ד  ימים מקץ שפי' ת"י וכן הי', פשתן זרע שאומרת
והבל  כיתנא, מזדרע דארעא מאיבא קין ואייתי בניסן
מנחתו  ועל הצמר, בחי' שהוא צאנו מבכורות הביא

וישע. נא' דוקא
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df zOErl df"C ,ziwl`d WtPA dcFarA oaEi ok FnkE§¥©©£¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤§©¤
"miwl` dUr6Wtp WIW FnkC ,7zFCnE lkU ,dXEcTd ¨¨¡Ÿ¦¦§¤¥¤¤©§¨¥¤¦

zindAd Wtp df zOErlA Wi ,dUrnE xEACe daWgnE©£¨¨§¦©£¤¥©§©¤¤¤©©£¦
dUrnE xEAC daWgn ,zFCnE lkU odW ,rxd xvie§¥¤¨¨¤¥¥¤¦©£¨¨¦©£¤
Wtpd xiAbdl dngln zFidl Kixve ,`xg` `xhqC§¦§¨¨¢¨§¨¦¦§¦§¨¨§©§¦©¤¤
zrW `zFlv zrW"E ,zindAd WtPd lr ziwl`d̈¡Ÿ¦©©¤¤©©£¦§©§¨§©

"`axw8zindAd WtPd lr ziwl`d Wtpd xiAbdl §¨¨§©§¦©¤¤¨¡Ÿ¦©©¤¤©©£¦
.l"Pd zEppFAzd ici lr l"PM "aFh dUre rxn xEq"A§¥¨©£¥©©©§¥¦§§©©

cSOW miwiCSd zcFar `Ede dgEpn zbixcn Wi K ©̀¥©§¥©§¨§£©©©¦¦¤¦©
rxA q`FOW cr zEwl` lr bPrzOW ,dad` mvr¤¤©£¨¤¦§©¥©¡Ÿ©¤¥¨©
,llM dngln dfl Kixv oi`C ,"rx E`pU" ,zilkzA§©§¦¦§¨§¥¨¦¨¤¦§¨¨§¨

zindAd WtpC zFCOdW`liOnaEzMW FnM ,milHAzn ¤©¦§¤¤©©£¦¦¥¨¦§©§¦§¤¨
"'Ek LipRn Eca`i oM W` ipRn bpFC qOdM"9zFvFviPde , §¦¥©¦§¥¥¥Ÿ§¦¨¤§©¦

.dwEa`d ipRn xPd lEHiaM dWEcwA zFllkp `liOn¦¥¨¦§¨©§¨§¦©¥¦§¥¨£¨
dNtzC :lFgC dNtYl zAWC dNtY oiA Wxtdd Edfe§¤©¤§¥¥§¦¨§©¨©§¦¨§¦§¦¨
± zAWA la` ,l"PM "`axw zrW `zFlv zrW" ± lFgC§§©§¨§©§¨¨©©£¨§©¨
miNrzn mpi` zAWAW xnFl KiIW Fpi`e .xEq` xxFA¥¨§¥©¨©¤§©¨¥¨¦§©¦
mdW cr KM lM ax xF` KWnPW wx ,zFvFSiPd©¦©¤¦§¨©¨©©¤¥

dngln Kixv Fpi`e `liOn milHAzndNgY K` .llM ¦§©§¦¦¥¨§¥¨¦¦§¨¨§¨©§¦¨
ici lre lFgC oinFi zWWA mixExiAd zcFar zFidl jixv̈¦¦§£©©¥¦§¥¤¦§§©§¥
,milHAzn mdW cr ax xF` xi`n zAWA KM xg` df¤©©¨§©¨¥¦©©¤¥¦§©§¦
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קדושים  וגו' בנ"י עדת כל אל דבר בפסוק שאלות והמשכה. ירידה הם ואמירה דיבור
וגו' תהיו

ÔÈ·‰Ïeּׁשּכתּוב מה ּתחּלה להקּדים צריכים (וּיקרא זה ¿»ƒְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
אל  ּדּבר לאמר, מׁשה אל הוי' "וידּבר ב) ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיט,
ּכי  ּתהיּו קדׁשים אלהם, ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
הּנה  ואמירה ּדּבּור והּנה אלקיכם". הוי' אני ְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹקדֹוׁש
ּכמֹו הירידה, היא הּדּבּור ּדענין והמׁשכה, ירידה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָענינם
המׁשכה, ענינּה ואמירה הירידה, ׁשהיא עּמים" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"ידּבר
ּגם  ׁשּיבינּו ּדּבּורֹו ׁשּממׁשי הּוא ּדבר הּמּגיד ְְִִִִֶֶַַַַָָָּוכמֹו
עֹומד  "אנכי ה) ה, (ּדברים ׁשּנאמר ּדר ועל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּפׁשּוטים,

אלקיכם  הוי' הוי'",2ּבין ּדבר את לכם להּגיד ּוביניכם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבין  עֹומד מׁשה הּנה מפלא, הּוא הוי' ּדבר ּכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּדבהיֹות
להמׁשי ּדענינֹו הוי', ּדבר את להּגיד יׂשראל ּובין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהוי'

ּבּזהר  וכדאיתא הוי', ּדבר ונפיק 3את ּדענינֹוב ּדנגיד ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
המׁשכה, ּדענינּה ּבאמירה ּגם הּוא ּכן אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהמׁשכה,
ּד"קדֹוׁשים  הּקדּׁשה הפלאת ענין מהּו להבין ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻוצרי
כּו' ּד"וידּבר ּכזֹו ארּכה ּבהקּדמה להארי ׁשּצרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּתהיּו"

ירידה  ׁשהם ואמירה, ּדּבּור כּו', ואמרּת" כּו' ּדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלאמר,
ׁשל  ׁשּׂשכלֹו ּדבר הּוא הּקדּׁשה ענין ולכאֹורה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻוהמׁשכה,
ׂשכל  ּפי על הּמתנהגים החכמים וטבע זאת, מבין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאדם
ׁשּׂשכלם  לפי ארצּיים ענינים מּכּמה נבּדלים הם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהרי
הּקדּׁשה  ענין מחּיב הּׂשכל ענין ּדכללּות הרי ּכן, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמחּיב
הּדּבּור  להקּדמת הצר לּמה ּכן אם ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻוהּפריׁשּות,
להיֹות  טעם נֹותן עֹוד הּנה ּבזה, ּדי לא והּנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהאמירה.

טעם  צריכים לּמה להבין וצרי אני", קדֹוׁש ּומהּו"ּכי , ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָ
להּקדּׁשה  וער ּדמיֹון ׁשּום אין ּדהלא טעם, הּנתינת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֻענין
ּׁש"ּקדֹוׁש מה זה ּכי עד ׁשּלמעלה, הּקדּׁשה לגּבי ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלמּטה

יהיה צריאני" ועֹוד ּתהיּו". "קדׁשים על טעם נתינת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹ
ּתחּלת  הלא אלקיכם", הוי' "אני אמרֹו מהּו ְְְֱֲֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹלהבין,
מסּפיק  היה לאמר", מׁשה אל הוי' "וידּבר היא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּפרׁשה
ׁשם  לאמר ּכֹופל ענין ּולאיזה אני", קדֹוׁש "ּכי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשּיאמר

אלקיכם". "הוי' ּומסּים ְֱֲֲֵֵֶַָָָָֹהוי',
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‰„ÂÚÒ· ‡· [˙˘¯Ù] ˜"˘
הרמב"ן ‚. על חסידים, כלפי טענות ישנן מדוע 

הלשון  שגור ברמב"ן יותר. גדולות בטענות לבוא יכלו
הוא  שלפני־זה למרות האמת", "ועל־דרך קבלה לגבי
כשהוא  לאחרי־זה הנה רבותינו, בשם דרש מביא
חכמי  בשם לזה: קורא הקבלה, מתורת משהו מביא
הוראה  מכאן משקר. היפך היא אמת והרי האמת,
כלומר, לשקר. גם מקום נותן בלבד הנגלה שלימוד
השקר  עלול שקר, של פניה ישנה אם הנגלה שבלימוד
הקבלה  בלימוד ואילו כלל, ניכר יהיה שלא להיבלע
הוא  שקר כי בולט, השקר פניה, ישנה אם והחסידות,

והא  האמת, לשקר.היפך מקום נותנת אינה מת

הזמן,„. עם לחיות שצריכים כך על דובר כבר
יום. כל שלומדים בלימוד שיעור עם כלומר

השיעור  אודות לדבר שיש היא, כאן הכוונה
שב"תניא" האהבה 71היומי עניין על מדובר בו ,

הרשעים  שאצל ומסיים ובינונים, צדיקים המסותרת,
אין  כאן המוזכרים "הרשעים" שק. בלבוש היא
לדעת  צריכים הרע בתיקון שהרי לפושעים, הכוונה
על־דרך  או בירור בדרך זה אם העבודה, אופן את

תקנתן" זוהי בשם 72"שבירתן היא כאן הכוונה אלא ,
אין  הרי תשובה, עשה שלא זמן כל שכן "רשעים",
הרי  היתר, לתאוות שמסור כמי בינוני. במדריגת הוא

ב"תניא" אומר מאכל 73הוא אוכל הוא אם שאף ,
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האכילה  שבכוח שמים, לשם איננה כוונתו אם היתר,
הוא  המאכל מעשה, בשעת הרי ללמוד, יוכל ההיא
האכילה  בכוח ויתפלל ילמד מכן לאחר אם רק רע.
מה־ לפני־זה, שאכל המאכל את מעלה הוא ההיא,

כו'. אסורות במאכלות שאין־כן
ב"תניא" המוזכר "רשעים" בשם הכוונה וזוהי
הוא  שאין התשובה, לפני שהוא כפי כלומר כאן,
למלא  כדי אוכל שהוא היינו 'בינוני'. במדריגת עדיין
בא  מהיכן דבר, של לאמיתו שכן, נפשו. תאוות
את  ה'רצון', שאת אלא תאוה? של העניין בנשמה

שהוא  כפי מלמעלה. ניתן להתאוות, בנפש הכוח
ׂשובע, מלשון שהוא אותו" "משביעין בעניין אומר
לנצל  שיש אלא בנפש, כוחות ניתנים שמלמעלה
תאוות  למלא כדי כשאוכלים שצריך. למה אותם
שלא  הכוחות את שמנצלים בלבד זו לא הרי נפשו,
שם  מהמקום אותם גוזלים גם אלא הראוי, במקום
להיות  צריכה שהתאווה במקום להיות, צריכים הם
נפשו, תאוות למילוי אותה ממירים רוחניים, בעניינים
המסותרת  שהאהבה ב"תניא", כאן אומר הוא כך ועל

שק. בלבוש בו מלובשת
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כדי  בלחש, לומר התאמץ הוא תהלים. לומר וישב ממשכבו קם זה קודר רוח מצב מתוך
שבמהלכה  מוזרה, בתרדמה ששקע עד יותר, עוד עליו הכביד הדבר הבית. מבני מישהו יעיר שלא
נוטפות  גשם טיפות הרגיש לפתע וצמא. עייף בודד, רחוקה, בדרך תועה בדמיונו עצמו את ראה

פניו. על מים ומתיז לידו עומד שאול יצחק ר' את וראה התעורר הוא פניו. על

מתגלגל  כיצד לקיר מעבר "שמעתי - רחמים בהבעת שאול יצחק ר' שאלו - לך"? אירע "מה
מעיק  מה שדבר הבנתי בלחש. תהלים אומר שמעתיך כן אחרי מרה. ומתייפח יצועך, על הנך
ידך". על התהלים כשספר בעילפון  שרוי וראיתיך לכאן נכנסתי דממה של זמן וכשעבר ליבך, על

בצחוק. פרץ מכן לאחר ומיד בבכי, פרץ ברוך

בידו  תפסו כך כדי תוך החוצה". ונצא "הבה - שאול יצחק ר' אמר - למדי" מבולבל "אתה
לבית  יחד הלכו ושניהם השחר הפציע בינתיים לשלוותו. ששב עד הצח, האוויר אל והוליכו

הראשון. המניין עם להתפלל כדי העיירה שבתוך המדרש
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תרפ"ו  אייר ד' א' ב"ה.

ליענינגראד 

תי' רחל מ' הרבנית ש"ב

בעלה, מפטירת המעציבה, מהבשורה לשמוע נבהלתי

נ"ע. שלמה שלום הר"ר אי"א, וו"ח הנודע, הרה"ג ש"ב

יתומים  ואבי אלמנות דיין צבאות, הוי' אלקים אל

יתעלה  והוא וירושלים, ציון אבלי בתוך ינחמם, ית' הוא

בריאותה  את ויחזק ובכבוד, בריוח פרנסתם להם יזמין

מתוך  טובים ומעשים חופה לתורה תי' בתה את לגדל

הרחבה.

לא  תי' הצדקנית הרבנית מורתי אמי לכבוד מכתבה

שלא  להמשיך שאפשר מה וכל רב, יהי' צערה כי מסרתי,

הוא. ראוי תדע

ופרנסתם  מבריאותם, יודיעוני לזמן מזמן אשר אבקש

ועדתו  עמו וירחם יחוס הוא הטוב והאל חייהם, ואופן

בגו"ר.

המברכם  ש"ב

שניאורסאהן  יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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ipyרעו ,oey`x - ak ,`k - xen` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øåîà úùøô
àëøåîàïåùàøàíéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−

ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈
:åénraáì-íà ékBnàì åéìà áøwä BøàL §©¨«¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´

:åéçàìe Bzáìe Bðáìå åéáàìeâBúçàìå §¨¦½§¦§¬§¦−§¨¦«§©«£Ÿ³
Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®

:ànhé dìã:Blçäì åénra ìra ànhé àìä −̈¦©¨«¬Ÿ¦©−̈©´©§©®̈§¥−©«
áéúëäçø÷é-àìéø÷íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì ¦§§ª³«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈

eèøNé àì íøNááe eçlâé àì íð÷æ úàôe§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−
:úèøNåeìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ ¨¨«¤§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½

íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék íäéäìà íL¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä(éåì)æäììçå äðæ äMà ¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ

eçwé àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì́Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ¦®̈
:åéýìûì àeä Lã÷-ékçíçì-úà-ék BzLc÷å ¦«¨¬−¥«Ÿ¨«§¦̧©§½¦«¤¤¬¤

éäìàLBã÷ ék Cl-äéäé Lã÷ áéø÷î àeä E ¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ¦«§¤½̈¦´¨½
:íëLc÷î ýåýé éðàèìçú ék ïäk Léà úáe £¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−

çî àéä äéáà-úà úBðæì:óøOz Làa úìlñ ¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤¨¥−¦¨¥«
é| BLàø-ìr ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå§©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´

-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä ïîL¤³¤©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤
:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàø-úà íéãâaä©§¨¦®¤ŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

àéàì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìrå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhéáéúà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe ¦©¨«¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−

åéìr åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà Lc÷î¦§©´¡Ÿ®̈¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈
:ýåýé éðà(ìàøùé)âé:çwé äéìeúáá äMà àeäå £¦¬§Ÿ̈«§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

ãéçwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénrî äìeúa-íà ékåèìlçé-àìå ¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«§«Ÿ§©¥¬

:BLc÷î ýåýé éðà ék åénra Bòøæñ ©§−§©®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'r f"kg zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מהֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,

éðùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤
äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì ïøäà©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬

:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Báçéék Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬
Bà øer Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë̈¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´

:reøN Bà íøç Bà çqôèéäéäé-øLà Léà Bà ¦¥½©¬¨ª−¬¨«©´¦½£¤¦«§¤¬
:ãé øáL Bà ìâø øáL BáëBà ÷ã-Bà ïaâ-Bà −¤´¤¨®¤−¤¬¤¨««¦¥´©½−

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéra ìláz§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
àëéà-ìkàì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà L ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ

íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤
:áéø÷äì Lbé àì åéäìàáëéLãwî åéäìà íçì ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwäâë-ìà Cà ©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´¤
íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îãëåéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå §©§¨«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈
:ìàøNé éða-ìk-ìàåôáëàýåýé øaãéå §¤¨§¥−¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈
íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´

:ýåýé éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷âøîà ¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íërøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²

:ýåýé éðà éðôlîãàeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³
øäèé øLà ãr ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö̈¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®
àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬

:òøæ-úáëL epnîäòbé øLà Léà-Bà-ìëa ¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½§¨
Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½

:Búàîè ìëìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð §−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨®̈¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ



רעז iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−

àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ
:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«¨¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ

:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´
-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨

íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−
:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´

íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈



iyingרעח - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯

:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´
ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ּכׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח, אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«

çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬

:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½



רעט iriay ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤´¤©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(364

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ
ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ
ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½

íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´
øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬

ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬
:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½

Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤
Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»
éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ,ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º
éìà eç÷éå ìûøNé éða-úàæ úéæ ïîL Eúéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìräì øBànìâúãrä úëøôì õeçî ©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹

ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôìãìr ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ
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:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ñéàöiå ¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«©¥¥Æ

CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−



xihtnרפ - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−
:éìàøNiäàé-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤

Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå íMä©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìLáéøîLna eäçépiå §Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§®̈
:ýåýé ét-ìr íäì Løôìôâéýåýé øaãéå ¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãé-ìà ìl÷îä-úà àöBä ¤¤¬¥«Ÿ¥´¤©«§©¥À¤
íäéãé-úà íérîMä-ìë eëîñå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−

:äãrä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìråèéða-ìàå ©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«§¤§¥¬
åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈

:Bàèç àNðåæèíBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå §¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬
íL Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá-eîbøé¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−

:úîeéæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«
çéLé äîäa-Lôð äkîe:Lôð úçz Lôð äpîl ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤
èéïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−

:Bl äNréëïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL ¥¨¬¤«¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk ïL úçz©´©¥®©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

àë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−®̈¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…

,E˙˙ÈÓa ÌÈLÚ e‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿

EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿

- ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

המקּלל  ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ׁשאם לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודיעּו

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואףֿעלּֿפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã.166 'r f"g zegiyÎihewl)ixe`ia t"r

(ynegd

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰(יד (כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»

‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד

.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



רפי
.(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
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.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
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`xenl iy
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øöçä éøòL ìà íàBáa (æé§¨¤©£¥¤¨¥
,úéîéðtä,íéøetkä íBéa ©§¦¦§©¦¦

éøòL ìà íéìBãbä íéðäkä eàBáiLk§¤¨©Ÿ£¦©§¦¤©£¥

éøòL ,øîBìk ,úéîéðtä øöçä¤¨¥©§¦¦§©©£¥
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ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.ֿאורחֿחיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשיתֿרבה ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש



רפה zea` iwxtl mixe`ia

e dpyn c wxt
ìò ìlçî Bôeâ ,äøBzä úà ìlçîä ìëå .úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©

:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן רמד.ֿאורחֿחיים סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, בראשיתֿרבה ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש



לוח זמנים לשבוע פרשת אמור - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:025:568:428:389:189:1510:2710:2413:1213:1119:1619:2019:4319:4818:5919:59באר שבע )ק(

5:595:538:408:359:179:1310:2510:2313:1113:1119:2019:2519:4519:5018:5120:01חיפה )ק(

5:595:548:408:369:169:1310:2510:2213:1013:1019:2019:2419:4219:4718:4419:58ירושלים )ק(

6:015:558:418:379:189:1510:2610:2413:1213:1219:1719:2219:4519:4918:5920:00תל אביב )ק(

5:525:488:318:289:049:0210:1110:0912:5312:5218:4918:5219:1419:1818:3119:28אבו דאבי )ח(

5:465:368:268:189:189:1210:3110:2713:2813:2820:0020:0820:3620:4619:4921:01אוסטריה, וינה )ק(

6:567:018:589:009:359:3710:3010:3212:4812:4717:4117:3418:0918:0217:1618:13אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:535:438:338:269:229:1710:3510:3113:3013:3019:5820:0620:3320:4219:4720:57אוקראינה, אודסה )ק(

5:215:118:007:538:528:4610:0510:0113:0213:0219:3419:4220:1020:1919:2320:35אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:315:208:108:029:038:5710:1610:1213:1313:1319:4619:5420:2220:3219:3520:48

5:525:418:308:229:269:2010:4010:3613:3913:3920:1620:2520:5421:0520:0521:21אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:445:338:228:139:189:1210:3210:2813:3213:3220:0920:1820:4720:5819:5921:15אוקראינה, קייב )ק(

6:216:119:018:549:499:4411:0110:5813:5613:5620:2520:3220:5721:0520:1121:19איטליה, מילאנו )ק(

6:096:088:398:389:089:0710:1110:1012:4212:4118:1518:1418:3818:3717:5618:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:257:309:319:3210:0610:0811:0311:0413:2213:2118:1918:1218:4518:3917:5418:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:268:3310:2410:2611:0311:0511:5711:5914:1314:1218:5918:5119:3019:2218:3519:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:078:568:519:389:3410:4810:4513:3813:3819:5420:0020:2520:3119:4120:44ארה״ב, בולטימור )ק(

6:025:548:438:389:269:2210:3710:3313:2813:2819:4619:5220:1720:2419:3320:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:035:558:448:389:279:2210:3710:3413:2813:2819:4619:5320:1820:2519:3420:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:356:279:169:1110:019:5611:1211:0914:0514:0420:2520:3220:5821:0520:1321:18ארה״ב, דטרויט )ק(

6:446:389:249:2010:009:5711:0811:0513:5213:5219:5620:0020:2220:2619:4020:37ארה״ב, האוסטון )ק(

6:096:038:508:459:289:2410:3610:3413:2313:2319:3119:3619:5920:0419:1720:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:496:449:289:2510:029:5911:0911:0713:5113:5119:4919:5320:1520:1819:3420:28ארה״ב, מיאמי )ק(

5:575:498:388:329:219:1710:3210:2913:2413:2419:4319:4920:1520:2219:3020:35ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:276:199:089:029:509:4611:0110:5813:5213:5220:1020:1620:4120:4819:5721:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:555:468:368:309:209:1510:3110:2713:2313:2319:4319:4920:1520:2219:3020:35ארה״ב, שיקגו )ק(

6:436:449:049:049:359:3510:3510:3513:0013:0018:1818:1518:4118:3817:5718:48בוליביה, לה-פס )ח(

6:266:159:048:5510:029:5511:1611:1214:1614:1620:5521:0521:3521:4620:4522:03בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:286:169:058:5610:029:5611:1711:1214:1714:1720:5421:0421:3421:4420:4522:01בלגיה, בריסל )ק(

6:256:278:418:419:129:1310:1110:1112:3512:3417:4917:4418:0918:0517:2318:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:148:298:299:009:019:599:5912:2312:2217:3317:2917:5817:5417:1218:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:445:328:218:119:199:1310:3410:2913:3513:3520:1620:2620:5421:0520:0721:22בריטניה, לונדון )ק(

5:475:348:228:119:259:1810:4010:3613:4413:4420:2820:3921:1121:2320:2221:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:475:358:238:139:249:1810:3910:3413:4113:4120:2420:3521:0421:1620:1421:34גרמניה, ברלין )ק(

6:126:018:518:429:469:4011:0010:5613:5913:5920:3520:4521:1421:2420:2521:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:318:428:439:159:1610:1310:1312:3512:3417:4917:4418:0718:0317:2018:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:146:118:528:499:239:2110:2910:2713:0813:0818:5919:0119:2319:2518:4319:35הודו, מומבאי )ח(

6:116:078:488:469:209:1810:2510:2413:0413:0418:5418:5619:1919:2118:3819:30הודו, פונה )ח(

5:375:278:178:099:079:0210:2010:1613:1713:1719:4719:5620:2320:3219:3620:48הונגריה, בודפשט )ק(

5:064:587:477:428:318:269:419:3812:3312:3218:5118:5719:2219:2918:3819:42טורקיה, איסטנבול )ח(

6:366:299:179:129:589:5411:0811:0513:5713:5720:1020:1620:4020:4619:5720:58יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור - 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
5:595:498:398:319:299:2410:4210:3813:3813:3820:0720:1520:4320:5219:5621:07מולדובה, קישינב )ק(

6:116:078:488:469:209:1810:2610:2413:0613:0518:5718:5919:2119:2318:4019:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:267:349:129:149:549:5810:4610:4812:5612:5617:2617:1817:5917:5217:0118:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:295:248:098:058:448:419:519:4912:3412:3418:3418:3819:0019:0418:1919:14נפאל, קטמנדו )ח(

5:235:158:037:588:468:419:569:5312:4612:4619:0319:0919:3319:4018:4819:53סין, בייג'ין )ח(

6:586:579:299:289:589:5711:0111:0013:3313:3219:0719:0719:3019:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:175:057:547:448:548:4710:0910:0413:1013:1019:5220:0220:3220:4419:4221:02פולין, ורשא )ק(

6:146:158:388:389:089:0810:0910:0812:3612:3517:5817:5518:2118:1917:3818:28פרו, לימה )ח(

6:386:289:189:1110:0610:0111:1911:1514:1414:1420:4020:4821:1521:2420:2921:38צרפת, ליאון )ק(

6:416:309:209:1210:1310:0711:2611:2214:2414:2420:5921:0821:3521:4520:4722:00צרפת, פריז )ק(

5:465:458:198:178:488:479:529:5112:2512:2418:0218:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:186:098:598:539:459:4010:5710:5313:5013:5020:1620:2320:4620:5420:0121:08קנדה, טורונטו )ק(

5:515:428:328:259:209:1510:3210:2813:2713:2719:5520:0320:2820:3719:4220:51קנדה, מונטריאול )ק(

6:015:558:428:389:219:1710:3010:2713:1713:1719:2619:3119:5420:0019:1220:11קפריסין, לרנקה )ק(

5:305:178:037:509:109:0310:2610:2113:3113:3120:2020:3121:0421:1720:1121:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:004:477:327:178:428:359:599:5413:0513:0520:0020:1220:4220:5619:4821:16רוסיה, מוסקבה )ח(

5:155:057:557:478:458:409:589:5412:5412:5419:2419:3220:0020:0919:1320:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:196:098:598:529:509:4411:0310:5913:5913:5920:3420:4221:0521:1420:1821:29שוויץ, ציריך )ק(

6:005:578:358:339:069:0410:1110:0912:4812:4718:3318:3418:5618:5818:1619:07תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

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
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל
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להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(
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