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(17 - 23 April 2022) ט"ז - כ"ב ניסן תשפ"ב
שבוע שביעי של פסח ופרשת אחרי־מות - באה"ק



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§¦¨©¦§¥¨
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éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«
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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¤«¨¦¨
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oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
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.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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,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¦
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

במאנטרעאל,  להישיבה  בחזירתם  כאן  שביקרו  שי'  התלמידים  מסיפורי  לדעת  אתענין   ...
מקיף  בדרך  עליהם  ישאר  שכ"ז  אפשר  הכל,  ככלות  שלאחר  שלהם,  להחברים  שסיפרו  מה  ובעיקר 
ורק בהשתדלות תלוי הדבר שהענין יתקבל בפנימיות לטוב להם לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, 
ומתאים למהות התלמידים הנה עליו להסביר להתלמידים אם בדבור עם כל אחד בפני עצמו, שאז 
יכול לדבר נאהענטער או שאדרבה עם כולם ביחד שאז אפשר לדבר שארפער כיון שאין מבליטים איש 

אחד אלא מדברים עם רבים.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר 
ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  המקווה  היעוד  ולקיום 
והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.
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ה

`"iyz'd ,gqt ly oexg` .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÛÈ‰Â לׁשבעה והּכהּו רּוחֹו ּבעים הּנהר על  ידֹו ¿≈ƒְְְְִִַַַָָָָָָ

ּכמֹו1נחלים  מׁשיח, על קאי זה ּדפסּוק , ְְְִִֵֶַַָָָָ

מיּניּה לעיל ונצר 2ׁשּכתּוב יׁשי מּגזע חטר ויצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

חכמה  רּוח  הוי' רּוח עליו ונחה יפרה, ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָָמּׁשרׁשיו

ה', ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח ְְְִִֵַַַַַָָָּובינה

יׁשּפֹוט  עיניו למראה ולא ה', ּביראת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹוהריחֹו

ּדּלים  ּבצדק וׁשפט יֹוכיח, אזניו למׁשמע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹולא

הוי', ּביראת והריחֹו ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָוגֹו'.

רז"ל  אמרּו זה ּדלכאֹורה 3ׁשעל ודאין, ּדמֹורח ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּדבר, ּבירּור הּוא הּדין ענין הלא מּובן, ְֲִִֵֵַַַָָָֹאינֹו

מה  להבין צרי וגם לריח. זה ענין ּׁשּיי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּומה

ׁשּלכן, מׁשיח, ׁשל מעלתֹו עיּקר הּוא זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשענין

מֹורח  אי ּבדקּו מׁשיח את לנּסֹות הּוצרכּו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָּכאׁשר

חכמה 3ודאין  ּדרּוח הּמעלֹות ׁשּכל והיינּו, , ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָ

אינם  ה', ויראת ּדעת ּוגבּורה עצה ְְְִִֵֵַַַָָָָּובינה

והריחֹו היא הּמעלה עיּקר אּלא עדיין, ְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָמסּפיקים 

ּבכל  הּנה זה ּומּטעם ודאין. ּדמֹורח הוי', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּביראת

רּוח  הוי' רּוח עליו ונחה ּדמׁשיח, הּמעלֹות ְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָׁשאר

ויראת  ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח ּובינה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָחכמה

והריחֹו ּבענין אבל החּיּוב, ענין רק נאמר ְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַַָה',

למראה  לא הּׁשלילה, ענין ּגם נאמר הוי', ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּביראת

ׁשּמּזה  יֹוכיח, אזניו למׁשמע ולא יׁשּפֹוט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹעיניו

זה. ּבענין היא מׁשיח ׁשל מעלתֹו ׁשעיּקר ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָמּוכח

רז"ל 4הענין e‡È·e¯ב) אמרּו ּדהּנה ולא 5, מּמּנּו נהנית ׁשהּנׁשמה ּדבר איזהּו ≈ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לריח, ּוׁשתּיה אכילה ּבין ההפרׁש וזהּו הריח. זה אֹומר הוי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגּוף,

ּדבר  הּוא ריח ּכן ּׁשאין מה מהם, נהנה ׁשהּגּוף ּדברים הם ּוׁשתּיה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכילה

הּנפׁש ּבהתקּׁשרּות ּפעּוּלתם ּבאֹופן הם חלּוקים ולכן מּמּנּו. נהנית ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּבּגּוף  והתקּׁשרּותּה הּגּוף, מן רחֹוקה היא מהּותּה ּבעצם הּנפׁש ּדהּנה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגּוף.
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טו.1) יא, אֿד.2)ישעי' ב.3)שם, צג, וראה 4)סנהדרין פרכ"בֿג. פרי"ח. פרי"ג. ח"א תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

ואילך). רכח ע' תשכ"ב (סה"מ ואילך פ"ג תשכ"ב ההוא ביום והי' ד"ה ב.5)גם מג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פסח: של אחרון יום של ההפטרה והיא ישעיה, בנבואת נאמר

ÌÈÚa ¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ‰Â ובתוקף e‰k‰Âבחוזק BÁe¯ הנהר את ¿≈ƒ»««»»«¿»¿ƒ»
שיתחלק  ÌÈÏÁכך ‰Ú·LÏ1È‡˜ ‰Ê ˜eÒÙc ÁÈLÓ,מכוון , ÏÚ ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»≈«»ƒ«

dÈpÈÓ ÏÈÚÏ ·e˙kL BÓk2 לפניו ממנו, למעלה ËÁ¯בפסוק ‡ˆÈÂ ¿∆»¿≈ƒ≈¿»»…∆
ÈLÈ ÚÊbÓ שהוא המלך דוד צאצאי ƒ∆«ƒ»

ישי  ÙÈ¯‰,בן ÂÈL¯MÓ ¯ˆÂ¿≈∆ƒ»»»ƒ¿∆
‰ÁÂ ותשרהÂÈÏÚ המשיח מלך על ¿»»»»

‰È·e ‰ÓÎÁ Áe¯ 'ÈÂ‰ Áe¯«¬»»«»¿»ƒ»
˙Úc Áe¯ ‰¯e·‚e ‰ˆÚ Áe¯«≈»¿»«««
,'‰ ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â ,'‰ ˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿«
יכולת  תהיה שלמשיח הגמרא כדברי

"מורח  - הריח חוש עלֿפי דין לחרוץ

שמפרש  וכפי ודן). (=מריח ודאין"

מי  ויודע ושופט באדם "שמריח רש"י:

ÂÈÈÚהחייב" ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈≈»
ÂÈÊ‡ ÚÓLÓÏ ‡ÏÂ ËBtLÈƒ¿¿…¿ƒ¿«»¿»
ÌÈlc ˜„ˆa ËÙLÂ ,ÁÈÎBÈƒ«¿»«¿∆∆«ƒ

.'B‚Â¿
ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰Ê ÏÚL ,'ÈÂ‰ ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â«¬ƒ¿ƒ¿«¬»»∆«∆

Ï"Ê¯ e¯Ó‡3 בגמראÁ¯BÓc »¿««¿«
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ‡„Â¿»≈¿ƒ¿»≈»
¯e¯Èa ‡e‰ ÔÈc‰ ÔÈÚ ‡Ï‰¬…ƒ¿««ƒ≈

‰Ê ÔÈÚ CÈiM ‰Óe ,¯·c‰ של «»»««»ƒ¿»∆
של  עניין הוא שלכאורה דברים בירור

והבנה »≈¿ÁÈ¯Ï?שכל
ÔÈÚM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»

‰Ê ול לדון היכולת פי של על פסוק ∆
ÏLהריח  B˙ÏÚÓ ¯wÈÚ ‡e‰ƒ««¬»∆

eÎ¯ˆe‰ ¯L‡k ,ÔÎlL ,ÁÈLÓ»ƒ«∆»≈«¬∆¿¿
È‡ e˜„a ÁÈLÓ ˙‡ ˙BqÏ¿«∆»ƒ«»¿ƒ

ÔÈ‡„Â Á¯BÓ3, בהמשך כמובא «¿»≈
בןֿכוזיבא  שכאשר הגמרא, דברי

שלחו  המשיח, שהוא טען המלך

היכולת  בו יש אם לבדקו, חכמים

וכאשר  הריח, חוש עלֿפי לשפוט

להם  הוברר זו, תכונה בו שאין נמצא

המשיח, הוא ÏkLשאין ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»
˙BÏÚn‰ המשיח של האחרות ««¬

המעלות  זו, בנבואה »¿Áe¯cהמנויות
‰¯e·‚e ‰ˆÚ ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»≈»¿»
ÌÈ‡ ,'‰ ˙‡¯ÈÂ ˙Úc««¿ƒ¿«≈»

˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÈÚ ‡l‡ ,ÔÈÈ„Ú ÌÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¬«ƒ∆»ƒ«««¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«
‰Ê ÌÚhÓe .ÔÈ‡„Â Á¯BÓc ,'ÈÂ‰ מעלה של הגדולה החשיבות בגלל ¬»»¿«¿»≈ƒ««∆

המעלות  שאר כל על ודאין' 'מורח של ‰BÏÚn˙זו ¯‡L ÏÎa ‰p‰ƒ≈¿»¿»««¬
‰ˆÚ Áe¯ ‰È·e ‰ÓÎÁ Áe¯ 'ÈÂ‰ Áe¯ ÂÈÏÚ ‰ÁÂ ,ÁÈLÓc¿»ƒ«¿»»»»«¬»»«»¿»ƒ»«≈»
,'‰ ˙‡¯ÈÂ ˙Úc Áe¯ ‰¯e·‚e¿»«««¿ƒ¿«

·eiÁ‰ ÔÈÚ ˜¯ ¯Ó‡ מבלי ∆¡««ƒ¿««ƒ
מתכונות  מושלל שמשיח לפרט

BÁÈ¯‰Âהפוכות, ÔÈÚa Ï·‡¬»¿ƒ¿««¬ƒ
,'ÈÂ‰ ˙‡¯Èa מורח' שפירושו ¿ƒ¿«¬»»

זו Ó‡¯ודאין' ÔÈÚבנבואה Ìb ∆¡««ƒ¿«
ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‡Ï ,‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»…¿«¿≈≈»
ÂÈÊ‡ ÚÓLÓÏ ‡ÏÂ ËBtLÈƒ¿¿…¿ƒ¿«»¿»
¯wÈÚL ÁÎeÓ ‰fnL ,ÁÈÎBÈƒ«∆ƒ∆»∆ƒ«
ÔÈÚa ‡È‰ ÁÈLÓ ÏL B˙ÏÚÓ«¬»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿»

‰Ê הוא זה עניין אכן אם ביאור וצריך ∆
משיח? של מעלתו עיקר

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·4‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡5 מנין רב "אמר בגמרא »¿««

הנשמה  כל שנאמר הריח על שמברכין

יֿה", c·¯תהלל e‰ÊÈ‡≈∆»»
‡ÏÂ epnÓ ˙È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¡≈ƒ∆¿…
.ÁÈ¯‰ ‰Ê ¯ÓB‡ ÈÂ‰ ,Ûeb‰«¡≈≈∆»≈«

‰ÏÈÎ‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡L ,ÁÈ¯Ï ‰i˙Le¿ƒ»¿≈«∆¬ƒ»
Ûeb‰L ÌÈ¯·c Ì‰ ‰i˙Le¿ƒ»≈¿»ƒ∆«

ÔÈ‡Mהגשמי ‰Ó ,Ì‰Ó ‰‰∆¡∆≈∆«∆≈
ÁÈ¯ Ôk‰ÓLp‰L ¯·c ‡e‰ ≈≈«»»∆«¿»»

ÔÎÏÂהרוחנית  .epnÓ ˙È‰∆¡≈ƒ∆¿»≈
Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ והשתיה האכילה ¬ƒ≈

מהריח  ושונים ∆¿ÔÙB‡aחלוקים
LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰a Ì˙leÚt¿»»¿ƒ¿«¿«∆∆
ÌˆÚa LÙp‰ ,‰p‰c .Ûeba«¿ƒ≈«∆∆¿∆∆
Ûeb‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰ d˙e‰Ó«»ƒ¿»ƒ«
ממהות  ושונה אחרת מהות היא שהרי

הנפש d˙e¯M˜˙‰Âהגוף, של ¿ƒ¿«¿»
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כללי  מפתח  

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

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

    והיף ידו על ההר ה"מאמר ד  ) ג

 ה  ....................................  א "יה'תש, פסח אחרון של 

    ה עליו רוח הוי' גו'וח ה"מאמר ד  )ד

 טז  ...................................  ה "כה'תש, פסח אחרון של 

 טכ  ...................  שי"א 'תה פסחשל  ישביעת שיח  )ה

 טכ  ..................  שי"א 'תה פסחשל  אחרוןת שיח  )ו

 לו   ...................  ה" כש'תפסח השל  שביעישיחות   )ז

 לו   ...................  ה" כש'תפסח האחרון של שיחות   )ח

 סד  ..............  ג , זי  ךכר פרשת אחרי ותשיח-ילקוט  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )י

 בע  ..................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 דע  ..............  פרשת אחרי –ח שיומאולה קוט גלי  )יא

  ה ע  ..........  לשבוע פרשת אחרי  יומיחומש  ירעושי  )יב

 צז  ...............  לשבוע פרשת אחריתהלים  ירועיש  ) יג

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יד

 צח   ....................................  לשבוע פרשת אחרי 

 ט ק  ............ לשבוע פרשת אחרים" וי םהיו " חלו  )טו

 יבק  .......................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טז

 ם "מבר ירו עיש

 וטק  ..........  לשבוע פרשת אחרי ,םולים קירפ' ג –  )יז

 עג ק  .........  לשבוע פרשת אחרי ,ליום דחפרק א –  ) יח

 קצא  ...........  לשבוע פרשת אחרי ,תוצומהספר  –  )יט

  ביאוריםעם  סוטה תמסכ  )כ

 דצק  .............................................  ז ףד עד ב ףמד

  ובים ם וכתיביא  )כא

 כבר  .......................  ב פרק  דברי הימים ,כ-טי פרק  יחזקאל

  כלאיםמסכת  –משיות   )כב

 כדר  ...................................................  אור קהתי יב

 לאר  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) כג

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כד

 לבר  .............................................  ז מ ףד עד מא  ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כה

 סר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כו

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

  , "תטהרו""דברים בעין "לטהרביאור ה  הרתולקוטי   )כז

 סגר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כח

 סור  ..............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כט

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

   ואל תרל"בשמ רתות  ) ל

 סט ר  .............................................  הר"ש ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )לא

 סט ר  ............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לב

 ער  ..............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

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

 ערב  .............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 עדר  .........................................  ה קפרק  כרוותזה ספר  )לד

  קודש   ותרגא  ) לה

 זער  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ח ער  ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לו

 פדר  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  ) לז

 פה ר  .....................  לשבוע פרשת אחריים מוח זל  ) לח

אחרון של -ערב שביעיל ות רקת לדהצות סדר מ  )לט

 פזר  ....................................  פסח וערב שבת קודש



xdpdו lr eci sipde

לעׂשֹות  הּמפליא ּבכח רק ׁשּמקּׁשר 6היא , ְְְֲִִֵֶַַַַַַֹ

לפעמים  להיֹות יכֹולה ולכן וגׁשמּיּות. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָרּוחנּיּות

זה  ועל זֹו. ּבהתקּׁשר ּות התעּלמּות אֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַחליׁשּות

את  לחּזק  ּוׁשתּיה, האכילה ּפעּוּלת ְְְֲִִִֵֶַַָָָהיא

הּפירּוׁש וכּידּוע ּבּגּוף. הּנפׁש 7התקּׁשרּות ְְְִֵֶֶַַַַַַָ

ּכי 8ּבּכתּוב  האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבזה  ׁשהּכּוונה האדם, יחיה הוי' פי מֹוצא ּכל ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעל

הּניצֹוץ  היינּו ׁשּבּלחם, הוי' פי למֹוצא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהיא

ּדכיון  האדם, את מחּיה ׁשהּוא ׁשּבּלחם, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאלקי

ּבכחֹו לכן ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִֵֶַָָֹׁשּבׁשרׁשֹו

חּיּות  ּבבחינת ּבּגּוף הּנפׁש התקּׁשרּות את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַלחּזק

ּכמֹו הּגּוף, מן הּנפׁש ּבהסּתּלקּות אמנם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּפנימי.

מֹועיל  אין אזי ליּצלן, רחמנא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָּבהתעּלפּות

ׁשּבכחֹו ּדוקא, ריח אם ּכי ּוׁשתּיה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאכילה

הּוא  הריח ׁשּׁשרׁש ּכיון הּנפׁש, עצם את ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלהמׁשי

אינֹו ׁשהריח  הּטעם ּגם וזהּו מּקיף . אֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמּבחינת

קֹול  ׁשּלכן הּדבר, ּבעצם ּכלל חּסרֹון ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹועל

מעילה  מּׁשּום ּבהם אין וריח להיֹותֹו9ּומראה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

אֹור  ּבחינת ולהיֹותֹו ּבלבד. מּקיף אֹור ְְְְְִִִִִַַַַּבחינת

ולכן  הּנפׁש. מעצם  ּולהמׁשי להּגיע ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמּקיף

צריכים  מּפֹולת עליו ׁשּנפלה ׁשּמי הּוא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּדין

חטמֹו עד אֹותֹו ּב10לבּדֹוק ואיתא הּטעם 11בחּיי , ְְְְִִִֵַַַַַָָ

על  הּוא ּבּגּוף הּנפׁש ׁשהמׁשכת ּדכׁשם זה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָעל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החֹוטם, נׁשמת 11ידי ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

החֹוטם, ידי על הּוא סיּלּוקּה ּגם כן ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַַָחּיים,

ואפיּלּו האברים, ּכל את ּבדקּו אם ּגם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָולכן,

אּלא  מסּפיק , זה אין חּיּות, ּבהם מצאּו ולא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלב,
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א.6) סעיף ו סימן או"ח רמ"א ובכ"מ.7)ראה סע"ב. יג, צו לקו"ת קצד. סימן כש"ט ג. ח, עקב להאריז"ל תורה לקוטי

שם.8) א.9)עקב ו, כריתות א. כו, 1065)פסחים ע' טו חוברת "רשימות" גם וראה ב. מה, סוטה וראה א. פה, יומא

ז.11)ואילך. ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÎa ˜¯ ‡È‰ Ûeba הקדושֿברוךֿהוא˙BNÚÏ ‡ÈÏÙn‰6, וביכולתו «ƒ«¿…«««¿ƒ«¬

פלא  דבר הוא עצמו שמצד דבר ¯eiÁe˙לעשות ¯M˜nL הנפש ∆¿«≈»ƒ
˙eiÓL‚Â.ביניהם חיבור ויוצר החיבור ÔÎÏÂהגוף של עצמו שכל מאחר ¿«¿ƒ¿»≈

זה  רחוקים הם הרי מהותם בעצם כי וחידוש, פלא דבר הוא והגוף הנפש בין

ÌÈÓÚÙÏמזה, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙eÓlÚ˙‰ B‡ ˙eLÈÏÁ¬ƒƒ¿«¿

BÊ ˙e¯M˜˙‰a שבו מצב ונוצר ¿ƒ¿«¿
בגוף  הנפש של וההתקשרות השייכות

והגוף  לגמרי נעלמת אפילו או נחלשת

וחיות. כוח לו שחסר Ê‰מרגיש ÏÚÂ¿«∆
,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ ˙leÚt ‡È‰ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»

כדי  ושותה אוכל ‡˙האדם ˜fÁÏ¿«≈∆
.Ûeba LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«∆∆«

Le¯Èt‰ Úe„iÎÂ7 בתורת ¿«»««≈
Ï‡בתורה e˙ka8·החסידות  Èk «»ƒ…

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆¿«ƒ¿∆»»»
‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èkƒ«»»ƒ¬»»ƒ¿∆

‰Êa ‰Âek‰L ,Ì„‡‰ בדברי »»»∆««»»»∆
מהלחם  איננה האדם שחיות הכתוב

‰ÈÂ'עצמו  ÈÙ ‡ˆBÓÏ ‡È‰ƒ¿»ƒ¬»»
ıBˆÈp‰ eÈÈ‰ ,ÌÁlaL∆«∆∆«¿«ƒ

ÌÁlaL È˜Ï‡‰ על ויורד שנמשך »¡…ƒ∆«∆∆
שמכוחו  ה' דבר הוא הוי', פי 'מוצא

קיים, האלוקי e‰L‡הלחם הניצוץ ∆
הלחם, גשמיות ולא ∆»¿iÁÓ‰שבלחם,

BL¯LaL ÔÂÈÎc ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿≈»∆¿»¿
באלוקות למעלה ניצוץ ‰e‡ומקורו

ÈÓÈtזה ¯B‡ ˙ÈÁ·a שיורד ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
היא  והארתו ופעולתו למטה ונמשך

הוא  שבו במקום פנימית בהתלבשות

ומאיר, BÁÎaפועל ÔÎÏ ניצוץ של »≈¿…
‰LÙpזה ˙e¯M˜˙‰ ˙‡ ˜fÁÏ¿«≈∆ƒ¿«¿«∆∆

ÈÓÈt ˙eiÁ ˙ÈÁ·a Ûeba כך «ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
ותחייה  הגוף את ותאיר תפעל שהנפש

בתוכו. פנימית בהתלבשות אותו

ÔÓ LÙp‰ ˙e˜lzÒ‰a ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ
,Ûeb‰ בהארת חלישות יש שאז «

הנפש  והתקשרות בגוף הנפש ופעולת

הגוף  ‡ÈÊלמשלBÓkעם ,ÔÏvÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙eÙlÚ˙‰a כאשר ¿¿ƒ¿«¿«¬»»ƒ¿»¬«
מאד, נחלשת והגוף הנפש של i˙Le‰ההתקשרות ‰ÏÈÎ‡ ÏÈÚBÓ ÔÈ‡≈ƒ¬ƒ»¿ƒ»

הגוף, עם הנפש את ולחבר לחזור Âc˜‡,כדי ÁÈ¯ Ì‡ Èk דווקא אלא ƒƒ≈««¿»

חזק, ריח להריח למתעלף הריח BÁÎaLכשנותנים ‡˙של CÈLÓ‰Ï ∆¿…¿«¿ƒ∆
LÙp‰ ÌˆÚ,להחיותו בגוף ותומשך בגוף L¯MLשתפעל ÔÂÈk ומקור ∆∆«∆∆≈»∆…∆

ÁÈ¯‰ למעלהÛÈwÓ ¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ פנימי מאור יותר הנעלה »≈«ƒ¿ƒ««ƒ
הפנימי. באור חלישות יש כאשר גם ולהאיר לפעול Ìbובכוחו e‰ÊÂ¿∆«

ÏÚBt BÈ‡ ÁÈ¯‰L ÌÚh‰«««∆»≈«≈≈
¯·c‰ ÌˆÚa ÏÏk ÔB¯qÁƒ»¿»¿∆∆«»»
מאכילה  (בשונה אותו שמריחים

הוא  הרי מסויים דבר אוכלים שכאשר

למשל, להריח, אפשר בריח הנה נחסר,

לא  וההרחה טוב, ריח לו שיש פרי

כלל), מהפרי ˜ÏBמחסירה ÔÎlL∆»≈
ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ ÁÈ¯Â ‰‡¯Óe«¿∆¿≈«≈»∆ƒ

‰ÏÈÚÓ9, שהנהנה בגמרא כמבואר ¿ƒ»
אם  אבל מעל, הקדש שהם מדברים

של  שיר) כלי (של קול משמיעת נהנה

או  הקדש של חפץ ראיית או  הקדש,

מעילה  זו אין הקטורת, ריח את שהריח

B˙BÈ‰Ï הוא הריח ‡B¯כי ˙ÈÁa ƒ¿¿ƒ«
„·Ïa ÛÈwÓ למטה יורד שאינו «ƒƒ¿«

בפנימיות. נמשך ¿B˙BÈ‰ÏÂ¿ƒלהיות
ÛÈwÓ ¯B‡ ˙ÈÁa יותר רב שכוחו ¿ƒ««ƒ

'פנימי', ÚÈb‰Ïמאור BÁÎa¿…¿«ƒ«
ÌˆÚÓו'לגעת' CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ≈∆∆

ÈnL ‡e‰ ÔÈc‰ ÔÎÏÂ .LÙp‰«∆∆¿»≈«ƒ∆ƒ
˙ÏBtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ורוצים ∆»¿»»»«∆

בחיים  עדיין הוא האם ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒלברר
BÓËÁ „Ú B˙B‡ ˜Bc·Ï10, ƒ¿«»¿

(ופירש  הריח חוש נמצא שבו האבר

בחוטמו  חיות אין "ואם בגמרא: רש"י

ויניחוהו") מת ודאי רוח, מוציא שאינו

‡˙È‡ÂמובאÈiÁ·a11ÌÚh‰ ¿ƒ»ƒ¿«≈«««
,‰Ê ÏÚ דווקא היא החיות שבדיקת «∆

‰LÙpבחוטם  ˙ÎLÓ‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»««∆∆
,ÌËBÁ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ Ûeba««¿≈«∆

·e˙kL BÓk11 בריאת לגבי בתורה ¿∆»
הראשון  הוא ÁtiÂאדם ברוך הקדוש «ƒ«

ÂÈt‡a החוטם הוא שלו, האף ¿«»
Ìb ÔÎ BÓk ,ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿≈«

d˜elÈÒ מהגוף הנפש ‡Ìשל Ìb ,ÔÎÏÂ ,ÌËBÁ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ƒ»«¿≈«∆¿»≈«ƒ
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ˙‡ e˜„a לב כדי מפולת, עליו שנפלה האדם אם של דוק »¿∆»»≈»ƒ

חי, את elÈÙ‡Âהוא Ê‰בדקו ÔÈ‡ ,˙eiÁ Ì‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,·l‰ «¬ƒ«≈¿…»¿»∆«≈∆
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ז `"iyz'd ,gqt ly oexg`

חּיּות  יׁש ּכאׁשר ּכי, החֹוטם, עד לבּדֹוק ְֲִִִֵֶֶַַַַָצרי

אפׁשר  אזי העצמי, החּיּות ׁשהּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַָָּבחֹוטם

וזהּו ׁשֹונֹות. ּפעּוּלֹות ידי על ּבגיּלּוי ְְְְְְִִֵֶַַלהמׁשיכֹו

הּמֹוחין  ׁשער הּוא ּׁשהחֹוטם מה ׁשהּכּוונה 12ּגם , ִֶֶֶַַַַַַַַָָ

מחּלקים  ׁשהרי הּמֹוחין, לפנימּיּות היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָּבזה

ׁשער  ואיּלּו ּדוקא, הּמֹוחין ׁשער הּוא ְְִִֶֶַַַַַַַָׁשהחֹוטם

ׁשהתּגּלּות  הּדיּבּור, ענין ׁשהּוא הּפה, הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַהּלב

ועצם  ּגּוף וגם הּדיּבּור, ידי על היא ְְְִִִֵֶֶַַַַהּמּדֹות

הּדיּבּור  ולכאֹורה, הּלב, מהבל ׁשרׁשֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּדיּבּור

הּׂשכל  התּגּלּות ׁשהרי הּמֹוח, ׁשער ּכן ּגם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַהּוא

ידי  ׁשעל ׁשההתּגּלּות אּלא הּדיּבּור, ידי על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהיא

ׁשּזהּו הּמֹוחין  חיצֹונּיּות ענין הּוא ְִִִִִֶֶַַַהּדיּבּור

חיצֹונית  הׁשּפעה היא הּׂשכל ׁשהׁשּפעת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשכל,

ׁשהּוא  למי רק היא הּׂשכל הׁשּפעת ׁשּלכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד,

לא  ׂשכל ּבר ׁשאינֹו מי אבל עצמֹו, מּצד ׂשכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבר

הּׂשכל  הׁשּפעת ּכי הּׂשכל, הׁשּפעת לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתֹועיל

חיצֹונית  הׁשּפעה להיֹותּה ּדבר, מחּדׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאינּה

ׁשער  הּוא ׁשהחֹוטם ּׁשאֹומרים ּומה ְְִִֶֶֶַַַַַּבלבד.

הּמֹוחין. לפנימּיּות היא הּכּוונה ְִִִִִִַַַַָָהּמֹוחין,

‰p‰Â13,מדריגֹות ׁשּתי יׁש עצמֹו ּבחֹוטם ¿ƒ≈ְְְֵֵֵֶַַַ

רּבא  ּבאּדרא יׁש14ּכדאיתא ׁשּבחֹוטם ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

מחד  הּׂשמאלי, ונקב הימני נקב נקבים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני

נּוק  ּומחד  חּיין, הימני) (נקב (נקב נּוקבא בא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבּנקב  ּבזה, ּומבֹואר ּדחּיין. חּיין ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּׂשמאלי)

ׁשּמּגיע  יׁשר, ּדאֹור הּמּקיף ּבחינת נמׁש ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהימני

ּובּנקב  עּתיק, חיצֹונּיּות ּבחינת חּיין, ְְִִִִִִִֶֶַַַַַּבבחינת

ׁשּמּגיע  חֹוזר, ּדאֹור מּקיף ּבחינת נמׁש ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּׂשמאלי

עּתיק. ּפנימּיּות ּבחינת ּדחּיין, חּיין ְְְְִִִִִִִִַַַַַּבבחינת

ענינֹו יׁשר ּדאֹור ׁשּמּקיף האדם, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוענינֹו

זה  וענין ּבהּגׁשמּיּות, אלקּות ּגיּלּוי ְְְְְְֱִִִִֶַַַָֹלהמׁשי

ענינֹו חֹוזר ּדאֹור  ּומּקיף חּיין, ּבבחינת ְְְִִִִִִֵַַַַַָמּגיע
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סג 12) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי ה' ביראת והריחו ד"ה גם וראה שם. תער"ב המשך – שם" [יומא] בגמ' "וכ"מ

א'תסד. ע' ח"ד במדבר ב. תקכ, ח"ג בראשית אוה"ת ואילך.13)ואילך. ב ט, דא"ח) (עם סידור גם ראה – לקמן בהבא

פקנ"אֿקנד. ג) (חלק התפילין שער בינה הקודמת.14)אמרי בהערה שצויינו במקומות נתבאר – ע"ב ריש קל, ח"ג בזוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˜ÈtÒÓחי הוא עדיין חיות שום ניכרת לא בליבו שגם ˆ¯CÈויתכן ‡l‡ «¿ƒ∆»»ƒ

‡e‰L ÌËBÁa ˙eiÁ LÈ ¯L‡k ,Èk ,ÌËBÁ‰ „Ú ˜Bc·Ïƒ¿««∆ƒ«¬∆≈««∆∆
ÈÓˆÚ‰ ˙eiÁ‰,החוטם דרך יוצאת) (וגם נמשכת הנפש ‡LÙ¯כי ÈÊ‡ ««»«¿ƒ¬«∆¿»

BÎÈLÓ‰Ï החיות עצם BBL˙את ˙BleÚt È„È ÏÚ ÈelÈ‚a שיעוררו ¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈¿
נפשו  של הקשר את ויחזקו האדם את

ÌËBÁ‰Mוגופו. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«∆
ÔÈÁBn‰ ¯ÚL ‡e‰12, כמבואר «««ƒ

הסוד, ‰È‡בתורת ‰Êa ‰Âek‰L∆««»»»∆ƒ
È¯‰L ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ«ƒ∆¬≈

ÌÈ˜lÁÓ והבדל חילוק שיש אומרים ¿«¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ¯ÚL ‡e‰ ÌËBÁ‰L∆«∆«««ƒ
‡e‰ ·l‰ ¯ÚL elÈ‡Â ,‡˜Âc«¿»¿ƒ«««≈

‡e‰L ,‰t‰ הפהÔÈÚ «∆∆ƒ¿«
˙Bcn‰ ˙elb˙‰L ,¯eaÈc‰«ƒ∆ƒ¿««ƒ

שבלב  È„Èהרגשות ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈
ÌˆÚÂ Ûeb Ì‚Â ,¯eaÈc‰«ƒ¿«¿∆∆
,·l‰ Ï·‰Ó BL¯L ¯eaÈc‰«ƒ»¿≈∆∆«≈
Ôk Ìb ‡e‰ ¯eaÈc‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»«ƒ«≈

,ÁBn‰ ¯ÚL,הלב שער רק ולא ««««
ÏÚ ‡È‰ ÏÎO‰ ˙elb˙‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿««≈∆ƒ«

,¯eaÈc‰ È„È נאמר למה ואםֿכן ¿≈«ƒ
ולא  המוחין שער רק הוא שהחוטם

הפה  הוא הלב שער ואילו הלב שער

˙elb˙‰‰L ‡l‡ השכל של ∆»∆«ƒ¿«
‰e‡שבראש  ¯eaÈc‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«ƒ

e‰fL ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁ ÔÈÚƒ¿«ƒƒ«ƒ∆∆
‡È‰ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆«¿»««≈∆ƒ
,„·Ïa ˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰«¿»»ƒƒƒ¿«
˜¯ ‡È‰ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ÔÎlL∆»≈«¿»««≈∆ƒ«
„vÓ ÏÎN ¯a ‡e‰L ÈÓÏ¿ƒ∆«≈∆ƒ«

,BÓˆÚ שכל של ההשפעה לולי גם «¿
Lנוסף  ÈÓ Ï·‡ÏÎN ¯a BÈ‡ ¬»ƒ∆≈«≈∆

עצמו  BÏמצד ÏÈÚBz ‡Ï…ƒ
,ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ שישפיעו ידי ועל «¿»««≈∆

ברֿשכל, להיות יהפוך לא שכל Èkƒלו
˙LcÁÓ dÈ‡ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰«¿»««≈∆≈»¿«∆∆

¯·c,לפניה קיים היה שלא »»
˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ d˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿»»ƒƒ
ÌÈ¯ÓB‡M ‰Óe .„·Ïaƒ¿««∆¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ ¯ÚL ‡e‰ ÌËBÁ‰L∆«∆«««ƒ
˙eiÓÈÙÏ ‡È‰ ‰Âek‰««»»ƒƒ¿ƒƒ

ÔÈÁBn‰ וגם) נמשך עצמה הנפש וכמו הנפש, ועצם לפנימיות השייך עניין «ƒ
הפה). ידי על (ולא החוטם ידי על יוצא)

‰p‰Â13‡˙È‡„k ,˙B‚È¯„Ó ÈzL LÈ BÓˆÚ ÌËBÁa כמובא ¿ƒ≈«∆«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿ƒ»
‡a¯ ‡¯c‡a14שבזוהרÈÓÈ‰ ·˜ ,ÌÈ·˜ ÈL LÈ ÌËBÁaL ¿ƒ¿»«»∆«∆≈¿≈¿»ƒ∆∆«¿»ƒ

‡·˜e „ÁÓ ,ÈÏ‡ÓO‰ ·˜Â¿∆∆«¿»ƒ≈«¿»
אחד  ÔÈiÁ,מנקב (ÈÓÈ‰ ·˜)∆∆«¿»ƒ«ƒ

‡·˜e „ÁÓe אחד (˜·ומנקב ≈«¿»∆∆
.ÔÈiÁc ÔÈiÁ (ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ«ƒ¿«ƒ

,‰Êa ¯‡B·Óe,החסידות בתורת ¿»»∆
˙ÈÁa CLÓ ÈÓÈ‰ ·˜paL∆«∆∆«¿»ƒƒ¿»¿ƒ«

,¯LÈ ¯B‡c ÛÈwn‰ אלוקי אור ««ƒ¿»»
היינו  והישרה, הרגילה בדרך הנמשך

למטה  מלמעלה יש ÚÈbnLהמשכה ∆«ƒ«
והוא  ÔÈiÁ,פועל 'נגיעה' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ

,˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa בבחינת ¿ƒ«ƒƒ«ƒ
העמוקה  הבחינה (שהיא יומין' 'עתיק

שלמעלה  עליון' ב'כתר יותר והפנימית

הפירושים  אחד ולפי מהספירות,

האור  זו שבבחינת שם על כך נקראת

יש  וגילוי) מ'יום' ונבדל נעתק האלוקי

הפנימיות  וכמובן ופנימיות, חיצוניות

מהחיצוניות ∆∆»p·e˜·נעלית
ÛÈwÓ ˙ÈÁa CLÓ ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ

,¯ÊBÁ ¯B‡c יש האו כאשר המאיר ר ¿≈
להתעלות  הנבראים מצד התעלות

לשורשו  ולהתקרב לחזור מלמטה,

האור ÚÈbnLלמעלה  של והשפעתו ∆«ƒ«
לה  ויש ו'נוגעת' יותר נעלית היא חוזר

ÔÈiÁc,השפעה  ÔÈiÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ¿«ƒ
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa שכאמור ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

עתיק'. מ'חיצוניות נעלית

BÈÚÂ בבחינת אלה אופנים שני של ¿ƒ¿»
כפי  חוזר', ו'אור ישר 'אור ה'מקיף',

משתקף  של B·Úa„˙שהוא ה' «¬«
¯LÈ ¯B‡c ÛÈwnL ,Ì„‡‰»»»∆«ƒ¿»»
˙e˜Ï‡ ÈelÈb CÈLÓ‰Ï BÈÚƒ¿»¿«¿ƒƒ¡…

Ê‰מלמעלה ÔÈÚÂ ,˙eiÓLb‰a¿««¿ƒ¿ƒ¿»∆
ÚÈbÓ ופעולה 'נגיעה' לו יש «ƒ«

¯B‡c ÛÈwÓe ,ÔÈiÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿
¯ÊBÁ מלמטה העלאה שעניינו ≈

‡˙למעלה  ˙BNÚÏ BÈÚƒ¿»«¬∆
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לעׂשֹות  הּמפליא ּבכח רק ׁשּמקּׁשר 6היא , ְְְֲִִֵֶַַַַַַֹ

לפעמים  להיֹות יכֹולה ולכן וגׁשמּיּות. ְְְְְְִִִִִֵַָָָָרּוחנּיּות

זה  ועל זֹו. ּבהתקּׁשר ּות התעּלמּות אֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַחליׁשּות

את  לחּזק  ּוׁשתּיה, האכילה ּפעּוּלת ְְְֲִִִֵֶַַָָָהיא

הּפירּוׁש וכּידּוע ּבּגּוף. הּנפׁש 7התקּׁשרּות ְְְִֵֶֶַַַַַַָ

ּכי 8ּבּכתּוב  האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבזה  ׁשהּכּוונה האדם, יחיה הוי' פי מֹוצא ּכל ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעל

הּניצֹוץ  היינּו ׁשּבּלחם, הוי' פי למֹוצא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהיא

ּדכיון  האדם, את מחּיה ׁשהּוא ׁשּבּלחם, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאלקי

ּבכחֹו לכן ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִֵֶַָָֹׁשּבׁשרׁשֹו

חּיּות  ּבבחינת ּבּגּוף הּנפׁש התקּׁשרּות את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַלחּזק

ּכמֹו הּגּוף, מן הּנפׁש ּבהסּתּלקּות אמנם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּפנימי.

מֹועיל  אין אזי ליּצלן, רחמנא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָּבהתעּלפּות

ׁשּבכחֹו ּדוקא, ריח אם ּכי ּוׁשתּיה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאכילה

הּוא  הריח ׁשּׁשרׁש ּכיון הּנפׁש, עצם את ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלהמׁשי

אינֹו ׁשהריח  הּטעם ּגם וזהּו מּקיף . אֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמּבחינת

קֹול  ׁשּלכן הּדבר, ּבעצם ּכלל חּסרֹון ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹועל

מעילה  מּׁשּום ּבהם אין וריח להיֹותֹו9ּומראה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

אֹור  ּבחינת ולהיֹותֹו ּבלבד. מּקיף אֹור ְְְְְִִִִִַַַַּבחינת

ולכן  הּנפׁש. מעצם  ּולהמׁשי להּגיע ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמּקיף

צריכים  מּפֹולת עליו ׁשּנפלה ׁשּמי הּוא ְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּדין

חטמֹו עד אֹותֹו ּב10לבּדֹוק ואיתא הּטעם 11בחּיי , ְְְְִִִֵַַַַַָָ

על  הּוא ּבּגּוף הּנפׁש ׁשהמׁשכת ּדכׁשם זה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָעל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החֹוטם, נׁשמת 11ידי ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

החֹוטם, ידי על הּוא סיּלּוקּה ּגם כן ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַַָחּיים,

ואפיּלּו האברים, ּכל את ּבדקּו אם ּגם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָולכן,

אּלא  מסּפיק , זה אין חּיּות, ּבהם מצאּו ולא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלב,
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א.6) סעיף ו סימן או"ח רמ"א ובכ"מ.7)ראה סע"ב. יג, צו לקו"ת קצד. סימן כש"ט ג. ח, עקב להאריז"ל תורה לקוטי

שם.8) א.9)עקב ו, כריתות א. כו, 1065)פסחים ע' טו חוברת "רשימות" גם וראה ב. מה, סוטה וראה א. פה, יומא

ז.11)ואילך. ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÎa ˜¯ ‡È‰ Ûeba הקדושֿברוךֿהוא˙BNÚÏ ‡ÈÏÙn‰6, וביכולתו «ƒ«¿…«««¿ƒ«¬

פלא  דבר הוא עצמו שמצד דבר ¯eiÁe˙לעשות ¯M˜nL הנפש ∆¿«≈»ƒ
˙eiÓL‚Â.ביניהם חיבור ויוצר החיבור ÔÎÏÂהגוף של עצמו שכל מאחר ¿«¿ƒ¿»≈

זה  רחוקים הם הרי מהותם בעצם כי וחידוש, פלא דבר הוא והגוף הנפש בין

ÌÈÓÚÙÏמזה, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙eÓlÚ˙‰ B‡ ˙eLÈÏÁ¬ƒƒ¿«¿

BÊ ˙e¯M˜˙‰a שבו מצב ונוצר ¿ƒ¿«¿
בגוף  הנפש של וההתקשרות השייכות

והגוף  לגמרי נעלמת אפילו או נחלשת

וחיות. כוח לו שחסר Ê‰מרגיש ÏÚÂ¿«∆
,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ ˙leÚt ‡È‰ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»

כדי  ושותה אוכל ‡˙האדם ˜fÁÏ¿«≈∆
.Ûeba LÙp‰ ˙e¯M˜˙‰ƒ¿«¿«∆∆«

Le¯Èt‰ Úe„iÎÂ7 בתורת ¿«»««≈
Ï‡בתורה e˙ka8·החסידות  Èk «»ƒ…

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆¿«ƒ¿∆»»»
‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èkƒ«»»ƒ¬»»ƒ¿∆

‰Êa ‰Âek‰L ,Ì„‡‰ בדברי »»»∆««»»»∆
מהלחם  איננה האדם שחיות הכתוב

‰ÈÂ'עצמו  ÈÙ ‡ˆBÓÏ ‡È‰ƒ¿»ƒ¬»»
ıBˆÈp‰ eÈÈ‰ ,ÌÁlaL∆«∆∆«¿«ƒ

ÌÁlaL È˜Ï‡‰ על ויורד שנמשך »¡…ƒ∆«∆∆
שמכוחו  ה' דבר הוא הוי', פי 'מוצא

קיים, האלוקי e‰L‡הלחם הניצוץ ∆
הלחם, גשמיות ולא ∆»¿iÁÓ‰שבלחם,

BL¯LaL ÔÂÈÎc ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»¿≈»∆¿»¿
באלוקות למעלה ניצוץ ‰e‡ומקורו

ÈÓÈtזה ¯B‡ ˙ÈÁ·a שיורד ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
היא  והארתו ופעולתו למטה ונמשך

הוא  שבו במקום פנימית בהתלבשות

ומאיר, BÁÎaפועל ÔÎÏ ניצוץ של »≈¿…
‰LÙpזה ˙e¯M˜˙‰ ˙‡ ˜fÁÏ¿«≈∆ƒ¿«¿«∆∆

ÈÓÈt ˙eiÁ ˙ÈÁ·a Ûeba כך «ƒ¿ƒ««¿ƒƒ
ותחייה  הגוף את ותאיר תפעל שהנפש

בתוכו. פנימית בהתלבשות אותו

ÔÓ LÙp‰ ˙e˜lzÒ‰a ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ
,Ûeb‰ בהארת חלישות יש שאז «

הנפש  והתקשרות בגוף הנפש ופעולת

הגוף  ‡ÈÊלמשלBÓkעם ,ÔÏvÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙eÙlÚ˙‰a כאשר ¿¿ƒ¿«¿«¬»»ƒ¿»¬«
מאד, נחלשת והגוף הנפש של i˙Le‰ההתקשרות ‰ÏÈÎ‡ ÏÈÚBÓ ÔÈ‡≈ƒ¬ƒ»¿ƒ»

הגוף, עם הנפש את ולחבר לחזור Âc˜‡,כדי ÁÈ¯ Ì‡ Èk דווקא אלא ƒƒ≈««¿»

חזק, ריח להריח למתעלף הריח BÁÎaLכשנותנים ‡˙של CÈLÓ‰Ï ∆¿…¿«¿ƒ∆
LÙp‰ ÌˆÚ,להחיותו בגוף ותומשך בגוף L¯MLשתפעל ÔÂÈk ומקור ∆∆«∆∆≈»∆…∆

ÁÈ¯‰ למעלהÛÈwÓ ¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ פנימי מאור יותר הנעלה »≈«ƒ¿ƒ««ƒ
הפנימי. באור חלישות יש כאשר גם ולהאיר לפעול Ìbובכוחו e‰ÊÂ¿∆«

ÏÚBt BÈ‡ ÁÈ¯‰L ÌÚh‰«««∆»≈«≈≈
¯·c‰ ÌˆÚa ÏÏk ÔB¯qÁƒ»¿»¿∆∆«»»
מאכילה  (בשונה אותו שמריחים

הוא  הרי מסויים דבר אוכלים שכאשר

למשל, להריח, אפשר בריח הנה נחסר,

לא  וההרחה טוב, ריח לו שיש פרי

כלל), מהפרי ˜ÏBמחסירה ÔÎlL∆»≈
ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ ÁÈ¯Â ‰‡¯Óe«¿∆¿≈«≈»∆ƒ

‰ÏÈÚÓ9, שהנהנה בגמרא כמבואר ¿ƒ»
אם  אבל מעל, הקדש שהם מדברים

של  שיר) כלי (של קול משמיעת נהנה

או  הקדש של חפץ ראיית או  הקדש,

מעילה  זו אין הקטורת, ריח את שהריח

B˙BÈ‰Ï הוא הריח ‡B¯כי ˙ÈÁa ƒ¿¿ƒ«
„·Ïa ÛÈwÓ למטה יורד שאינו «ƒƒ¿«

בפנימיות. נמשך ¿B˙BÈ‰ÏÂ¿ƒלהיות
ÛÈwÓ ¯B‡ ˙ÈÁa יותר רב שכוחו ¿ƒ««ƒ

'פנימי', ÚÈb‰Ïמאור BÁÎa¿…¿«ƒ«
ÌˆÚÓו'לגעת' CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ≈∆∆

ÈnL ‡e‰ ÔÈc‰ ÔÎÏÂ .LÙp‰«∆∆¿»≈«ƒ∆ƒ
˙ÏBtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ורוצים ∆»¿»»»«∆

בחיים  עדיין הוא האם ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒלברר
BÓËÁ „Ú B˙B‡ ˜Bc·Ï10, ƒ¿«»¿

(ופירש  הריח חוש נמצא שבו האבר

בחוטמו  חיות אין "ואם בגמרא: רש"י

ויניחוהו") מת ודאי רוח, מוציא שאינו

‡˙È‡ÂמובאÈiÁ·a11ÌÚh‰ ¿ƒ»ƒ¿«≈«««
,‰Ê ÏÚ דווקא היא החיות שבדיקת «∆

‰LÙpבחוטם  ˙ÎLÓ‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»««∆∆
,ÌËBÁ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ Ûeba««¿≈«∆

·e˙kL BÓk11 בריאת לגבי בתורה ¿∆»
הראשון  הוא ÁtiÂאדם ברוך הקדוש «ƒ«

ÂÈt‡a החוטם הוא שלו, האף ¿«»
Ìb ÔÎ BÓk ,ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿≈«

d˜elÈÒ מהגוף הנפש ‡Ìשל Ìb ,ÔÎÏÂ ,ÌËBÁ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ƒ»«¿≈«∆¿»≈«ƒ
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ˙‡ e˜„a לב כדי מפולת, עליו שנפלה האדם אם של דוק »¿∆»»≈»ƒ

חי, את elÈÙ‡Âהוא Ê‰בדקו ÔÈ‡ ,˙eiÁ Ì‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,·l‰ «¬ƒ«≈¿…»¿»∆«≈∆
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וענין  לאלקּות, ּכלי הּגׁשמי העֹולם את ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

לּדבר  והּמׁשל ּדחּיין. חּיין ּבבחינת מּגיע ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָזה

ריח  ּגם  מֹועיל רגילה ׁשּבהתעּלפ ּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָּבגׁשמּיּות,

מֹועיל  אינֹו ּביֹותר חזקה ּבהתעּלפּות אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָסתם,

חיּמּוץ  ּבֹו ׁשּיׁש מּדבר ריח ּדוקא אּלא סתם, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָריח

הּנפׁש את להׁשיב ׁשּבכחֹו חריף, ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוקּיּוהא,

ׁשּמּגיע  ּכיון ּביֹותר, חזקה מהתעּלפּות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּגם

ּבעבֹודה, ּגם הּוא וכן יֹותר. הּנפׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָּבעֹומק

ׁשאין  יׁשר, אֹור ּבדר היא העבֹודה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּכאׁשר

לבחינת  מּגיעים אזי ,ּכ ּכל והסּתרים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָהעלמֹות

ׁשעם  ּדליּבא, רעּותא ּבחינת ּדחּיה, מּקיף ְְְְִִִִִֶַַַַָָָחּיין,

עם  קׁשּור הּוא הרי ודעת, מּטעם למעלה ְְֱֲִִֵַַַַַָָָהיֹותֹו

רעּותא  לבחינת ּכלי הּוא ׁשהּׂשכל ודעת, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָטעם

אֹור  ּבדר היא העבֹודה ּכאׁשר ודוקא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּדליּבא.

מּגיעים  אזי כּו', והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָחֹוזר,

עּתיק. ּפנימּיּות ּבחינת ּדחּיין, חּיין ְְְְִִִִִִִִַַַַַּבבחינת

‰p‰Â ּפֹועלת עּתיק ּפנימּיּות מּבחינת ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אחר  ּבאֹופן ׁשּנעׂשה הּׂשכל, ּבענין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַּגם

ּפנימּיּות  אּבא ּפנימּיּות ענין והּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָלגמרי,

הּוא 15עּתיק  והענין הּׂשכל 16. המׁשכת ּדהּנה , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

אינּה זֹו המׁשכה אמנם, הּמׂשּכיל. מּכח ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹהיא

הּׂשכל  אין ׁשּלפעמים ׁשרֹואים ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבהכרח,

ענין  הּוא לזה והעצה הּמׂשּכיל. מּכח ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנמׁש

רז"ל  ּכמאמר אדם 17הרצֹון, ילמד לעֹולם ְְְֲִַַַַַָָָָָ

ּכח  את ממׁשי ׁשהרצֹון חפץ, ׁשּלּבֹו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקֹום

מּפני  הּנה לפעמים א ּבגיּלּוי. ׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָהּמׂשּכיל

ּפנימּיֹות  סיּבֹות אֹו צדדּיֹות סיּבֹות ׁשֹונֹות, ְְִִִִִִָסיּבֹות

מֹועיל  אינֹו הרצֹון ּגם הרי הּמֹוח), טמטּום ְְֲִִֵֵַַַָָ(ּכמֹו

העסק  היא לזה והעצה הּׂשכל. המׁשכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתהיה
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ט `"iyz'd ,gqt ly oexg`

את  ּומֹוסר עצמֹו ׁשּמכריח עֹול, ּבקּבלת ְְְִֵֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה

זה  ידי ועל הּליּמּוד, אל עצמּותֹו ּבכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָעצמֹו

זה  ּגיּלּוי ׁשֹורׁש אמנם הּׂשכל. התּגּלּות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָנעׂשה

אוירא  ּבחינת והּוא הּמׂשּכיל, מּכח למעלה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹהּוא

מֹוחא  על ּדחפיא קרּומא ּגּבי ּבחינת 18ׁשעל , ְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּבהאי  נהֹורא אחזי ּדעּתיק ּדדעת ּדעּתיקא, ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָמֹוחא

מּבחינת 19אוירא  ּוממׁשי הּקרּום את ׁשּבֹוקע , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

התּגּלּות  נעׂשה זה ידי ׁשעל סתימאה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָחכמה

ּפנימּיּות  ענין וזהּו ּביֹותר. נעלה ּבאֹופן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַהּׂשכל

עּתיק  ּפנימּיּות ׁשּמּצד עּתיק, ּפנימּיּות ְְִִִִִִִֶַַַַָאּבא

זה  וׂשכל הּׂשכל, מציאּות ׁשּיּומׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבהכרח

מּכל  למעלה הּוא עּתיק ּפנימּיּות ידי על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּנמׁש

הּמׂשּכיל  מּכח ׁשּנמׁש ׁשהּׂשכל והיינּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהגּבלה.

וגם  הרצֹון. ּכפי מּוגּבל הּוא הרי הרצֹון, ידי ְְְְֲִֵֵַַָָָָָעל

(ׁשּקׁשּור  הּתענּוג חיצֹונּיּות מּצד ׁשּנמׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּׂשכל

הּׁשלימּות  מּדת לפי מּוגּבל הּוא הרי רצֹון) ְְְֲִִִֵֵַַָָעם

ּכאׁשר  אבל הּתענּוג. ּבחיצֹונּיּות ׁשּיׁשנּה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשכל

ממׁשי ׁשּזה עֹול, קּבלת ּבדר הּוא ְְִִֶֶֶֶַַַַָהּליּמּוד

מּכל  למעלה הּוא הּׂשכל אזי הּתענ ּוג, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָמּפנימּיּות

מּכל  ּגלּוי, ׂשכל ּבמציאּות ׁשּנמׁש ׁשאף ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהגּבלה,

הגּבלה. ּבֹו אין ְֵַָָָמקֹום

היא ÏÚÂג) הּמׁשיח מעלת ׁשעיּקר יּובן זה ּפי ¿«ֲִִִִֶֶַַַַַַָ

מּצד  ׁשּזהּו ודאין, ּדמֹורח הריח, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבענין

ּבחינת  ּבהעצם, ׁשּמּגיע הריח ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמעלת

ּגם ּפנימּיּות נמׁש ׁשּמּׁשם ּובאֹופן עּתיק, ְְְִִִִִֶֶַַָָ

ודאין, מֹורח ענין ׁשּזהּו הּגלּוי, וׂשכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבחכמה

לא  מקֹום, מּכל ּדין, ׁשל ענין היֹותֹו ְֱִִִִֶֶָָָֹׁשעם

יֹוכיח, אזניו למׁשמע ולא יׁשּפֹוט עיניו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלמראה

לא  וגם והּׂשגה, הבנה ּפי על ידּון ׁשּלא ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹהיינּו,

ּדחכמה, ראּיה ּפי על לא ואפיּלּו הׂשּכלה, ּפי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹעל
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פ"ג.18) א"א) (שער יג שער חיים פ"ד.19)עץ שם חיים עץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÏBÚ ˙Ïa˜a ‰¯Bza ˜ÒÚ‰ ‡È‰ שמים מלכות עול קבלת מתוך ƒ»≈∆«»¿«»«

ÁÈ¯ÎnL האדםBÓˆÚ מבין אינו עתה שלעת למרות ÒBÓe¯ללמוד, ∆«¿ƒ««¿≈
‰Ê È„È ÏÚÂ ,„enÈl‰ Ï‡ B˙eÓˆÚ ÏÎa BÓˆÚ הקבלת ‡˙ ע"י ∆«¿¿»«¿∆«ƒ¿«¿≈∆

וההתמסרות דבר NÚ‰עול של ‡ÌÓבסופו .ÏÎO‰ ˙elb˙‰ «¬∆ƒ¿««≈∆»¿»
‰Ê ÈelÈb L¯BL ידי על הנמשך ∆ƒ∆

וההתמסרות  עול ‰e‡הקבלת
,ÏÈkNn‰ ÁkÓ ‰ÏÚÓÏ ממקור ¿«¿»ƒ…«««¿ƒ

מהכוח  יותר הנעלה בנפש ופנימי עמוק

להשכיל ÈÁa˙להבין ‡e‰Â¿¿ƒ«
‡Óe¯˜ Èab ÏÚL ‡¯ÈÂ‡¬ƒ»∆««≈¿»

‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc18, בחינה ¿«¿»«»
שעל  (חלל) אויר הסוד בתורת הנקראת

(הכוונה  המוח על המכסה הקרום גבי

והשתקפותה  בנפש רוחנית לבחינה

שהיא  זה) בחלל היא »ÈÁa¿ƒ˙בראש
,‡˜ÈzÚc ‡ÁBÓ ד'עתיק מוחין »¿«ƒ»

‡ÈÊÁיומין' ˜ÈzÚc ˙Ú„c¿««¿«ƒ«¿≈
‡¯ÈÂ‡ È‡‰a ‡¯B‰19, כי ¿»¿«¬ƒ»

יומין' 'עתיק של (מוחין) הדעת בחינת

זה  באוויר אור ומראה »≈∆Ú˜BaLמאיר
Ìe¯w‰ המוח ‡˙ על המכסה ∆«¿

CÈLÓÓe המוח ÈÁaÓ˙אל «¿ƒƒ¿ƒ«
,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ממדריגת »¿»¿ƒ»»

נעלמת  שהיא היינו הסתומה, החכמה

מגילוי, שלמעלה בחינה שהיא כיון

חכמה  של ביותר נעלית בחינה היינו

‰Ê È„È ÏÚL'דעתיק 'דעת הארת ∆«¿≈∆
סימאה' 'חכמה בחינת את הממשיכה

ÔÙB‡a ÏÎO‰ ˙elb˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈∆¿∆
,¯˙BÈa ‰ÏÚ מאשר יותר הרבה «¬∆¿≈

על  המשכיל מכוח השכל בהתגלות

הרגיל. eiÓÈt˙דרך ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡a‡ שיש והיינו «»¿ƒƒ«ƒ

והפנימיות  העומק בין ושייכות קשר

של  והפנימיות לעומק יומין' 'עתיק של

ÈzÚ˜החכמה  ˙eiÓÈt „vnL∆ƒ«¿ƒƒ«ƒ
˙e‡ÈˆÓ CLÓeiL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆¿«¿ƒ

,ÏÎO‰ והסתרים העלמות יש אם גם «≈∆
באופנים  השכל וגילוי המשכת על

CLÓpLהרגילים ‰Ê ÏÎNÂ¿≈∆∆∆ƒ¿»
ÈzÚ˜ומתגלה  ˙eiÓÈt È„È ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«ƒ

‡e‰מאד נעלה ÏÎO‰Lשכל  ,eÈÈ‰Â .‰Ïa‚‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿»»¿«¿∆«≈∆
CLÓpL ומתגלה,ÔBˆ¯‰ È„È ÏÚ ÏÈkNn‰ ÁkÓ לגבי לעיל כמובא ∆ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ«¿≈»»

חפץ' שלבו במקום אדם ילמד ÈÙk'לעולם Ïa‚eÓ ‡e‰ È¯‰ ומידת ערך ¬≈¿»¿ƒ
ÔBˆ¯‰.מצומצמת תהיה השכל המשכת גם וחלש, מועט הרצון Ì‚Âואם »»¿«

ÔBˆ¯ ÌÚ ¯eLwL) ‚eÚz‰ ˙eiBˆÈÁ „vÓ CLÓpL ÏÎO‰«≈∆∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ««¬∆»ƒ»
התענוג  חיצוניות מכלֿמקום, אבל מהרצון, למעלה הוא התענוג שאמנם

ולכן  הרצון, עם ‰e‡קשורה È¯‰ (¬≈
cÓ˙שכל ÈÙÏ Ïa‚eÓ¿»¿ƒƒ«

dLiL ÏÎOaL ˙eÓÈÏM‰«¿≈∆«≈∆∆∆¿»
‚eÚz‰ ˙eiBˆÈÁa.יותר ולא ¿ƒƒ««¬

‡e‰ „enÈl‰ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆«ƒ
,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a מתוך ¿∆∆«»«

מוחלטת, CÈLÓÓהתמסרות ‰fL∆∆«¿ƒ
,‚eÚz‰ ˙eiÓÈtÓ רק ולא ƒ¿ƒƒ««¬

התענוג  ‰ÏÎOמחיצוניות ÈÊ‡¬««≈∆
זה  ידי על ומתגלה ‰e‡הנמשך

Û‡L ,‰Ïa‚‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿»»∆«
,ÈeÏb ÏÎN ˙e‡ÈˆÓa CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆»

מוגבל הוא מטבעו «ÏkÓƒוהשכל
‰Ïa‚‰ Ba ÔÈ‡ ÌB˜Ó ניכרת כי »≈«¿»»

פנימיות  של וההשפעה הפעולה בו

מוגבל. בלתי שהוא התענוג

Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ לעיל ‚) המובא ¿«ƒ∆«
‡È‰ ÁÈLn‰ ˙ÏÚÓ ¯wÈÚL∆ƒ««¬««»ƒ«ƒ
,ÔÈ‡„Â Á¯BÓc ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈«¿«¿»≈
הריח  פי על ולפסוק לדון שיוכל

ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL∆∆ƒ««¬«ƒ¿«»≈«
בנשמה  גבוהה בדרגה שקשור

,ÌˆÚ‰a ÚÈbnL הוא שהעצם ∆«ƒ«¿»∆∆
,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

ÌMnL ÔÙB‡·e'עתיק מ'פנימיות ¿∆∆ƒ»
CLÓבגילוי ÓÎÁa‰ובא Ìb ƒ¿»««»¿»

ÔÈÚ e‰fL ,ÈeÏb‰ ÏÎNÂ¿≈∆«»∆∆ƒ¿«
B˙BÈ‰ ÌÚL ,ÔÈ‡„Â Á¯BÓ«¿»≈∆ƒ¡

ÔÈc ÏL ÔÈÚ צריך הדין ופסק ƒ¿»∆ƒ
בשכל, ומתקבל מובן «ÏkÓƒלהיות

,ÌB˜Ó המשיח מלך על אומר הנביא »
‡ÏÂ ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‡Ï…¿«¿≈≈»ƒ¿¿…
,eÈÈ‰ ,ÁÈÎBÈ ÂÈÊ‡ ÚÓLÓÏ¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿
‰·‰ Èt ÏÚ Ôe„È ‡lL∆…»«ƒ¬»»

,‰‚O‰Â ראיה על המתבססת ¿«»»
באזנים  ושמיעה Ï‡בעיניים Ì‚Â¿«…
‰ÏkN‰ Èt ÏÚ,המוח של «ƒ«¿»»

,‰ÓÎÁc ‰i‡¯ Èt ÏÚ ‡Ï elÈÙ‡Â הדברים שבו בשכל הנעלה החלק «¬ƒ…«ƒ¿ƒ»¿»¿»
בעיניים הנראה דבר כמו בבהירות מאירים  Á¯BÓהשכליים Ì‡ Èkƒƒ«
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xdpdי lr eci sipde

ענין  ּפי על הּוא ׁשהּדין ודאין, מֹורח אם ְְִִִִִֵֶַַַַָּכי

ּבחכמה  ּגם נמׁש ּומּׁשם ּבהעצם, ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהריח

הּגלּוי. לּׂשכל ֵֶַַַָעד

e‰ÊÂ חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּדברי ּתֹוכן ּגם ¿∆ְְְִִִֵֶַַָ

ּבׂשיחתֹו ּׁשּכתּוב 20אדמֹו"ר מה ּבביאּור ְְְִֵֶַַָָ

עיניו  למראה ולא ה' ּביראת והריחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּבמׁשיח

ׁשהּמׁשּפט  יֹוכיח, אזניו למׁשמע ולא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹיׁשּפֹוט

ׁשהביאּו הּסיּבֹות את ׁשּידע ּבזה יהיה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדמׁשיח

ּוכמאמר  ּבֹו, ׁשּנמצא לּמּצב הּזּולת אל 21את ְְֲִֶֶַַַַַַַָָ

ּדהאדם  למקֹומֹו, ׁשּתּגיע עד חבר את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּתדין

אֹותֹו ׁשהביאּו הּסיּבֹות את ויֹודע מּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַּבעצמֹו

הּזּולת, ּבמׁשּפט ּגם להיֹות צרי וכן ְְְְְִִִֵַַַַַָָלמּצבֹו,

זה, למּצב ׁשהביאּוהּו הּסיּבֹות את לדעת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

ּבמּצב  ּׁשּנמצא ּומה טֹוב, הּוא ׁשּבעצם ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָוהיינּו,

צדדּיֹות. סיּבֹות מחמת רק הּוא רצּוי ְְֲִִִִֵַַָָּבלּתי

אּלא  אינּה ׁשּׂשיחה חֹוׁשבים ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּובהקּדים,

ׁשל  ׂשיחתן הרי ּבאמת א ּבעלמא. דרּוׁש ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי

ׁשּדרׁשּו ּכפי ליּמּוד, צריכה חכמים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּתלמידי

ּׁשּכתּוב 22חז"ל  ׁשּכן 23מּמה וכל יּבֹול, לא ועלהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּדֹור  ּומנהיג נׂשיא רּבי, ׁשל ׂשיחה וחֹומר ְְְִִִִֶֶַַַַָָוקל

לעיל), הּנזּכרת רז"ל ּבדרׁשת צֹור אין זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ(ׁשעל

על  והיינּו הּקּבלה. עמקי על מיּוּסדת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּׂשיחתֹו

ׁשּמּגיע  הריח ענין ּבמעלת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּפי

ּדמׁשיח, הּמׁשּפט יהיה ּכזה ּובאֹופן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבהעצם,

כּו'. טֹוב הּוא ׁשּבעצם האדם, עצם את ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשּיראה

ּג אחר ּומּובן ּבמקֹום המבֹואר ּפי על ּבענין 24ם ְְְְִִֵַַַַַָָָ

זּכאי  ּבן יֹוחנן רּבי ּׁשאמר ּבאיזֹו25מה יֹודע איני ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

קטן  ּדבר הּניח ׁשּלא אף אֹותי, מֹוליכין ִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּדר

וכּו' ּגדֹול הּגלּויים 26ודבר ׁשּכחֹות לפי והיינּו, , ְְְְְְִִֶַַָָָֹ
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ע'20) ואילך. 117 ע' תר"ץ השיחות ספר ב. שכב, ואילך. א שיז, ח"ב (לקו"ד סמ"ו ואילך. סל"ט תר"ץ שמח"ת שיחת

מ"ד.21)123). פ"ב ובכ"מ.22)אבות ואילך. א קה, להצ"צ בסהמ"צ נתבאר – ב. יט, ע"ז ב. כא, ג.23)סוכה א, תהלים

ואילך),24) א'נט (ע' פינחס ר"פ באוה"ת הגהות) (עם נעתק שט. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי סע"ד. נ, בהוספות ויקרא לקו"ת

.1 הערה שם ובהנסמן ,(50 ע' תרצ"ו (סה"מ תרצ"ו אשרנו רד"ה קעא). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו בגורל אך ברכות 25)ובד"ה

ב. א.26)כח, כח, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌˆÚ‰a ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ Èt ÏÚ ‡e‰ ÔÈc‰L ,ÔÈ‡„Â¿»≈∆«ƒ«ƒƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿»∆∆

ÌMÓe,לעיל כמבואר עתיק פנימיות בחינת היא הגילוי CLÓמהעצם, ƒ»ƒ¿»
הריח  ידי ‰ÈeÏbשעל ÏÎOÏ „Ú ‰ÓÎÁa Ìb ונהיה מהעצם שמושפע ««»¿»««≈∆«»

גבול. בלי שכל

„B·k È¯·c ÔÎBz Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿≈¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

B˙ÁÈNa20‰Ó ¯e‡È·a ¿ƒ»¿≈«
ÁÈLÓa ·e˙kM זו בנבואה ∆»¿»ƒ«

‡ÏÂ '‰ ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â«¬ƒ¿ƒ¿«¿…
‡ÏÂ ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈≈»ƒ¿¿…
,ÁÈÎBÈ ÂÈÊ‡ ÚÓLÓÏ¿ƒ¿«»¿»ƒ«

ÁÈLÓc ËtLn‰L יוכל ידו שעל ∆«ƒ¿»¿»ƒ«
האדם  את Êa‰לשפוט ‰È‰Èƒ¿∆»∆

e‡È·‰L ˙BaÈq‰ ˙‡ Ú„iL∆≈«∆«ƒ∆≈ƒ
,Ba ‡ˆÓpL ·vnÏ ˙Ïef‰ ˙‡∆««««»∆ƒ¿»

¯Ó‡ÓÎe21 אבות בפרקי המשנה ¿«¬«
„Ú E¯·Á ˙‡ ÔÈ„z Ï‡«»ƒ∆¬≈¿«
Ì„‡‰c ,BÓB˜ÓÏ ÚÈbzL∆«ƒ«ƒ¿¿»»»
˙‡ Ú„BÈÂ ¯ÈkÓ BÓˆÚa¿«¿«ƒ¿≈«∆
B·vÓÏ B˙B‡ e‡È·‰L ˙BaÈq‰«ƒ∆≈ƒ¿«»
יודע  שאינו לחברו אומרת והמשנה

אותו, לדון לא ˆ¯CÈזאת ÔÎÂ¿≈»ƒ
,˙Ïef‰ ËtLÓa Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¿«««

CÈ¯vL הזולת את לשפוט כדי ∆»ƒ
e‰e‡È·‰L ˙BaÈq‰ ˙‡ ˙Ú„Ï»««∆«ƒ∆¡ƒ
ÌˆÚaL ,eÈÈ‰Â ,‰Ê ·vÓÏ¿«»∆¿«¿∆¿∆∆
·vÓa ‡ˆÓpM ‰Óe ,·BË ‡e‰«∆ƒ¿»¿««
˙ÓÁÓ ˜¯ ‡e‰ Èeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ»«≈¬«

˙Bi„„ˆ ˙BaÈÒ עצם מצד ולא ƒ¿»ƒ
מהותו.

ÌÈ·LBÁ LiL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆≈¿ƒ
השיחה ÁÈOL‰בטעות  זה ובכלל ∆ƒ»

מלך  של השפיטה אופן בעניין האמורה

„¯Leהמשיח  È¯·c ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿≈¿
È¯‰ ˙Ó‡a C‡ .‡ÓÏÚa¿»¿»«∆¡∆¬≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL Ô˙ÁÈN גם ƒ»»∆«¿ƒ≈¬»ƒ
ממש  תורה דברי אלו שאין נראה אם

eL¯cL ÈÙk ,„enÈÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿
Ï"ÊÁ22 בגמרא·e˙kM ‰nÓ23 ¬«ƒ«∆»

חכם e‰ÏÚÂבתהלים  התלמיד ÏBaÈשל ‡Ï צריכה רש"י: (וכפירוש ¿»≈…ƒ
שבו"), קל דבר - ועלהו לב. להן שיתנו לשומעם צריך - ÔkLלימוד ÏÎÂ¿»∆≈

¯ÓBÁÂ Ï˜Â וחומר קל לימוד, צריכה חכם תלמיד כל של שיחה אם ¿«»∆
לגבי  אמורים ‰Bc¯שהדברים ‚È‰Óe ‡ÈN ,Èa¯ ÏL ‰ÁÈNƒ»∆«ƒ¿ƒ«¿ƒ«

˙L¯„a C¯Bˆ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆≈∆ƒ¿»«
ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ Ï"Ê¯ לולי וגם «««ƒ¿∆∆¿≈

בוודאי  זו, B˙ÁÈOLדרשה ,(∆ƒ»
הריי"צ  הרבי של ∆∆¿qeÈÓ„˙האמורה

eÈÈ‰Â .‰Ïaw‰ È˜ÓÚ ÏÚ«ƒ¿≈««»»¿«¿
על  האמורים הריי"צ הרבי שדברי

שהיא  המשיח, מלך של השפיטה

של  הנסיבות את הכרתו על מבוססת

הקבלה  עמקי על מבוססת »ÏÚהאדם,
˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ètƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«

ÌˆÚ‰a ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ של ƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿»∆∆
È‰È‰הנפש, ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆ƒ¿∆

˙‡ ‰‡¯iL ,ÁÈLÓc ËtLn‰«ƒ¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆∆
Ì„‡‰ ÌˆÚ העצם כלל שבדרך ∆∆»»»

יהיה  משיח לפני אבל ומכוסה נעלם

יראה והוא ‰e‡גלוי, ÌˆÚaL∆¿∆∆
'eÎ ·BË רצוי לא משהו בו היה ואם

צדדיות. סיבות מפני רק זה הרי

Ô·eÓe העצם מעלת של זה עניין »
הכוחות  לשאר הנפש עצם של והיחס

ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ Ìb««ƒ«¿»¿»
¯Á‡24 החסידות ÔÈÚaבתורת «≈¿ƒ¿«

Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡M ‰Ó«∆»««ƒ»»∆
È‡kÊ25 לפני קצר זמן לתלמידיו, ««

מהעולם Ú„BÈהסתלקותו ÈÈ‡≈ƒ≈«
È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ C¯c BÊÈ‡a¿≈∆∆ƒƒƒ
יוליכו  אם ספק לו והיה האמת בעולם

להיפך, או עדן לגן lL‡אותו Û‡«∆…
ÏB„b ¯·„Â ÔË˜ ¯·c ÁÈp‰ƒƒ«»»»»¿»»»

אותו למד שלא וכן ,eÎÂ26'בתורה ¿
יש  כן ואם נוספות, רבות מעלות לו היו

לו  ברור היה שלא ייתכן איך לתמוה

אותו, יוליכו דרך ÈÙÏבאיזו ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÈ¯BÓ ÌÈ‡ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkL∆…«¿ƒ≈»ƒ

,ÌˆÚ‰ ÏÚ בכוחות מצבו אם וגם «»∆∆
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יי `"iyz'd ,gqt ly oexg`

ׁשהּכחֹות  להיֹות ׁשּיכֹול העצם, על מֹורים ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאינם

העצם  מקֹום ּומּכל ּכדבעי, הם ׁשּלֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּגלּויים

ּכהן  מּיֹוחנן לּדבר , ּוראיה הּקליּפֹות. ּבעמקי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהּוא

ׁשנה  ׁשמֹונים ּגדֹולה ּבכהּוּנה ׁשּׁשיּמׁש ְְְִִִֵֶָָָָָּגדֹול

צדֹוקי  נעׂשה ּבכהּוּנה 27ּולבּסֹוף ׁשּׁשיּמׁש ּדמּזה , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהרי  צּדיק, ׁשהיה מּוכח ׁשנה ׁשמֹונים ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּגדֹולה

לקדׁש נכנס והיה ּכדבעי היה ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֹּכהן

ׁשנתֹו מֹוציא היה לא ּכּפּור ּביֹום ,28הּקדׁשים ְְֳִִִַָָָָֹ

ּבעמקי  היה ׁשּלֹו ׁשהעצם ּכיון מקֹום, ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּומּכל

ּבּכחֹות  ּגם זה נמׁש הּזמן ּבמׁש הּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּקליּפֹות,

מּוכח  ּומּזה צדֹוקי. נעׂשה ׁשּלבּסֹוף עד ְְְֲִִִֶֶַַַַָָהּגלּויים,

ולכן, העצם. על מֹורים אינם הּגלּויים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכחֹות

ירא  היה זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי ׁשל ענותנּותֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּצד

לאיד ּגם מּובן ּומּזה כּו'. ׁשּלֹו להעצם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבנֹוגע

החיצֹוני  הּמּצב לפי יׁשּפֹוט לא ׁשּמׁשיח ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּגיסא,

ודאין. מֹורח ענין ׁשּזהּו העצם, לפי אם ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָכּו',

הּנהר e‰ÊÂד) על ידֹו והניף ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַָָָָ

נחלים. לׁשבעה והּכהּו רּוחֹו ְְְְְִִִַָָָָּבעים

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, קריעת 29והענין ׁשענין ׁשּכׁשם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבקיעת  ּגם ּכ ּתֹורה, למּתן הכנה היה סּוף ְְֲִַַַַַָָָָָָים

הּתֹורה  ּפנימּיּות לגיּלּוי הכנה היא ּדלעתיד ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָהּנהר

מׁשיח. ידי מֹורי על קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

הּפסח  חג ׁשּבקֹונטרס ּבהּמאמר אדמֹו"ר ,30חמי ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָ

ההיּלּו ּבׁשביל היה לא סּוף ים קריעת ְְְִִִִִֶַַַַָָֹׁשענין

צד  ּבאֹותֹו לּים ׁשּירדּו צד ּבאֹותֹו ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבּמדּבר,

מהּים  הּוא 31עלּו סּוף ים קריעת ענין אּלא , ְְִִֵֶַַַַָָָ

ּתֹורה  מּתן ּבענין ּדהּנה, ּתֹורה. למּתן ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהכנה

ּבּמדרׁש ּבני 32איתא ואמר ׁשּגזר למל מׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא ירדּו לא ְְְְְֲִֵֵַָָֹֹרֹומי

ואמר  הּגזירה ּביּטל ּתֹורה ּובמּתן כּו', ְְְְִִֵֵַַַַָָָלרֹומי

ּבקּיּום  החיּדּוׁש וזהּו לעליֹונים. יעלּו והּתחּתֹונים לּתחּתֹונים ירדּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהעליֹונים

קּיּום  ענין היה ּתֹורה מּתן קֹודם ׁשּגם ּדאף ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמצוֹות
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א.27) כט, ב.28)ברכות ח, יומא ובכ"מ.29)ראה ואילך. א יז, צו בלקו"ת ידו והניף נדפס 30)ד"ה – תש"ד. הוי' וילך ד"ה

.179 ע' תש"ד .229 ע' תשי"א בסה"מ א.31)לאח"ז טו, ערכין – כשם ג.32)תוד"ה פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעצם  מצבו מה הוכחה זו אין ביותר, נעלה BÈ‰Ï˙הגלויים ÏBÎiL∆»ƒ¿

,ÈÚ·„k Ì‰ BlL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰L רבי אצל היה שבוודאי כפי ∆«…«¿ƒ∆≈ƒ¿»≈
זכאי, בן ‰BtÈÏw˙.יוחנן È˜ÓÚa ‡e‰ ÌˆÚ‰ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ

‰ÏB„b ‰pe‰Îa LnÈML ÏB„b Ô‰k ÔÁBiÓ ,¯·cÏ ‰È‡¯e¿»»«»»ƒ»»…≈»∆ƒ≈ƒ¿»¿»
‰NÚ ÛBq·Ïe ‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»¿««¬»

È˜B„ˆ27,,הגמרא fÓc‰כדברי ¿ƒ¿ƒ∆
‰ÏB„b ‰pe‰Îa LnÈML∆ƒ≈ƒ¿»¿»
‰È‰L ÁÎeÓ ‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»»∆»»
‡lL ÏB„b Ô‰k È¯‰L ,˜Èc«̂ƒ∆¬≈…≈»∆…

‰È‰ צדיקÒÎ ‰È‰Â ÈÚ·„k »»ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»
¯etk ÌBÈa ÌÈL„w‰ L„˜Ï¿…∆«√»ƒ¿ƒ

B˙L ‡ÈˆBÓ ‰È‰ ‡Ï28, ואם …»»ƒ¿»
כן  רבות שנים שבמשך מוכח מכאן כן

צדיק  ÔÂÈkהיה ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»≈»
È˜ÓÚa ‰È‰ BlL ÌˆÚ‰L∆»∆∆∆»»¿ƒ¿≈
ÔÓf‰ CLÓa ‰p‰ ,˙BtÈÏw‰«¿ƒƒ≈¿∆∆«¿«

‰Ê CLÓ לעמקי העצם של הקשר ƒ¿«∆
ביטוי  לידי ובא נמשך »Ìbהקליפות

ÛBq·lL „Ú ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka«…«¿ƒ«∆¿«
È˜B„ˆ ‰NÚ הגלויים בכוחות וגם «¬»¿ƒ

צדיק. היה לא ÁÎeÓכבר ‰fÓeƒ∆»
ÌÈ¯BÓ ÌÈ‡ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkL∆…«¿ƒ≈»ƒ

ÏÚ מצב„vÓ ,ÔÎÏÂ .ÌˆÚ‰ «»∆∆¿»≈ƒ«
Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ÏL B˙e˙ÂÚ«¿¿»∆«ƒ»»∆

‰ È‡kÊ‡¯È ‰È וספק חשש לו והיה ««»»»≈
'eÎ BlL ÌˆÚ‰Ï Ú‚Ba ומזה ¿≈«¿»∆∆∆

אותו. יוליכו דרך באיזו הספק בא

,‡ÒÈb C„È‡Ï Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿ƒ»ƒ»
שבכוחות  אנשים לגבי שני, לצד

בעצם  אבל כנדרש אינו מצבם הגלויים

ומעולה  טוב במצב Ï‡הם ÁÈLnL∆»ƒ«…
ÈBˆÈÁ‰ ·vn‰ ÈÙÏ ËBtLÈƒ¿¿ƒ««»«ƒƒ

,'eÎ,הגלויים בכוחות שהם Èkƒכפי
ÔÈÚ e‰fL ,ÌˆÚ‰ ÈÙÏ Ì‡ƒ¿ƒ»∆∆∆∆ƒ¿«

ÔÈ‡„Â Á¯BÓ עניין מכוון ולכך «¿»≈
שהוא  הריח בעניין משיח של מעלתו

העצם  את לראות המיוחדת היכולת

העצם. לפי ולשפוט

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בפסוק „) ¿∆««∆»
המאמר את ÏÚהפותח B„È ÛÈ‰Â¿≈ƒ»«

ÌÈÚa ¯‰p‰ ובתוקף ¯BÁeבחוזק «»»«¿»
e‰k‰Â שייבקע כך הנהר את ¿ƒ»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»»∆

Úe„È ‰p‰c29,,החסידות ÛeÒבתורת ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚL ÌLkL ¿ƒ≈»«∆¿≈∆ƒ¿«¿ƒ««
לגזרים  נבקע הים Bz¯‰שבו ÔzÓÏ ‰Î‰ ‰È‰ אחרי קצר זמן שהיה »»¬»»¿««»

סוף, ים È˙ÚÏc„קריעת ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a Ìb Ck המשיח ‰È‡בביאת »«¿ƒ««»»¿∆»ƒƒ
¯‡·nL ÈÙÎe .ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈelÈ‚Ï ‰Î‰¬»»¿ƒ¿ƒƒ«»«¿≈»ƒ«¿ƒ∆¿»≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי «¿¿««¬»
ÁÒt‰ ‚Á Ò¯ËB˜aL30, שיצא ∆¿¿¿∆««∆«

זו, שנה הפסח חג לקראת לאור

ÛeÒתשי"א, ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ««
CelÈ‰‰ ÏÈ·La ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿ƒ«ƒ

,¯a„na ויוכלו הים את שיחצו כדי «ƒ¿»
במדבר לדרכם B˙B‡aללכת È¯‰L∆¬≈¿

eÏÚ „ˆ B˙B‡a ÌiÏ e„¯iL „«̂∆»¿«»¿«»
Ìi‰Ó31, המשך שמבחינת כך ≈«»

כל  הייתה לא המדבר אל הליכתם

הים  בקריעת ÔÈÚתועלת ‡l‡∆»ƒ¿«
‰Î‰ ‡e‰ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««¬»»

Bz¯‰,רוחנית  ÔzÓÏ שממשיך כפי ¿««»
ומבאר.

‡˙È‡ ‰¯Bz ÔzÓ ÔÈÚa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿«««»ƒ»
L¯„na32CÏÓÏמובא  ÏLÓ «ƒ¿»»»¿∆∆

¯ÊbLפקודה ונתן Èaגזירה ¯Ó‡Â ∆»«¿»«¿≈
È·e ‡È¯eÒÏ e„¯È ‡Ï ÈÓB¯ƒ…≈¿¿¿»¿≈

,'eÎ ÈÓB¯Ï eÏÚÈ ‡Ï ‡È¯eÒ כך ¿»…«¬¿ƒ
שהעליונים  גזירה הייתה תורה מתן עד

לא  והתחתונים לתחתונים ירדו לא

לעליונים  ÏhÈaיעלו ‰¯Bz ÔzÓ·e¿««»ƒ≈
את  «≈¿»‰ÈÊb¯‰הקדושֿברוךֿהוא

e„¯È ÌÈBÈÏÚ‰L ¯Ó‡Â¿»«∆»∆¿ƒ≈¿
eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰Â ÌÈBzÁzÏ««¿ƒ¿««¿ƒ«¬

ÌÈBÈÏÚÏ ירד והקדושֿברוךֿהוא »∆¿ƒ
ואמר  למטה סיני הר אל מלמעלה

למעלה. מלמטה לעלות רבינו למשה

e‰ÊÂ שלא הגזירה ביטול של זה עניין ¿∆
לתחתונים  עליונים בין חיבור יהיה

˙BÂˆn‰ Ìei˜a LecÈÁ‰«ƒ¿ƒ«ƒ¿
Û‡c ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»¿«
‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ ÌbL∆«∆««»»»
È„È ÏÚ ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿≈
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ענין  ּפי על הּוא ׁשהּדין ודאין, מֹורח אם ְְִִִִִֵֶַַַַָּכי

ּבחכמה  ּגם נמׁש ּומּׁשם ּבהעצם, ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהריח

הּגלּוי. לּׂשכל ֵֶַַַָעד

e‰ÊÂ חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ּדברי ּתֹוכן ּגם ¿∆ְְְִִִֵֶַַָ

ּבׂשיחתֹו ּׁשּכתּוב 20אדמֹו"ר מה ּבביאּור ְְְִֵֶַַָָ

עיניו  למראה ולא ה' ּביראת והריחֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּבמׁשיח

ׁשהּמׁשּפט  יֹוכיח, אזניו למׁשמע ולא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹיׁשּפֹוט

ׁשהביאּו הּסיּבֹות את ׁשּידע ּבזה יהיה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדמׁשיח

ּוכמאמר  ּבֹו, ׁשּנמצא לּמּצב הּזּולת אל 21את ְְֲִֶֶַַַַַַַָָ

ּדהאדם  למקֹומֹו, ׁשּתּגיע עד חבר את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּתדין

אֹותֹו ׁשהביאּו הּסיּבֹות את ויֹודע מּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַּבעצמֹו

הּזּולת, ּבמׁשּפט ּגם להיֹות צרי וכן ְְְְְִִִֵַַַַַָָלמּצבֹו,

זה, למּצב ׁשהביאּוהּו הּסיּבֹות את לדעת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

ּבמּצב  ּׁשּנמצא ּומה טֹוב, הּוא ׁשּבעצם ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָוהיינּו,

צדדּיֹות. סיּבֹות מחמת רק הּוא רצּוי ְְֲִִִִֵַַָָּבלּתי

אּלא  אינּה ׁשּׂשיחה חֹוׁשבים ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּובהקּדים,

ׁשל  ׂשיחתן הרי ּבאמת א ּבעלמא. דרּוׁש ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי

ׁשּדרׁשּו ּכפי ליּמּוד, צריכה חכמים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּתלמידי

ּׁשּכתּוב 22חז"ל  ׁשּכן 23מּמה וכל יּבֹול, לא ועלהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּדֹור  ּומנהיג נׂשיא רּבי, ׁשל ׂשיחה וחֹומר ְְְִִִִֶֶַַַַָָוקל

לעיל), הּנזּכרת רז"ל ּבדרׁשת צֹור אין זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ(ׁשעל

על  והיינּו הּקּבלה. עמקי על מיּוּסדת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּׂשיחתֹו

ׁשּמּגיע  הריח ענין ּבמעלת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּפי

ּדמׁשיח, הּמׁשּפט יהיה ּכזה ּובאֹופן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבהעצם,

כּו'. טֹוב הּוא ׁשּבעצם האדם, עצם את ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָׁשּיראה

ּג אחר ּומּובן ּבמקֹום המבֹואר ּפי על ּבענין 24ם ְְְְִִֵַַַַַָָָ

זּכאי  ּבן יֹוחנן רּבי ּׁשאמר ּבאיזֹו25מה יֹודע איני ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

קטן  ּדבר הּניח ׁשּלא אף אֹותי, מֹוליכין ִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּדר

וכּו' ּגדֹול הּגלּויים 26ודבר ׁשּכחֹות לפי והיינּו, , ְְְְְְִִֶַַָָָֹ
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ע'20) ואילך. 117 ע' תר"ץ השיחות ספר ב. שכב, ואילך. א שיז, ח"ב (לקו"ד סמ"ו ואילך. סל"ט תר"ץ שמח"ת שיחת

מ"ד.21)123). פ"ב ובכ"מ.22)אבות ואילך. א קה, להצ"צ בסהמ"צ נתבאר – ב. יט, ע"ז ב. כא, ג.23)סוכה א, תהלים

ואילך),24) א'נט (ע' פינחס ר"פ באוה"ת הגהות) (עם נעתק שט. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי סע"ד. נ, בהוספות ויקרא לקו"ת

.1 הערה שם ובהנסמן ,(50 ע' תרצ"ו (סה"מ תרצ"ו אשרנו רד"ה קעא). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו בגורל אך ברכות 25)ובד"ה

ב. א.26)כח, כח, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌˆÚ‰a ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ Èt ÏÚ ‡e‰ ÔÈc‰L ,ÔÈ‡„Â¿»≈∆«ƒ«ƒƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿»∆∆

ÌMÓe,לעיל כמבואר עתיק פנימיות בחינת היא הגילוי CLÓמהעצם, ƒ»ƒ¿»
הריח  ידי ‰ÈeÏbשעל ÏÎOÏ „Ú ‰ÓÎÁa Ìb ונהיה מהעצם שמושפע ««»¿»««≈∆«»

גבול. בלי שכל

„B·k È¯·c ÔÎBz Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿≈¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

B˙ÁÈNa20‰Ó ¯e‡È·a ¿ƒ»¿≈«
ÁÈLÓa ·e˙kM זו בנבואה ∆»¿»ƒ«

‡ÏÂ '‰ ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â«¬ƒ¿ƒ¿«¿…
‡ÏÂ ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈≈»ƒ¿¿…
,ÁÈÎBÈ ÂÈÊ‡ ÚÓLÓÏ¿ƒ¿«»¿»ƒ«

ÁÈLÓc ËtLn‰L יוכל ידו שעל ∆«ƒ¿»¿»ƒ«
האדם  את Êa‰לשפוט ‰È‰Èƒ¿∆»∆

e‡È·‰L ˙BaÈq‰ ˙‡ Ú„iL∆≈«∆«ƒ∆≈ƒ
,Ba ‡ˆÓpL ·vnÏ ˙Ïef‰ ˙‡∆««««»∆ƒ¿»

¯Ó‡ÓÎe21 אבות בפרקי המשנה ¿«¬«
„Ú E¯·Á ˙‡ ÔÈ„z Ï‡«»ƒ∆¬≈¿«
Ì„‡‰c ,BÓB˜ÓÏ ÚÈbzL∆«ƒ«ƒ¿¿»»»
˙‡ Ú„BÈÂ ¯ÈkÓ BÓˆÚa¿«¿«ƒ¿≈«∆
B·vÓÏ B˙B‡ e‡È·‰L ˙BaÈq‰«ƒ∆≈ƒ¿«»
יודע  שאינו לחברו אומרת והמשנה

אותו, לדון לא ˆ¯CÈזאת ÔÎÂ¿≈»ƒ
,˙Ïef‰ ËtLÓa Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¿«««

CÈ¯vL הזולת את לשפוט כדי ∆»ƒ
e‰e‡È·‰L ˙BaÈq‰ ˙‡ ˙Ú„Ï»««∆«ƒ∆¡ƒ
ÌˆÚaL ,eÈÈ‰Â ,‰Ê ·vÓÏ¿«»∆¿«¿∆¿∆∆
·vÓa ‡ˆÓpM ‰Óe ,·BË ‡e‰«∆ƒ¿»¿««
˙ÓÁÓ ˜¯ ‡e‰ Èeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ»«≈¬«

˙Bi„„ˆ ˙BaÈÒ עצם מצד ולא ƒ¿»ƒ
מהותו.

ÌÈ·LBÁ LiL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆≈¿ƒ
השיחה ÁÈOL‰בטעות  זה ובכלל ∆ƒ»

מלך  של השפיטה אופן בעניין האמורה

„¯Leהמשיח  È¯·c ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿≈¿
È¯‰ ˙Ó‡a C‡ .‡ÓÏÚa¿»¿»«∆¡∆¬≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL Ô˙ÁÈN גם ƒ»»∆«¿ƒ≈¬»ƒ
ממש  תורה דברי אלו שאין נראה אם

eL¯cL ÈÙk ,„enÈÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿ƒ∆»¿
Ï"ÊÁ22 בגמרא·e˙kM ‰nÓ23 ¬«ƒ«∆»

חכם e‰ÏÚÂבתהלים  התלמיד ÏBaÈשל ‡Ï צריכה רש"י: (וכפירוש ¿»≈…ƒ
שבו"), קל דבר - ועלהו לב. להן שיתנו לשומעם צריך - ÔkLלימוד ÏÎÂ¿»∆≈

¯ÓBÁÂ Ï˜Â וחומר קל לימוד, צריכה חכם תלמיד כל של שיחה אם ¿«»∆
לגבי  אמורים ‰Bc¯שהדברים ‚È‰Óe ‡ÈN ,Èa¯ ÏL ‰ÁÈNƒ»∆«ƒ¿ƒ«¿ƒ«

˙L¯„a C¯Bˆ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÚL)∆«∆≈∆ƒ¿»«
ÏÈÚÏ ˙¯kÊp‰ Ï"Ê¯ לולי וגם «««ƒ¿∆∆¿≈

בוודאי  זו, B˙ÁÈOLדרשה ,(∆ƒ»
הריי"צ  הרבי של ∆∆¿qeÈÓ„˙האמורה

eÈÈ‰Â .‰Ïaw‰ È˜ÓÚ ÏÚ«ƒ¿≈««»»¿«¿
על  האמורים הריי"צ הרבי שדברי

שהיא  המשיח, מלך של השפיטה

של  הנסיבות את הכרתו על מבוססת

הקבלה  עמקי על מבוססת »ÏÚהאדם,
˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ètƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«

ÌˆÚ‰a ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ של ƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿»∆∆
È‰È‰הנפש, ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆ƒ¿∆

˙‡ ‰‡¯iL ,ÁÈLÓc ËtLn‰«ƒ¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆∆
Ì„‡‰ ÌˆÚ העצם כלל שבדרך ∆∆»»»

יהיה  משיח לפני אבל ומכוסה נעלם

יראה והוא ‰e‡גלוי, ÌˆÚaL∆¿∆∆
'eÎ ·BË רצוי לא משהו בו היה ואם

צדדיות. סיבות מפני רק זה הרי

Ô·eÓe העצם מעלת של זה עניין »
הכוחות  לשאר הנפש עצם של והיחס

ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ Ìb««ƒ«¿»¿»
¯Á‡24 החסידות ÔÈÚaבתורת «≈¿ƒ¿«

Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡M ‰Ó«∆»««ƒ»»∆
È‡kÊ25 לפני קצר זמן לתלמידיו, ««

מהעולם Ú„BÈהסתלקותו ÈÈ‡≈ƒ≈«
È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ C¯c BÊÈ‡a¿≈∆∆ƒƒƒ
יוליכו  אם ספק לו והיה האמת בעולם

להיפך, או עדן לגן lL‡אותו Û‡«∆…
ÏB„b ¯·„Â ÔË˜ ¯·c ÁÈp‰ƒƒ«»»»»¿»»»

אותו למד שלא וכן ,eÎÂ26'בתורה ¿
יש  כן ואם נוספות, רבות מעלות לו היו

לו  ברור היה שלא ייתכן איך לתמוה

אותו, יוליכו דרך ÈÙÏבאיזו ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÌÈ¯BÓ ÌÈ‡ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkL∆…«¿ƒ≈»ƒ

,ÌˆÚ‰ ÏÚ בכוחות מצבו אם וגם «»∆∆
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ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבדברים האבֹות ידי על ְְְְְִִִִִֵַַַָָָהּמצוֹות

חפירת  וענין אבינּו ּדאברהם אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָהכנסת

ׁשּזה  ּדיעקב, הּמקלֹות ועבֹודת ּדיצחק ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹהּבארֹות

נׁשארה  לא מקֹום , מּכל ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹהיה

הּמצוה  ּופעּוּלת הּגׁשמי, ּבּדבר הּמצוה ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּפעּוּלת

למעלה  רק הּוא 33היתה ּתֹורה ּדמּתן והחיּדּוׁש . ְְְְְִַַַַַָָָָ

ּבהּדבר  ׁשיּנּוי נעׂשה הּמצוֹות קּיּום ידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשעל

ּבּדבר  הּקדּוּׁשה ׁשהמׁשכת מּזה, ויתירה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּגׁשמי,

ּבֹו לעׂשֹות הּוכן ּכאׁשר ּכבר נעׂשית ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָהּגׁשמי

(ּכמבֹואר  הּמצוה, ּבֹו ׁשּנעׂשית טרם עֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמצוה,

ּבדיּבּור  האמצעי לאדמֹו"ר אֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשערי

מלכּות  לבּוׁש יביאּו לזה 34הּמתחיל וההכנה .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָ

ּבקיעה  ׁשּנעׂשה סּוף, ים קריעת ענין ידי על ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהיא

ּדאצילּות  מלכּות ּבחינת זה 35ּבהּים, ידי ׁשעל , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

עׂשּיה. יצירה ּובריאה אצילּות חיּבּור ְְֲֲֲִִִִִַָָָָנעׂשה

מחלֹוקת  אין [ּובאמת דעֹות ׁשּתי יׁש ּגּופא ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּובזה

ׁשני  ׁשּיׁשנם אמת, ׁשניהם אּלא הּדעֹות, ׁשּתי ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבין

האריז"ל 36ים הענינ  ּדעת סּוף 37], ים ׁשּקריעת ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

יצירה  לבריאה האצילּות המׁשכת ענין ְְְְֲִִִִִַַַָָָָהּוא

הּזהר  ודעת ענין 38עׂשּיה, הּוא סּוף ים ׁשּקריעת ְְְֲִִִֶַַַַַַַָֹ

ויׁש לאצילּות. עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָהעלאת

סּוגי  ׁשני ּבין ההפרׁש ּדר על ׁשהּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַלֹומר

הּוא  ׁשהּכל אֹו הּכל הּוא אלקּות אם ֱֲִֶַַָָֹֹֹהעבֹודה,

הּמּגיד 39אלקּות  הרב ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ּכּידּוע , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּזקן  הענין 40ורּבינּו הּנה יֹותר, ּולמעלה . ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ּבמלכּות  הּבקיעה רק לא הּוא סּוף ים ְְְְִִִַַַַַָֹּדקריעת

אצילּות  ּבין המחּבר הממּוּצע ׁשהּוא ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָּדאצילּות
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יג `"iyz'd ,gqt ly oexg`

ּבּכתר  הּבקיעה ּגם אּלא עׂשּיה, יצירה ,41לבריאה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלמעלה  והעֹולמֹות אצילּות ּבין הממּוּצע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבּכתר, הּבחינֹות ׁשּתי ענין (ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַמאצילּות

ּובחינה  ׁשּבעליֹון ּתחּתֹונה ּבחינה ,וארי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָעּתיק

הענין  יֹותר עֹוד ּולמעלה ׁשּבּתחּתֹון). ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָעליֹונה

מלכּות  ּבבחינת הּבקיעה הּוא סּוף ים ְְְְִִִִִַַַַַָּדקריעת

סֹוף  ׁשּלפני 42ּדאין האֹור ּבין הממּוּצע ׁשהיא , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

הּצמצּום, ׁשאחר ההׁשּתלׁשלּות וסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַהּצמצּום

ּדקֹודם  החיּבּור ׁשּיהיה הּוא הּבקיעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָוענין

הּצמצּום. ּולאחר ְְְִִַַַַהּצמצּום

‰p‰Â להיֹות הּוצר מצרים ׁשּביציאת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַ

ההכנה  ּבׁשביל סּוף ים ּדקריעת ְְְֲִִִִִַַַָָָָהענין

העתידה  ּבּגאּוּלה כן ּכמֹו הּנגלית, ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלמּתן

נאמר  אראּנּו43עליה מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפנימּי ּגיּלּוי ׁשּלפני ידי נפלאֹות, על הּתֹורה ּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבזה  וגם הּנהר. ּבקיעת ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשיח,

ׁשיטֹות  ׁשּתי הּוא 44יׁש הּנהר ּבקיעת ענין אם , ְְְִִִִֵֵַַַָָ

המׁשכת  ענין ׁשהּוא יּבׁשה, נעׂשה ׁשהּנהר ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבאֹופן

ׁשּיּבקע, אּלא נהר ׁשּיּׁשאר אֹו למּטה, ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאלקּות

ׁשּבין  ּומהחיּלּוקים הּתחּתֹון. העלאת ענין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

סּוף  ים ׁשּקריעת הּנהר, לבקיעת סּוף ים ְְְִִִִֶַַַַַַָָקריעת

מּטה  ידי על היתה מצרים ואיּלּו45ּביציאת , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּבּיד  ּתהיה ּדלעתיד הּנהר ׁשּכתּוב 46ּבקיעת ּכמֹו , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּדעׂשּית  העבֹודה ּבתחיּלת ּכי, ּגֹו', ידֹו ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָוהניף

על  הּבקיעה להיֹות הּוצרכה לאלקּות ּכלי ְְְְְְֱִִִִֶַַַַָָֹהּגׁשמי

רז"ל  מּמאמר ּגם וכּמּובן ּדוקא, מּקל על 47ידי ְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָ

ּכלב 48הּפסּוק  ׁשל ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ,מּט את קח ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָ

לבֹוא  לעתיד ּכן ּׁשאין מה כּו'. ּכ ּבמּקל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָללקֹות

יצטר לא אזי העבֹודה, ּוגמר סּיּום ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיה
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ועוד.41) ואילך. טז ע' תר"פֿתרפ"א סה"מ ואילך. קסג ע' עזר"ת סה"מ ואילך. תקעב ע' בשלח אוה"ת ראה 42)ראה

ועוד. תתקמב. ע' ח"ב תער"ב טו.43)המשך ז, א.44)מיכה ע' תרל"א והחרים המשך טז.45)ראה יד, ראה 46)בשלח

ועוד. ואילך. פקט"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. כד ס"ע תרל"א והחרים ב.47)המשך פ"ט, ט.48)שמו"ר ז, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙ka ‰ÚÈ˜a‰41, מבחינת אלוקי אור של והמשכה גילוי שמשמעותה «¿ƒ»«∆∆

האצילות מעולם גם שלמעלה עליון' הכתר e‰L‡'כתר ‰ÚveÓÓבחינת ∆«¿»
eÏÈˆ‡Ó˙המחבר ‰ÏÚÓlL ˙BÓÏBÚ‰Â ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ידי על ≈¬ƒ¿»»∆¿«¿»≈¬ƒ

ההשפעה  עוברת ודרכה האצילות לעולם קרובה היא הכתר בחינת אחד שמצד

שני  ומצד האצילות, לעולם וההארה

האצילות  מעולם למעלה היא הרי

˙BÈÁa‰ ÈzL ÔÈÚ e‰fL)∆∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ
˜ÈzÚ ,¯˙kaL שהיא יומין' 'עתיק ∆«∆∆«ƒ

הכתר  פנימיות 'אריך CÈ¯‡Âבחינת «¬ƒ
הכתר, חיצוניות בחינת שהיא אנפין'

ÔBÈÏÚaL ‰BzÁz ‰ÈÁa¿ƒ»«¿»∆»∆¿
מחובר  הכתר שדרכה 'עתיק' בחינת

ממנו שלמעלה «ÈÁ·e¿ƒ‰למה
ÔBzÁzaL ‰BÈÏÚ'אריך' בחינת ∆¿»∆««¿

שלמטה  למה מחובר הכתר שדרכה

).ממנו 
¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚÓÏe עוד בדרגות ¿«¿»≈

אפילו  למעלה באלוקות, גבוהות יותר

הכתר, ÌÈמבחינת ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ««
‰ÚÈ˜a‰ ‡e‰ ÛeÒ והארת «¿ƒ»

אור eÎÏÓ˙והתגלות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿
ÛBÒ ÔÈ‡c42ÚveÓÓ‰ ‡È‰L , ¿≈∆ƒ«¿»

‰‡B¯המחבר  ÔÈa האיןֿסוף ≈»
ÌeˆÓv‰ ÈÙlLֿבאין שנעשה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

ונבראים  עולמות לברוא כדי סוף

‰‰eÏLÏzL˙מוגבלים  ¯„ÒÂ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
מבחינה  נמשך האלוקי האור שבו

בהדרגה  »»∆Á‡L¯לבחינה
‡e‰ ‰ÚÈ˜a‰ ÔÈÚÂ ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ»
Ì„B˜c ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿∆
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ïe ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«««ƒ¿
שלפני  האיןֿסוף שהאור והיינו

של  בדרגות ויתגלה יאיר הצמצום,

הצמצום. שלאחר השתלשלות' 'סדר

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÔzÓÏ ‰Î‰‰ ÏÈ·La ÛeÒ ÌÈ«ƒ¿ƒ«¬»»¿««

,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz לעיל כמבואר »«ƒ¿≈
סוף  ים בקריעת האלוקות שגילוי

לבחינות  עד שונות בדרגות (שהיה

והתחדש  נפעל בו תורה למתן הראוייה הרוחנית ההכנה היה ביותר) נעלות

הגשמית  במציאות תחדור ÈÏÚ‰שהקדושה ‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba ÔÎ BÓk¿≈«¿»»¬ƒ»»∆»

¯Ó‡43 מיכה ‡¯‡epבנבואת ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
,˙B‡ÏÙ שיהיה למה מצרים ביציאת שהיה מה בין דמיון שיש היינו ƒ¿»

העתידה, ÁÈLÓ,בגאולה È„È ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÈelÈb ÈÙlL∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«»«¿≈»ƒ«
¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ את הפותח הכתוב נאמר זה ועל »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ««»»

והכהו  הנהר על ידו... 'והניף המאמר

נחלים'. Êa‰לשבעה Ì‚Â בעניין ¿«»∆
לבוא לעתיד הנהר ÈzLבקיעת LÈ≈¿≈

˙BËÈL44˙ÚÈ˜a ÔÈÚ Ì‡ , ƒƒƒ¿«¿ƒ«
¯‰p‰L ÔÙB‡a ‡e‰ ¯‰p‰«»»¿∆∆«»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰LaÈ ‰NÚ«¬∆«»»∆ƒ¿«

˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ מלמעלה «¿»«»¡…
,‰hÓÏ במציאות שינוי לפעול ¿«»
‡l‡התחתונה  ¯‰ ¯‡MiL B‡∆ƒ»≈»»∆»

˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ,Ú˜aiL∆ƒ»«∆∆ƒ¿««¬»«
ÔBzÁz‰.למעלה מלמטה ««¿
ÌÈ˜elÈÁ‰Óe ההבדלים אחד ≈«ƒƒ

˙ÚÈ˜·Ï ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈaL∆≈¿ƒ««ƒ¿ƒ«
ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯wL ,¯‰p‰«»»∆¿ƒ««

ˆÈaÈ„È ÏÚ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡È ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»«¿≈
‰hÓ45,,בתורה elÈ‡Âכמפורש «∆¿ƒ

‰È‰z „È˙ÚÏc ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ««»»¿∆»ƒƒ¿∆
„ia46·e˙kL BÓk ÛÈ‰Âכאן , «»¿∆»¿≈ƒ

‰„B·Ú‰ ˙lÈÁ˙a ,Èk ,'Bb B„È»ƒƒ¿ƒ«»¬»
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ÈÓLb‰ ˙iNÚc«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ∆¡…
תורה  במתן נפעל זה דבר שכאמור

ÏÚ ‰ÚÈ˜a‰ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿«¿ƒ»«
Ìb Ô·enÎÂ ,‡˜Âc ÏwÓ È„È¿≈«≈«¿»¿«»«

Ï"Ê¯ ¯Ó‡nÓ47 במדרשÏÚ ƒ«¬««««
˜eÒt‰48 לגבי בתורה האמור «»

לפרעה יראו ואהרן שמשה ̃»Áהמופת
ÏL Bk¯cL ÌLk ,EhÓ ˙‡∆«¿¿≈∆«¿∆

'eÎ Ck ÏwÓa ˙B˜ÏÏ ·Ïk וזה) ∆∆ƒ¿¿«≈»
מטה  דכתיב הוא "הדא המדרש: לשון

הקדושֿ אין מציון, ה' ישלח עוזך

אלא  הרשעים את רודה ברוךֿהוא

לכלבים  שנמשלו לפי ולמה במטה,

כשם  ככלב, יהמו לערב ישובו שנאמר

הם  כך במקל, ללקות כלב של שדרכו

להן  אמר עוזך, מטה נאמר לכך לוקים,

אם  הוא, רשע פרעה הקדושֿברוךֿהוא

מטך"). את קח אהרן אל אמור שנאמר במקל אותו הכה מופת תנו לכם אומר

ÈÊ‡ ,‰„B·Ú‰ ¯Ó‚e ÌeiÒ ‰È‰iL ‡B·Ï „È˙ÚÏ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿«»¬»¬«
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xdpdיד lr eci sipde

אם  ּכי  מּטה , ידי על הּנהר ּבקיעת ענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

העלאת  ּתהיה זה ידי ועל הּנהר, על ידֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהניף

ׁשּיּוכל  לאֹופן ועד לאלקּות, ּכלי להיֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַֹהּגׁשמי

יהיה  ּכזה ּובאֹופן האלקּות. מהּות ראּיית ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ּתֹורה  ׁשּילּמד מׁשיח ידי על הּתֹורה ליּמּוד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָּגם

ּכּוּלֹו העם עם 49את ללמֹוד יּוכל אי ּדלכאֹורה, , ְְְִִִֵֶַָָָ

הּוא  הענין א יׂשראל. ׁשּילמד 50ּכל ׁשהּליּמּוד , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ראּיית  ׁשל ּבאֹופן יהיה יׂשראל ּכל עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמׁשיח

ּבזה, צּיּור ׁשּום לנּו אין הּזה ּבּזמן אׁשר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָהּמהּות,

לא  אבל הּדבר ּבמציאּות רק היא הּׂשגתנּו ּכל ְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּכי

ראּיית  ענין יתחּדׁש הּמׁשיח ּובביאת ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָּבמהּות,

ַַהּמהּות.

מׁשיח 51יּובן Ê·e‰ה) רז"ל ּׁשאמרּו ּגםמה »∆ְִֶַַַַַַָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא ,52אתא ְְֲִִַַַָָָָָָ

א ּבּצּדיקים. הּתׁשּובה ענין מהּו ְְְְִִִִַַַַַַָָּדלכאֹורה

ידּוע  ּדהּנה הּוא, אינֹו53הענין הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּוא  הּתׁשּובה ענין אּלא ּדוקא, ועֹון חטא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָעל

ידי  על הּקֹודם, ּומּצבֹו מּמעמדֹו היציאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתהיה

וענין  הּקֹודם. מּמּצבֹו רצֹון ׂשבע יהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ׁשל  ענין אצלם ׁשּיי ׁשּלא ּבּצּדיקים ּגם ׁשּיי ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

מּמּצבם  לצאת יכֹולים הם ּגם ׁשהרי ועֹון, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחטא

רז"ל  מאמר ּדר על ללמֹוד 54הּקֹודם, רגיל היה ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּגם  מּובן ּומּזה כ ּו'. ּפרקים ׁשני ילמד אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּפרק

יהיה  ידֹו ׁשעל ּדכיון מׁשיח, ׁשל לענינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבנֹוגע

ׁשהּוא  ודאין, מֹורח ויהיה הּמהּות, ראּיית ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָענין

הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ּגיּלּוי ְְִִֵַַַָענין

ּתהלה  יׂשים ּבמלאכיו ּגם העצמּות לגּבי .55הרי ְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָָ

מּמעמדם  היציאה אצלם ׁשּתהיה ּבּצּדיקים, הּתׁשּובה ענין אז יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָולכן

מה  ּגם וזהּו ּתהלה. יׂשים ּבמלאכיו ׁשּגם העצמּות ּגיּלּוי מּצד הּקֹודם ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּומּצבם
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ה"ב.49) פ"ט תשובה הל' רסט.50)רמב"ם ע' ח"א תרל"ה סה"מ ואילך. פנ"ו האמונה שער .29 שבהערה והניף ד"ה

וש"נ. רא. ע' ד"ה 51)תרח"ץ – שלאח"ז מאמר בארוכה וראה רכב. ס"פ שם ח"א תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

ואילך). 50 ע' (לקמן יהונתן לו ב.52)ויאמר קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה

ובכ"מ.53) יג. ע' תרח"ץ סה"מ ד. ס, לר"ה דרושים פכ"ה,54)לקו"ת ויק"ר וראה תנדב"א. בשם ספ"ט באגה"ת הובא

יח.55)א. ד, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰hÓ È„È ÏÚ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈ ‡Ï שנועד …ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ««»»«¿≈«∆

לכלבים  הדומים הרשעים את ‰p‰¯,להכות ÏÚ B„È ÛÈ‰Â Ì‡ Èkƒƒ¿≈ƒ»««»»
במטה, צורך Ê‰ללא È„È ÏÚÂ הנהר על היד ‰ÏÚ‡˙הנפת ‰È‰z ¿«¿≈∆ƒ¿∆«¬»«

ÈÓLb‰ למעלה מלמט ÔÙB‡Ïה „ÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ««¿ƒƒ¿¿ƒ∆¡…¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL בתוך למטה כאן ∆«ƒ¿
הגשמית  e‰Ó˙המציאות ˙Èi‡¿̄ƒ««

.˙e˜Ï‡‰»¡…
‰Êk ÔÙB‡·e המהות ראיית של ¿∆»∆

ÏÚ ‰¯Bz‰ „enÈÏ Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ«»«
˙‡ ‰¯Bz „nÏiL ÁÈLÓ È„È¿≈»ƒ«∆¿«≈»∆

Blek ÌÚ‰49CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc , »»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ „BÓÏÏ ÏÎeÈ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
ילמד  אחד שאדם ייתכן ואיך אחת בבת

אנשים? של מופלג ריבוי

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡50„enÈl‰L , «»ƒ¿»∆«ƒ
Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÁÈLÓ „ÓÏiL∆ƒ¿«»ƒ«ƒ»ƒ¿»≈
˙Èi‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆¿ƒ«

‰f‰ ÔÓfa ¯L‡ ,˙e‰n‰ בזמן ««¬∆«¿««∆
על  והסתר העלם יש כאשר הגלות,

ˆei¯האלוקות  ÌeL eÏ ÔÈ‡≈»ƒ
,‰Êa היכולת את אפילו לנו אין »∆

של  כזה מופלא דבר לעצמנו לתאר

המהות  ראיית של באופן Èkƒהשגה
˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ‡È‰ e˙‚O‰ Ïk»«»»≈ƒ«ƒ¿ƒ

¯·c‰ מציאותו עצם על יודעים שאנו «»»
e‰Óa˙,וקיומו  ‡Ï Ï·‡¬»…««

ÔÈÚ LcÁ˙È ÁÈLn‰ ˙‡È··e¿ƒ««»ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿«
˙e‰n‰ ˙Èi‡¯ האלוקות של ¿ƒ«««

הרוחנית.

Ô·eÈ ‰Ê·e (‰51‰Ó Ìb »∆«««
‡˙‡ ÁÈLÓ Ï"Ê¯ e¯Ó‡M∆»¿««»ƒ«»»

‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï52, «¬»»«ƒ«»ƒ¿¿»
בתשובה  צדיקים להשיב בא משיח

‰·eLz‰ ÔÈÚ e‰Ó ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«ƒ¿««¿»
ÌÈ˜Ècva חטאו לא הצדיקים והרי ««ƒƒ

בתשובה? לשוב עליהם מה ועל

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡53 «»ƒ¿»¿ƒ≈»«
החסידות  ‰eLz·‰בתורת ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»

,‡˜Âc ÔBÚÂ ‡ËÁ ÏÚ BÈ‡≈«≈¿¿»«¿»
‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡l‡∆»ƒ¿««¿»

Ì„Bw‰ B·vÓe B„ÓÚnÓ ‰‡ÈˆÈ‰ ‰È‰zL נעלה למצב והתעלות ∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ«¬»«»«≈
‰Ì„Bwיותר, B·vnÓ ÔBˆ¯ Ú·N ‰È‰È ‡lL ‰Ê È„È ÏÚ אלא «¿≈∆∆…ƒ¿∆¿«»ƒ«»«≈

יותר. נעלה למצב להגיע lL‡ישאף ÌÈ˜Ècva Ìb CÈiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»«««ƒƒ∆…
Ì‰ Ìb È¯‰L ,ÔBÚÂ ‡ËÁ ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ CÈiL הצדיקים «»∆¿»ƒ¿»∆≈¿¿»∆¬≈«≈

Ì·vnÓ ˙‡ˆÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»≈ƒ«»»
,Ì„Bw‰ במצבם גם אם אפילו «≈

ועוון  חטא אצלם היה לא »ÏÚהקודם
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯c54ÏÈ‚¯ ‰È‰ ∆∆«¬«««»»»ƒ

ÈL „ÓÏÈ „Á‡ ˜¯t „BÓÏÏƒ¿∆∆∆»ƒ¿…¿≈
'eÎ ÌÈ˜¯t עבודת ענייני בכל וכך ¿»ƒ

והוספה  עילוי תמיד להיות יכול ה'

הקודם. למצב ביחס

BÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿»
ÁÈLÓ ÏL הצדיקים את להשיב ∆»ƒ«

È‰È‰בתשובה, B„È ÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«»ƒ¿∆
˙e‰n‰ ˙Èi‡¯ ÔÈÚ האלוקות של ƒ¿«¿ƒ«««

ÔÈ‡„Â,והרוחניות, Á¯BÓ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«¿»≈
˙eÓˆÚ ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«¿
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

האלוקות  עצם של הגילוי ≈¬‰¯Èתכלית
ÂÈÎ‡ÏÓa Ìb ˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï¿«≈»«¿«¿«¿»»

‰Ï‰z ÌÈNÈ55 הוא הכתוב לשון »ƒ»√»
ישים  ובמלאכיו יאמין לא בעבדיו 'הן

מאמין  לא שהקב"ה ופירושו תהלה'

מלאכיו  על אפילו וכן לעבדיו, אפילו

היא  והכוונה גדול, אור שם הקב"ה אין

גם  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שלגבי

מושלמים. לא È‰È‰המלאכים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿∆
Ê‡ המשיח ‰eLz·‰בימות ÔÈÚ »ƒ¿««¿»

ÌÏˆ‡ ‰È‰zL ,ÌÈ˜Ècva««ƒƒ∆ƒ¿∆∆¿»
Ì·vÓe Ì„ÓÚnÓ ‰‡ÈˆÈ‰«¿ƒ»ƒ«¬»»«»»
˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb „vÓ Ì„Bw‰«≈ƒ«ƒ»«¿
‰Ï‰z ÌÈNÈ ÂÈÎ‡ÏÓa ÌbL∆«¿«¿»»»ƒ»√»
יותר  הרבה למדריגה יתעלו והצדיקים

שיהיה  התשובה עניין וזהו גבוהה,

לבוא. לעתיד הצדיקים אצל
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טו `"iyz'd ,gqt ly oexg`

האדם 56ּׁשּכתּוב  מּכל מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְִִֶֶָָָָָָָֹֹֹ

ּבזה  ּומבֹואר האדמה, ּפני על ׁשּמׁשה 57אׁשר , ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

יהיּו ׁשּלא ּדמׁשיחא, ּדעקבתא הּדֹור את ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹראה

העלמֹות  אז ויהיּו והּׂשגה, להבנה ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָׁשּיכים

ּומּכל  ּומכּוּפל, ּכפּול חֹוׁש ויהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָוהסּתרים,

ׁשּלא  והיינּו, נפׁש, ּבמסירת מצוֹות יקּיימּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹמקֹום

אּלא  ּבעבֹודתם, יפריעּו לא ׁשההעלמֹות ּבלבד ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹזֹו

ּגּופא  וההסּתרים ההעלמֹות ׁשּמּצד זאת, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹעֹוד

זה  וענין ּכח, ותֹוספת התאּמצּות אצלם ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹיהיה

אפׁשר  ּבדר לֹומר ויׁש מׁשה. אצל ּביּטּול ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּפעל

העיּלּוי  את הרּגיׁש ׁשּמׁשה הּדברים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹּבפירּוׁש

סֹוף  אין ּומהּות עצמּות ּגיּלּוי ענין ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַָּדמׁשיח

צּדיקּיא  לאתבא אתא זה ידי ׁשעל הּוא, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּברּו

ּתנּועת  מׁשה אצל ּגם ּפעל זה וענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבתיּובּתא,

כּו' .58הּתׁשּובה ְַָ

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂו) מה אנפּת59ּגם ּכי הוי' אֹוד ¿∆ְְֲִֶַַַָָָָָ

ּבזה, ׁשהּכּוונה ּותנחמני, אּפ יׁשּוב ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבי

והענין  ּבי. ׁשאנפּת ּגּופא זה על ההֹודאה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתהיה

ּדאֹור  העבֹודה ּבמעלת לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּבזה,

וההסּתרים  ההעלמֹות ידי על ׁשּדוקא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָחֹוזר,

זה  על ה' אֹוד ולכן כּו'. יֹותר למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָמּגיעים

יהיה  חֹוזר ּדאֹור העבֹודה ידי על ּדוקא הּנה סֹוף ׁשּסֹוף ּכיון ּבי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאנפּת

ּומדּכא  מּפׁשענּו מחֹולל ׁשהּוא אטֿאּֿדער) (אּון וזה ּדמׁשיח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּגיּלּוי

סבלם 60מעוֹונֹותינּו ּומכאֹובינּו נׂשא הּוא חלינּו את לקראת 61, יֹוליכנּו , ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

והאמיּתית  הּׁשלימה חֹוזר 62הּגאּוּלה ּדאֹור העבֹודה מעלת ותתּגּלה יׁשּוב 58, , ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּותנחמני. ְְֲִֵַַאּפ
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ג.56) יב, וש"נ.57)בהעלותך ואילך. 215 ס"ע תרפ"ט תסד. ע' עטר"ת סה"מ (המו"ל).58)ראה קצת יב,59)חסר ישעי'

ה.60)א. נג, ד.61)שם רעא).62)שם, ע' שבט סה"מ תו"מ .202 ע' ח"ב (תו"מ פ"ט לגני באתי סד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂעל הפנימי e˙kM·הפירוש ‰Ó56בתורה‰LÓ LÈ‡‰Â ¿∆««∆»¿»ƒ…∆

¯‡B·Óe ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ»»¿…ƒ…»»»¬∆«¿≈»¬»»¿»
‰Êa57‰LnL הוא , כי עניו Úc˜·˙‡היה ¯Bc‰ ˙‡ ‰‡¯ »∆∆…∆»»∆«¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓcהמשיח לימות קרוב הגלות, זמן בסוף ,ÌÈÎiL eÈ‰È ‡lL ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«»ƒ
‰‚O‰Â ‰·‰Ï,אלוקות בענייני «¬»»¿«»»

Ê‡ eÈ‰ÈÂ'דמשיחא 'עקבתא בתקופת ¿ƒ¿»
‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰«¬»¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿∆
ÏkÓe ,ÏteÎÓe ÏeÙk CLBÁ∆»¿»ƒ»

ÌB˜Ó ישראל בני הקשיים כל למרות »
,LÙ ˙¯ÈÒÓa ˙BÂˆÓ eÓÈi˜È¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆
„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«
eÚÈ¯ÙÈ ‡Ï ˙BÓÏÚ‰‰L∆««¬»…«¿ƒ

Ì˙„B·Úa לעבוד מהם ימנעו ולא «¬»»
כראוי, ה' Ê‡˙,את „BÚ ‡l‡∆»…

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ „vnL∆ƒ«««¬»¿«∆¿≈ƒ
‡Ùeb עצמםÌÏˆ‡ ‰È‰È »ƒ¿∆∆¿»

˙eˆn‡˙‰ והתחזקות˙ÙÒB˙Â ƒ¿«¿¿∆∆
ÏehÈa ÏÚt ‰Ê ÔÈÚÂ ,Ák…«¿ƒ¿»∆»«ƒ

‰LÓ Ïˆ‡.עניו להיות לו וגרם ≈∆…∆
¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
‰LnL ,ÌÈ¯·c‰ Le¯ÈÙa¿≈«¿»ƒ∆…∆
ÁÈLÓc ÈelÈÚ‰ ˙‡ LÈb¯‰ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ«
˙eÓˆÚ ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«¿
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

‰Ê È„È ÏÚL העצמות גילוי בכוח ∆«¿≈∆
משיח ‡˙‡ ˆi˜Èc‡בא ‡·˙‡Ï »»«¬»»«ƒ«»

,‡z·eÈ˙a בתשובה צדיקים להשיב ƒ¿¿»
‰LÓ Ïˆ‡ Ìb ÏÚt ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»««≈∆…∆

'eÎ ‰·eLz‰ ˙Úez58 כפי ¿««¿»
הקודם  מהמצב יציאה של שהעניין

שייך  נעלה יותר למצב והתעלות

(ור  רבינו המו"ל במשה בהערות אה

הרבי  דברי ברשימת קצת חסר שכאן

במאמר).

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â59 ¿∆««∆»
לבוא  לעתיד על ישעיהו בנבואת

,ÈÓÁ˙e Et‡ ·eLÈ Èa zÙ‡ Èk 'ÈÂ‰ E„B‡ שבימות היינו ¿¬»»ƒ»«¿»ƒ»«¿¿«¬≈ƒ
ועל  הגלות על יודו עליה, צורך ירידה הייתה הגלות כיצד כשיראו המשיח,

בה, שהיה Ùeb‡הסבל ‰Ê ÏÚ ‰‡„B‰‰ ‰È‰zL ,‰Êa ‰Âek‰L∆««»»»∆∆ƒ¿∆«»»«∆»
Èaעצמו  zÙ‡L.הגלות של והייסורים הצער על Êa‰,היינו ÔÈÚ‰Â ∆»«¿»ƒ¿»ƒ¿»»∆

˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«
,¯ÊBÁ ¯B‡c ‰„B·Ú‰ ההתקרבות »¬»¿≈

של  בדרך התחתון, מצד לאלוקות

למעלה, מלמטה «¿»∆ÂcL˜‡העלאה
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ È„È ÏÚ«¿≈««¬»¿«∆¿≈ƒ
.'eÎ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈
zÙ‡L ‰Ê ÏÚ '‰ E„B‡ ÔÎÏÂ¿»≈¿«∆∆»«¿»
‰p‰ ÛBÒ ÛBqL ÔÂÈk ,Èaƒ≈»∆ƒ≈
¯B‡c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»¿

¯ÊBÁ אך יותר קשה עבודה שהיא ≈
יותר ‰ÈelÈbנעלית ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

¯ÚcŒ‡ŒË‡ Ôe‡) ‰ÊÂ ,ÁÈLÓc¿»ƒ«¿∆»»∆
אחד  ÏÏBÁÓואותו ‡e‰L (∆¿»

‡k„Óe eÚLtÓƒ¿»≈¿À»
eÈ˙BBÂÚÓ60‡e‰ eÈÏÁ ˙‡ , ≈¬≈∆√»≈

ÌÏ·Ò eÈ·B‡ÎÓe ‡N61, כמו »»«¿≈¿»»
מלך  על ישעיהו בנבואת שכתוב

אחד  אותו ≈eÎÈÏBÈƒהמשיח,
‰ÓÈÏM‰ ‰le‡b‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««¿»«¿≈»

˙ÈzÈÓ‡‰Â62˙ÏÚÓ ‰lb˙˙Â , ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿«∆«¬«
¯ÊBÁ ¯B‡c ‰„B·Ú‰58 שכעת »¬»¿≈

באופן  והעבודה בהעלם היא זו מעלה

בהעלמות  קשורה חוזר' 'אור של

האמור  היעוד בקיום «eLÈ·והסתרים,
.ÈÓÁ˙e Et‡«¿¿«¬≈ƒ
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השייכות דעניין המשפט ליום השלישי דווקא – כי עניין הרחמים הוא בקו האמצעי )שלישי( ובלשון ה'תקוני זוהר': "משפט עמודא 
דאמצעיתא . . דאיהו רחמי'".

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



טז

,gqt ly oexg` .c"qa
*d"kyz'd

‰ÁÂ'הוי ּביראת והריחֹו גֹו' הוי' רּוח עליו ¿»»ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָ

גֹו' ּכבׂש עם זאב וגר ּומבאר 1גֹו' , ְְְִֵֵֶֶָָ

ּבמאמרֹו אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת 

זה  מתאר 2ּדּבּורֿהּמתחיל אּלּו ׁשּבפסּוקים , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

לגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו מׁשיח ּביאת ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּנביא

ּדברים  ּכּמה ּבזה ואֹומר אמן, ּבימינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבמהרה

מבאר  ּבתחלה והנהגתֹו. הּמׁשיח למל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע

הוי' רּוח עליו ונחה - עצמֹו הּמׁשיח מל ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָמעלת

והריחֹו - הנהגתֹו את מבאר ואחרּֿכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָוגֹו',

ענין  הּוא "והריחֹו" [ׁשּגם וגֹו' הוי' ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָּביראת

ּדמֹורח  מֹוסיף 4וּדאין 3ּבהנהגתֹו, ּולאחריֿזה ,[ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּתהיה  הּמׁשיח ׁשהנהגת וגֹו', ּכבׂש עם זאב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוגר

ׁשּיפעֹול  ּכזה ּגם 5ּבאֹופן אּלא המדּבר ּבסּוג רק לא העֹולם, ּבכל אלקּות ּגלּוי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וכּו') ונמר (זאב החי הּדֹומם 6ּבסּוג ּבסּוג ּבּכתּוב 7ואפילּו ׁשּממׁשי ּוכמֹו ,8 ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּדעה  מלאה ּתהיה (ּדֹומם) הּגׁשמית הארץ ׁשּגם הוי', את ּדעה הארץ מלאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכי

הוי'. ֲֶָָאת

˜i„Óe,'הוי את ּדעה הארץ מלאה אז ׁשּיהיה ּדמּכיון להבין, ּדצרי ּבּמאמר, ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת .למל יצטרכּו ענין 9לּמה הּוא ּדמלּוכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(אף ההתנּׂש הּמל ׁשל הּציּוּויים וגם מהעם. ּומרֹומם מּובדל ּׁשהּמל מה אּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכרצֹונֹו) להנהיגם העם אל מתקרב ׁשהּמל ּדקירּוב, ּתנּועה הם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלכאֹורה
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של  וההתייחסות מהקירוב כתוצאה

העם  אל ‰Ìהמלך (10ÔÙB‡a ≈¿∆
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ּפקּודה 10הם  ּבדר והבּדלה, ּדרֹוממּות ּבאֹופן ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָ

ׁשהם  ּדמה העם, מּצד ּגם הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּוגזרה.

יֹודעים  ׁשהם מּפני לא הּוא הּמל ציּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹמקּימים

יראת  מּצד ּכיֿאם הּציּוּוי, טעם את ְִִִִִִִֶַַַַַַּומּׂשיגים

עלי אימתֹו ׁשּתהא ,הּמל ונמצא,11ואימת . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבאֹופן  הּוא להעם מהּמל ההׁשּפעה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּגם

ׁשּבין  ההפרׁש וזהּו והבּדלה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּדהתנּׂשאּות

הׁשּפעה  ּדענין ,ּדמל להׁשּפעה ּדרב ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָהׁשּפעה

להּתלמיד  מתקרב ׁשהרב מה הּוא ְְְְִִֵֶַַַַַָָּדרב

הּתלמיד) ּכלי לפיֿער ׂשכלֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ(ׁשּמצמצם

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשכל, את יּׂשיג ׁשהּתלמיד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּבאֹופן

למעלה  מהעם, מּובדלת היא ּדמל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהׁשּפעה

אּלּו ענינים ּדׁשני והּׁשרׁש ׁשּלהם. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהּׂשכל

הּוא  (ּודמל ּדרב ּדיׁש12(הׁשּפעה ּבּתֹורה, ּגם ְְְְֵֶֶַַַַָָָ

ענינים  ּדיׁשנם אּלּו. ענינים ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּה

היא  הּתֹורה עצם אבל ּבּׂשכל, ׁשּנתלּבׁשּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה

מהּׂשכל  ׁשני 13למעלה יתּגּלּו ּולעתידֿלבא, . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּובׁשם  רב ּבׁשם נקרא ּׁשּמׁשיח מה ּדזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהענינים.

ּתֹורה  ילּמד ׁשּמׁשיח זה על ּדנֹוסף הינּו, ,ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמל

יׂשראל  ודעת 14לכל טעם טּוב לכּולם ויׁשּפיע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

זֹו הׁשּפעה ׁשּמּצד הּתֹורה, ּבפנימּיּות ְְְִִִִֶַַַָָָּבסֹודֹות,

יּׂשיג  ּבעצמֹו הּוא הּנה רב, ּבׁשם מׁשיח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנקרא

ּבהּׂשגה, ּׁשּיׁשּפיע מּמה קץ לאין יֹותר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהרּבה

מּקיף, ּבבחינת ּתהיה אּלּו ּדענינים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוההׁשּפעה

לכאֹורה, להֹוסיף ויׁש .ּדמל הׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבדּוגמת

הּידּוע  (מה 15ּדעלּֿפי ּדמׁשיח הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְִִִֶַַַַַַָָָ

יה  העם) ּכל את ּדראּיה ׁשּילּמד ּבאֹופן יה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדהענינים  מּזה, מּובן מהּׂשגה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה
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(10.45 ע' ה'תש"ח סה"מ בארוכה רפ"ב.11)ראה מלכים הל' רמב"ם טו. יז, שופטים עה"פ ספרי במשנה. א כב, סנהדרין

אֿב).12) קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל - בתורה מענינם שמשתלשלים דעולם הענינים בארוכה 13)ככל ראה

וש"נ. פ"ד. ואילך) קסד ע' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת ה'תשל"ח נ"ח מצות ת"ר א.14)ד"ה יז, צו לקו"ת ראה

פנ"ו. האמונה שער רסא. ע' ח"א התורה פרשיות אדה"ז וידבר 15)מאמרי סד"ה פ"ס. האמונה שער אֿב. שם, לקו"ת

ועוד. תרצ"ט. (השני) אלקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïc·‰Â ˙eÓÓB¯c,מהעם המלך Ê‚e¯‰של ‰„e˜t C¯„a ולא ¿¿¿«¿»»¿∆∆¿»¿≈»

שלו  להחלטות הנימוקים את לעם מסביר העם, אל יורד שהמלך באופן

הדברים. את לקבל אותם והגזירות ÔÎÂומשכנע הפקודות המלך שמצד כשם ¿≈
כך והתנשאות, רוממות מתוך לעם Óc‰ניתנות ,ÌÚ‰ „vÓ Ìb ‡e‰«ƒ«»»¿«

CÏn‰ ÈeeÈˆ ÌÈÓi˜Ó Ì‰L∆≈¿«¿ƒƒ«∆∆
ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ÈtÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆≈¿ƒ

ÌÈ‚ÈOÓe והבנתם ‡˙בשכלם «ƒƒ∆
Ì‡ŒÈk ,ÈeeÈv‰ ÌÚË אלא„vÓ «««ƒƒƒƒ«

,CÏn‰ ˙ÓÈ‡Â ˙‡¯È כמאמר ƒ¿«¿≈««∆∆
הפסוק על ז"ל ≈¿∆zL‰‡חכמינו

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡11ÌbL ,‡ˆÓÂ . ≈»»∆¿ƒ¿»∆«
ÌÚ‰Ï CÏn‰Ó ‰ÚtL‰‰ ולא ««¿»»≈«∆∆¿»»
עצמו מצד המלך של מצבו ‰e‡רק

.‰Ïc·‰Â ˙e‡O˙‰c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«¿¿«¿»»
L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆«∆¿≈∆≈
·¯c ‰ÚtL‰לתלמיד‰ÚtL‰Ï «¿»»¿«««¿»»

CÏÓc,לעם‰ÚtL‰ ÔÈÚc ¿∆∆¿ƒ¿««¿»»
·¯˜˙Ó ·¯‰L ‰Ó ‡e‰ ·¯c¿««∆»«ƒ¿»≈
˙‡ ÌˆÓˆnL) „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ∆¿«¿≈∆

BÏÎN ועמוק גדול הוא עצמו שמצד ƒ¿
C¯ÚŒÈÙÏ וההכלה הקליטה יכולת ¿ƒ∆∆

שלÈÏkשל ‰ÈÓÏz„)השכל ¿≈««¿ƒ
˙‡ ‚ÈOÈ „ÈÓÏz‰L ÔÙB‡a¿∆∆««¿ƒ«ƒ∆

ÏÎO‰ לתלמיד הדברים והתאמת «≈∆
הרב  של התקרבות ידי על היא

‰ÚtL‰לתלמיד, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»»
CÏÓcלעם˙Ï„·eÓ ‡È‰ ¿∆∆ƒ¿∆∆

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,ÌÚ‰Ó≈»»¿«¿»≈«≈∆
Ì‰lL לעם מצווה שהמלך כאמור ∆»∆

ומשכנע  מסביר ואינו וגזירות פקודות

כך. לעשות יש מדוע

el‡ ÌÈÈÚ ÈLc L¯M‰Â¿«…∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
לעיל ( האמורים ההשפעה סוגי שני

‡e‰ (CÏÓ„e ·¯c ‰ÚtL‰12 «¿»»¿«¿∆∆
(˙Ó‚ec) da LÈc ,‰¯Bza Ìb««»¿≈»¿«

el‡ ÌÈÈÚ ÈL בדרך השפעה ¿≈ƒ¿»ƒ≈
של  באופן והשפעה המקבל אל קירוב

והבדלה. ÌÈÈÚרוממות ÌLÈc¿∆¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎOa eLaÏ˙pL ‰¯Bza«»∆ƒ¿«¿«≈∆

תלמידו, עם הרב כלימוד קירוב מתוך הוא בהם ÌˆÚוהלימוד Ï·‡¬»∆∆

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰13 המוגבל האנושי בשכל נתפסת ואינה «»ƒ¿«¿»≈«≈∆
על  המלך השפעת כמו רוממות, בדרך הוא התורה לימוד התורה, עצם ומצד

‰ÌÈÈÚהעם. ÈL elb˙È ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏe.שבתורה e‰Êcהאמורים ¿»ƒ»…ƒ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆
על הפנימי ˜¯‡הטעם ÁÈLnM ‰Óשמות ¯·בשני ÌLa עניין «∆»ƒ«ƒ¿»¿≈«

CÏÓהקירוב ÌL·e,הרוממות עניין ¿≈∆∆
ÁÈLnL ‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,eÈ‰«¿¿»«∆∆»ƒ«
כי  קירוב מתוך ישראל לעם תורה ילמד

Ï‡¯NÈהוא ÏÎÏ ‰¯Bz „nÏÈ14 ¿«≈»¿»ƒ¿»≈
ÌÚË ·eË ÌÏeÎÏ ÚÈtLÈÂ¿«¿ƒ«¿»««
˙eiÓÈÙa ,˙B„BÒa ˙Ú„Â»««¿ƒ¿ƒƒ
BÊ ‰ÚtL‰ „vnL ,‰¯Bz‰«»∆ƒ««¿»»
‰p‰ ,·¯ ÌLa ÁÈLÓ ‡¯˜ƒ¿»»ƒ«¿≈«ƒ≈

‚ÈOÈ BÓˆÚa ‡e‰ התורה בלימוד ¿«¿«ƒ
ı˜ ÔÈ‡Ï ¯˙BÈ ‰a¯‰,סוף ללא «¿≈≈¿≈≈

שיעור ÚÈtLiMלאין ‰nÓ לבני ƒ«∆«¿ƒ«
ÚtL‰‰Â‰ישראל  ,‰‚O‰a¿«»»¿««¿»»

el‡ ÌÈÈÚc שהם בעצמו, שישיג ¿ƒ¿»ƒ≈
שהוא  מהדברים שיעור לאין נעלים

ישראל  לבני ÈÁ·a˙משפיע ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ונקלט מושג ואינו מלמעלה «ƒ

‰ÚtL‰בפנימיות, ˙Ó‚e„a¿¿««¿»»
CÏÓc.ורוממות הבדלה מתוך שהיא ¿∆∆

ŒÏÚc ,‰¯B‡ÎÏ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿»¿«
Úe„i‰ Èt15 החסידות בתורת ƒ«»«

) ÁÈLÓc ‰¯Bz‰ „eÓÈlL ואין ∆ƒ«»¿»ƒ«
משיח  של התורה ללימוד רק הכוונה

גם אלא Ïkעצמו ˙‡ „nÏiL ‰Ó«∆¿«≈∆»
‰i‡¯c ÔÙB‡a ‰È‰È (ÌÚ‰»»ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ»

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL על (וכמבואר ∆¿«¿»≈«»»
תורה  ב'לקוטי "...כך צו: פרשת '

מבחינת  שלמעלה ממש ראיה בבחינת

... אותיות עלֿידי שהיא והבנה שמיעה

האריז"ל  גבי ... שכתוב מה עלֿדרך

שמע  השבת ביום השינה שבשעת

ובלעם  בלק בפרשת מעלה של בישיבה

לפרשם  יכול שלא מה נפלאים דברים

תמוה  וזה רצופים. שנים בשמונים

במחשבתו  לתפוס יכול איך לכאורה

בדבור  לומר שצריך מה אחת בשעה

עצמיות  ראיית דהיינו ראיה בבחינת היה שהשגתו הוא הענין ... שנה שמונים
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ׁשאינם  ּכאּלּו ענינים הם ּדמל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשּפיע

ׁשּלמעלה  ּבראּיה אפילּו ּבגלּוי לבא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹיכֹולים

יהיה  ׁשּמׁשיח זה מּצד ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּׂשכל,

אּלא  אּלּו, ענינים ּגם ליׂשראל יגּלה ,מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ(ּגם)

מּקיף. ּבדר יהיה אּלּו ּדענינים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּגלּוי

הן 16ּבּמאמר CÈLÓÓeב) (הינּו, זה ּדכל , «¿ƒְְֲֵֶַַַָָ

ההׁשּפעה  והן ּדרב, ְְְְֵַַַַַָָָָההׁשּפעה

העבֹודה 17ּדמל הקּדמת עלֿידי ּדוקא ּבא ( ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדזמן  העבֹודה ׁשל הּׁשּיכּות ּולהבין הּגלּות. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּדזמן

ּבּמאמר  מקּדים ּדלעתידֿלבא, להּגילּוי ,18הּגלּות ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ

ׁשּבזמן  וההסּתרים ההעלמֹות ורּבּוי ּגֹודל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּצד

ּבדר הּוא הּגלּות ּבזמן העבֹודה עקר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָהּגלּות,

ּבפֹועל  ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום חזק להיֹות ְְְְִִִִַַָָָָנּצחֹון,

ּומעּכב. מֹונע ׁשּום עם להתחּׁשב מּבלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָמּמׁש,

ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ענין הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָּדבכללּות

המסירּותֿנפׁש ּדענין ודעת, מּטעם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּכיֿאם  ׁשקלאֿוטריא, ּבׁשּום נכנס ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

ּכלל  אחר.19ׁשאיֿאפׁשר ּבאֹופן להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

ÔÈÚ‰Â יׂשראל ּכל היּו הּבית ּדבזמן הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָ

עליֹונה  ׁשהיּו20ּבמדרגה זה על ּדנֹוסף , ְְְְֵֶֶֶַַָָָָ

ּגדֹולה  הּׂשגה היתה 21ּבעלי לרגל ּבעליתם הּנה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מהּׂשגה) (ׁשּלמעלה ּבאלקּות ראּיה ּגם ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאצלם

ׁשּכתּוב  ּפע 22ּכמֹו גֹו'ׁשלׁש יראה ּבׁשנה מים ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

לראֹות  ּבא ּכ לראֹות, ׁשּבא מהּֿׁשאין23ּֿוכׁשם  , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכתיב  הּגלּות ּבזמן רז"ל 24ּכן ואמרּו יׁשנה, 25אני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
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בתחילתו.16) תש"ט הנ"ל במעשינו 17)ד"ה תלויים דלע"ל הגילויים שכל מזה גם וכמובן זה". ב"כל הפשוט כפירוש

רפל"ז). תניא (ראה הגלות בזמן ו"לעיל",18)ועבודתינו לעיל", שנתבאר מה תחילה להקדים "יש בתחילתו הנ"ל במאמר

באריכות. אלו ענינים מבאר ונחה, ד"ה המאמר שלפני תש"ט חגה"פ המשך ספי"ח.19)במאמרי תניא אין 20)ראה ד"ה

ואילך). רסג ע' תרפ"ה (סה"מ פ"ו תרפ"ה בטרוניא בא 122).21)הקב"ה (ע' סי"ד תש"ט חגה"פ המשך גם וראה שם.

כג.22) לד, תשא יז. כג, א.23)משפטים ב, חגיגה ב.24)ראה ה, א.25)שה"ש צה, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  והיא אותיות בבחינת והשגה בבינה שמתלבשת כמו ולא החכמה

שמשיג  שמה שיתכן עד ואותיות בהשגה שמלובש כמו השכל מבחינת מעלה

על  יצטרך באותיות להלבישה כשירצה ושתיים, בשעה החכמה ראיית בבחינת

שנה"), פ' או ס' זמן ÚÈtLiLזה ÌÈÈÚ‰c ,‰fÓ Ô·eÓ משיח »ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ«
ÌÈÈÚ Ì‰ CÏÓc ÔÙB‡a¿∆¿∆∆≈ƒ¿»ƒ
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L el‡k»≈∆≈»¿ƒ»…
‰i‡¯a eÏÈÙ‡ ÈeÏ‚a¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ילמד שאותם ∆¿«¿»≈«≈∆
רב, בתור העם כל את »¿ŒÛ‡Âמשיח

ÁÈLnL ‰Ê „vÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«∆∆»ƒ«
‰l‚È ,CÏÓ (Ìb) ‰È‰Èƒ¿∆«∆∆¿«∆

el‡ ÌÈÈÚ Ìb Ï‡¯NÈÏ שהם ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ≈
אפילו  לגמרי, מהתגלות למעלה

ראיה, של באופן מהתגלות למעלה

el‡ ÌÈÈÚc ÈeÏb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
ÛÈwÓ C¯„a ‰È‰È גם אכן כלומר, ƒ¿∆¿∆∆«ƒ

יחדרו  לא אבל יתגלו אלו עניינים

'מקיף' בדרך יישארו אלא בפנימיות

מלמעלה.

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na16,תש"ט שנת של הנזכר ««¬»

‰ÚtL‰‰ Ô‰ ,eÈ‰) ‰Ê ÏÎc¿»∆«¿≈««¿»»
·¯c,קירוב של בדרך Ô‰Âהבאה ¿«¿≈

CÏÓc ‰ÚtL‰‰17 בדרך הבאה ««¿»»¿∆∆
שמשיח  והתנשאות, רוממות של

לבוא  לעתיד ישראל לעם a‡ישפיע (»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»«

‰‰„B·Ú ישראל בני של ה' עבודת »¬»
˙eÏb‰ ÔÓÊc והכנה הקדמה שהיא ƒ¿««»

כפי  המשיח, ימות של להשפעות

להלן. שיתבאר

‰„B·Ú‰ ÏL ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»∆»¬»
ישראל בני ‰eÏb˙של ÔÓÊcƒ¿««»

ÈeÏÈb‰Ï האלוקי האור של ¿«ƒ
…«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,וההשפעות

¯Ó‡na ÌÈc˜Ó18ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Èea¯Â Ï„Bb „vnL , «¿ƒ««¬»∆ƒ«∆¿ƒ««¿»¿«∆¿≈ƒ
האלוקות  ועל הרוחניות ÔÓÊaעל ‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»ƒ«»¬»ƒ¿«

‡e‰ ˙eÏb‰ והשגה בהבנה גבוהות דרגות של נעלית בעבודה כך כל לא «»
אלא ה' ויראת ה' באהבת או ÔBÁvבאלוקות C¯„a על והתגברות ¿∆∆ƒ»

וההסתרים, BˆÓe˙ההעלמות ‰¯Bz‰ Ìei˜a ˜ÊÁ ˙BÈ‰Ï במעשה ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ¿
,LnÓ ÏÚBÙa בעבודת גבוהה רוחנית בדרגה נמצא לא האדם כאשר גם ¿««»

והלב kÚÓe·המוח ÚBÓ ÌeL ÌÚ ·MÁ˙‰Ï ÈÏaÓ התורה מקיום ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿«≈
בפועל. במעשה ניצחון eÏÏÎ·c˙והמצוות בדרך ה' עבודת כללי באופן ¿ƒ¿»

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL LÙ∆∆∆¿«¿»ƒ««»««
והשכל  שההיגיון למה ומעבר מעל

מחייב, ‰Œ˙e¯ÈÒÓהאנושי ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒ
ÌeLa ÒÎ BÈ‡L ‡e‰ LÙ∆∆∆≈ƒ¿»¿

,‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L להיות וההחלטה «¿»¿«¿»
המצוות  ובקיום התורה בלימוד חזק

ובחינת  דיון לאחר לא היא בפועל

השונים  מתוך Ì‡ŒÈkהשיקולים ƒƒ
תקיפה והחליטה «¿∆LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ¯הנחה

ייתכן ÏÏk19ÔÙB‡aלא ˙BÈ‰Ï ¿»ƒ¿¿∆
.¯Á‡«≈

˙Èa‰ ÔÓÊ·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««ƒ
קיים  היה המקדש בית Ïkכאשר eÈ‰»»

‰‚¯„Óa Ï‡¯NÈ רוחנית ƒ¿»≈¿«¿≈»
‰BÈÏÚ20‰Ê ÏÚ ÛÒBc , ∆¿»¿»«∆

‰‚O‰ ÈÏÚa eÈ‰L שכלית והבנה ∆»«¬≈«»»
‰ÏB„b21,אלוקות ובענייני בתורה ¿»

Ï‚¯Ï Ì˙ÈÏÚa ‰p‰ לבית ƒ≈«¬ƒ»»»∆∆
השבועות  בחג הפסח, בחג המקדש

הסוכות Ìbובחג ÌÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿»«
‰ÏÚÓlL) ˙e˜Ï‡a ‰i‡¿̄ƒ»∆¡…∆¿«¿»

‰‚O‰Ó דומה אינה שהרי שכלית, ≈«»»
הקליטה  הראיה ובחוש לשמיעה ראיה

יותר  והרבה חזקה יותר הרבה היא

שכלית  והשגה הבנה מאשר )מוחשית
·e˙kL BÓk22 אודות בתורה ¿∆»

בחגים  לרגל לעלות …«LÏLהמצווה
'B‚ ‰‡¯È ‰La ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈»∆

‡aL ÌLÎe המקדש לבית האדם ¿≈∆»
ה'B‡¯Ï˙כדי a‡לפני Ck , ≈»»»

˙B‡¯Ï23,האלוקי הגילוי ‰eÏb˙את ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לאחר ƒ¿«∆≈≈ƒ¿««»
בגלוי  אלוקות לראות אפשרות אין כאשר המקדש, בית ‡È˙k24È·חורבן ¿ƒ¬ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,‰LÈ25 רוחני במצב נמצאת ישראל כנסת בו זה שמצב ¿≈»¿»¿««
ובחלישות, בתרדמה נמצאים האדם של הנפש כוחות בה ל'שינה' הדומה ירוד
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יט d"kyz'd ,gqt ly oexg`

ּכל  מתעּלמים ּכפׁשּוטּה ׁשּבׁשינה ּדכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבגלּותא,

ׁשּבעת  הּׂשכל, מּכח מתחיל הּפנימּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּכחֹות

ּכח  אּלא  נׁשאר  ולא הּׂשכל ּכח מסּתּלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּׁשינה

הּׁשינה)26המדּמה  (ׁשּמּצד ההתעּלמּות ועקר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאברי  ּגם נּכר ׁשּזה (ועד הראּיה ּבכח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

העינים) נסּגרים הּׁשינה ׁשּבעת כן 27הּגּוף, ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּדגלּות  ההעלם ּדעקר ּדגלּות, ּבּׁשינה ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהּוא

הראּיה  יׁשנּה לא הּגלּות ׁשּבזמן מה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּוא

ראינּו לא אתֹותינּו ההּׂשגה 28ּבאלקּות, וגם , ְֱִֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבער אינּה הּגלּות) ּבזמן ּגם (ׁשּיׁשנּה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבאלקּות

ׁשההּׂשגה  ועד הּבית, ׁשּבזמן לההּׂשגה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָּכלל

היא  הּבית) ׁשּבזמן ההּׂשגה (לגּבי הּגלּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבזמן

ׁשּבׁשינה  המדּמה ּכח ּגם 29ּבדּוגמת זה, ּומּצד . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּכדבעי. אינּה הּגלּות) (ׁשּבזמן ויראה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאהבה

להיֹות  איֿאפׁשר הּגלּות ׁשּבזמן לזה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדנֹוסף

ּדוקא  ׁשּבא ּפנימי) (ּבטּול ּדהׁשּתחואה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהּבטּול

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבאלקּות, הראּיה אנּו30מּצד ואין ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ

,לפני ּולהׁשּתחֹות ולראֹות לעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָיכֹולים

ולראֹות, לעלֹות יכֹולים אנּו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדמּכיון

להיֹות  להׁשּתחֹות (ּגם) יכֹולים אנּו אין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָּבמילא

ּפנימי  ּבטּול חיצֹוני'31ּבבחינת ה'ּבטּול ּגם הּנה , ְְִִִִִִִִִֵַַַ

ּדכריעה) אלקּות 32(ּבטּול הּׂשגת מּצד ׁשּבא , ְֱִִִִֶַַַָָָֹ

ּג ּבכללּות, ּכדבעי,(ׁשּיׁשנֹו, אינֹו הּגלּות), ּבזמן ם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּגלּות  ׁשּבזמן ּבאלקּות ההּׂשגה ׁשּגם ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכיון

ׁשּבזמן  העבֹודה ועקר אמּתית, הּׂשגה ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאינּה

ּובזמן  לעיל. ּכּנזּכר נּצחֹון, ּבדר הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגלּות

הּמֹוחין  מתמעטים לדֹור מּדֹור הּנה ּגּופא, ְְֲִִִִִֵַַַָָהּגלּות
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ג.26) כח, וישב תשי"ג 27)תו"א (סה"מ ואילך [פ"ג תשי"ג בשלום פדה ד"ה - ובארוכה ואילך. צט ס"ע תרס"ט סה"מ

ואילך)]. מט ט.28)ע' עד, ובכ"מ.29)תהלים קא. ע' שם תרס"ט סה"מ שם. דיו"ט.30)תו"א מוסף לקו"ת 31)בתפלת

.(108 (ע' פ"ב תש"ט חגה"פ המשך ב. צח, 109).32)ברכה (ע' פ"ג הנ"ל המשך בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נמצאים ישראל בני כאשר ÈLaL‰בגלות,eÏ‚a˙‡הוא BÓÎc ¿»»ƒ¿∆¿≈»

˙BÁk Ïk ÌÈÓlÚ˙Ó dËeLÙkהנפשÌÈiÓÈt‰ פועלים ואינם ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒƒƒ
lzÒÓ˜בגלוי, ‰ÈM‰ ˙ÚaL ,ÏÎO‰ ÁkÓ ÏÈÁ˙Ó ונעלם עולה «¿ƒƒ…««≈∆∆¿≈«≈»ƒ¿«≈

¯‡L ‡ÏÂ ÏÎO‰ Ákלפעול ‰n„Ó‰וממשיך Ák ‡l‡26, כוח …««≈∆¿…ƒ¿»∆»…««¿«∆
המוח  של פעולה אמנם שהוא הדמיון

ההבנה  כוח לעומת אבל והשכל,

מועט  דבר הוא הדמיון כוח וההשגה,

‰‰˙eÓlÚ˙ונחות, ¯˜ÚÂ וההסתר ¿ƒ««ƒ¿«¿
ÁÎa ‡e‰ (‰ÈM‰ „vnL)∆ƒ««≈»¿…«

‰fL „ÚÂ) ‰i‡¯‰ ההתעלמות »¿ƒ»¿«∆∆
הראיה  כוח È¯·‡aשל Ìb ¯kƒ»«¿≈¿≈

,Ûeb‰ כמו האברים, משאר ובשונה «
שהתעלמות  והרגליים הידיים למשל

כוח  המעשה, (כוח שבהם הכוחות

שינוי  שום בהם פועלת אינה ההליכה)

כוח  של ההתעלמות הרי חיצוני,

בעין  ניכרת השינה בעת הראיה

ÌÈ¯bÒהגשמית ‰ÈM‰ ˙ÚaL∆¿≈«≈»ƒ¿»ƒ
(ÌÈÈÚ‰27Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk , »≈«ƒ¿≈«
‰ÈMaהרוחני eÏ‚c˙,במובן «≈»¿»

ÌÏÚ‰‰ ¯˜Úc האלוקי האור על ¿ƒ««∆¿≈
ה'שינה' Ó‰ומצב ‡e‰ ˙eÏ‚c¿»«

dLÈ ‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL לא ∆ƒ¿««»…∆¿»
e˜Ï‡a˙,קיימת  ‰i‡¯‰ וההעלם »¿ƒ»∆¡…

של  באופן הוא ≈…‡˙eÈ˙Bוההסתר
eÈ‡¯ ‡Ï28, אותות רואים לא …»ƒ

e˜Ï‡a˙ומופתים, ‰‚O‰‰ Ì‚Â¿«««»»∆¡…
dLiL) יותר הרבה בדרגה כי אם ∆∆¿»

‡dÈנמוכה (˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb«ƒ¿««»≈»
ÏÏk C¯Úa יחס כל ללא היא ¿∆∆¿»

ישראל O‰‰Ï‚‰והשוואה בני של ¿««»»
ÚÂ„באלוקות ,˙Èa‰ ÔÓÊaL כדי ∆ƒ¿«««ƒ¿«

הבית  בזמן ההשגה בין הפער גדול כך

כעת  שישנה להשגה באלוקות

ÔÓÊaLבאלוקות ‰‚O‰‰L∆««»»∆ƒ¿«
ÔÓÊaL ‰‚O‰‰ Èa‚Ï) ˙eÏb‰«»¿«≈««»»∆ƒ¿«
Ák ˙Ó‚e„a ‡È‰ (˙Èa‰««ƒƒ¿¿«…«

‰ÈLaL ‰n„Ó‰29 הדמיון כוח «¿«∆∆«≈»
בשעה  הפועל וההבנה התפיסה של השכל כוח לעומת השינה, בעת הפועל

ער. Ê‰,שהאדם „vÓe ברמה היא הגלות שבזמן וההשגה שההבנה מאחר ƒ«∆
הבית, שבזמן מזו שיעור לאין ÈÂ¯‡‰נמוכה ‰·‰‡‰ Ìb של הרגשות «»«¬»¿ƒ¿»

ה' ויראת ה' ÈÚ·„kאהבת dÈ‡ (˙eÏb‰ ÔÓÊaL) נמוכה ברמה אלא ∆ƒ¿««»≈»ƒ¿»≈

וממשיך  קיים. המקדש שבית בזמן שהיו והיראה האהבה לעומת שיעור לאין

נמוכה ברמה היא הגלות שבזמן והיראה האהבה מדוע ÊÏ‰ומפרט ÛÒBc¿»¿∆
¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL יכול ÂÁzL‰c‡‰לא ÏeËa‰ ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿««»ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»»

(ÈÓÈt ÏeËa) היו בחגים לרגל העולים קיים, היה המקדש שבית בזמן ƒ¿ƒƒ
שבה  וההשתחווייה ה' לפני משתחווים

כשראשו  הקרקע על נשכב האדם

התבטלות  מסמלת בשווה הם ורגליו

והיישות  המציאות של עמוקה פנימית

יכול  לא זה וביטול שלו, העצמית

כיוון הגלות בזמן «∆aL‡להיות
,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ „vÓ ‡˜Âc«¿»ƒ«»¿ƒ»∆¡…
האלוקי  הגילוי מעוצמת נובע הביטול

בעלותו  המקדש בבית רואה שהאדם

e˙kL·לרגל, BÓÎe30 בנוסח ¿∆»
הגלות, זמן לגבי מוסף ≈¿ÔÈ‡Âתפילת

ÌÈÏBÎÈ e‡ הזה BÏÚÏ˙בזמן »¿ƒ«¬
,EÈÙÏ ˙BÁzL‰Ïe ˙B‡¯ÏÂ¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆
ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆≈»¿ƒ

˙BÏÚÏ המקדש B‡¯ÏÂ˙לבית «¬¿≈»
בזמן  שהיה כפי בגלוי אלוקות ולראות

קיים, המקדש ‡ÔÈשבית ‡ÏÈÓa¿≈»≈
˙BÁzL‰Ï (Ìb) ÌÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¿ƒ¿«¬

ÈÓÈt ÏeËa ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï31 ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ
לכך, בנוסף לרגל, בעלייה שהיה כפי

'ÈBˆÈÁ ÏeËa'‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒƒƒ
‰ÚÈ¯Îc ÏeËa) לא האדם כאשר ƒƒ¿ƒ»

הם  והרגל שהראש באופן משתחווה

הדבר  ומתכופף, כורע רק אלא בשווה

מאשר  נמוכה יותר ברמה ביטול מסמל

חיצוני  ביטול aL‡32)השתחוואה, ,∆»
,BLiL) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ „vÓƒ««»«¡…∆∆¿

ÓÊa Ìb ,˙eÏÏÎa˙eÏb‰ Ô אלא ƒ¿»«ƒ¿««»
שהייתה  והנעלית הגבוהה ברמה שאינו

קיים  היה המקדש שבית הנה ),בזמן

החיצוני, זה, ביטול ≈‡BÈגם
,ÈÚ·„k,להיות שצריך ÔÂÈkÓכפי ƒ¿»≈ƒ≈»

ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡a ‰‚O‰‰ ÌbL∆«««»»∆¡…∆ƒ¿«
˙eÏb‰ היא כללי שבאופן למרות «»

‰eÏb˙קיימת ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ¯˜ÚÂ ,˙ÈzÓ‡ ‰‚O‰ dÈ‡≈»«»»¬ƒƒ¿ƒ«»¬»∆ƒ¿««»
ÔBÁv C¯„a ‡e‰ המונעים את לנצח וההסתרים, ההעלמות על להתגבר ¿∆∆ƒ»

בפועל, למעשה ומצוות תורה ולקיים ÔÓÊ·eומעכבים .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈ƒ¿«
‡Ùeb ˙eÏb‰,עצמוÌÈËÚÓ˙Ó ¯B„Ï ¯BcÓ ‰p‰ ומתקטנים «»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
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ׁשאינם  ּכאּלּו ענינים הם ּדמל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשּפיע

ׁשּלמעלה  ּבראּיה אפילּו ּבגלּוי לבא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹיכֹולים

יהיה  ׁשּמׁשיח זה מּצד ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּׂשכל,

אּלא  אּלּו, ענינים ּגם ליׂשראל יגּלה ,מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ(ּגם)

מּקיף. ּבדר יהיה אּלּו ּדענינים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּגלּוי

הן 16ּבּמאמר CÈLÓÓeב) (הינּו, זה ּדכל , «¿ƒְְֲֵֶַַַָָ

ההׁשּפעה  והן ּדרב, ְְְְֵַַַַַָָָָההׁשּפעה

העבֹודה 17ּדמל הקּדמת עלֿידי ּדוקא ּבא ( ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדזמן  העבֹודה ׁשל הּׁשּיכּות ּולהבין הּגלּות. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּדזמן

ּבּמאמר  מקּדים ּדלעתידֿלבא, להּגילּוי ,18הּגלּות ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ

ׁשּבזמן  וההסּתרים ההעלמֹות ורּבּוי ּגֹודל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּצד

ּבדר הּוא הּגלּות ּבזמן העבֹודה עקר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָהּגלּות,

ּבפֹועל  ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום חזק להיֹות ְְְְִִִִַַָָָָנּצחֹון,

ּומעּכב. מֹונע ׁשּום עם להתחּׁשב מּבלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָמּמׁש,

ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ענין הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָּדבכללּות

המסירּותֿנפׁש ּדענין ודעת, מּטעם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּכיֿאם  ׁשקלאֿוטריא, ּבׁשּום נכנס ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

ּכלל  אחר.19ׁשאיֿאפׁשר ּבאֹופן להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

ÔÈÚ‰Â יׂשראל ּכל היּו הּבית ּדבזמן הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָ

עליֹונה  ׁשהיּו20ּבמדרגה זה על ּדנֹוסף , ְְְְֵֶֶֶַַָָָָ

ּגדֹולה  הּׂשגה היתה 21ּבעלי לרגל ּבעליתם הּנה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מהּׂשגה) (ׁשּלמעלה ּבאלקּות ראּיה ּגם ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאצלם

ׁשּכתּוב  ּפע 22ּכמֹו גֹו'ׁשלׁש יראה ּבׁשנה מים ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

לראֹות  ּבא ּכ לראֹות, ׁשּבא מהּֿׁשאין23ּֿוכׁשם  , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכתיב  הּגלּות ּבזמן רז"ל 24ּכן ואמרּו יׁשנה, 25אני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
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בתחילתו.16) תש"ט הנ"ל במעשינו 17)ד"ה תלויים דלע"ל הגילויים שכל מזה גם וכמובן זה". ב"כל הפשוט כפירוש

רפל"ז). תניא (ראה הגלות בזמן ו"לעיל",18)ועבודתינו לעיל", שנתבאר מה תחילה להקדים "יש בתחילתו הנ"ל במאמר

באריכות. אלו ענינים מבאר ונחה, ד"ה המאמר שלפני תש"ט חגה"פ המשך ספי"ח.19)במאמרי תניא אין 20)ראה ד"ה

ואילך). רסג ע' תרפ"ה (סה"מ פ"ו תרפ"ה בטרוניא בא 122).21)הקב"ה (ע' סי"ד תש"ט חגה"פ המשך גם וראה שם.

כג.22) לד, תשא יז. כג, א.23)משפטים ב, חגיגה ב.24)ראה ה, א.25)שה"ש צה, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  והיא אותיות בבחינת והשגה בבינה שמתלבשת כמו ולא החכמה

שמשיג  שמה שיתכן עד ואותיות בהשגה שמלובש כמו השכל מבחינת מעלה

על  יצטרך באותיות להלבישה כשירצה ושתיים, בשעה החכמה ראיית בבחינת

שנה"), פ' או ס' זמן ÚÈtLiLזה ÌÈÈÚ‰c ,‰fÓ Ô·eÓ משיח »ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ«
ÌÈÈÚ Ì‰ CÏÓc ÔÙB‡a¿∆¿∆∆≈ƒ¿»ƒ
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L el‡k»≈∆≈»¿ƒ»…
‰i‡¯a eÏÈÙ‡ ÈeÏ‚a¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ילמד שאותם ∆¿«¿»≈«≈∆
רב, בתור העם כל את »¿ŒÛ‡Âמשיח

ÁÈLnL ‰Ê „vÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«∆∆»ƒ«
‰l‚È ,CÏÓ (Ìb) ‰È‰Èƒ¿∆«∆∆¿«∆

el‡ ÌÈÈÚ Ìb Ï‡¯NÈÏ שהם ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ≈
אפילו  לגמרי, מהתגלות למעלה

ראיה, של באופן מהתגלות למעלה

el‡ ÌÈÈÚc ÈeÏb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
ÛÈwÓ C¯„a ‰È‰È גם אכן כלומר, ƒ¿∆¿∆∆«ƒ

יחדרו  לא אבל יתגלו אלו עניינים

'מקיף' בדרך יישארו אלא בפנימיות

מלמעלה.

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na16,תש"ט שנת של הנזכר ««¬»

‰ÚtL‰‰ Ô‰ ,eÈ‰) ‰Ê ÏÎc¿»∆«¿≈««¿»»
·¯c,קירוב של בדרך Ô‰Âהבאה ¿«¿≈

CÏÓc ‰ÚtL‰‰17 בדרך הבאה ««¿»»¿∆∆
שמשיח  והתנשאות, רוממות של

לבוא  לעתיד ישראל לעם a‡ישפיע (»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»«

‰‰„B·Ú ישראל בני של ה' עבודת »¬»
˙eÏb‰ ÔÓÊc והכנה הקדמה שהיא ƒ¿««»

כפי  המשיח, ימות של להשפעות

להלן. שיתבאר

‰„B·Ú‰ ÏL ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»∆»¬»
ישראל בני ‰eÏb˙של ÔÓÊcƒ¿««»

ÈeÏÈb‰Ï האלוקי האור של ¿«ƒ
…«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,וההשפעות

¯Ó‡na ÌÈc˜Ó18ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Èea¯Â Ï„Bb „vnL , «¿ƒ««¬»∆ƒ«∆¿ƒ««¿»¿«∆¿≈ƒ
האלוקות  ועל הרוחניות ÔÓÊaעל ‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»ƒ«»¬»ƒ¿«

‡e‰ ˙eÏb‰ והשגה בהבנה גבוהות דרגות של נעלית בעבודה כך כל לא «»
אלא ה' ויראת ה' באהבת או ÔBÁvבאלוקות C¯„a על והתגברות ¿∆∆ƒ»

וההסתרים, BˆÓe˙ההעלמות ‰¯Bz‰ Ìei˜a ˜ÊÁ ˙BÈ‰Ï במעשה ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ¿
,LnÓ ÏÚBÙa בעבודת גבוהה רוחנית בדרגה נמצא לא האדם כאשר גם ¿««»

והלב kÚÓe·המוח ÚBÓ ÌeL ÌÚ ·MÁ˙‰Ï ÈÏaÓ התורה מקיום ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿«≈
בפועל. במעשה ניצחון eÏÏÎ·c˙והמצוות בדרך ה' עבודת כללי באופן ¿ƒ¿»

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL LÙ∆∆∆¿«¿»ƒ««»««
והשכל  שההיגיון למה ומעבר מעל

מחייב, ‰Œ˙e¯ÈÒÓהאנושי ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒ
ÌeLa ÒÎ BÈ‡L ‡e‰ LÙ∆∆∆≈ƒ¿»¿

,‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L להיות וההחלטה «¿»¿«¿»
המצוות  ובקיום התורה בלימוד חזק

ובחינת  דיון לאחר לא היא בפועל

השונים  מתוך Ì‡ŒÈkהשיקולים ƒƒ
תקיפה והחליטה «¿∆LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ¯הנחה

ייתכן ÏÏk19ÔÙB‡aלא ˙BÈ‰Ï ¿»ƒ¿¿∆
.¯Á‡«≈

˙Èa‰ ÔÓÊ·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««ƒ
קיים  היה המקדש בית Ïkכאשר eÈ‰»»

‰‚¯„Óa Ï‡¯NÈ רוחנית ƒ¿»≈¿«¿≈»
‰BÈÏÚ20‰Ê ÏÚ ÛÒBc , ∆¿»¿»«∆

‰‚O‰ ÈÏÚa eÈ‰L שכלית והבנה ∆»«¬≈«»»
‰ÏB„b21,אלוקות ובענייני בתורה ¿»

Ï‚¯Ï Ì˙ÈÏÚa ‰p‰ לבית ƒ≈«¬ƒ»»»∆∆
השבועות  בחג הפסח, בחג המקדש

הסוכות Ìbובחג ÌÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿»«
‰ÏÚÓlL) ˙e˜Ï‡a ‰i‡¿̄ƒ»∆¡…∆¿«¿»

‰‚O‰Ó דומה אינה שהרי שכלית, ≈«»»
הקליטה  הראיה ובחוש לשמיעה ראיה

יותר  והרבה חזקה יותר הרבה היא

שכלית  והשגה הבנה מאשר )מוחשית
·e˙kL BÓk22 אודות בתורה ¿∆»

בחגים  לרגל לעלות …«LÏLהמצווה
'B‚ ‰‡¯È ‰La ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈»∆

‡aL ÌLÎe המקדש לבית האדם ¿≈∆»
ה'B‡¯Ï˙כדי a‡לפני Ck , ≈»»»

˙B‡¯Ï23,האלוקי הגילוי ‰eÏb˙את ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לאחר ƒ¿«∆≈≈ƒ¿««»
בגלוי  אלוקות לראות אפשרות אין כאשר המקדש, בית ‡È˙k24È·חורבן ¿ƒ¬ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,‰LÈ25 רוחני במצב נמצאת ישראל כנסת בו זה שמצב ¿≈»¿»¿««
ובחלישות, בתרדמה נמצאים האדם של הנפש כוחות בה ל'שינה' הדומה ירוד

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



eb'כ 'ied gex eilr dgpe

רז"ל  ּכמאמר כּו',33והּלבבֹות, ראׁשֹונים ׁשל לּבן ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

ּבדרא  ּובפרט סידקית, מחט נקב ּכמלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹואנּו

ההעלמֹות  ׁשּנתרּבּו ּדמׁשיחא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּדעקבתא

ולכן  הּמֹוחין). ׁשּנתמעטּו לזה (נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָוההסּתרים

הּנּצחֹון  ענין יֹותר עֹוד נֹוגע הּזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָּבּזמן

וגם  מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוהמסירּותֿנפ ׁש

להניח  צריכים עכׁשו הּנמצאים מֹוחין' ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָה'ּבעלי

מּצד  (ּכי הּטעםֿודעת אחרי ליל ולא ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹׂשכלם

האמת, מּדר חסֿוׁשלֹום לנטֹות אפׁשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׂשכל

וההסּתרים, ההעלמֹות ׁשּנתרּבּו עכׁשו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּובפרט

לנטֹות  ׁשּלא חזק לעמֹוד רק לעיל), ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכּנזּכר

ׁשל  ּכקּוצֹו אפילּו 'ערּו מה'ּׁשלחן ְְְֲִֵֶַַָָָֻחסֿוׁשלֹום

ּומסירּותֿנפׁש נּצחֹון ּבדר עבֹודה ְְֲִִֶֶֶֶָָיּו"ד,

מהּׂשכל  .34ׁשּלמעלה ְְֵֵֶֶַַָ

וההסּתר p‰Â‰ג) ׁשההעלם זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וההסּתר  ההעלם ּגם (ּכֹולל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָּדהּגלּות

ּכחֹות  על רק הּוא ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ְְְְְִִִַַָָָָֹּדדרא

מבאר  הּנצח, מּדת על ולא ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹהּפנימּיים

הּנצח 35ּבּמאמר  ׁשּׁשרש לפי ׁשּזהּו ּבעצם 36, הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  הּנצח ׁשּׁשרש למעלה, הּוא כן ּדכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש,

ענין  ׁשּי לא הּכתר ּובפנימּיּות הּכתר, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבפנימּיּות 

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לא 37הּׁשינּוי. יׂשראל נצח וגם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

להּנח  הּוא אדם לא ּכי יּנחם ולא ּדענין יׁשּקר ם, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

'אדם', ּבבחינת רק ׁשּי והּׁשינּוי ְְִִִֶַַַַַָָָָָהּנחמה

ּבבחינת  הּוא הּנצח ׁשּׁשרש ּומּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּי אין לכן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה אדם", ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ"לא
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א.33) נג, 122ֿ3).34)עירובין (ע' פי"ד הנ"ל ואילך)35)המשך 124 (ע' ואילך פט"ו תש"ט ונחה המשך 36)ד"ה גם ראה

ובכ"מ. ואילך. פי"א השי"ת לגני ג.37)באתי עב, יתרו תו"א וראה כט. טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B··l‰Â ÔÈÁBn‰ונחלשים הולכים  והרגש ¯Ï"Êוהשכל ¯Ó‡Ók33 «ƒ¿«¿»¿«¬«««

בגמרא זכרונםֿלברכה ¯‡ÌÈBLרבותינו ÏL ÔaÏ כפתחו מאד רחב היה ƒ»∆ƒƒ
המקדש בבית האולם פתח eÎ'של כרוחב ורוחבו רחב פחות אחרונים ושל

המקדש, שבבית מאדe‡Âההיכל צר פתח כרוחב פתוח ˜·ליבנו ‡ÏÓk ¿»ƒ¿…∆∆
,˙È˜„ÈÒ ËÁÓ המוחות וכך ««ƒ¿ƒ

לדור  מדור מתמעטים והלבבות

‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»
‡ÁÈLÓc של עקבותיו בדור ƒ¿ƒ»

הגלות  סוף של הדור המשיח,

˙BÓÏÚ‰‰ ea¯˙pL∆ƒ¿«««¿»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â בדורות מאשר יותר ¿«∆¿≈ƒ

eËÚÓ˙pLהקודמים  ‰ÊÏ ÛÒB)»¿∆∆ƒ¿«¬
ÔÈÁBn‰ מדור ומתמעטים ההולכים «ƒ

לעיל  כאמור ÔÓfaלדור, ÔÎÏÂ .(¿»≈«¿«
¯˙BÈ „BÚ Ú‚B ‰f‰ מאשר «∆≈«≈

הקודמים ‰ÔBÁvpבדורות ÔÈÚƒ¿««ƒ»
ומצוות  תורה לקיים וההתגברות

וההסתרים  הקשיים למרות

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ∆∆
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL מעל ∆¿«¿»ƒ««»««

ההיגיון. עלֿפי שמתחייב למה ומעבר

ÌÈ‡ˆÓp‰ 'ÔÈÁBÓ ÈÏÚa'‰ Ì‚Â¿«««¬≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÂLÎÚ שכל גם בעלי כן שהם אלה «¿»

המוח, בעבודת ה' את לעבוד ומסוגלים

והשגה, ÁÈ‰Ïבהבנה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«ƒ«
ÌÏÎN הצידהÈ¯Á‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ ƒ¿»¿…≈≈«¬≈

˙Ú„ÂŒÌÚh‰ על להסתמך לא «««»««
פיהם על ולפעול וההיגיון Èk)ƒהשכל

ÏÎO‰ „vÓ האנושי¯LÙ‡ ƒ««≈∆∆¿»
C¯cÓ ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏƒ¿«¿»ƒ∆∆

˙Ó‡‰ להמציא עלול השכל כי , »¡∆
פי  על נכונים שאינם שונים נימוקים

ÂLÎÚהאמת Ë¯Ù·e בתקופת ƒ¿»«¿»
דמשיחא' »¿ea¯˙pL∆ƒ'עקבתא

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ יותר ««¿»¿«∆¿≈ƒ
הקודמים, בדורות «¿kÊpk«ƒ¯מאשר

˜¯ ,(ÏÈÚÏצריך BÓÚÏ„אלא ¿≈««¬
˜ÊÁרב Ce¯Ú'בתוקף ÔÁÏM'‰Ó ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏ ‡lL »»∆…ƒ¿«¿»≈«À¿»»

ערוך' 'שולחן בספר הפסוקה eÈ"„ההלכה ÏL Bˆe˜k eÏÈÙ‡ אפילו ¬ƒ¿∆
ביותר, הקטנה האות שהיא יו"ד האות גבי שעל ה'קוץ' כגודל מזערית נטייה

ה' את ÏÚÓlL‰ולעבוד LÙŒ˙e¯ÈÒÓe ÔBÁv C¯„a ‰„B·Ú¬»¿∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó34.לעיל כמבואר ≈«≈∆

˙eÏb‰c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â האור ‚) על ¿ƒ≈««««∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«»

הנשמה ועל zÒ‰‰Â¯האלוקי ÌÏÚ‰‰ Ìb ÏÏBk) במיוחד הגדול ≈««∆¿≈¿«∆¿≈
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„c הגלות סוף של ÏÚהדור ˜¯ ‡e‰ ( ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»««
‰ÓLp‰c ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkוהרגש השכל cÓ˙כוחות ÏÚ ‡ÏÂ …«¿ƒƒƒ¿«¿»»¿…«ƒ«

Áˆp‰ הכוחות לעומת חיצוני דבר שהוא בפועל, במעשה הקשורה «≈«
מדוע  להבין צריך ולכאורה הפנימיים,

הנעלים  הפנימיים, הכוחות דווקא

יותר  וההסתר מההעלם מושפעים יותר,

ויותר  חיצוני יותר שהוא הניצחון מכוח

הריי"צ Ó·‡¯ונחות, הרבי ¿»≈
¯Ó‡na35˘¯ML ÈÙÏ e‰fL , ««¬»∆∆¿ƒ∆…∆

Áˆp‰36,LÙp‰ ÌˆÚa ‡e‰ «≈«¿∆∆«∆∆
של  המדריגות בסדר אמנם כלומר,

הפנימים  הכוחות האדם, בנפש הכוחות

ממידת  נעלים יותר והרגש, השכל

בעומק  הדברים בשורש אבל הנצח,

הוא  הנצח מידת של השורש הנפש

בעצמיות  והוא יותר ונעלה עמוק

וההסתרים  ההעלמות גם ולכן הנפש,

עליו, מעלימים לא ¿BÓÎcƒהגדולים
,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎ בספירות ≈¿«¿»

באלוקות, מידת ML¯˘העליונות ∆…∆
Áˆp‰ האלוקית˙eiÓÈÙa ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒƒ

,¯˙k‰ בחינת ובפנימיות בעומק «∆∆
הספירות  מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר

ספירת  המוחין, בעניין שהתחלתן

מעל  הוא גשמי שכתר כשם החכמה,

Ï‡הראש) ¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ«∆∆…
ÈeÈM‰ ÔÈÚ CiL לא דבר ושום «»ƒ¿««ƒ

למנוע  או זו בחינה על להסתיר יכול

פעולתה. e˙kL·את BÓÎe37 על ¿∆»
מתגלה  שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא

באמצעות  הנצחופועל »¿Ì‚Âמידת
¯wLÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ ייתכן לא ≈«ƒ¿»≈…¿«≈

מהאמת  שינוי בו ÌÁpÈשיהיה ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
חרטה  בו שתהיה ייתכן Ï‡ולא Èkƒ…

ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ כמו הוא אין כי »»¿ƒ»≈
דעתו  את לשנות שעשוי אדם

מקום  אין הנצח במידת הדברים, של הפנימית המשמעות ולפי ולהתחרט,

ÈeÈM‰Â'להינחם' ‰ÓÁp‰ ÔÈÚc באלוקות ¯˜ייתכן CiLלמעלה ¿ƒ¿««∆»»¿«ƒ«»«
,'Ì„‡' ˙ÈÁ·a על המורה תואר 'אדם', נקרא שהקדושֿברוךֿהוא כפי ƒ¿ƒ«»»

,˙eÏLÏzL‰ בהשתלשלות למטה מלמעלה שיורד כפי האלוקי האור ƒ¿«¿¿
בזו) זו האחוזות שלשלת של (כחוליות למדריגה ML¯˘ממדריגה ÔÂÈkÓeƒ≈»∆…∆

ÏÚÓÏ‰העליונה ‰Áˆpמידת  ,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒ«…»»¿«¿»
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כי d"kyz'd ,gqt ly oexg`

ולא  הּגלּות. ּבזמן ּגם ּבגיּלּוי ויׁשנֹו ׁשינּוי, ְְְְְִִִֶַַַָֹּבֹו

ּבעקבתא  ּובפרט הּגלּות, ׁשּבזמן אּלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָעֹוד,

הּוא  והמסירּותֿנפׁש הּנּצחֹון ּכח ְְְִִִִֶֶַַַָָֹּדמׁשיחא,

הּבית  מּבזמן יֹותר .38ּבגלּוי ְְִִִִֵַַַ

LÈÂ(ּובארּוכה) ּבּמאמר ּׁשמבאר ּדמה לֹומר, ¿≈ְְֲֲֵֶַַַַַָָָ

לבאר  ּכדי (ּגם) הּוא הּנצח, ׁשרׁש ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹּבמעלת

ּדוקא  ּבא ּדלעתידֿלבא ׁשהּגלּוי זה על ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּטעם

ּדלהיֹות  הּגלּות. ּדזמן העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָעלֿידי

ּדׁשרׁש נּצחֹון, ּבדר היא הּגלּות ּבזמן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהעבֹודה

חׁש יׁשת ּבחינת הּכתר, מּפנימּיּות הּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנצח

העבֹודה 39סתרֹו עלֿידי לכן מּגלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

הענינים  ּגם לעתידֿלבא יתּגּלּו הּגלּות ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדזמן

ּוראּיה  מהּׂשגה ּגם 40ׁשּלמעלה (למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

יגּלה  ׁשּמׁשיח ורק ּדלעתיד), ּוראּיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמההּׂשגה

לעיל. ּכּנזּכר ּדמלּוכה, ּבאֹופן ְְְְִִֵֶַָָָאֹותם

(מה 41ּבּמאמר CÈLÓÓeד) זה ּדבר ּדבאּור , «¿ƒְֲֵֶַַַָָָ

עלֿ ּדוקא ּבא ּדלעתיד ְְִִִֶַַַָָָׁשהּגלּוי

ירידת  מענין יּובן הּגלּות) ׁשּבזמן העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָידי

עלּיה. לצֹור היא ׁשהּירידה למּטה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

לצֹור ׁשהיא ּדגלּות, ּבּירידה ּגם מּובן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדמּזה

ּדוקא  הּגלּות ּבזמן העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעלּיה.

מהּגלּוי  יֹותר נעלה ׁשהּוא ּדלעתיד הּגלּוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיה

זה  ּבאּור ּדהֹוספת לֹומר, ויׁש הּבית. ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

לצֹור מּלכתחלה היא ּדהּגלּות הּירידה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ(ׁשּכּונת

הּגלּוי  ׁשּגם זה על הּטעם לבאר ּבכדי הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעלּיה)

ּוראּיה, ּבהּׂשגה רב, ּבתֹור ׁשּיּגלה ּבא ּדמׁשיח ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשענין  (אף הּגלּות ּדזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא

ּבזמן  ּדוקא היה הראּיה, ּומּכלֿׁשּכן ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָההּׂשגה
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ט.38) סעיף להלן וראה ואילך). 118 (ע' ואילך פי"א תש"ט חגה"פ יב.39)המשך יח, הנ"ל 40)תהלים במאמר וכמבואר

והסתימות  ההעלם "בחינת שלמעלה, האוצרות מתגלים דנה"א, הנצחון התעוררות דע"י לגני), באתי בהמשך (ובארוכה פי"ז

130).41)דא"ס". ע' (ריש פ"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BLÈÂ ,ÈeÈL Ba CiL ÔÈ‡ ÔÎÏ ,˙eÏLÏzL‰Ó הניצחון עניין ≈ƒ¿«¿¿»≈≈«»ƒ¿∆¿

˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ÈelÈ‚a.וההסתרים ההעלמות כל BÚ„,למרות ‡ÏÂ ¿ƒ«ƒ¿««»¿…
וההסתרים  ההעלמות למרות הגלות בזמן גם קיים שהניצחון בלבד זו ולא

‡l‡מזו ‰eÏb˙יתירה ÔÓÊaL,בכלל‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e ∆»∆ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
יותר, עוד גדול »…Ákכשההסתר
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰Â ÔBÁvp‰ של «ƒ»¿«¿ƒ∆∆

מונע  כל על להתגבר ישראל בני

בפועל  ומצוות תורה ולקיים ומעכב

ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰¿ƒ≈ƒƒ¿«
˙Èa‰38. ««ƒ

¯‡·ÓM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆¿»≈
˙ÏÚÓa (‰Îe¯‡·e) ¯Ó‡na««¬»«¬»¿«¬«

Áˆp‰ L¯L באלוקות שהוא כפי …∆«≈«
הנשמה  בכוחות שהוא כפי וכן

Ï·‡¯האלוקית, È„k (Ìb) ‡e‰«¿≈¿»≈
ÈeÏb‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ של ««««∆∆«ƒ

a‡האלוקות  ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»«

‰„B·Ú‰ ישראל בני ÔÓÊcשל »¬»ƒ¿«
‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰Ïc .˙eÏb‰«»¿ƒ¿∆»¬»
C¯„a ‡È‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿∆∆

,ÔBÁv,לעיל L¯Lcכמבואר ƒ»¿…∆
‰,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‡e‰ Áˆp«≈«ƒ¿ƒƒ«∆∆

B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙ÈÁa39 ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL בפשטות ∆¿«¿»ƒƒ

והסתר  העלם משמעו "חושך" המושג

אך  האלוקי, האור התגלות את שמונע

של  נעלית במשמעות "חושך" גם יש

למעלה  שהיא כך כל נעלית בחינה

נרמז  זה ועניין גילוי, לידי מלבוא

הקדושֿ סתרו", חשך "ישת בכתוב

נסתר, להיות החושך את שם ברוךֿהוא

של  עניינה וזה מהתגלות, למעלה

שהיא  העליונה הבחינה הכתר, פנימיות

הנצח, מידת של ŒÏÚהשורש ÔÎÏ»≈«
‰„B·Ú‰ È„È ישראל בני של ¿≈»¬»

ה' את ‰eÏb˙העובדים ÔÓÊcƒ¿««»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ elb˙È בימות ƒ¿«∆»ƒ»…

‰ÌÈÈÚהמשיח Ìb באלוקות הללו «»ƒ¿»ƒ
‰i‡¯e ‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL40, לא היא הגלות בזמן שהעבודה כיוון ∆¿«¿»≈«»»¿ƒ»

שלמעלה  נפש והמסירות הניצחון במידת אלא ראיה או והשגה הבנה ידי על

להתגלות  ראויה והקדמה הכנה היא זו עבודה ולכן מראיה, ולמעלה מהשגה

וראיה  מהשגה שלמעלה i‡¯e‰עניינים ‰‚O‰‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«≈««»»¿ƒ»
לבוא È˙ÚÏc„באלוקות לעתיד ‡Ì˙Bשתהיה ‰l‚È ÁÈLnL ˜¯Â ,( ƒ¿»ƒ¿«∆»ƒ«¿«∆»

,‰ÎeÏÓc ÔÙB‡a קירוב של בדרך ולא והבדלה, רוממות של בדרך ¿∆ƒ¿»
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈

¯Ó‡na CÈLÓÓe („41, «¿ƒ««¬»
ÈeÏb‰L ‰Ó) ‰Ê ¯·c ¯e‡·c¿≈»»∆«∆«ƒ

והמופלא a‡הגדול „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc של «¿»«¿≈»¬»

וההסתרים  ההעלמות על ההתגברות

ÔÈÚÓ Ô·eÈ (˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»≈ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»

‰„È¯i‰L האלוקית הנשמה של ∆«¿ƒ»
מאד  הגבוה ומקורה משורשה

להתלבש  הגשמי הזה לעולם באלוקות

גשמי iÏÚ‰בגוף C¯BˆÏ ‡È‰ כדי ƒ¿∆¬ƒ»
ומצב  למעמד תתעלה דבר של שבסופו

לפני  שהייתה מכפי יותר עוד נעלה

È¯ia„‰הירידה. Ìb Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»««¿ƒ»
‡È‰L ,˙eÏ‚c גדולה גם ירידה ¿»∆ƒ

בני  של הרוחני למצב ביחס מאד

הירידה, קודם העולם ומצב ישראל

היא הירידה של ∆¿C¯BˆÏוהמטרה
‰iÏÚ יותר מאד, נעלה ומצב למעמד ¬ƒ»

הגלות. קודם שהיה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמכפי
‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««»«¿»
על  להתגבר נפש מסירות מתוך

וההסתרים של È‰È‰ההעלמות בסופו ƒ¿∆
מהגלות, היציאה לאחר ÈeÏb‰«ƒדבר,

האלוקי האור לבוא,È˙ÚÏc„של ƒ¿»ƒ
המשיח BÈ˙¯בימות ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆≈

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ÈeÏb‰Ó≈«ƒ∆»»ƒ¿«««ƒ
בגלות. וההעלם הירידה לפני

‰Ê ¯e‡a ˙ÙÒB‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»«≈∆
יבוא  דלעתיד שהגילוי כך על כטעם

הגלות  בזמן העבודה ידי »«»∆(ekL˙על
‡È‰ ˙eÏb‰c ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿«»ƒ

‰iÏÚ C¯BˆÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ למצב ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬ƒ»
הירידה  קודם שהיה מכפי יותר )נעלה

ÏÚ ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îa ‡e‰ƒ¿≈¿»≈««««
,‰i‡¯e ‰‚O‰a ,·¯ ¯B˙a ‰ÏbiL ÁÈLÓc ÈeÏb‰ ÌbL ‰Ê∆∆««ƒ¿»ƒ«∆¿«∆¿«¿«»»¿ƒ»

מלך, בתור המשיח שיגלה הגילוי רק ‰B·Ú„‰ולא È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡a»«¿»«¿≈»¬»
‰È‰ ,‰i‡¯‰ ÔkLŒÏkÓe ‰‚O‰‰ ÔÈÚL Û‡) ˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»«∆ƒ¿«««»»ƒ»∆≈»¿ƒ»»»
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רז"ל  ּכמאמר כּו',33והּלבבֹות, ראׁשֹונים ׁשל לּבן ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

ּבדרא  ּובפרט סידקית, מחט נקב ּכמלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹואנּו

ההעלמֹות  ׁשּנתרּבּו ּדמׁשיחא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּדעקבתא

ולכן  הּמֹוחין). ׁשּנתמעטּו לזה (נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָוההסּתרים

הּנּצחֹון  ענין יֹותר עֹוד נֹוגע הּזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָּבּזמן

וגם  מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוהמסירּותֿנפ ׁש

להניח  צריכים עכׁשו הּנמצאים מֹוחין' ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָה'ּבעלי

מּצד  (ּכי הּטעםֿודעת אחרי ליל ולא ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹׂשכלם

האמת, מּדר חסֿוׁשלֹום לנטֹות אפׁשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׂשכל

וההסּתרים, ההעלמֹות ׁשּנתרּבּו עכׁשו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּובפרט

לנטֹות  ׁשּלא חזק לעמֹוד רק לעיל), ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכּנזּכר

ׁשל  ּכקּוצֹו אפילּו 'ערּו מה'ּׁשלחן ְְְֲִֵֶַַָָָֻחסֿוׁשלֹום

ּומסירּותֿנפׁש נּצחֹון ּבדר עבֹודה ְְֲִִֶֶֶֶָָיּו"ד,

מהּׂשכל  .34ׁשּלמעלה ְְֵֵֶֶַַָ

וההסּתר p‰Â‰ג) ׁשההעלם זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וההסּתר  ההעלם ּגם (ּכֹולל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָּדהּגלּות

ּכחֹות  על רק הּוא ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ְְְְְִִִַַָָָָֹּדדרא

מבאר  הּנצח, מּדת על ולא ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹהּפנימּיים

הּנצח 35ּבּמאמר  ׁשּׁשרש לפי ׁשּזהּו ּבעצם 36, הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  הּנצח ׁשּׁשרש למעלה, הּוא כן ּדכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש,

ענין  ׁשּי לא הּכתר ּובפנימּיּות הּכתר, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבפנימּיּות 

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לא 37הּׁשינּוי. יׂשראל נצח וגם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

להּנח  הּוא אדם לא ּכי יּנחם ולא ּדענין יׁשּקר ם, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

'אדם', ּבבחינת רק ׁשּי והּׁשינּוי ְְִִִֶַַַַַָָָָָהּנחמה

ּבבחינת  הּוא הּנצח ׁשּׁשרש ּומּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּי אין לכן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה אדם", ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ"לא
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א.33) נג, 122ֿ3).34)עירובין (ע' פי"ד הנ"ל ואילך)35)המשך 124 (ע' ואילך פט"ו תש"ט ונחה המשך 36)ד"ה גם ראה

ובכ"מ. ואילך. פי"א השי"ת לגני ג.37)באתי עב, יתרו תו"א וראה כט. טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B··l‰Â ÔÈÁBn‰ונחלשים הולכים  והרגש ¯Ï"Êוהשכל ¯Ó‡Ók33 «ƒ¿«¿»¿«¬«««

בגמרא זכרונםֿלברכה ¯‡ÌÈBLרבותינו ÏL ÔaÏ כפתחו מאד רחב היה ƒ»∆ƒƒ
המקדש בבית האולם פתח eÎ'של כרוחב ורוחבו רחב פחות אחרונים ושל

המקדש, שבבית מאדe‡Âההיכל צר פתח כרוחב פתוח ˜·ליבנו ‡ÏÓk ¿»ƒ¿…∆∆
,˙È˜„ÈÒ ËÁÓ המוחות וכך ««ƒ¿ƒ

לדור  מדור מתמעטים והלבבות

‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»
‡ÁÈLÓc של עקבותיו בדור ƒ¿ƒ»

הגלות  סוף של הדור המשיח,

˙BÓÏÚ‰‰ ea¯˙pL∆ƒ¿«««¿»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â בדורות מאשר יותר ¿«∆¿≈ƒ

eËÚÓ˙pLהקודמים  ‰ÊÏ ÛÒB)»¿∆∆ƒ¿«¬
ÔÈÁBn‰ מדור ומתמעטים ההולכים «ƒ

לעיל  כאמור ÔÓfaלדור, ÔÎÏÂ .(¿»≈«¿«
¯˙BÈ „BÚ Ú‚B ‰f‰ מאשר «∆≈«≈

הקודמים ‰ÔBÁvpבדורות ÔÈÚƒ¿««ƒ»
ומצוות  תורה לקיים וההתגברות

וההסתרים  הקשיים למרות

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ∆∆
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL מעל ∆¿«¿»ƒ««»««

ההיגיון. עלֿפי שמתחייב למה ומעבר

ÌÈ‡ˆÓp‰ 'ÔÈÁBÓ ÈÏÚa'‰ Ì‚Â¿«««¬≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÂLÎÚ שכל גם בעלי כן שהם אלה «¿»

המוח, בעבודת ה' את לעבוד ומסוגלים

והשגה, ÁÈ‰Ïבהבנה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«ƒ«
ÌÏÎN הצידהÈ¯Á‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ ƒ¿»¿…≈≈«¬≈

˙Ú„ÂŒÌÚh‰ על להסתמך לא «««»««
פיהם על ולפעול וההיגיון Èk)ƒהשכל

ÏÎO‰ „vÓ האנושי¯LÙ‡ ƒ««≈∆∆¿»
C¯cÓ ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏƒ¿«¿»ƒ∆∆

˙Ó‡‰ להמציא עלול השכל כי , »¡∆
פי  על נכונים שאינם שונים נימוקים

ÂLÎÚהאמת Ë¯Ù·e בתקופת ƒ¿»«¿»
דמשיחא' »¿ea¯˙pL∆ƒ'עקבתא

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ יותר ««¿»¿«∆¿≈ƒ
הקודמים, בדורות «¿kÊpk«ƒ¯מאשר

˜¯ ,(ÏÈÚÏצריך BÓÚÏ„אלא ¿≈««¬
˜ÊÁרב Ce¯Ú'בתוקף ÔÁÏM'‰Ó ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏ ‡lL »»∆…ƒ¿«¿»≈«À¿»»

ערוך' 'שולחן בספר הפסוקה eÈ"„ההלכה ÏL Bˆe˜k eÏÈÙ‡ אפילו ¬ƒ¿∆
ביותר, הקטנה האות שהיא יו"ד האות גבי שעל ה'קוץ' כגודל מזערית נטייה

ה' את ÏÚÓlL‰ולעבוד LÙŒ˙e¯ÈÒÓe ÔBÁv C¯„a ‰„B·Ú¬»¿∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó34.לעיל כמבואר ≈«≈∆

˙eÏb‰c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â האור ‚) על ¿ƒ≈««««∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«»

הנשמה ועל zÒ‰‰Â¯האלוקי ÌÏÚ‰‰ Ìb ÏÏBk) במיוחד הגדול ≈««∆¿≈¿«∆¿≈
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„c הגלות סוף של ÏÚהדור ˜¯ ‡e‰ ( ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»««
‰ÓLp‰c ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkוהרגש השכל cÓ˙כוחות ÏÚ ‡ÏÂ …«¿ƒƒƒ¿«¿»»¿…«ƒ«

Áˆp‰ הכוחות לעומת חיצוני דבר שהוא בפועל, במעשה הקשורה «≈«
מדוע  להבין צריך ולכאורה הפנימיים,

הנעלים  הפנימיים, הכוחות דווקא

יותר  וההסתר מההעלם מושפעים יותר,

ויותר  חיצוני יותר שהוא הניצחון מכוח

הריי"צ Ó·‡¯ונחות, הרבי ¿»≈
¯Ó‡na35˘¯ML ÈÙÏ e‰fL , ««¬»∆∆¿ƒ∆…∆

Áˆp‰36,LÙp‰ ÌˆÚa ‡e‰ «≈«¿∆∆«∆∆
של  המדריגות בסדר אמנם כלומר,

הפנימים  הכוחות האדם, בנפש הכוחות

ממידת  נעלים יותר והרגש, השכל

בעומק  הדברים בשורש אבל הנצח,

הוא  הנצח מידת של השורש הנפש

בעצמיות  והוא יותר ונעלה עמוק

וההסתרים  ההעלמות גם ולכן הנפש,

עליו, מעלימים לא ¿BÓÎcƒהגדולים
,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎ בספירות ≈¿«¿»

באלוקות, מידת ML¯˘העליונות ∆…∆
Áˆp‰ האלוקית˙eiÓÈÙa ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒƒ

,¯˙k‰ בחינת ובפנימיות בעומק «∆∆
הספירות  מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר

ספירת  המוחין, בעניין שהתחלתן

מעל  הוא גשמי שכתר כשם החכמה,

Ï‡הראש) ¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ«∆∆…
ÈeÈM‰ ÔÈÚ CiL לא דבר ושום «»ƒ¿««ƒ

למנוע  או זו בחינה על להסתיר יכול

פעולתה. e˙kL·את BÓÎe37 על ¿∆»
מתגלה  שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא

באמצעות  הנצחופועל »¿Ì‚Âמידת
¯wLÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ ייתכן לא ≈«ƒ¿»≈…¿«≈

מהאמת  שינוי בו ÌÁpÈשיהיה ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
חרטה  בו שתהיה ייתכן Ï‡ולא Èkƒ…

ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ כמו הוא אין כי »»¿ƒ»≈
דעתו  את לשנות שעשוי אדם

מקום  אין הנצח במידת הדברים, של הפנימית המשמעות ולפי ולהתחרט,

ÈeÈM‰Â'להינחם' ‰ÓÁp‰ ÔÈÚc באלוקות ¯˜ייתכן CiLלמעלה ¿ƒ¿««∆»»¿«ƒ«»«
,'Ì„‡' ˙ÈÁ·a על המורה תואר 'אדם', נקרא שהקדושֿברוךֿהוא כפי ƒ¿ƒ«»»

,˙eÏLÏzL‰ בהשתלשלות למטה מלמעלה שיורד כפי האלוקי האור ƒ¿«¿¿
בזו) זו האחוזות שלשלת של (כחוליות למדריגה ML¯˘ממדריגה ÔÂÈkÓeƒ≈»∆…∆

ÏÚÓÏ‰העליונה ‰Áˆpמידת  ,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒ«…»»¿«¿»
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eb'כב 'ied gex eilr dgpe

הּירידה  מענין זה ויּובן לעיל). ּכּנזּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית,

הּוא  הּירידה ּדתחלת ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָׁשּבכללּות

וידּוע  הראׁשֹון, היא 42צמצּום הּצמצּום ּדפעּולת ְְְְִִִִִַַַָָ

ּבהאֹור  והן הּבליּֿגבּול, ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְְִֵֵֵַָהן

העֹולמֹות). ׁשּלהאיר (האֹור ּגבּול ְְְִִִֶֶַָָָָׁשּבבחינת

מה  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִַַַַָּדפעּולת

ּבגלּוי  מאיר ואינֹו ּבמקֹורֹו, ונכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשּנתעּלם

זה  ּבאֹור הּצמצּום ּדפעּולת הינּו החלל, ְְְְְִִִֶֶַַַָָּבמקֹום

ּדמּכיון  הּטעם, לֹומר ויׁש ּגּופא. ּבהאֹור לא ְְְִֵֵַַַַָָָֹהּוא

אין  העֹולמֹות, מער למעלה הּוא זה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאֹור

וכל  והגּבלה, ירידה ּבֹו לפעֹול הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביכֹולת

ּבמקֹום  יאיר ׁשּלא הּוא זה ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִֶֶַַָֹּפעּולת

ּבהאֹור  הּצמצּום ּפעּולת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהחלל.

ּובכּמה  ּגּופא, ּבהאֹור הּוא העֹולמֹות ְְְִֶַָָָָָָׁשּלהאיר

זה  אֹור היה הּצמצּום ׁשּלפני אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָענינים.

ועלֿידי  הּבליּֿגבּול, ּבאֹור וכלּול ְְְְְְְִֵַַָָמעֹורב

עצמֹו ּבפני נבּדל ירד 43הּצמצּום ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדלּוג, ּדר ׁשּנמׁש ּדעלֿידי ב', ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָמּמעלתֹו.

ּבבחינת  ּבא הּוא ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹהּצמצּום

ּבארּוכה  [וכּמבאר ספירֹות עׂשר ,44התחּלקּות ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּכלים, מּצד רק לא הּוא ׁשּבאֹור הּספירֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּדענין

ג', האֹור]. מּצד ּגם הּוא הּספירֹות ׁשענין ְְִִִִִֶַַַַָּכיֿאם
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ע'42) ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שלאחריו וד"ה הענן ויהי ד"ה בארוכה ראה לקמן ואילך).בהבא גם 43)תתקלד ראה

ואילך). 133 (ע' וכ"ד פכ"ג תש"ט חגה"פ (תשי"א)44)המשך תרצ"ד ר"ה המשך ואילך. תתקלח ס"ע שם תער"ב המשך

ואילך). 84 ע' תשי"א (סה"מ וכ"א פ"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙Èa‰ ÔÓÊa ‡˜Âc בזמן העבודה איך מובן לא ולכאורה «¿»ƒ¿«««ƒ«ƒ¿»¿≈

שכן  וכל והשגה, הבנה ונעדרת נפש, ומסירות עול קבלת מתוך שהיא הזה,

לעתיד  שיהיו לגילויים והקדמה הכנה להיות יכולה ראיה, נעדרת שהיא

).לבוא 
‰„È¯i‰ ÔÈÚÓ ‰Ê Ô·eÈÂ של ¿»∆≈ƒ¿««¿ƒ»

מלמעלה  ונמשך היורד האלוקי האור

‰‰eÏLÏzL˙למטה ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
למדרגה, ממדרגה האור »ÏÁ˙cƒ¿ƒ˙של

ÌeˆÓˆ ‡e‰ ‰„È¯i‰«¿ƒ»ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ האור של הצמצום »ƒ

הצידה, שנסתלק האיןֿסוף האלוקי

נוצרה  וכך האור, והתעלם כביכול,

ונבראים  עולמות לבריאת מקום נתינת

החסידות Úe„ÈÂ42מוגבלים, בתורת ¿»«
ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc הנזכר הראשון ƒ¿««ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aלעיל Ô‰ ‡È‰ƒ≈¿≈
Ïe·bŒÈÏa‰,הצידה שנסתלק עצמו «¿ƒ¿

ÈÁ·aL˙כביכול, ¯B‡‰a Ô‰Â¿≈¿»∆ƒ¿ƒ«
¯È‡‰lL ¯B‡‰) Ïe·b¿»∆¿»ƒ

(˙BÓÏBÚ‰ צמצום יש בו שגם »»
כמו  בעולמות מאיר ואינו ומיעוט

הארה  רק אלא עצמו מצד שהוא

את  להחיות יורדת ממנו מועטת

‰ÌeˆÓvהעולמות. ˙ÏeÚÙcƒ¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a עצמו האיןֿסוף »«¿ƒ¿

ÌlÚ˙pL ‰Ó ‡e‰ להאיר לא «∆ƒ¿«≈
למעלה ועלה וחזר «¿ÏÏÎÂ¿ƒלמטה,

B¯B˜Óa,האור BÈ‡Âבמקור ƒ¿¿≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒƒ¿∆»»
האור, וצמצום סילוק בעקבות שנוצר

¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc eÈ‰«¿ƒ¿««ƒ¿¿
‰Êגבול הבלי Ï‡האיןֿסוף, ‡e‰ ∆…

‡Ùeb ¯B‡‰a גבול ללא האיר הצמצום שקודם הארתו באופן אלא עצמו ¿»»
מאיר. אינו הצמצום ‰ÌÚh,ולאחר ¯ÓBÏ LÈÂ לא הצמצום באמת מדוע ¿≈««««

הארתו, באופן רק אלא עצמו גבול הבלי באור Ê‰פועל ¯B‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆∆
מהותו‰e‡האיןֿסוף ‰BÓÏBÚ˙בעצם C¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ,המוגבלים ¿«¿»≈∆∆»»

ÌeˆÓv‰ ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ מוגבלים עולמות לברוא כדי Baשנועד ÏBÚÙÏ ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿
הבליֿגבול Ê‰באור ¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚt ÏÎÂ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È¿ƒ»¿«¿»»¿»¿««ƒ¿¿∆

אלא עצמו באור שינוי פועלת È‡È¯איננה ‡lL ‡e‰ איןֿסוף אור ∆…»ƒ
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa עמידת לצורך הרוחנית) המקום (נתינת הפנוי המקום ƒ¿∆»»

מהצמצום. כתוצאה שנוצר ‰ÌeˆÓvהעולמות ˙ÏeÚt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰ ¯È‡‰lL ¯B‡‰aומועט מוגבל אור B‡‰a¯שהוא ‡e‰ ¿»∆¿»ƒ»»¿»

‡Ùeb,עצמו באור שינוי גורם הצמצום זה ÌÈÈÚבאור ‰nÎ·e ופעולת »¿«»ƒ¿»ƒ
ומפרט. שממשיך כפי היבטים, בכמה היא הגבול באור הצמצום

‰Ê ¯B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ,„Á‡הגבול ÏeÏÎÂאור ·¯BÚÓ ∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿»»∆¿»¿»
Ïc· ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a מהאור הגבול האור ¿«¿ƒ¿¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿»

ונרגשהבליֿגבול  ניכר ≈¿ÈÙaƒלהיות
BÓˆÚ43„¯È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «¿∆«¿≈∆»«

B˙ÏÚnÓ קודם היה בה הקודמת ƒ«¬»
בתוך  מעורב היה כאשר הצמצום,

ניכר  ולא בו וכלול הבליֿגבול האור

עצמה. בפני כמציאות

C¯c CLÓpL È„ÈŒÏÚc ,'·¿«¿≈∆ƒ¿»∆∆
‰‚¯„‰a ‡lL ÌeˆÓv‰ ,‚eÏcƒ«ƒ¿∆…¿«¿»»
ממדרגה  האלוקי האור וירידת המשכת

השתלשלות' ב'סדר בסדר למדרגה היא

דרגה  כל בין קרוב יחס שיש כך והדרגה

אבל  שמתחתיה, וזו שמעליה לזו ודרגה

לאחרי  הצמצום לפני בין המעבר

בסדר  לא דילוג, בדרך הוא הצמצום

נמשך  הצמצום שלאחר כך והדרגה,

לאור  וערך יחס לו שאין מצומצם אור

קודם  שהאיר הבליֿגבול האיןֿסוף

ולכן המאיר ‰e‡הצמצום, האור

הצמצום  ומתגלה a‡לאחר ונמשך »
˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a באופנים ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

של B¯ÈÙÒ˙שונים ¯NÚ עשרה ∆∆¿ƒ
שלפני  בעוד שונים, אלוקיים כוחות

לא  פשוט עליון אור מאיר הצמצום

התחלקות  בו ואין הגדרה בשום מוגדר

ב'המשך' וכמבואר שונות, לספירות

האור  שנתעלם הוא "דהצמצום תער"ב:

האור  והמשכת כו' פנוי מקום ונשאר

הצמצום  דילוג בדרך באה אחרֿכך

למקום  ממקום וקופץ המדלג עלֿדרךֿמשל וכמו כו', בהדרגה שלא והיינו

אלא  הארץ על מעט מעט בהילוך בהדרגה שלא למקום ממקום נעתק שהוא

כ  באויר כפורח הצמצום הוא דילוג דרך האור שנמשך למעלה הוא כן וכמו ו',

רק  זה שאין והיינו כו', התחלקות בבחינת בא הוא זה ידי ועל בהדרגה שלא

כו' בהתחלקות בא עצמו שהאור אם כי (...) האור את מגביל שהצמצום

‰Îe¯‡a ¯‡·nÎÂ]44¯B‡aL ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚc הצמצום , שלאחר ¿«¿…»«¬»¿ƒ¿««¿ƒ∆»
ÌÈÏk‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰,מאיר הוא ובאמצעותם מתלבש האור שבהם …«ƒ««≈ƒ

והגבלה, במדידה יאיר שהאור הוא עניינם ‰B¯ÈÙq˙כי ÔÈÚL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿««¿ƒ
,¯B‡‰ „vÓ Ìb ‡e‰ שמצד כי אור הוא הצמצום לאחר שמאיר האור «ƒ«»

שונות  לבחינות והתחלקות להגדרות שייך כבר ].עצמו
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כג d"kyz'd ,gqt ly oexg`

האֹור  (אחרּֿכ) מתלּבׁש הּצמצּום ְְְְִִֵֵַַַַַָָּדעלֿידי

ּבהגׁשמה, ּבא הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבהּכלים,

הּכלים. ּכמֹו ְֲִֵֶֶַַׁשּנעׂשה

ּדירידת p‰Â‰ה) ּבהעלם ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ההעלמֹות  (ׁשּכל למּטה ְְְֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

ׁשּיׁשׁשרׁשם הראׁשֹון), (ּדצמצּום) מההעלם הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּנ"ל  ענינים ׁשני ּדּוגמת ענינים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבֹו

הראׁשֹון  הּנׁשמה 45ׁשּבּצמצּום ׁשּבהיֹות א', . ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּובירידתּה ּבגלּוי, האירּו ּכחֹותיה ּכל ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלמעלה,

מה  אינֹו הּזה ּדהעלם ּבהעלם. הם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמּטה,

ּדהּנׁשמה  אּלּו ׁשענינים ּכיֿאם מעלים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּגּוף

ּבּגּוף  מתלּבׁשים ואינם למעלה ,46נׁשארים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

מאיר  אינֹו הּבליּֿגבּול ּׁשאֹור מה ְְְְִִֵֵֶַַַּבדּוגמת

אּלּו ענינים ׁשּגם ּוב', החלל. ְְִִִֵֶֶַָָָּבמקֹום

ּבדּוגמת  ּבהגׁשמה, הם ּבּגּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּמתלּבׁשים

הּכלים  ׁשּמּצד הּקו ׁשּבאֹור ועלּֿדר47ֿההעלם . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשני  ּדּוגמת ּבֹו ׁשּיׁש ּדגלּות, ּבהעלם ּגם הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָזה

אּלּו יׁשנם 48ענינים לא הּגלּות ּׁשּבזמן מה א', . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּמּׁשחרב  מה והּוא הּמקּדׁש, ּדבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּגילּויים

ולראֹות, לעלֹות יכֹולים אנּו אין הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵַַָָָּבית

ההּׂשגה  ׁשּגם ּוב' ּבאלקּות. ראּיה יׁשנּה ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

(לא  ׁשּזהּו אמּתית, הּׂשגה אינּה הּגלּות ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבזמן

הּמקּדׁש, ּדבית הּגילּויים יׁשנם ׁשּלא זה מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹרק

ׁשּמעלים  ּדגלּות, והסּתר ההעלם מּצד ּגם) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

אלקּות. הּׂשגת על ְֱִַַַַָֹּומסּתיר

ּבכדי 49ידּוע p‰Â‰ו) הּוא הּצמצּום ּדכּונת ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָ

ּגם  יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְִִֵֶֶַַׁשהּגילּוי

אֹורֿאיןֿ ּכׁשהיה הּצמצּום, ּדקֹודם ְְְִֵֶֶַָָָָּבעֹולמֹות.
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(45.(130 (ע' פ"כ תש"ט חגה"פ הוא 46)המשך שלה הכחות מתעלמים הנשמה שבירידת דזה שם, הנ"ל המשך ראה

אדרבא  אלא מעלים שהגוף מה לא הוא דשינה ההעלם והרי - מאומה" שומע ואינו רואה דאינו השינה בעת האדם "כמו

מהגוף. מסתלקים דהנשמה שהכחות תתקצ.47)מה ע' שם תער"ב בהמשך (ובפרט 48)כמפורש הראי' דענין להעיר,

דחידוש) באופן והיא התחלקות, בה (שיש ההשגה ענין משא"כ ס"וֿז. כדלקמן אוא"ס, עצמות גילוי מצד הוא דביהמ"ק)

הקו. אור מצד ובכ"מ.49)הוא ד. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÏk‰a ¯B‡‰ (CkŒ¯Á‡) LaÏ˙Ó ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚc ,'‚¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿«≈««»»¿«≈ƒ
בכלים  להתלבש מסוגל יהיה הצמצום לאחר המאיר שהאור לכך גרם הצמצום

‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL האורÌÈÏk‰ BÓk ‰NÚpL ,‰ÓL‚‰a ‡a ∆«¿≈∆»¿«¿»»∆«¬∆¿«≈ƒ
עצמו. האור על גם חלות הכלים של וההגבלות וההגדרות

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â בדומה ‰) ¿ƒ≈«∆∆∆
ידי  על האלוקי באור ההעלם לפעולת

ÌÏÚ‰aהצמצום Ìb ‡e‰««∆¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Ècƒƒ««¿»»¿«»
הזה  בעולם גשמי בגוף להתלבש

˙BÓÏÚ‰‰ ÏkL) הסוגים מכל ∆»««¿»
ÌÏÚ‰‰Ó ‡e‰ ÌL¯L»¿»≈«∆¿≈

ÔBL‡¯‰ (ÌeˆÓˆc) העלם כל כי ¿ƒ¿»ƒ
בכל  רוחני, אלוקי עניין על והסתר

מההעלם  ומשתלשל נמשך המדרגות,

הראשון  צמצום Baשל LiL ,(∆≈
בגוף הנשמה ירידת של ≈¿ÈLבהעלם

ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvaL Ï"p‰45, ««∆«ƒ¿»ƒ

ומפרט. שממשיך כפי

,‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aL ,'‡∆ƒ¿«¿»»¿«¿»
הי  הגשמי,לפני ולגוף הזה לעולם רידה

‰È˙BÁk Ïkהנשמה ‰‡e¯Èשל »…∆»≈ƒ
Ì‰ ,‰hÓÏ d˙„È¯È·e ,ÈeÏ‚a¿ƒƒƒ»»¿«»≈
BÈ‡ ‰f‰ ÌÏÚ‰c .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈«∆≈

Ûeb‰L ‰ÓהגשמיÌÈÏÚÓ על «∆««¿ƒ
הנפש, כוחות Ì‡ŒÈkƒƒהתגלות

ÌÈÈÚL וכוחות‰ÓLp‰c el‡ ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ¯‡L,באלוקות ƒ¿»ƒ¿«¿»

הנשמה שורש שהן «≈¿ÌÈ‡Âבדרגות
ÌÈLaÏ˙ÓלפעולÛeba46, ƒ¿«¿ƒ«

ŒÈÏa‰ ¯B‡M ‰Ó ˙Ó‚e„a¿¿««∆«¿ƒ
Ïe·b הצמצום לפני בגלוי שהאיר ¿

ÌB˜Óaהראשון  ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒƒ¿
ÏÏÁ‰ לבריאת הפנוי המקום ∆»»

הצמצום  בעקבות שנוצר העולמות

נעלם. נשאר אלא הראשון

ÌÈÈÚ ÌbL ,'·e וכוחותel‡ ∆«ƒ¿»ƒ≈
הנשמה  Ûeba,של ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«

˙Ó‚e„a ,‰ÓL‚‰a Ì‰≈¿«¿»»¿¿«
Âw‰ ¯B‡aL ÌÏÚ‰‰ מועט אור והאיר חזר הראשון הצמצום לאחר «∆¿≈∆¿««

כביכול, ו'הגשמה', העלם יש זה ובאור דק לקו הנמשל »vnL∆ƒ„ומצומצם

ÌÈÏk‰47,האור את להגביל הוא שעניינם בכלים שהתלבש מכך כתוצאה «≈ƒ
גורמת  בגוף ההתלבשות גם וכך האור, על חלים הכלים של וההגדרות

הנשמה. אור של ל'הגשמה'

ÌÏÚ‰a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ האלוקות גילוי LiLעל ,˙eÏ‚c ¿«∆∆∆«¿∆¿≈¿»∆≈
el‡ ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec Ba48 ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈

הראשון  הצמצום של בהעלם שישנם

כפי  בגוף, הנשמה ירידת של ובהעלם

ומפרט. שממשיך

‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaM ‰Ó ,'‡«∆ƒ¿««»…
ÌLÈ אינם˙È·c ÌÈÈeÏÈb‰ ∆¿»«ƒƒ¿≈

Lc˜n‰ שבית בזמן שהאירו «ƒ¿»
קיים, היה Ó‰המקדש ‡e‰Â¿«

MnLÔÈ‡ Lc˜n‰ ˙Èa ·¯Á ∆ƒ∆»«≈«ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ e‡ המקדש לבית »¿ƒ«¬

יכולים  אנו ואין הרגלים בשלושת

שהיה  האלוקי הגילוי את לקבל

את B‡¯ÏÂ˙במקדש  לנו ואין , ¿≈»
היינו  "לראות" dLÈהיכולת ‡lL∆…∆¿»

e˜Ï‡a˙שאין  ‰i‡¯ ההעלם בגלל ¿ƒ»∆¡…
לנו  אין הגלות בזמן ששורר וההסתר

של  באופן אלוקות לקלוט היכולת את

ראיה.

‰‚O‰‰ ÌbL '·e באלוקות ∆«««»»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL הבנה באמצעות ∆ƒ¿««»

יותר  בדרגה (שהיא נמוכה בשכל 

‡ÈzÓ˙מראיה) ‰‚O‰ dÈ‡ כי ≈»«»»¬ƒƒ
את  בשכלו לקלוט מסוגל אינו האדם

לאמיתתם, הדברים ∆∆e‰fLעומק
אלוקות  ענייני לקלוט היכולת חוסר

ולאמיתתם  vÓ„כראוי ˜¯ ‡Ï)…«ƒ«
ÌLÈ ‡lL ‰Ê לא הגלות שבזמן ∆∆…∆¿»

È·c˙מאירים  ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿≈
„vÓ (Ìb ‡l‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆»«ƒ«
,˙eÏ‚c ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈¿»
˙‚O‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«¿ƒ««»«

˙e˜Ï‡ אלוקות להשיג מאפשר ולא ¡…
כראוי.

Úe„È ‰p‰Â (Â49 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˙eÎc של והתכלית המטרה ¿«»«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L È„Îa ‡e‰ ÌeˆÓv‰ הבליֿגבול‰È‰È «ƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ¿≈ƒ¿∆
בגלוי  BÓÏBÚa˙ויאיר Ìb העלם המוגבלים היא הצמצום פעולת (כלומר, «»»
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הּירידה  מענין זה ויּובן לעיל). ּכּנזּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית,

הּוא  הּירידה ּדתחלת ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָׁשּבכללּות

וידּוע  הראׁשֹון, היא 42צמצּום הּצמצּום ּדפעּולת ְְְְִִִִִַַַָָ

ּבהאֹור  והן הּבליּֿגבּול, ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְְִֵֵֵַָהן

העֹולמֹות). ׁשּלהאיר (האֹור ּגבּול ְְְִִִֶֶַָָָָׁשּבבחינת

מה  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִַַַַָּדפעּולת

ּבגלּוי  מאיר ואינֹו ּבמקֹורֹו, ונכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשּנתעּלם

זה  ּבאֹור הּצמצּום ּדפעּולת הינּו החלל, ְְְְְִִִֶֶַַַָָּבמקֹום

ּדמּכיון  הּטעם, לֹומר ויׁש ּגּופא. ּבהאֹור לא ְְְִֵֵַַַַָָָֹהּוא

אין  העֹולמֹות, מער למעלה הּוא זה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאֹור

וכל  והגּבלה, ירידה ּבֹו לפעֹול הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביכֹולת

ּבמקֹום  יאיר ׁשּלא הּוא זה ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִֶֶַַָֹּפעּולת

ּבהאֹור  הּצמצּום ּפעּולת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהחלל.

ּובכּמה  ּגּופא, ּבהאֹור הּוא העֹולמֹות ְְְִֶַָָָָָָׁשּלהאיר

זה  אֹור היה הּצמצּום ׁשּלפני אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָענינים.

ועלֿידי  הּבליּֿגבּול, ּבאֹור וכלּול ְְְְְְְִֵַַָָמעֹורב

עצמֹו ּבפני נבּדל ירד 43הּצמצּום ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדלּוג, ּדר ׁשּנמׁש ּדעלֿידי ב', ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָמּמעלתֹו.

ּבבחינת  ּבא הּוא ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹהּצמצּום

ּבארּוכה  [וכּמבאר ספירֹות עׂשר ,44התחּלקּות ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּכלים, מּצד רק לא הּוא ׁשּבאֹור הּספירֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּדענין

ג', האֹור]. מּצד ּגם הּוא הּספירֹות ׁשענין ְְִִִִִֶַַַַָּכיֿאם
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ע'42) ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שלאחריו וד"ה הענן ויהי ד"ה בארוכה ראה לקמן ואילך).בהבא גם 43)תתקלד ראה

ואילך). 133 (ע' וכ"ד פכ"ג תש"ט חגה"פ (תשי"א)44)המשך תרצ"ד ר"ה המשך ואילך. תתקלח ס"ע שם תער"ב המשך

ואילך). 84 ע' תשי"א (סה"מ וכ"א פ"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙Èa‰ ÔÓÊa ‡˜Âc בזמן העבודה איך מובן לא ולכאורה «¿»ƒ¿«««ƒ«ƒ¿»¿≈

שכן  וכל והשגה, הבנה ונעדרת נפש, ומסירות עול קבלת מתוך שהיא הזה,

לעתיד  שיהיו לגילויים והקדמה הכנה להיות יכולה ראיה, נעדרת שהיא

).לבוא 
‰„È¯i‰ ÔÈÚÓ ‰Ê Ô·eÈÂ של ¿»∆≈ƒ¿««¿ƒ»

מלמעלה  ונמשך היורד האלוקי האור

‰‰eÏLÏzL˙למטה ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
למדרגה, ממדרגה האור »ÏÁ˙cƒ¿ƒ˙של

ÌeˆÓˆ ‡e‰ ‰„È¯i‰«¿ƒ»ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ האור של הצמצום »ƒ

הצידה, שנסתלק האיןֿסוף האלוקי

נוצרה  וכך האור, והתעלם כביכול,

ונבראים  עולמות לבריאת מקום נתינת

החסידות Úe„ÈÂ42מוגבלים, בתורת ¿»«
ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc הנזכר הראשון ƒ¿««ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aלעיל Ô‰ ‡È‰ƒ≈¿≈
Ïe·bŒÈÏa‰,הצידה שנסתלק עצמו «¿ƒ¿

ÈÁ·aL˙כביכול, ¯B‡‰a Ô‰Â¿≈¿»∆ƒ¿ƒ«
¯È‡‰lL ¯B‡‰) Ïe·b¿»∆¿»ƒ

(˙BÓÏBÚ‰ צמצום יש בו שגם »»
כמו  בעולמות מאיר ואינו ומיעוט

הארה  רק אלא עצמו מצד שהוא

את  להחיות יורדת ממנו מועטת

‰ÌeˆÓvהעולמות. ˙ÏeÚÙcƒ¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a עצמו האיןֿסוף »«¿ƒ¿

ÌlÚ˙pL ‰Ó ‡e‰ להאיר לא «∆ƒ¿«≈
למעלה ועלה וחזר «¿ÏÏÎÂ¿ƒלמטה,

B¯B˜Óa,האור BÈ‡Âבמקור ƒ¿¿≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒƒ¿∆»»
האור, וצמצום סילוק בעקבות שנוצר

¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc eÈ‰«¿ƒ¿««ƒ¿¿
‰Êגבול הבלי Ï‡האיןֿסוף, ‡e‰ ∆…

‡Ùeb ¯B‡‰a גבול ללא האיר הצמצום שקודם הארתו באופן אלא עצמו ¿»»
מאיר. אינו הצמצום ‰ÌÚh,ולאחר ¯ÓBÏ LÈÂ לא הצמצום באמת מדוע ¿≈««««

הארתו, באופן רק אלא עצמו גבול הבלי באור Ê‰פועל ¯B‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆∆
מהותו‰e‡האיןֿסוף ‰BÓÏBÚ˙בעצם C¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ,המוגבלים ¿«¿»≈∆∆»»

ÌeˆÓv‰ ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ מוגבלים עולמות לברוא כדי Baשנועד ÏBÚÙÏ ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿
הבליֿגבול Ê‰באור ¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚt ÏÎÂ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È¿ƒ»¿«¿»»¿»¿««ƒ¿¿∆

אלא עצמו באור שינוי פועלת È‡È¯איננה ‡lL ‡e‰ איןֿסוף אור ∆…»ƒ
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa עמידת לצורך הרוחנית) המקום (נתינת הפנוי המקום ƒ¿∆»»

מהצמצום. כתוצאה שנוצר ‰ÌeˆÓvהעולמות ˙ÏeÚt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰ ¯È‡‰lL ¯B‡‰aומועט מוגבל אור B‡‰a¯שהוא ‡e‰ ¿»∆¿»ƒ»»¿»

‡Ùeb,עצמו באור שינוי גורם הצמצום זה ÌÈÈÚבאור ‰nÎ·e ופעולת »¿«»ƒ¿»ƒ
ומפרט. שממשיך כפי היבטים, בכמה היא הגבול באור הצמצום

‰Ê ¯B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ,„Á‡הגבול ÏeÏÎÂאור ·¯BÚÓ ∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿»»∆¿»¿»
Ïc· ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a מהאור הגבול האור ¿«¿ƒ¿¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿»

ונרגשהבליֿגבול  ניכר ≈¿ÈÙaƒלהיות
BÓˆÚ43„¯È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «¿∆«¿≈∆»«

B˙ÏÚnÓ קודם היה בה הקודמת ƒ«¬»
בתוך  מעורב היה כאשר הצמצום,

ניכר  ולא בו וכלול הבליֿגבול האור

עצמה. בפני כמציאות

C¯c CLÓpL È„ÈŒÏÚc ,'·¿«¿≈∆ƒ¿»∆∆
‰‚¯„‰a ‡lL ÌeˆÓv‰ ,‚eÏcƒ«ƒ¿∆…¿«¿»»
ממדרגה  האלוקי האור וירידת המשכת

השתלשלות' ב'סדר בסדר למדרגה היא

דרגה  כל בין קרוב יחס שיש כך והדרגה

אבל  שמתחתיה, וזו שמעליה לזו ודרגה

לאחרי  הצמצום לפני בין המעבר

בסדר  לא דילוג, בדרך הוא הצמצום

נמשך  הצמצום שלאחר כך והדרגה,

לאור  וערך יחס לו שאין מצומצם אור

קודם  שהאיר הבליֿגבול האיןֿסוף

ולכן המאיר ‰e‡הצמצום, האור

הצמצום  ומתגלה a‡לאחר ונמשך »
˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a באופנים ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

של B¯ÈÙÒ˙שונים ¯NÚ עשרה ∆∆¿ƒ
שלפני  בעוד שונים, אלוקיים כוחות

לא  פשוט עליון אור מאיר הצמצום

התחלקות  בו ואין הגדרה בשום מוגדר

ב'המשך' וכמבואר שונות, לספירות

האור  שנתעלם הוא "דהצמצום תער"ב:

האור  והמשכת כו' פנוי מקום ונשאר

הצמצום  דילוג בדרך באה אחרֿכך

למקום  ממקום וקופץ המדלג עלֿדרךֿמשל וכמו כו', בהדרגה שלא והיינו

אלא  הארץ על מעט מעט בהילוך בהדרגה שלא למקום ממקום נעתק שהוא

כ  באויר כפורח הצמצום הוא דילוג דרך האור שנמשך למעלה הוא כן וכמו ו',

רק  זה שאין והיינו כו', התחלקות בבחינת בא הוא זה ידי ועל בהדרגה שלא

כו' בהתחלקות בא עצמו שהאור אם כי (...) האור את מגביל שהצמצום

‰Îe¯‡a ¯‡·nÎÂ]44¯B‡aL ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚc הצמצום , שלאחר ¿«¿…»«¬»¿ƒ¿««¿ƒ∆»
ÌÈÏk‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰,מאיר הוא ובאמצעותם מתלבש האור שבהם …«ƒ««≈ƒ

והגבלה, במדידה יאיר שהאור הוא עניינם ‰B¯ÈÙq˙כי ÔÈÚL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿««¿ƒ
,¯B‡‰ „vÓ Ìb ‡e‰ שמצד כי אור הוא הצמצום לאחר שמאיר האור «ƒ«»

שונות  לבחינות והתחלקות להגדרות שייך כבר ].עצמו
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eb'כד 'ied gex eilr dgpe

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום ממּלא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹסֹוף

הּגלּוי  היה לא ּובמילא העֹולמֹות, ְְִִֵַָָָָָֹמציאּות

ׁשהּגילּוי  נתחּדׁש הּצמצּום ועלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבעֹולמֹות,

זה  וי ּובן ּבעֹולמֹות. ּגם יהיה ְְְִֵֶֶַָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף 

הּידּוע  מה 50ּבהקּדים ּדהּצמצּום, ההעלם (ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבמקֹורֹו), ונכלל נתעּלם הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָּׁשאֹור

היה  אֹורֿאיןֿס ֹוף ּכאׁשר הּצמצּום, ְְֲִֵֶֶַַָָּדקֹודם

ּבֹו ׁשהאיר (הינּו החלל מקֹום את אֹורֿממּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבפׁשיטּות  אלקּות היה הּבליּֿגבּול) ְְְֱִִִֵַָָֹאיןֿסֹוף

האֹור, סלּוק ועלֿידי ּבהתחּדׁשּות, ְְְְְְִִִֵַַָּומציאּות

ּבהתחּדׁשּות. ואלקּות ּבפׁשיטּות מציאּות ְְְְְֱֲִִִִֶַַָֹנעׂשה

ּכּמה  האדם, ּבעב ֹודת אּלּו ענינים ּדׁשני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּובחלּוק

אלקּות  ראית ּבין החלּוק הּוא ּבכללּות ְְְֱִִִֵֵַַַָֹמדרגֹות.

היא  ּבאלקּות הּידיעה ּדכאׁשר אלקּות. ְְְֱֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹלהּׂשגת

ועלֿ ּדחכמה, ּבראּיה אפילּו ּדראּיה, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָּבאֹופן

ראּיה  ׁשהיא  ּדנבּואה ּבראּיה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

צרי51מּמׁש ׁשאין ּבפׁשיטּות היא הּידיעה , ְְִִִִִֵֶַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  זה, על והֹוכחֹות ְְִֵֵֶֶַַָָלראיֹות

היא  הּׂשכל, הכרח מּצד היא ּבאלקּות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכׁשהּידיעה

ּדאלקּות  הענין ּבפרטּיּות, אבל התחּדׁשּות. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדר

עכׁשו  מהּֿׁשאיןּֿכן לעתידֿלבא, יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפׁשיטּות

ׁשהרי  התחּדׁשּות. ּבדר הּוא ּדנבּואה הּגלּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּגם

ּבזה  ואין אחד ּכל לראֹות יכֹול ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבדברים

הּוא  הּנבּואה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהפלאה

חלה  הּנבּואה ּדאין לזה, ראּוי ׁשהּוא ּבמי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּדוקא

ּבמּדֹותיו  ּגּבֹור ּבחכמה ּגדֹול חכם על ְְְִִֶַָָָָָָָאּלא

רק 52וכּו' ׁשהיא ּדחכמה ּבראּיה הּוא וכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָ
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הנ"ל.50) תרע"ה הענן ויהי א.51)ד"ה קעג, להצ"צ ובסהמ"צ סי"ט אגה"ק וראה צח. ע' תרס"ו המשך רמב"ם 52)ראה

רפ"ז. יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי). בשביל היא והתכלית המטרה אבל והגבלה, ∆¿Ì„B˜cוהסתר

,ÌeˆÓv‰,הראשון הצמצום ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bלפני ‰È‰Lk האור «ƒ¿¿∆»»≈
הבליֿגבול, ‰ÏÏÁהאלוקי ÌB˜Ó ‡lÓÓ שתהיה מבלי המציאות , כל ¿«≈¿∆»»

מוגבלים, עולמות לקיום (רוחנית) מקום ‡LÙ¯נתינת ‰È‰ ‡Ï הייתה לא …»»∆¿»
e‡ÈˆÓ˙יכולה  ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰,המוגבלים‡ÏÈÓ·e »»¿≈»
של  מציאות להיות יכולה שלא מאחר

‰ÈeÏbעולמות  ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚa»»¿«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈

‰È‰È ÛBÒ ויאיר.˙BÓÏBÚa Ìb ƒ¿∆«»»
Úe„i‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ בתורת ¿»∆¿«¿ƒ«»«

‰‰50ÌÏÚהחסידות  ÔÈÚa) על ¿ƒ¿««∆¿≈
האלוקי  Ó‰האור ,ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿«

Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡M האיןֿסוף ∆«¿ƒ¿
ÌlÚ˙ בגלוי מלהאיר וחדל התעלה ƒ¿«≈

B¯B˜Óa ÏÏÎÂ באלוקות ושורשו ¿ƒ¿»ƒ¿
עצמה  בפני כמציאות להאיר ),מבלי

,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜c הצמצום לפני ¿∆«ƒ¿
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהראשון, ¯L‡k«¬∆≈

‡˙הבליֿגבול  ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó נתינת שתהיה מבלי ¿∆»»

כלשהי  למציאות ¿»(‰eÈמקום
Ba ¯È‡‰L'החלל ‡Œ¯Bב'מקום ∆≈ƒ

‰È‰ (Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿ƒ¿»»
˙e‡ÈˆÓe ˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿ƒ

,˙eLcÁ˙‰a התקבלה האלוקות ¿ƒ¿«¿
ואילו  מאליו, ומובן פשוט כדבר

והנבראים המציאות  העולמות של

ופלא חידוש הייתה גשמי »¿ŒÏÚÂכדבר
¯B‡‰ ˜eÏÒ È„È,כביכול הצידה, ¿≈ƒ»

פעולת  «¬»NÚ‰הצמצום,שזוהי
˙eËÈLÙa ˙e‡ÈˆÓ של המציאות ¿ƒƒ¿ƒ

כדבר  נתפסת והנבראים העולמות

מאליו  ומובן …¡∆e˜Ï‡Â˙פשוט
˙eLcÁ˙‰a כדבר נתפסת האלוקות ¿ƒ¿«¿

ופלא. חידוש

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa el‡ ÌÈÈÚ ÈLc ˜eÏÁ·e שני בין ההבדל «ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«¬«»»»
ומציאות  אחד, מצד בהתחדשות ומציאות בפשיטות אלוקות הללו, הדברים

של  ה' בעבודת משתקף שהוא כפי שני, מצד בהתחדשות ועולמות בפשיטות

B‚¯„Ó˙האדם  ‰nk.ומפרט שממשיך כפי שונות, דרגות «»«¿≈
˙eÏÏÎa כללי ‰eÏÁ˜באופן ‡e‰ ההבדל˙e˜Ï‡ ˙È‡¯ ÔÈa ƒ¿»«ƒ≈¿ƒ«¡…

ראיה  כמו ומוחשי ברור באופן האלוקות וקליטת ‡e˜Ï˙תפיסת ˙‚O‰Ï¿«»«¡…
השגה תפיסת  ידי על האלוקות ‰ÚÈ„i‰שכלית.וקליטת ¯L‡Îc¿«¬∆«¿ƒ»

i‡¯c‰וההכרה  ÔÙB‡a ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ברורה ראיה ומוחשית כמו ∆¡…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
ÓÎÁc‰,בעיניים, ‰i‡¯a eÏÈÙ‡ שהיא כפי ראיה על מדובר אם אפילו ¬ƒƒ¿ƒ»¿»¿»

שבשכל  ה'חכמה' »¿ŒÏÚÂבמדריגת
‰i‡¯a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ»

‰‡e·c וההכרה הידיעה אם ƒ¿»
כפי  יותר, הרבה נעלית היא באלוקות

לנביאים  מתגלה שהקדושֿברוךֿהוא

LnÓ ‰i‡¯ ‡È‰L51, כמו ממש ∆ƒ¿ƒ»«»
אזי  גשמיות, בעיניים «ÚÈ„i‰«¿ƒ‰ראיה

באלוקות  eËÈLÙa˙וההכרה ‡È‰ƒƒ¿ƒ
מאליו  ומובן פשוט ≈∆ÔÈ‡Lכדבר

CÈ¯ˆ בדרגה אלוקות ה'רואה' האדם »ƒ
Ê‰זו  ÏÚ ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯Ïƒ¿»¿»«∆

אצלו  ומתקבל בו נקלט והדבר

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó'בפשיטות',
‰ÚÈ„i‰Lk האדם של וההכרה ¿∆«¿ƒ»

Á¯Î‰ „vÓ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ«∆¿≈«
ÏÎO‰המבוססת הוכחות ידיעה על «≈∆

‰˙eLcÁ˙הגיוניות, C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
ופלא. חידוש

˙eiË¯Ùa Ï·‡ בין ההבדל יותר, ¬»ƒ¿»ƒ
בצורה  אלוקות בידיעת האופנים שני

לאמיתו  מפורטת, דבר,יותר של

˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¡…ƒ¿ƒ
והכרה  וידיעה אלוקות תפיסת

מאליו  מובן פשוט כדבר באלוקות

‰È‰È רק,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בימות ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÂLÎÚהמשיח, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»

הגלות  e·c‡‰בזמן ÈeÏb‰ Ìb««ƒƒ¿»
למרות  לנביאים, האלוקית ההתגלות

ביותר, גבוהה בדרגה ‰e‡שהיא
˙eLcÁ˙‰ C¯„a נקלטת ולא ¿∆∆ƒ¿«¿

מאליו. ומובן פשוט ≈¬∆È¯‰Lכדבר
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a מוחשייםÏBÎÈ ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»

‰Êa ÔÈ‡Â „Á‡ Ïk ˙B‡¯Ïƒ¿»∆»¿≈»∆
‰‡ÏÙ‰ חידוש ‰e·p‡‰ושום ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏÏk מסור אינו «¿»»¿»«∆≈≈ƒ¿««¿»

אלא  אחד ÊÏ‰,לכל Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓa ‡˜Âc ‡e‰ נביא ,להיות «¿»¿ƒ∆»¿∆
ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡c והוא מיוחדים תנאים שהתקיימו מי ¿≈«¿»»»∆»«

'eÎÂ ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ‰ÓÎÁa ÏB„b ÌÎÁ52‰i‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ , »»»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ»
‰ÓÎÁc דרגה זו גם אבל הנבואה כמו נעלית בדרגה ראיה לא היא שאמנם ¿»¿»
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כה d"kyz'd ,gqt ly oexg`

הּוא  עכׁשו הּנב ּואה ׁשּגלּוי הרי סגּולה, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּביחידי

מה  והּוא ּפׁשיטּות, ּבדר ולא חדּוׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַֹּבדר

מּפני  והּוא נביא. ׁשהּוא חדּוׁש עליו ְְְִִִִֵֶֶָָָּׁשאֹומרים

הּוא  ּדנבּואה, הּגלּוי ּגם עכׁשו, הּגלּוי ְְְִִִֶַַַַָָָׁשּכללּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּצמצּום. ׁשאחר הּקו ְִֵֵֵֶֶַַַַַַמאֹור

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגילּוי יהיה ׁשאז ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹלעתידֿלבא

טבעי  ּדבר ּכמֹו הּנבּואה ּתהיה הּצמצּום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּקֹודם

ּבילדים  ּגם ואחת, אחד ּבכל יהיה ׁשּלכן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכל 53וילדֹות, על רּוחי את אׁשּפֹו ְְִִֶֶֶַָָָ

ּובנֹותיכם  ּבניכם ונּבאּו .54ּבׂשר ְְְְִֵֵֶֶָָ

אלקּות ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) ּבראית ּגם היה ¿«∆∆∆ְֱִִַַָָֹ

ּדזה  הּמקּדׁש, ּבבית ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהיתה

אחד  ּבכל היה הּמקּדׁש ׁשּבבית ּדראּיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּגילּוי

ׁשּבבית  מּפני הּוא ,"זכּור כל "יראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָואחד,

ׁשּקֹודם  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי האיר ְִִִֵֵֶֶַָהּמקּדׁש

ּדבית  הּגלּוי ּגם ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, אּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּצמצּום,

ּדמּכיון  מּמׁש. טבעי ּדבר ּכמֹו היה לא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּמקּדׁש

ראית  ּכמֹו [ולא הּמקּדׁש ּבבית רק היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּגלּוי

מיּוחד], מקֹום לזה צרי ׁשאין ּגׁשמּיים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּדברים

ראית  היה הּמקּדׁש ׁשּבבית ּדזה מּובן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּדאֹורֿ ּגילּוי מּצד סּבה, איזֹו מּצד היה ְֱִִִִֵַַָָָֹאלקּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהאיר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאיןֿסֹוף

ּדבר 55לעתידֿלבא  ּכמֹו אלקּות ראית ּתהיה ְְְֱִִִֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, גֹו',56טבעי ּבׂשר כל וראּו ְְְִִֶַָָָָָָ

ּבׂשר  עיני ׁשל ּכזה 57ּדהּתכּונֹות ּבאֹופן יהיּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

אלקּות  .58ׁשּיראּו ְֱִֶֹ
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א.53) ג, שם.54)יואל הענן ויהי בד"ה כ"ז גילוי 55)וכמבואר הי' "שבביהמ"ק תתקלו) (ע' שם הענן ויהי ד"ה ראה

לעתיד". יהי' מזה וביותר פנ"ה.56)אוא"ס.. האמונה שער וראה ה. מ, שעכשיו 57)ישעי' "דכמו שם הענן ויהי ד"ה ראה

כו'". טבעי כדבר האלקות תפיסת לעתיד יהי' כמו"כ טבעי, דבר הוא והמציאות היש ההוספה 58)תפיסת תומתק ועפ"ז

ד"ונגלה" הענין אמיתית כי גו'", מ"ונגלה לכאורה מובן שזה אף - (שלפנ"ז) הוי'" כבוד "ונגלה על בשר" כל ד"וראו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  בהשגת ÈeÏbLגבוהה È¯‰ ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈa ˜¯ ‡È‰L∆ƒ«ƒƒ≈¿»¬≈∆ƒ

ÂLÎÚ ‰‡e·p‰ הגלות Le„Áבזמן C¯„a ‡e‰ והפלאה‡ÏÂ «¿»«¿»¿∆∆ƒ¿…
a˙eËÈLt C¯„,מאליו ומובן פשוט ÌÈ¯ÓB‡Mכדבר ‰Ó ‡e‰Â ¿∆∆¿ƒ¿«∆¿ƒ

ÈeÏb‰ ˙eÏÏkL ÈtÓ ‡e‰Â .‡È· ‡e‰L Le„Á ÂÈÏÚ של »»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿»«ƒ
‰ÈeÏbהאלוקות  Ìb ,ÂLÎÚ«¿»««ƒ

Âw‰ ¯B‡Ó ‡e‰ ,‰‡e·cƒ¿»≈««
ÌeˆÓv‰ ¯Á‡L,הצמצום ולאחר ∆«««ƒ¿

כחידוש  מתקבלים אלוקות ענייני

שהרי  העלם ופלא, שורר בעולם

אלוקות. על ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוהסתר
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח Ê‡Lבימות ∆»ƒ»…∆»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰ Ì„BwL בליֿגבול אור ∆∆«ƒ¿

דבר  ושום וגדר הגבלה מכל שלמעלה

עליו  ומסתיר מעלים ∆¿È‰zƒ‰לא
ÈÚ·Ë ¯·c BÓk ‰‡e·p‰«¿»¿»»ƒ¿ƒ

‰È‰È ÔÎlL ,LnÓ אלוקות גילוי «»∆»≈ƒ¿∆
Ìbבנבואה  ,˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿«««

BÓk ,˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈaƒ»ƒƒ»¿
·e˙kL53 הגאולה השלימה ביעודי ∆»

¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡∆¿∆ƒ«»»»
ÌÎÈ˙B·e ÌÎÈa e‡aÂ54 היינו ¿ƒ¿¿≈∆¿≈∆

נביאים, יהיו שמבואר שכולם וכפי

האלוקות  גילוי אודות תער"ב ב'המשך'

טבעי: וכדבר 'בפשיטות' לבוא לעתיד

היש  תפיסת שעכשיו "(דכמו

יהי' כן כמו טבעי, דבר הוא והמציאות

טבעי  כדבר האלוקות תפיסת לעתיד

כמו  ולא התורה כו'), סודות התגלות

הרשב"י  כמו סגולה ליחידי עכשיו

והי' סגולה, ליחידי רק שזהו וחבריו

נקראו  התורה שסודות פלא דבר

התגלות נפלאות  כמו הוא וההתגלות

שנעשה  נפלא נס וכמו כו', הנפלא דבר

וכמו  נפלאות שנקרא הטבע בהיפך

אעשה  עמך כל נגד נפלאות שכתוב

כזה, ונורא גדול בחידוש רואה כל שמתפעל הרואים לב מאוד  שמפליא כו',

מתורתך  נפלאות חכמה פליאות וכמו נפלאות נקראים התורה סודות כן וכמו

וכמו  כו', הנפלא דבר גילוי כמו הוא הסוד והתגלות עליוֿהשלום כו', הרשב"י

בעב  הן מאד נפלא והן שהי' כו', אתקטרנא קטירא דבחד שלו בהביטול ודתו

והיה  בנסים מלומד שהי' שלו ובמופתים התורה בנפלאות שלו והשגה בידיעה

התורה  וסודות כלל נפלא בדרך זה יהי' לא לעתיד אבל כו', בדורו גם לפלא

כלל  יקראו כו'".לא נפלאות בשם ולא סוד בשם

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Ê קודם שהאיר האלוקות גילוי על לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
חידוש  כדבר לא טבעי, באופן ‡e˜Ï˙הצמצום ˙È‡¯a Ìb ‰È‰ עלֿידי »»«ƒ¿ƒ«¡…

ישראל  È·a˙בני ‰˙È‰L∆»¿»¿≈
‰i‡¯c ÈeÏÈb‰L ‰Êc ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿∆∆«ƒƒ¿ƒ»
ÏÎa ‰È‰ Lc˜n‰ ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»»»¿»

„Á‡Â „Á‡ שעלו ישראל מבני ∆»¿∆»
E¯eÎÊ",לרגל, ÏÎ ‰‡¯È" מבלי ≈»∆»¿¿

בנבואה  הגילוי כמו לא הכלל, מן יוצא

רק  שהוא בחכמה הגילוי אפילו או

לעיל, כמבואר לזה, ‰e‡לראויים
¯È‡‰ Lc˜n‰ ˙È·aL ÈtÓƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿»≈ƒ
Ì„BwL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈeÏÈbƒ≈∆∆

ÌeˆÓv‰,להתגלותו גבול שאין «ƒ¿
מאליו, מובן טבעי כדבר היא והארתו

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
היה  המקדש בבית הגילוי כללי שבאופן

הצמצום  שלפני לגילוי »Ìbדומה
‰È‰ ‡Ï Lc˜n‰ ˙È·c ÈeÏb‰«ƒ¿≈«ƒ¿»…»»

ÈÚ·Ë ¯·c BÓk מאליו ומובן ¿»»ƒ¿ƒ
LnÓ חידוש בו והפלאה.שאין «»

˙È·a ˜¯ ‰È‰ ÈeÏb‰L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆«ƒ»»«¿≈
Lc˜n‰ אחר במקום [ÏÂ‡ולא «ƒ¿»¿…

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ˙È‡¯ BÓk¿¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ
„ÁeÈÓ ÌB˜Ó ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿∆»¿»

הדברים  במוחש אלא נראים הגשמיים

מקום  בכל בשר בעיני ונתפסים

È·aL˙ומקום  ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰ ,[¬≈»¿∆∆¿≈
˙e˜Ï‡ ˙È‡¯ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»¿ƒ«¡…
„vÓ ,‰aÒ BÊÈ‡ „vÓ ‰È‰»»ƒ«≈ƒ»ƒ«
¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈbƒ¿≈∆≈ƒ

,Lc˜n‰ ˙È·a בו יש כן ואם ¿≈«ƒ¿»
וייחודיות  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óחידוש

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ55˙È‡¯ ‰È‰z ∆»ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ«
LnÓ ÈÚ·Ë ¯·c BÓk ˙e˜Ï‡¡…¿»»ƒ¿ƒ«»

חידוש  כל בו שלעתידֿלבוא שאין תער"ב מ'המשך' לעיל המובא (ועלֿדרך

כדברים  יתקבלו אלא 'סודות' ייקראו לא תורה של והנסתרים העמוקים העניינים

מאליהם), ומובנים e˙kL·גלויים BÓk56 המשיח על ÏÎימות e‡¯Â ¿∆»¿»»
¯Na ÈÈÚ ÏL ˙BeÎz‰c ,'B‚ ¯Na57 עצמן הגשמיות eÈ‰Èהעיניים »»¿«¿∆≈≈»»ƒ¿

˙e˜Ï‡ e‡¯iL ‰Êk ÔÙB‡a58. ¿∆»∆∆ƒ¿¡…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

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

'eb 'ied gex eilr dgpe

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום ממּלא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹסֹוף

הּגלּוי  היה לא ּובמילא העֹולמֹות, ְְִִֵַָָָָָֹמציאּות

ׁשהּגילּוי  נתחּדׁש הּצמצּום ועלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבעֹולמֹות,

זה  וי ּובן ּבעֹולמֹות. ּגם יהיה ְְְִֵֶֶַָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף 

הּידּוע  מה 50ּבהקּדים ּדהּצמצּום, ההעלם (ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבמקֹורֹו), ונכלל נתעּלם הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָּׁשאֹור

היה  אֹורֿאיןֿס ֹוף ּכאׁשר הּצמצּום, ְְֲִֵֶֶַַָָּדקֹודם

ּבֹו ׁשהאיר (הינּו החלל מקֹום את אֹורֿממּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבפׁשיטּות  אלקּות היה הּבליּֿגבּול) ְְְֱִִִֵַָָֹאיןֿסֹוף

האֹור, סלּוק ועלֿידי ּבהתחּדׁשּות, ְְְְְְִִִֵַַָּומציאּות

ּבהתחּדׁשּות. ואלקּות ּבפׁשיטּות מציאּות ְְְְְֱֲִִִִֶַַָֹנעׂשה

ּכּמה  האדם, ּבעב ֹודת אּלּו ענינים ּדׁשני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּובחלּוק

אלקּות  ראית ּבין החלּוק הּוא ּבכללּות ְְְֱִִִֵֵַַַָֹמדרגֹות.

היא  ּבאלקּות הּידיעה ּדכאׁשר אלקּות. ְְְֱֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹלהּׂשגת

ועלֿ ּדחכמה, ּבראּיה אפילּו ּדראּיה, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָּבאֹופן

ראּיה  ׁשהיא  ּדנבּואה ּבראּיה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

צרי51מּמׁש ׁשאין ּבפׁשיטּות היא הּידיעה , ְְִִִִִֵֶַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  זה, על והֹוכחֹות ְְִֵֵֶֶַַָָלראיֹות

היא  הּׂשכל, הכרח מּצד היא ּבאלקּות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכׁשהּידיעה

ּדאלקּות  הענין ּבפרטּיּות, אבל התחּדׁשּות. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדר

עכׁשו  מהּֿׁשאיןּֿכן לעתידֿלבא, יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפׁשיטּות

ׁשהרי  התחּדׁשּות. ּבדר הּוא ּדנבּואה הּגלּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּגם

ּבזה  ואין אחד ּכל לראֹות יכֹול ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבדברים

הּוא  הּנבּואה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהפלאה

חלה  הּנבּואה ּדאין לזה, ראּוי ׁשהּוא ּבמי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּדוקא

ּבמּדֹותיו  ּגּבֹור ּבחכמה ּגדֹול חכם על ְְְִִֶַָָָָָָָאּלא

רק 52וכּו' ׁשהיא ּדחכמה ּבראּיה הּוא וכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָ
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הגילוי). בשביל היא והתכלית המטרה אבל והגבלה, ∆¿Ì„B˜cוהסתר

,ÌeˆÓv‰,הראשון הצמצום ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bלפני ‰È‰Lk האור «ƒ¿¿∆»»≈
הבליֿגבול, ‰ÏÏÁהאלוקי ÌB˜Ó ‡lÓÓ שתהיה מבלי המציאות , כל ¿«≈¿∆»»

מוגבלים, עולמות לקיום (רוחנית) מקום ‡LÙ¯נתינת ‰È‰ ‡Ï הייתה לא …»»∆¿»
e‡ÈˆÓ˙יכולה  ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰,המוגבלים‡ÏÈÓ·e »»¿≈»
של  מציאות להיות יכולה שלא מאחר

‰ÈeÏbעולמות  ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚa»»¿«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈

‰È‰È ÛBÒ ויאיר.˙BÓÏBÚa Ìb ƒ¿∆«»»
Úe„i‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ בתורת ¿»∆¿«¿ƒ«»«

‰‰50ÌÏÚהחסידות  ÔÈÚa) על ¿ƒ¿««∆¿≈
האלוקי  Ó‰האור ,ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿«

Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡M האיןֿסוף ∆«¿ƒ¿
ÌlÚ˙ בגלוי מלהאיר וחדל התעלה ƒ¿«≈

B¯B˜Óa ÏÏÎÂ באלוקות ושורשו ¿ƒ¿»ƒ¿
עצמה  בפני כמציאות להאיר ),מבלי

,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜c הצמצום לפני ¿∆«ƒ¿
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהראשון, ¯L‡k«¬∆≈

‡˙הבליֿגבול  ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó נתינת שתהיה מבלי ¿∆»»

כלשהי  למציאות ¿»(‰eÈמקום
Ba ¯È‡‰L'החלל ‡Œ¯Bב'מקום ∆≈ƒ

‰È‰ (Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿ƒ¿»»
˙e‡ÈˆÓe ˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿ƒ

,˙eLcÁ˙‰a התקבלה האלוקות ¿ƒ¿«¿
ואילו  מאליו, ומובן פשוט כדבר

והנבראים המציאות  העולמות של

ופלא חידוש הייתה גשמי »¿ŒÏÚÂכדבר
¯B‡‰ ˜eÏÒ È„È,כביכול הצידה, ¿≈ƒ»

פעולת  «¬»NÚ‰הצמצום,שזוהי
˙eËÈLÙa ˙e‡ÈˆÓ של המציאות ¿ƒƒ¿ƒ

כדבר  נתפסת והנבראים העולמות

מאליו  ומובן …¡∆e˜Ï‡Â˙פשוט
˙eLcÁ˙‰a כדבר נתפסת האלוקות ¿ƒ¿«¿

ופלא. חידוש

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa el‡ ÌÈÈÚ ÈLc ˜eÏÁ·e שני בין ההבדל «ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«¬«»»»
ומציאות  אחד, מצד בהתחדשות ומציאות בפשיטות אלוקות הללו, הדברים

של  ה' בעבודת משתקף שהוא כפי שני, מצד בהתחדשות ועולמות בפשיטות

B‚¯„Ó˙האדם  ‰nk.ומפרט שממשיך כפי שונות, דרגות «»«¿≈
˙eÏÏÎa כללי ‰eÏÁ˜באופן ‡e‰ ההבדל˙e˜Ï‡ ˙È‡¯ ÔÈa ƒ¿»«ƒ≈¿ƒ«¡…

ראיה  כמו ומוחשי ברור באופן האלוקות וקליטת ‡e˜Ï˙תפיסת ˙‚O‰Ï¿«»«¡…
השגה תפיסת  ידי על האלוקות ‰ÚÈ„i‰שכלית.וקליטת ¯L‡Îc¿«¬∆«¿ƒ»

i‡¯c‰וההכרה  ÔÙB‡a ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ברורה ראיה ומוחשית כמו ∆¡…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
ÓÎÁc‰,בעיניים, ‰i‡¯a eÏÈÙ‡ שהיא כפי ראיה על מדובר אם אפילו ¬ƒƒ¿ƒ»¿»¿»

שבשכל  ה'חכמה' »¿ŒÏÚÂבמדריגת
‰i‡¯a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ»

‰‡e·c וההכרה הידיעה אם ƒ¿»
כפי  יותר, הרבה נעלית היא באלוקות

לנביאים  מתגלה שהקדושֿברוךֿהוא

LnÓ ‰i‡¯ ‡È‰L51, כמו ממש ∆ƒ¿ƒ»«»
אזי  גשמיות, בעיניים «ÚÈ„i‰«¿ƒ‰ראיה

באלוקות  eËÈLÙa˙וההכרה ‡È‰ƒƒ¿ƒ
מאליו  ומובן פשוט ≈∆ÔÈ‡Lכדבר

CÈ¯ˆ בדרגה אלוקות ה'רואה' האדם »ƒ
Ê‰זו  ÏÚ ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯Ïƒ¿»¿»«∆

אצלו  ומתקבל בו נקלט והדבר

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó'בפשיטות',
‰ÚÈ„i‰Lk האדם של וההכרה ¿∆«¿ƒ»

Á¯Î‰ „vÓ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ«∆¿≈«
ÏÎO‰המבוססת הוכחות ידיעה על «≈∆

‰˙eLcÁ˙הגיוניות, C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
ופלא. חידוש

˙eiË¯Ùa Ï·‡ בין ההבדל יותר, ¬»ƒ¿»ƒ
בצורה  אלוקות בידיעת האופנים שני

לאמיתו  מפורטת, דבר,יותר של

˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¡…ƒ¿ƒ
והכרה  וידיעה אלוקות תפיסת

מאליו  מובן פשוט כדבר באלוקות

‰È‰È רק,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בימות ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÂLÎÚהמשיח, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»

הגלות  e·c‡‰בזמן ÈeÏb‰ Ìb««ƒƒ¿»
למרות  לנביאים, האלוקית ההתגלות

ביותר, גבוהה בדרגה ‰e‡שהיא
˙eLcÁ˙‰ C¯„a נקלטת ולא ¿∆∆ƒ¿«¿

מאליו. ומובן פשוט ≈¬∆È¯‰Lכדבר
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a מוחשייםÏBÎÈ ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»

‰Êa ÔÈ‡Â „Á‡ Ïk ˙B‡¯Ïƒ¿»∆»¿≈»∆
‰‡ÏÙ‰ חידוש ‰e·p‡‰ושום ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏÏk מסור אינו «¿»»¿»«∆≈≈ƒ¿««¿»

אלא  אחד ÊÏ‰,לכל Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓa ‡˜Âc ‡e‰ נביא ,להיות «¿»¿ƒ∆»¿∆
ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡c והוא מיוחדים תנאים שהתקיימו מי ¿≈«¿»»»∆»«

'eÎÂ ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ‰ÓÎÁa ÏB„b ÌÎÁ52‰i‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ , »»»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ»
‰ÓÎÁc דרגה זו גם אבל הנבואה כמו נעלית בדרגה ראיה לא היא שאמנם ¿»¿»
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ּדאֹורֿאיןֿסֹוף CÈ¯ˆÂח) הּגלּוי הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵַָ

- העֹולמֹות ּומציאּות ְְְִִַָָהּבליּֿגבּול,

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּכׁשהיה ׁשּלכן הפכים, ׁשני ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָהם

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹממּלא

מקֹום  ׁשּיהיה ּובכדי העֹולמֹות, ְְְִִִֵֶֶַָָָהתהּוּות

ּומּכיון  האֹור, סלּוק להיֹות הּוצר ְְִִִֵַָָָָלעֹולמֹות

מּסלּוק  ּדוקא היא העֹולמֹות ּדמציאּות ְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהתהּוּות

אפׁשר  היא הּגלּוי), ענין הפ) ְְִִֵֵֶֶַַַָָהאֹור

(ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּדעֹולמֹות ְְְְִֶַַַַַַָָָׁשהּמציאּות

ּבאֹופן  ּתהיה ּגׁשמי ) ּדבׂשר ְְְְְִִִֶֶַַָָהּמציאּות

ּבזה, והענין אלקּות. ּגלּוי  ּבּה יהיה ְְְְֱִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּבמציאּותּה

הּגלּוי  ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּדמּכיון

ּכּנזּכר  העֹולמֹות, ּבמציאּות ּגם יהיה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשהּגלּוי

ּגם  [ּובמילא הּצמצּום ׁשּפנימּיּות הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָלעיל),

לּגלּוי, סֹותר אינֹו מהּצמצּום] ׁשּנתהּוּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולמֹות

ענ  הּגלּוי) (ענין זהּו הּפנימי ואּדרּבא, ינֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּפנימּיּות  לגּלֹות ׁשּבכדי אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּדהּצמצּום.

ּדיׂשראל  העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּצמצּום,

ט). סעיף (ּכדלקּמן הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִִַַַָָָּובפרט

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּמאמר ּׁשּמֹוסיף מה יּובן ¿«ƒ∆ֲִֶַַַָָ

עלּיה, לצֹור היא ְְֲִִִֶֶַָָׁשהירידה

ׁשעלֿ ּדזה ד) סעיף לעיל (ּכּנזּכר מבאר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבזה

ּדלעתידֿ הּגלּוי יהיה הּגלּות ּדזמן העבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָידי

ׁשּלמעלה  ּדהענינים הּגלּוי רק לא הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹלבא

זה  מּצד אֹותם יגּלה (ׁשּמׁשיח ּוראּיה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמהּׂשגה

אּלא  ,(מל ּדהּׂשגה 59ׁשהּוא הענינים ּגם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
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הגילוי  מצד רק (לא יראה שהבשר הוא בשר" כל ד"וראו שהחידוש מובן, בפנים מ"ש וע"פ מקום? בכל בגלוי שהוא הוא

גופא. הבשר מצד גם) אלא הוי', בגוף 59)דכבוד הנשמה דירידת שהתכלית ספ"ל תש"ט) (חגה"פ בההמשך ממ"ש להעיר

שנעשית  והעלי' הנשמה, בעצם רק באלקות ראי' הי' הירידה דקודם שם, ומבאר הראי'. ענין הוי'", בנועם לחזות "בכדי הוא

כאן  שמדובר דהנשמה שהעלי' הרי - ממש". ראי' בבחי' לחזות תבוא הנשמה של הגילוי בחינת "שגם הוא הירידה ע"י

(ראי') מקודם שהי' הענין שאותו (גם)) אם כי הירידה, קודם בהנשמה הי' שלא יותר נעלה ענין שנמשך (רק) (לא הוא

הענינים  (רק) (לא היא שהעלי' דגלות, הירידה שע"י בהעלי' עד"ז מובן ומזה הנשמה". של הגילוי ב"בחינת גם יהי'

בזמן  (שהיו וראי' דהשגה שהענינים גם) אם כי הבית, בזמן אפילו היו שלא מלך, שהוא זה מצד אותם יגלה שמשיח

כבפנים. המטה, מצד גם יהיו הבית)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏb‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Á¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe- הגשמי הזה העולם ובמיוחד ÈLהמוגבלים Ì‰ ¿ƒ»»≈¿≈
ÌÈÎÙ‰,לזה זה שהאיןֿסוף ÔÎlLהסותרים בסתירה כיוון הם והעולמות ¬»ƒ∆»≈

לזה  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bזה ‰È‰Lk מכל למעלה שהוא מדידה הבליֿגבול, ¿∆»»≈
ÌB˜Óוהגבלה, ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿
,ÏÏÁ‰ בגילוי מלא היה ה'חלל' וכל ∆»»

למציאות  מקום נתינת כל מבלי אלוקות

‡LÙ¯אחרת  ‰È‰ ‡Ï יכולה …»»∆¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿ƒ¿«»»

מקום  אין האיןֿסוף גילוי מול אל

אחרת, מציאות ≈¿È„Î·eƒלשום
ÌB˜Ó ‰È‰iL מקום נתינת שתהיה ∆ƒ¿∆»

העניין) בתוכן ««BÓÏBÚÏ˙(ברוחניות,
¯B‡‰ ˜eÏÒ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ֿאין ¿«ƒ¿ƒ»

יאיר, שלא כביכול, הצידה, סוף

˙e‡ÈˆÓc ˙ee‰˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ בתור שלהם והקיום »»

מוגבלי  Âc˜‡ם עולמות ‡È‰ƒ«¿»
˜eÏqÓ והתעלמותCÙ‰) ¯B‡‰ ƒƒ»≈∆

¯LÙ‡ C‡È‰ ,(ÈeÏb‰ ÔÈÚ איך ƒ¿««ƒ≈«∆¿»
BÓÏBÚc˙ייתכן  ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ¿»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ)¿««««»¿«»
ÈÓLb ¯N·c ˙e‡Èˆn‰ שהיא «¿ƒ¿»»«¿ƒ

זאת  ובכל וחומרית גשמית מציאות

בשר  כל "וראו ביעוד מדובר עליה

לעיל  כאמור דיבר", ה' פי כי )יחדיו
d˙e‡ÈˆÓaL ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ»

˙e˜Ï‡ ÈeÏb da ‰È‰È שמצד ƒ¿∆»ƒ¡…
שלה, המציאות בגדרי תישאר אחד

שני  האיןֿסוף ומצד של גילוי בה יהיה

גבול? לו שאין

˙ekL ÔÂÈkÓc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»∆«»«
של  והתכלית ¿ÌeˆÓv‰«ƒהמטרה

והסתר  העלם של פעולה אמנם שהוא

ותכליתה  כוונתה ÏÈ·Laאבל ‡È‰ƒƒ¿ƒ
) ÈeÏb‰כדיÌb ‰È‰È ÈeÏb‰L «ƒ∆«ƒƒ¿∆«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓa יכולה לא בליֿגבול מאיר שהאיןֿסוף בעוד ואילו ƒ¿ƒ»»
עולמות  של מציאות eiÓÈtL˙מוגבלים,להיות È¯‰ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¬≈∆¿ƒƒ

של  הפנימי ‰BÓÏBÚ˙עצמו ‰ÌeˆÓvהתוכן Ìb ‡ÏÈÓ·e] המוגבלים «ƒ¿¿≈»«»»
[ÌeˆÓv‰Ó ee‰˙pL דבר של ÈeÏbÏ,לאמיתו ¯˙BÒ BÈ‡ ∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈≈«ƒ

(ÈeÏb‰ ÔÈÚ) e‰Ê ,‡a¯c‡Â¿«¿«»∆ƒ¿««ƒ
BÈÚ התוכןÌeˆÓv‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿

האיןֿסוף  שהאור בלבד זו לא כלומר,

הצמצום  גם כי לעולמות, סותר לא

בעצם  נועד העולמות נבראו ידו שעל

התוכן  מזו יתירה אלא הגילוי, בשביל

הגילוי. הוא עצמו הצמצום של הפנימי

˙eiÓÈt‰ ˙Bl‚Ï È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈¿««¿ƒƒ
,ÌeˆÓv‰c איננה רגיל שבמצב ¿«ƒ¿

העלם  הוא שאכן נראה ולכאורה גלויה

שבעצם  ולגלות האיןֿסוף, על והסתר

גילוי, הוא ŒÏÚעניינו ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«
Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È,בכלל ¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ë¯Ù·e כאשר ƒ¿»ƒ¿««»

נפש  מסירות מתוך היא העבודה

היצר  את ולנצח «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒלהתגבר
.(Ë ÛÈÚÒ¿ƒ

ÛÈÒBnM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ
הריי"צ  הנזכר Ó‡na¯הרבי ««¬»

‰„È¯È‰L האלוקית הנשמה של ∆«¿ƒ»
בעולם  גשמי בגוף להתלבש למטה,

iÏÚ‰הזה, C¯BˆÏ ‡È‰ לדרגה ƒ¿∆¬ƒ»
שהייתה  מכפי יותר קודם גבוהה

Ó·‡¯הירידה, ‰ÊaL במאמר ∆»∆¿»≈
‰Êc („ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ישראל בני של ∆«¿≈»¬»
ÈeÏb‰ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»ƒ¿∆«ƒ
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»……«

ÌÈÈÚ‰c ÈeÏb‰ האלוקיים «ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰i‡¯e ‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»¿ƒ»

שלהם  רוממות וההתגלות בדרך היא

‡Ì˙Bוהבדלה  ‰l‚È ÁÈLnL∆»ƒ«¿«∆»
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כז d"kyz'd ,gqt ly oexg`

רב 60ּוראּיה  ּבתֹור אֹותם יגּלה ׁשּמׁשיח ׁשּגם 61, , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ּדזמן  העבֹודה עלֿידי הּוא אּלּו ּדענינים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּגלּוי

כל  "וראּו יהיה ׁשּלעתידֿלבא זה ּכי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּגלּות,

ּגּופא, ּדבׂשר והּתכּונֹות הּטבע מּצד גֹו' ְְְִֶַַַַָָָָָּבׂשר"

הּפנימית  הּכּונה ׁשּמגּלים עלֿידי ּדוקא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּוא

עלּיה. צֹור היא ׁשהּירידה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָּדהּירידה,

ּבׁשביל p‰Â‰ט) הּוא (ׁשהּצמצּום זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָ

עלֿידי  (ּבעקר) מתּגּלה ְְְִִִֵֶַַַָהּגלּוי)

היא  ּדגלּות, הּירידה ּדהּנה הּגלּות. ּדזמן ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה

הּוא  ׁשהּצמצּום מה (ּבדּוגמת עלּיה ְְְְֲִִֶֶַַַָלצֹור

(הּירידה  זה ׁשּבענין אּלא הּגלּוי). ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשביל

רֹואים  ּגּופא הּגלּות ּבזמן ׁשּגם מתוּסף, ְְְִִִֵֶַַַַָָָּדגלּות)

ּכח  את מעֹורר ּדהּגלּות ׁשההעלם אי ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבפֹועל

ּבּמאמר  ּכמבאר הּוא והענין ,62המסירּותֿנפׁש. ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט הּגלּות, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּדבזמן

מּבזמן  יֹותר ּבגלּוי הּוא המסירּותֿנפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַֹּכח

ׁשּבנפׁש הרצֹון מּכח זה על מׁשל ּומביא ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבית.

מּקיף, ּכח היֹותֹו ׁשעם נמצא האדם, הּוא ׁשּלכן ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הּוא  הרצֹון ּגלּוי עקר מּכלֿמקֹום האברים, ְִִִִֵַָָָָָָָּבכל

להכניס 63ּבהעקביים  לאדם יֹותר נקל ׁשּלכן , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

רֹותחים  מים לתת מּכמֹו רֹותחים, ּבמים ְְְְֲִִִִִֵֵַַָעקבֹו

קֹומה' ּב'ּצּיּור ּגם הּוא ּדכמֹוֿכן ראׁשֹו. ְִִֵַַַָֹעל
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הבל"ג 60) אור לגילוי בנוגע הן הוא הגילוי) בשביל שהוא הצמצום, כוונת את שמגלים (ע"י לאור הצמצום דהפיכת הענין

כמו  ג"כ ונעשה מתהפך "שהכלי תתקצא ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה הקו דאור להגילוי בנוגע והן בפנים), בארוכה (כנ"ל

(שמצד  דהשגה הענין והן הבל"ג) אור גילוי (שמצד דראי' הענין הן ולכן בעצם"). שהוא כמו האור.. בזה ומאיר האור..

הגילוי. בשביל הוא הצמצום שכוונת נתגלה ידה שעל הגלות, בזמן העבודה ע"י באים הקו) תרס"ו 61)גילוי בהמשך

הגילוי  גם יהי' בעולמות, גם מקודם) גם (שהאיר דאוא"ס הגילוי לע"ל יהי' דוקא הצמצום שע"י לזה דנוסף ,49 שבהערה

"כמו  באלקות הראי' יהי' שלעתיד דזה לומר, ויש הצמצום. לפני שהאיר מהאור גם שלמעלה אוא"ס ועצמות דפנימיות

והענינים  בעולמות; גם הצמצום) קודם גם בגילוי (שהאיר דאוא"ס הגילוי יהי' שלעתיד מה הו"ע - ממש" טבעי דבר

ועצמות  דפנימיות הגילוי דוגמת הוא - מלך שהוא זה מצד אותם יגלה שמשיח גילוי) מבחינת (למעלה מראי' שלמעלה

הצמצום. קודם גם האיר שלא תש"ט.62)אוא"ס חגה"פ בהמשך ישנה אני שבראש 63)ד"ה שהשכל אפ"ל, הי' לכאורה

הרגל  נקרא זו "ובבחינה ב) (א, בתו"א דמהלשון ,30 הערה 75 ע' ח"ט לקו"ש ראה אבל העקב. משא"כ הרצון, על מעלים

בארוכה. עיי"ש תחילתן. לבחינת כלי הוא פחיתותו) (מצד דהעקב משמע ראש"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏÓ ‡e‰L ‰Ê „vÓ מהעם ‡l‡המרומם ,(59ÌÈÈÚ‰ Ìb ƒ«∆∆∆∆∆»«»ƒ¿»ƒ

‰i‡¯e ‰‚O‰c60, בצורה דברים ולתפוס לקלוט אמצעים פנימית שהם ¿«»»¿ƒ»
·¯ ¯B˙a Ì˙B‡ ‰l‚È ÁÈLnL61,קירוב ‰ÈeÏbמתוך ÌbL ∆»ƒ«¿«∆»¿«∆««ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ el‡ ÌÈÈÚc שהיא למרות ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿««»
הניצחון  ומידת נפש במסירות עבודה

עול  קבלת וללא מתוך השגה ללא

ÏŒ„È˙ÚlL·‡ראיה, ‰Ê Èkƒ∆∆∆»ƒ»…
'B‚ "¯Na ÏÎ e‡¯Â" ‰È‰Èƒ¿∆¿»»»»

c ˙BeÎz‰Â Ú·h‰ „vÓ¯N· ƒ««∆«¿«¿¿»»
‡Ùeb האלוקות וגילוי בעולם עצמו »

מאליו, מובן טבעי דבר להיות יהפוך

ÌÈl‚nL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈∆¿«ƒ
,‰„È¯i‰c ˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰««»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»
‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯i‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
וכל  הירידה שכל שמתברר ולאחר

בעצם  נועדו ההעלם וכל הצמצום

דזמן  העבודה גם אזי הגילוי, בשביל

בה  ואין השגה בה שאין ראיה הגלות

לגילוי  ראויה והכנה הקדמה מהווה

אלוקות.

ÌeˆÓv‰L) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«ƒ¿
‰lb˙Ó (ÈeÏb‰ ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ (¯˜Úa)¿ƒ»«¿≈»¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊc של עבודה שהיא ƒ¿««»
וכפי  לעיל, כמבואר נפש, מסירות

ומבאר. שממשיך

,˙eÏ‚c ‰„È¯i‰ ‰p‰c כמו ¿ƒ≈«¿ƒ»¿»
הנשמה  C¯BˆÏבגוף,ירידת ‡È‰ƒ¿∆

‰iÏÚ הגלות סיום שלאחר כדי ¬ƒ»
למצב  התעלות תהיה הגאולה כשתבוא

לפני  שהיה מכפי יותר עוד נעלה

ÌeˆÓv‰Lהגלות  ‰Ó ˙Ó‚e„a)¿¿««∆«ƒ¿
,ÈeÏb‰ ÏÈ·La ‡e‰ לעיל (‰È¯i„‰כמבואר ‰Ê ÔÈÚaL ‡l‡ .( ƒ¿ƒ«ƒ∆»∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ»

ÛqÂ˙Ó (˙eÏ‚c,והגילוי הצמצום בעניין קיים שלא מיוחד ÌbLחידוש ¿»ƒ¿«≈∆«
‡Ùeb ˙eÏb‰ ÔÓÊa,העלייה שקודם הירידה בעת ¯ÌÈ‡Bעצמו, ƒ¿««»»ƒ

˙eÏb‰c ÌÏÚ‰‰L CÈ‡ ÏÚBÙa שלא בזמן העובדה אלוקות רואים ¿«≈∆«∆¿≈¿«»
ישראל BÚÓ¯¯הגלות  ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓבבני Ák על ‡˙ להתגבר ¿≈∆…««¿ƒ∆∆

שממשיך  כפי וההסתרים, ההעלמות

ומפרט.

¯‡·Ók ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»
¯Ó‡na62˙eÏb‰ ÔÓÊ·c , ««¬»¿ƒ¿««»

Úc˜·˙‡בכלל, ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc וההסתר ההעלם כאשר ƒ¿ƒ»

יותר, עוד ‰Œ˙e¯ÈÒÓגדול Ák…««¿ƒ
LÙ ולקיים המניעות כל על להתגבר ∆∆

בפועל  ומצוות ÈeÏ‚aתורה ‡e‰¿ƒ
˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ היה כאשר ≈ƒƒ¿«««ƒ

אלוקות. ÏÚגילוי ÏLÓ ‡È·Óe≈ƒ»»«
LÙaL ÔBˆ¯‰ ÁkÓ ‰Ê∆ƒ…«»»∆¿∆∆
ÛÈwÓ Ák B˙BÈ‰ ÌÚL ,Ì„‡‰»»»∆ƒ¡…««ƒ
כמו  בפנימיות באברים מתלבש שאינו

השכל  שעיקרם הפנימיים הכוחות

ÏÎaוהרגש, ‡ˆÓ ‡e‰ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿»
ÌÈ¯·‡‰ פועל הוא כי מידה באותה »≈»ƒ

'מקיף' ולא בדרך מלמעלה

הראיה  כוח כמו פנימית בהתלבשות

השמיעה  וכוח בעין דווקא שמתלבש

באוזן, דוקא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשמתלבש
ÔBˆ¯‰ ÈeÏb ¯˜Ú הנפש ‰e‡של ƒ«ƒ»»

ÌÈÈ·˜Ú‰a63¯˙BÈ Ï˜ ÔÎlL , ¿»¬≈»ƒ∆»≈»≈≈
ÌÈÓa B·˜Ú ÒÈÎ‰Ï Ì„‡Ï¿»»¿«¿ƒ¬≈¿«ƒ

,ÌÈÁ˙B¯,בסבל כרוך שהדבר אף ¿ƒ
ÏÚ ÌÈÁ˙B¯ ÌÈÓ ˙˙Ï BÓkÓƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«

BL‡¯ בעקב,כי ופעל מתגלה הרצון …
כלל  ובדרך והשגה הבנה אין בו

בראש. מאשר יותר חלשות eiv'a¯התחושות Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎcƒ¿≈««ƒ
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ּדאֹורֿאיןֿסֹוף CÈ¯ˆÂח) הּגלּוי הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵַָ

- העֹולמֹות ּומציאּות ְְְִִַָָהּבליּֿגבּול,

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּכׁשהיה ׁשּלכן הפכים, ׁשני ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָהם

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹממּלא

מקֹום  ׁשּיהיה ּובכדי העֹולמֹות, ְְְִִִֵֶֶַָָָהתהּוּות

ּומּכיון  האֹור, סלּוק להיֹות הּוצר ְְִִִֵַָָָָלעֹולמֹות

מּסלּוק  ּדוקא היא העֹולמֹות ּדמציאּות ְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהתהּוּות

אפׁשר  היא הּגלּוי), ענין הפ) ְְִִֵֵֶֶַַַָָהאֹור

(ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּדעֹולמֹות ְְְְִֶַַַַַַָָָׁשהּמציאּות

ּבאֹופן  ּתהיה ּגׁשמי ) ּדבׂשר ְְְְְִִִֶֶַַָָהּמציאּות

ּבזה, והענין אלקּות. ּגלּוי  ּבּה יהיה ְְְְֱִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּבמציאּותּה

הּגלּוי  ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּדמּכיון

ּכּנזּכר  העֹולמֹות, ּבמציאּות ּגם יהיה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשהּגלּוי

ּגם  [ּובמילא הּצמצּום ׁשּפנימּיּות הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָלעיל),

לּגלּוי, סֹותר אינֹו מהּצמצּום] ׁשּנתהּוּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולמֹות

ענ  הּגלּוי) (ענין זהּו הּפנימי ואּדרּבא, ינֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּפנימּיּות  לגּלֹות ׁשּבכדי אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּדהּצמצּום.

ּדיׂשראל  העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּצמצּום,

ט). סעיף (ּכדלקּמן הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִִַַַָָָּובפרט

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּמאמר ּׁשּמֹוסיף מה יּובן ¿«ƒ∆ֲִֶַַַָָ

עלּיה, לצֹור היא ְְֲִִִֶֶַָָׁשהירידה

ׁשעלֿ ּדזה ד) סעיף לעיל (ּכּנזּכר מבאר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבזה

ּדלעתידֿ הּגלּוי יהיה הּגלּות ּדזמן העבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָידי

ׁשּלמעלה  ּדהענינים הּגלּוי רק לא הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹלבא

זה  מּצד אֹותם יגּלה (ׁשּמׁשיח ּוראּיה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמהּׂשגה

אּלא  ,(מל ּדהּׂשגה 59ׁשהּוא הענינים ּגם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
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הגילוי  מצד רק (לא יראה שהבשר הוא בשר" כל ד"וראו שהחידוש מובן, בפנים מ"ש וע"פ מקום? בכל בגלוי שהוא הוא

גופא. הבשר מצד גם) אלא הוי', בגוף 59)דכבוד הנשמה דירידת שהתכלית ספ"ל תש"ט) (חגה"פ בההמשך ממ"ש להעיר

שנעשית  והעלי' הנשמה, בעצם רק באלקות ראי' הי' הירידה דקודם שם, ומבאר הראי'. ענין הוי'", בנועם לחזות "בכדי הוא

כאן  שמדובר דהנשמה שהעלי' הרי - ממש". ראי' בבחי' לחזות תבוא הנשמה של הגילוי בחינת "שגם הוא הירידה ע"י

(ראי') מקודם שהי' הענין שאותו (גם)) אם כי הירידה, קודם בהנשמה הי' שלא יותר נעלה ענין שנמשך (רק) (לא הוא

הענינים  (רק) (לא היא שהעלי' דגלות, הירידה שע"י בהעלי' עד"ז מובן ומזה הנשמה". של הגילוי ב"בחינת גם יהי'

בזמן  (שהיו וראי' דהשגה שהענינים גם) אם כי הבית, בזמן אפילו היו שלא מלך, שהוא זה מצד אותם יגלה שמשיח

כבפנים. המטה, מצד גם יהיו הבית)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏb‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Á¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe- הגשמי הזה העולם ובמיוחד ÈLהמוגבלים Ì‰ ¿ƒ»»≈¿≈
ÌÈÎÙ‰,לזה זה שהאיןֿסוף ÔÎlLהסותרים בסתירה כיוון הם והעולמות ¬»ƒ∆»≈

לזה  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bזה ‰È‰Lk מכל למעלה שהוא מדידה הבליֿגבול, ¿∆»»≈
ÌB˜Óוהגבלה, ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿
,ÏÏÁ‰ בגילוי מלא היה ה'חלל' וכל ∆»»

למציאות  מקום נתינת כל מבלי אלוקות

‡LÙ¯אחרת  ‰È‰ ‡Ï יכולה …»»∆¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿ƒ¿«»»

מקום  אין האיןֿסוף גילוי מול אל

אחרת, מציאות ≈¿È„Î·eƒלשום
ÌB˜Ó ‰È‰iL מקום נתינת שתהיה ∆ƒ¿∆»

העניין) בתוכן ««BÓÏBÚÏ˙(ברוחניות,
¯B‡‰ ˜eÏÒ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ֿאין ¿«ƒ¿ƒ»

יאיר, שלא כביכול, הצידה, סוף

˙e‡ÈˆÓc ˙ee‰˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ בתור שלהם והקיום »»

מוגבלי  Âc˜‡ם עולמות ‡È‰ƒ«¿»
˜eÏqÓ והתעלמותCÙ‰) ¯B‡‰ ƒƒ»≈∆

¯LÙ‡ C‡È‰ ,(ÈeÏb‰ ÔÈÚ איך ƒ¿««ƒ≈«∆¿»
BÓÏBÚc˙ייתכן  ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ¿»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ)¿««««»¿«»
ÈÓLb ¯N·c ˙e‡Èˆn‰ שהיא «¿ƒ¿»»«¿ƒ

זאת  ובכל וחומרית גשמית מציאות

בשר  כל "וראו ביעוד מדובר עליה

לעיל  כאמור דיבר", ה' פי כי )יחדיו
d˙e‡ÈˆÓaL ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ»

˙e˜Ï‡ ÈeÏb da ‰È‰È שמצד ƒ¿∆»ƒ¡…
שלה, המציאות בגדרי תישאר אחד

שני  האיןֿסוף ומצד של גילוי בה יהיה

גבול? לו שאין

˙ekL ÔÂÈkÓc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»∆«»«
של  והתכלית ¿ÌeˆÓv‰«ƒהמטרה

והסתר  העלם של פעולה אמנם שהוא

ותכליתה  כוונתה ÏÈ·Laאבל ‡È‰ƒƒ¿ƒ
) ÈeÏb‰כדיÌb ‰È‰È ÈeÏb‰L «ƒ∆«ƒƒ¿∆«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓa יכולה לא בליֿגבול מאיר שהאיןֿסוף בעוד ואילו ƒ¿ƒ»»
עולמות  של מציאות eiÓÈtL˙מוגבלים,להיות È¯‰ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¬≈∆¿ƒƒ

של  הפנימי ‰BÓÏBÚ˙עצמו ‰ÌeˆÓvהתוכן Ìb ‡ÏÈÓ·e] המוגבלים «ƒ¿¿≈»«»»
[ÌeˆÓv‰Ó ee‰˙pL דבר של ÈeÏbÏ,לאמיתו ¯˙BÒ BÈ‡ ∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈≈«ƒ

(ÈeÏb‰ ÔÈÚ) e‰Ê ,‡a¯c‡Â¿«¿«»∆ƒ¿««ƒ
BÈÚ התוכןÌeˆÓv‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿

האיןֿסוף  שהאור בלבד זו לא כלומר,

הצמצום  גם כי לעולמות, סותר לא

בעצם  נועד העולמות נבראו ידו שעל

התוכן  מזו יתירה אלא הגילוי, בשביל

הגילוי. הוא עצמו הצמצום של הפנימי

˙eiÓÈt‰ ˙Bl‚Ï È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈¿««¿ƒƒ
,ÌeˆÓv‰c איננה רגיל שבמצב ¿«ƒ¿

העלם  הוא שאכן נראה ולכאורה גלויה

שבעצם  ולגלות האיןֿסוף, על והסתר

גילוי, הוא ŒÏÚעניינו ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«
Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È,בכלל ¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ë¯Ù·e כאשר ƒ¿»ƒ¿««»

נפש  מסירות מתוך היא העבודה

היצר  את ולנצח «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒלהתגבר
.(Ë ÛÈÚÒ¿ƒ

ÛÈÒBnM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ
הריי"צ  הנזכר Ó‡na¯הרבי ««¬»

‰„È¯È‰L האלוקית הנשמה של ∆«¿ƒ»
בעולם  גשמי בגוף להתלבש למטה,

iÏÚ‰הזה, C¯BˆÏ ‡È‰ לדרגה ƒ¿∆¬ƒ»
שהייתה  מכפי יותר קודם גבוהה

Ó·‡¯הירידה, ‰ÊaL במאמר ∆»∆¿»≈
‰Êc („ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ישראל בני של ∆«¿≈»¬»
ÈeÏb‰ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»ƒ¿∆«ƒ
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»……«

ÌÈÈÚ‰c ÈeÏb‰ האלוקיים «ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰i‡¯e ‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»¿ƒ»

שלהם  רוממות וההתגלות בדרך היא

‡Ì˙Bוהבדלה  ‰l‚È ÁÈLnL∆»ƒ«¿«∆»
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ּבלּתי  (ּכח המסירּותֿנפׁש ׁשּכח יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּדכנסת

הּוא  ּבכלים) מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָמּוגּבל,

עקביים) (ּבחינת ּפׁשּוטים ּבאנׁשים יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָּבגלּוי

ּב'ּצּיּור  הּוא ועלּֿדרֿזה מֹוחין'. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַמּב'בעלי

ּכח  ּגלּוי ׁשעקר הּדֹורֹות, ּכל ּדכללּות ְִִִֶַַַָָָֹקֹומה'

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּבדרא הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָהמסירּותֿנפ ׁש

ּומגּלה  מעֹורר הּגלּות ּׁשהעלם מה לזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּסּבה

ׁשני  הם וגלּוי ׁשהעלם (אף המסירּותֿנפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכח

הּוא  ּדגלּות ההעלם ׁשּׁשרש מּפני הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהפכים)

ּבׁשביל  הּוא ׁשּכּונתֹו הראׁשֹון, ּדצמצּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָההעלם

ּבזמן  ּדמסירּותֿנפ ׁש העבֹודה ועלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּגילּוי.

הּפנימי  ענין ּבפֹועל מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּגלּות,

ההעלם  לׁשרׁשֹו ועד הּגלּות, (ּדהעלם ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדההעלם

הּגלּוי. ּבׁשביל הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון), ְְְְִִִִִִֶַָָּדצמצּום

מה ÈtŒÏÚÂיו"ד) ּגםּֿכן יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒֵַַַַָָ

הּגלּות, ּדזמן ְְֲִֶַַָָָׁשּבהעבֹודה

ׁשני  יׁשנן ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָּובפרט

והּׂשגה  ּבהבנה הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָענינים,

ּכי  ּדמסירּותֿנפׁש. העבֹודה זה עם ּוביחד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא,

ׁשּתי  יׁשנם לעתיד, ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבפנימּיּות

ועצם  ּבהּׂשגה, לבא ּׁשאפׁשר מה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמדרגֹות,

ּגם  (ּולמעלה מהּׂשגה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּפנימּיּות

ּתלּויים  ּדלעתיד הּגילּויים ׁשּכל ּומּכיון ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמראּיה).

עכׁשו  ועבֹודתנּו מּכל 64ּבמעׂשינּו ּדֹורׁשים לכן , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבלימּוד  ההתעּסקּות העבֹודֹות, ׁשּתי ואחד ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָאחד

ּבהבנה  מׁשיח) ׁשל ּתֹורתֹו (מעין ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהחסידּות

ּדמסירּותֿנ 65והּׂשגה  העבֹודה זה עם ּוביחד פׁש,, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

יהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשּתי ׁשעלֿידי הרצֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמסירת

,'ּו'מל ּד'רב' האֹופּנים ּבׁשני הּמׁשיח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָּגלּוי

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.64) ע"י 65)תניא באים - רב שהוא מצד אותם יגלה שמשיח הענינים גם ,60 ובהערה ס"ח לעיל המבואר וע"פ

דמס"נ) (העבודה זהו אבל: הגילוי. בשביל הוא הצמצום שכוונת מתגלה דוקא עי"ז כי הגלות, שבזמן דמס"נ העבודה

דהבנה  העבודה ע"י הוא רב בתור יגלה שמשיח עצמם דהענינים הגילוי משא"כ בעולמות, יהי' אלו דענינים שהגילוי בכדי

מדה. כנגד מדה דוקא, והשגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc '‰ÓB˜ גם לו שיש אדם של לדמות נמשלת כשהיא »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

'עקב', וגם Ïa‚eÓ,'ראש' ÈzÏa Ák) LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÁkL∆…««¿ƒ∆∆…«ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מעל ה' את לעבוד הוא עניינו וכל ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

מוגבלים  הם הרי מעלתם כל שעם הרגש או השכל מצד למתחייב )ומעבר
ÌÈL‡a ¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰¿ƒ≈«¬»ƒ

ÌÈËeLt בדרגה הם כלל שבדרך ¿ƒ
נמוכה  ÌÈÈ·˜Ú)יותר ˙ÈÁa)¿ƒ«¬≈«ƒ

'ÔÈÁBÓ ÈÏÚ·'aÓ כלל בדרך שהם ƒ¿«¬≈ƒ
צורך  כשיש אבל גבוהה, יותר בדרגה

באנשים  מתגלה הדבר נפש במסירות

מוחין'. מב'בעלי יותר »¿ŒÏÚÂפשוטים
'‰ÓB˜ ¯eiv'a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ»

˙B¯Bc‰ Ïk ˙eÏÏÎc דורות שיש ƒ¿»»«
ו  'ראש' בדוגמת שהם דורות נעלים יש

'עקב' בדוגמת שהם »ÚL∆ƒ˜¯נחותים
‡e‰ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ÈeÏbƒ…««¿ƒ∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a שבו ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
'בעלי  ופחות פשוטים אנשים יותר יש

נפש  המסירות כוח מתגלה ובו מוחין',

הקודמים. מבדורות «aq‰c¿«ƒ‰יותר
˙eÏb‰ ÌÏÚ‰M ‰Ó ‰ÊÏ¿∆«∆∆¿≈«»
Œ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ‰l‚Óe ¯¯BÚÓ¿≈¿«∆…««¿ƒ
Ì‰ ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰L Û‡) LÙ∆∆«∆∆¿≈¿ƒ≈

ÌÈÎÙ‰ ÈL איך מובן לא ולכאורה ¿≈¬»ƒ
גילוי  לידי כוחות מביא והסתר )העלם

ÌÏÚ‰‰ ˘¯ML ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆«∆¿≈
ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ ˙eÏ‚c¿»«∆¿≈¿ƒ¿
ÏÈ·La ‡e‰ B˙ekL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»»ƒ¿ƒ

ÈeÏÈb‰ שכל לעיל כמבואר «ƒ
של  מההעלם נמשכות ההעלמות

שכשם  נתבאר וכן הראשון, הצמצום

נועד  הראשון הצמצום של שההעלם

כך  הגילוי, בשביל דבר של לאמיתו

הוא  למטה הנשמה ירידת של ההעלם

של בשביל  ההעלם גם וכך העלייה,

הגילוי, הוא ותכליתו מטרתו הגלות

שיש  שההעלם בכך סתירה אין וממילא

מעורר  הגלות בזמן האלוקות על

נפש'. ה'מסירות כוח את ומגלה

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÏb‰ ÔÓÊa LÙ∆∆ƒ¿««»«¿≈∆

ÔÈÚ ÏÚBÙa ‰lb˙Ó התוכןÌÏÚ‰c) ÌÏÚ‰‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿«∆¿«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«∆¿≈¿∆¿≈
BÈÚL ,(ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ BL¯LÏ „ÚÂ ,˙eÏb‰«»¿«¿»¿«∆¿≈¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

ותכליתו  ‰ÈeÏb.ומטרתו ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ
‰„B·Ú‰aL ‰Ó ÔkŒÌb Ô·eÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ בני של ¿«ƒ»««»«≈«∆¿»¬»

ה' את העובדים »¿ÔÓÊcƒישראל
‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰«»ƒ¿»¿»»
ÈL ÌLÈ ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿≈

ÌÈÈÚ בתקופה במיוחד  הנדרשים ƒ¿»ƒ
‰Bz¯‰זו, ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»

„ÁÈ·e ,‡˜Âc ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»«¿»¿««
Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚƒ∆»¬»ƒ¿ƒ

LÙ'ה את לעבוד הוא עניינה שכל ∆∆
למה  מעבר ודעת, מטעם למעלה

ואין שמתבקש  השכל, פי על ומתחייב

משלימים  הדברים שני אלא סתירה זו

זה. את ‰Bz¯‰זה ˙eiÓÈÙa Èkƒƒ¿ƒƒ«»
ÈzL ÔLÈ ,„È˙ÚÏ ‰lb˙zL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆¿»¿≈

¯LÙ‡M ‰Ó ,˙B‚¯„Ó יכול «¿≈«∆∆¿»
˙eiÓÈt ÌˆÚÂ ,‰‚O‰a ‡·Ï»…¿«»»¿∆∆¿ƒƒ
‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»≈«»»

(‰i‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe) ולעתיד ¿«¿»«≈¿ƒ»
יתגלה. זה גם ÏkLלבוא ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים„È˙ÚÏc של «ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח  eÈNÚÓaימות ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈

ÂLÎÚ e˙„B·ÚÂ64 ההכנה וזו «¬»≈«¿»
של  לגילויים לבוא,וההקדמה לעתיד

ÔÎÏ הגלות בזמן ÌÈL¯Bcכעת, »≈¿ƒ
ÈzL „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¿≈

˙B„B·Ú‰,האמורות˙e˜qÚ˙‰‰ »¬«ƒ¿«¿
ÔÈÚÓ) ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏa¿ƒ«¬ƒ≈≈
‰·‰a (ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ««¬»»

‰‚O‰Â65 שרק כמה אפשר,עד ¿«»»
‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆»¬»
˙¯ÈÒÓ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓcƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«

,ÔBˆ¯‰,ודעת מטעם למעלה »»
el‡ ˙B„B·Ú ÈzL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿≈¬≈
ÈLa ÁÈLn‰ ÈeÏb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»ƒ«ƒ¿≈

'·¯'c ÌÈpÙB‡‰,פנימית (השפעה »«ƒ¿«
וההשגה) ההבנה ∆∆CÏÓ'e'עניין

עניין  רוממות, של באופן (השפעה

נפש') LnÓ.ה'מסירות ·B¯˜a¿»«»
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ּבלּתי  (ּכח המסירּותֿנפׁש ׁשּכח יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּדכנסת

הּוא  ּבכלים) מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָמּוגּבל,

עקביים) (ּבחינת ּפׁשּוטים ּבאנׁשים יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָּבגלּוי

ּב'ּצּיּור  הּוא ועלּֿדרֿזה מֹוחין'. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַמּב'בעלי

ּכח  ּגלּוי ׁשעקר הּדֹורֹות, ּכל ּדכללּות ְִִִֶַַַָָָֹקֹומה'

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּבדרא הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָהמסירּותֿנפ ׁש

ּומגּלה  מעֹורר הּגלּות ּׁשהעלם מה לזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּסּבה

ׁשני  הם וגלּוי ׁשהעלם (אף המסירּותֿנפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכח

הּוא  ּדגלּות ההעלם ׁשּׁשרש מּפני הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהפכים)

ּבׁשביל  הּוא ׁשּכּונתֹו הראׁשֹון, ּדצמצּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָההעלם

ּבזמן  ּדמסירּותֿנפ ׁש העבֹודה ועלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּגילּוי.

הּפנימי  ענין ּבפֹועל מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּגלּות,

ההעלם  לׁשרׁשֹו ועד הּגלּות, (ּדהעלם ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדההעלם

הּגלּוי. ּבׁשביל הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון), ְְְְִִִִִִֶַָָּדצמצּום

מה ÈtŒÏÚÂיו"ד) ּגםּֿכן יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒֵַַַַָָ

הּגלּות, ּדזמן ְְֲִֶַַָָָׁשּבהעבֹודה

ׁשני  יׁשנן ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָּובפרט

והּׂשגה  ּבהבנה הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָענינים,

ּכי  ּדמסירּותֿנפׁש. העבֹודה זה עם ּוביחד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא,

ׁשּתי  יׁשנם לעתיד, ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבפנימּיּות

ועצם  ּבהּׂשגה, לבא ּׁשאפׁשר מה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמדרגֹות,

ּגם  (ּולמעלה מהּׂשגה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּפנימּיּות

ּתלּויים  ּדלעתיד הּגילּויים ׁשּכל ּומּכיון ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמראּיה).

עכׁשו  ועבֹודתנּו מּכל 64ּבמעׂשינּו ּדֹורׁשים לכן , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבלימּוד  ההתעּסקּות העבֹודֹות, ׁשּתי ואחד ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָאחד

ּבהבנה  מׁשיח) ׁשל ּתֹורתֹו (מעין ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהחסידּות

ּדמסירּותֿנ 65והּׂשגה  העבֹודה זה עם ּוביחד פׁש,, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

יהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשּתי ׁשעלֿידי הרצֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמסירת

,'ּו'מל ּד'רב' האֹופּנים ּבׁשני הּמׁשיח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָּגלּוי

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.64) ע"י 65)תניא באים - רב שהוא מצד אותם יגלה שמשיח הענינים גם ,60 ובהערה ס"ח לעיל המבואר וע"פ

דמס"נ) (העבודה זהו אבל: הגילוי. בשביל הוא הצמצום שכוונת מתגלה דוקא עי"ז כי הגלות, שבזמן דמס"נ העבודה

דהבנה  העבודה ע"י הוא רב בתור יגלה שמשיח עצמם דהענינים הגילוי משא"כ בעולמות, יהי' אלו דענינים שהגילוי בכדי

מדה. כנגד מדה דוקא, והשגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc '‰ÓB˜ גם לו שיש אדם של לדמות נמשלת כשהיא »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

'עקב', וגם Ïa‚eÓ,'ראש' ÈzÏa Ák) LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÁkL∆…««¿ƒ∆∆…«ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מעל ה' את לעבוד הוא עניינו וכל ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

מוגבלים  הם הרי מעלתם כל שעם הרגש או השכל מצד למתחייב )ומעבר
ÌÈL‡a ¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰¿ƒ≈«¬»ƒ

ÌÈËeLt בדרגה הם כלל שבדרך ¿ƒ
נמוכה  ÌÈÈ·˜Ú)יותר ˙ÈÁa)¿ƒ«¬≈«ƒ

'ÔÈÁBÓ ÈÏÚ·'aÓ כלל בדרך שהם ƒ¿«¬≈ƒ
צורך  כשיש אבל גבוהה, יותר בדרגה

באנשים  מתגלה הדבר נפש במסירות

מוחין'. מב'בעלי יותר »¿ŒÏÚÂפשוטים
'‰ÓB˜ ¯eiv'a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ»

˙B¯Bc‰ Ïk ˙eÏÏÎc דורות שיש ƒ¿»»«
ו  'ראש' בדוגמת שהם דורות נעלים יש

'עקב' בדוגמת שהם »ÚL∆ƒ˜¯נחותים
‡e‰ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ÈeÏbƒ…««¿ƒ∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a שבו ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
'בעלי  ופחות פשוטים אנשים יותר יש

נפש  המסירות כוח מתגלה ובו מוחין',

הקודמים. מבדורות «aq‰c¿«ƒ‰יותר
˙eÏb‰ ÌÏÚ‰M ‰Ó ‰ÊÏ¿∆«∆∆¿≈«»
Œ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ‰l‚Óe ¯¯BÚÓ¿≈¿«∆…««¿ƒ
Ì‰ ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰L Û‡) LÙ∆∆«∆∆¿≈¿ƒ≈

ÌÈÎÙ‰ ÈL איך מובן לא ולכאורה ¿≈¬»ƒ
גילוי  לידי כוחות מביא והסתר )העלם

ÌÏÚ‰‰ ˘¯ML ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆«∆¿≈
ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ ˙eÏ‚c¿»«∆¿≈¿ƒ¿
ÏÈ·La ‡e‰ B˙ekL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»»ƒ¿ƒ

ÈeÏÈb‰ שכל לעיל כמבואר «ƒ
של  מההעלם נמשכות ההעלמות

שכשם  נתבאר וכן הראשון, הצמצום

נועד  הראשון הצמצום של שההעלם

כך  הגילוי, בשביל דבר של לאמיתו

הוא  למטה הנשמה ירידת של ההעלם

של בשביל  ההעלם גם וכך העלייה,

הגילוי, הוא ותכליתו מטרתו הגלות

שיש  שההעלם בכך סתירה אין וממילא

מעורר  הגלות בזמן האלוקות על

נפש'. ה'מסירות כוח את ומגלה

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÏb‰ ÔÓÊa LÙ∆∆ƒ¿««»«¿≈∆

ÔÈÚ ÏÚBÙa ‰lb˙Ó התוכןÌÏÚ‰c) ÌÏÚ‰‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿«∆¿«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«∆¿≈¿∆¿≈
BÈÚL ,(ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ BL¯LÏ „ÚÂ ,˙eÏb‰«»¿«¿»¿«∆¿≈¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

ותכליתו  ‰ÈeÏb.ומטרתו ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ
‰„B·Ú‰aL ‰Ó ÔkŒÌb Ô·eÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ בני של ¿«ƒ»««»«≈«∆¿»¬»

ה' את העובדים »¿ÔÓÊcƒישראל
‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰«»ƒ¿»¿»»
ÈL ÌLÈ ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿≈

ÌÈÈÚ בתקופה במיוחד  הנדרשים ƒ¿»ƒ
‰Bz¯‰זו, ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»

„ÁÈ·e ,‡˜Âc ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»«¿»¿««
Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚƒ∆»¬»ƒ¿ƒ

LÙ'ה את לעבוד הוא עניינה שכל ∆∆
למה  מעבר ודעת, מטעם למעלה

ואין שמתבקש  השכל, פי על ומתחייב

משלימים  הדברים שני אלא סתירה זו

זה. את ‰Bz¯‰זה ˙eiÓÈÙa Èkƒƒ¿ƒƒ«»
ÈzL ÔLÈ ,„È˙ÚÏ ‰lb˙zL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆¿»¿≈

¯LÙ‡M ‰Ó ,˙B‚¯„Ó יכול «¿≈«∆∆¿»
˙eiÓÈt ÌˆÚÂ ,‰‚O‰a ‡·Ï»…¿«»»¿∆∆¿ƒƒ
‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»≈«»»

(‰i‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe) ולעתיד ¿«¿»«≈¿ƒ»
יתגלה. זה גם ÏkLלבוא ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים„È˙ÚÏc של «ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח  eÈNÚÓaימות ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈

ÂLÎÚ e˙„B·ÚÂ64 ההכנה וזו «¬»≈«¿»
של  לגילויים לבוא,וההקדמה לעתיד

ÔÎÏ הגלות בזמן ÌÈL¯Bcכעת, »≈¿ƒ
ÈzL „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¿≈

˙B„B·Ú‰,האמורות˙e˜qÚ˙‰‰ »¬«ƒ¿«¿
ÔÈÚÓ) ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏa¿ƒ«¬ƒ≈≈
‰·‰a (ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ««¬»»

‰‚O‰Â65 שרק כמה אפשר,עד ¿«»»
‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆»¬»
˙¯ÈÒÓ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓcƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«

,ÔBˆ¯‰,ודעת מטעם למעלה »»
el‡ ˙B„B·Ú ÈzL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿≈¬≈
ÈLa ÁÈLn‰ ÈeÏb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»ƒ«ƒ¿≈

'·¯'c ÌÈpÙB‡‰,פנימית (השפעה »«ƒ¿«
וההשגה) ההבנה ∆∆CÏÓ'e'עניין

עניין  רוממות, של באופן (השפעה

נפש') LnÓ.ה'מסירות ·B¯˜a¿»«»
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.`"iyz'd ,gqt ly iriay zgiy .c"qa
– מנחה תפלת לאחר –

מוגה  בלתי

ישיר1שביעי  "אז היום: בקריאת כמודגש רבינו, משה של יומו הוא פסח אלא dyn"2של עוד [ולא
" נאמר שלכן משה, של בהשירה נכללת בנ"י של השירה בלשוןxiyiשגם ישראל" ובני ,cigi3משה

בהפטרת  כמודגש משיח, של יומו הוא פסח של ואחרון משה], של במדרגתו דבנ"י ההתכללות מפני
וגו'" בנוב היום "עוד ההקדמה (לאחרי וגו'"4היום ישי מגזע חוטר "ויצא משיח: של בענינו (5.

(משה) ראשון ש"גואל אלא עוד ולא זל"ז, שייכים ומשיח (משיח)ed`משה אחרון" ואף 6גואל .
יהודה  משבט הוא ומשיח לוי, משבט הוא בפנימיות 7שמשה אבל בחיצוניות, רק הוא זה חילוק הרי, ,

אחרון". גואל הוא ראשון "גואל כאמור , זל"ז, שייכים ה"ה

אידן"... "שיינע ומשיח) (משה שניהם – אופן ובכל

כדבעי. זה זמן לנצל להשתדל צריכים – משיח של ליומו רבינו משה של יומו שבין ברגעים ובעמדנו

•
.`"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה]. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

משיחותיו ‡. בא' אומר אדמו"ר מו"ח בו 1כ"ק קורין ולכן רבינו, משה עם קשור פסח של שביעי :
משה" ישיר ,2"אז

מודגשת זה שבפסוק להוסיף, ויש  –ezlrnשהוא כפי משה ezenvrשל lka מיט שטייט ער ("ווי
" נאמר ואעפ"כ ישראל", ובני "משה של השירה אודות מדובר זה בפסוק עצמיות"): גאנצע "xiyiזיין ַ

" לומר יותר מתאים שלכאורה (אף יחיד רבים exiyiלשון לשון בנ"י 3" דכל ההתכללות על להורות ,(
בתור משה של מעלתו שזוהי משה, של l`xyiבמדרגתו `iyp היא ישראל נשיאי של מעלתם שכן, ,

של  יומו הוא פסח של ששביעי וכיון עצמיותם, בכל הם עומדים שאז מרעיתם, צאן עם יחד בהיותם
"ישיר" ישראל", ובני משה ישיר "אז בנ"י, כל את כולל ה"ה עצמיותו, בכל שהוא כפי רבינו, משה

– יחיד לשון

וגו'" ישי מגזע חוטר "ויצא (בהפטרה) בו קורין ולכן משיח, עם קשור פסח של .4ואחרון

(משה) ראשון ש"גואל ועד זל"ז, שייכים ומשיח (משיח)ed`משה אחרון" וכמשנת"ל 5גואל .6

הוא  יהודה] משבט הוא ישי") מגזע ("חוטר ומשיח לוי, משבט הוא [שמשה לשבטים ביחס שהחילוק
מהם. א' לכל מיוחדת מעלה ויש אחרון". גואל הוא ראשון "גואל בפנימיות, אבל בחיצוניות, רק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ע'1) (לקמן בתחלתה אחש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
ואילך). 39

א.2) טו, בשלח
ט.3) פכ"ג, שמו"ר ראה
לב.4) יו"ד, ישעי'
א.5) יא, שם
ויחי.6) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה
ואילך.7) 8 ע' חי"א לקו"ש וראה יא. מט, ויחי אוה"ח ראה

תקטו. ע' חי"ח אג"ק
(1.(105 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד אחש"פ ליל שיחת
א.2) טו, בשלח
ט.3) פכ"ג, שמו"ר ראה
א.4) יא, ישעי'
ויחי.5) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה
(6.(29 ע' (לעיל שש"פ שיחת



iyz'd"`ל ,gqt ly oexg` zgiy

הביכלאך  בא' רבינו 7– משה שמעלת ממנו משמע שהי' דרוש הצמחֿצדק אמר שפעם סיפור ישנו ַ
במשה  מעלה שיש לו ואמר (בחלומו) הזקן רבינו אליו ובא ונתנמנם, דעתו חלשה משיח, ממעלת גדלה
ידו  על ניתנו ולכן מעשי), נסיון בעל (רופא דאקטאר" ּפראקטיקער "א הי' משה במשיח: מעלה ַַָָויש

zeiyrn zeevnתתגלה ידו שעל אם, כי דאקטאר", "ּפראקטיקער אינו משיח ואילו ,dxezd zeinipt. ַָָ

***

גו'.·. הנהר על ידו והניף ד"ה מאמר

***

שהיא ‚. מצה מאכילת הגשמי הגוף ניזון שבו – טובים ימים שאר לגבי הפסח דחג המיוחדת המעלה
מצוה.

ושתי'" אכילה בעונג "לענגו החיוב ישנו בשבת שהרי היא, מצוה ויו"ט שבת אכילת שגם  ,8ואף
ומשתה" במאכל . . ד"שמחה החיוב ישנו ביין"8וביו"ט אלא שמחה אין כו' בבשר אלא שמחה "אין ,9

שמחה  חובת ידי יוצאים אין . . ועכשיו לשמחה, שלמים בשר אוכלין היו קיים הי' שביהמ"ק ["בזמן
ביין" המאכל 10אלא אין וביו"ט שבשבת בפסח, מצה לאכילת ויו"ט שבת אכילת בין הפרש יש מ"מ, – [

שאינו  המאכל, לגוף שייכת המצוה אין אבל מצוה, מתקיימת ידם שעל אם, כי מצוה, עצמם והמשקה
כמו בפסח,daiqאלא משא"כ המצוה, dnvrלקיום dvnd.מצוה היא

c"re בהמאמר) לעיל מ"ת,11המוזכר לאחרי המצוות לקיום האבות ע"י המצוות קיום בין ההפרש (
היו" "ריחות מ"מ, גשמיים, בדברים הי' דהאבות המצוות קיום שגם פעל 12שאף לא המצוה שקיום כיון ,

בו  שנעשית הגשמי הדבר שגוף עצמו, בהגשם המצוה פועלת מ"ת לאחרי משא"כ הגשמי, הדבר בגוף
דקדושה. חפצא שנעשה עד ומזדכך מתברר המצוה

הענין „. :13וביאור

דמהימנותא" "מיכלא נקראת – בלב 14מצה האמונה תתחזק מצה אכילת ש"ע"י האמונה), (מאכל
ישראל" .15נשמות

ממארז"ל  – לזה בנמשל,16והמשל ודוגמתו דגן", טעם שיטעום עד כו' אבא לקרות יודע התינוק "אין
שתקבע  שבשמים, לאביהם לקרות הידיעה מישראל כאו"א אצל נעשית דגן) (טעם המצה אכילת שע"י

ית'. בו האמונה בלבם

הדגן  טעימת שבעת שאף דגן, טעם שטועם התינוק כמו – מצה דאכילת העילוי גודל מובן ומזה
נעשית הדגן טעימת ע"י (שהרי אבא קורא אינו בפועל dricidעדיין אבא קריאת ואילו אבא, לקרות

אמיתית  והשגה ידיעה אינה דגן טעם טעימתו אחר כו' אבא "קריאתו שגם אלא עוד ולא לאח"ז), באה
כי  צרכיו, כל ולהספיק ולכלכלו לפרנסו הבן על האב רחמי ושטבעי . . מולידו היותו שהוא אביו, מהו
ענין  כל בהעלם יש אבא שקורא זו "בקריאה מ"מ, בלבד", אבא קורהו רק זה, בכל מכיר אינו התינוק

מצד17האמיתי" באה העצם) כל בה (שיש זו וקריאה עצם"), גאנצער obcd("דער znirh שדוגמתה , ַ
היא dvndבנמשל zlik`.
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(כפ"ח,7) עוז במגדל (נעתק מבאריסאוו הרש"ב של ַָמכת"י
קפז). ע' ריש תש"מ)

רמב.8) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
א.9) קט, פסחים

ס"ז.10) סתקכ"ט שם אדה"ז שו"ע
(11.35 ע' לעיל
ואילך.12) 58 ע' ח"ח לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר

וש"נ.
(נעתק 13) ס פרק תרל"ז וככה המשך ראה – לקמן בהבא

תשי"א  (סה"מ הפסח חג לקראת שי"ל לקונטרס בהקדמה בקיצור
.((4 ע' לעיל .9-218 ע'

(14– ובארוכה ד. יג, ב. יב, צו לקו"ת וראה ב. קפג, זח"ב
ובכ"מ. האמצעי. לאדמו"ר האמונה בשער

כב,15) (דרמ"צ בתחלתה ומצה חמץ מצות להצ"צ סהמ"צ
ב).

שם.16) האמונה ושער לקו"ת וראה סע"א. מ, ברכות
א).17) כג, שם (דרמ"צ פ"ב שם סהמ"צ
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והחסידות  הקבלה ומהות 18ובלשון עצמות אבא, גדלות גם בזה יש אבל, אבא, קטנות היא שהמצה –
ב"ה. א"ס

מצה:‰. מאכילת שניזון הגשמי הגוף על להפעולה בנוגע גם מובן ומזה 

הוא  זו מאכילה שנעשה והבשר הדם שחלק אף – כבשרו ובשר דם שנעשית ויו"ט שבת באכילת
ונה"ב  הגוף כללות על לפעול בכחו אין בלבד, פרטי חלק להיותו הרי, הגוף, חלקי משאר יותר נעלה

בענין אלא פרטי, וענין בחלק הפעולה אין – מצה באכילת משא"כ ויסתיר; יעלים ("מיכלא dpen`dשלא
ונה"ב. הגוף מצד ובלבול והסתר העלם שייך לא האמונה לענין ובנוגע דמהימנותא"),

(כמאמר 19אמונה  אמת הקצה 20ענינה מן שמבריח התיכון בריח שנקרא אמונה"), ואיהי  אמת "איהו
הקצה  המעלים 21אל דבר שיהי' יתכן לא ובמילא, דורךֿאוןֿדורך"), דורך נעמט ("עס לגמרי שחודר ,

אמונה. על

***

.Â שהיתה) הים לקריעת שבהקדמה מצינו פסח), של (בשביעי סוף ים דקריעת הענינים לפרטי בנוגע
בוקר" כתיב 22"לפנות הלילה) כל במשך זה, ולפני הלילה".23, את ויאר והחושך הענן "ויהי

בחסידות  הוא24ומבואר הכתוב jyegdeשמשמעות oprdyגופאxi`d הלילה בלבד 25את זו לא היינו, ,
שמציאות  מזה, יתירה אלא החושך, האט 26שנתבטל אליין חושך ("דער המאיר אור נעשית גופא ַָהחושך

געלויכטן").

(שיומשך  דאצילות דמלכות ההעלם רק ולא ההעלם, קריעת – סוף ים דקריעת הענין נעשה ועי"ז
און  ("העכער מזה ולמעלה מזה שלמעלה ההעלם גם אלא בי"ע), עם אצילות חיבור בבי"ע, גם ויאיר
ומהות  עצמות הצמצום, שלפני האוא"ס בחי' שנתגלה הראשון, דצמצום ההעלם לקריעת עד העכער"),

ב"ה. א"ס

שעל  ההעלם כוונת וזוהי יותר, נעלה לגילוי באים והחושך") ("הענן ההעלם שע"י – הענין ונקודת
לומר  שאיֿאפשר  – סילוק בדרך שהוא הראשון דצמצום מההעלם ומתחיל יותר. נעלה לגילוי יבואו ידו
האור  כל יומשך הצמצום שלאחרי היא הכוונה אלא בלבד, הקו המשכת בשביל היא הצמצום שכוונת
הצמצום, לפני להאיר יכול הי' שלא יותר נעלה אור ויאיר שיומשך מזה, ויתירה הצמצום, לפני שהאיר

דוקא  הצמצום וע"י לאחרי אם .27כי

.Ê דלעתיד להגילויים בנוגע גם הוא כן החושך, הארת הקדמת ע"י נעשו דקרי"ס שהגילויים וכשם
שעז"נ  – החושך:28לבוא הארת ע"י נעשית אליהם שההכנה – נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

כללות 29ידוע  אשר, הגלות, משך זמן כל ועבודתינו מעשינו ע"י נעשים לבוא דלעתיד שהגילויים
של ומצב במעמד היא הגלות בזמן xzqdeהעבודה mlrd מתפעלים שלא בלבד זו לא ואעפ"כ, דוקא,

מציאות  את מנצלים אדרבה, אלא וההסתרים, עוד 30מההעלמות יתוסף ידו שעל גופא וההסתר ההעלם
כו'. העבודה בתוקף יותר
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ועוד.18) שם. וסהמ"צ האמונה ושער לקו"ת
המאמן 19) אומן כמו רגילות מלשון דאמונה הפירוש גם נזכר

) הענין חסר – פמ"ב) (תניא ידיו ).l"endאת
רע"ג.20) ה, ואתחנן לקו"ת ב. קצח, זח"ג ראה
ובכ"מ.21) ספי"ג. תניא ראה
כז.22) יד, בשלח
כ.23) שם,
ע'24) ח"ב תער"ב המשך רכז. ע' תרס"ו המשך ראה

.339 ע' תשי"א סה"מ א'שכג-ח. ע' ח"ג תתקלד-מב.
והחושך25) הענן "ויהי נאמר לא cenrויארmixvnlשהרי

y`d ויהי" – מחתא בחדא אלא רש"י), (כפירוש הלילה" את
הלילה". את עצמו) והחושך (הענן ויאר והחושך הענן

האור 26) העדר הוא אם – החושך בענין הדעות מב' להעיר
ב' שישנם בחסידות ומבואר בפ"ע, מציאות שהוא או בלבד,
.180 ע' ח"י לקו"ש (ראה בפ"ע ומציאות האור, העדר הענינים,

וש"נ).
ואילך.27) 28 ע' תש"ב סה"מ ד. ע' תרס"ו המשך ראה
טו.28) ז, מיכה
רפל"ז.29) תניא
(30.(26 הערה (כנ"ל בפ"ע מציאות הוא החושך שהרי
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דוקא: הגוף של וההסתר ההעלם עם העבודה לכללות בנוגע – ולדוגמא

לעיל  רק31נתבאר היתה (שאז שביצי"מ – ללעת"ל יצי"מ שבין נאמר zlgzdההפרש "כי 32העבודה)
כו'" בתקפו הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע "מפני העם", אלא 33ברח עדיין נתברר לא שהגוף היינו, ,

כתיב  לבוא לעתיד משא"כ הגוף, של ומצב מהמעמד "לברוח" שהוצרכו ועד ותיעובו, בשיקוצו 34נשאר

וזיכוך  בירור לפעול דוקא, הגוף עם העבודה שלימות לאחרי זה שיהי' משום תלכון", לא "ובמנוסה
לייכטן"). וועט אליין גוף ("דער יאיר עצמו שהגוף עד ַהגוף

בעיני  מוחשית בראי' האלקות מהות דראיית העילוי לבוא לעתיד יתחדש הגוף עם העבודה ע"י ודוקא
בשר:

ראיית  – דאלקות. המהות ראיית של המושג בשכלנו לצייר יכולים אנו ואין יודעים אנו אין הזה בזמן
מהותו  באמיתת ולא המהות, במציאות רק גופא ובגשמיות בלבד, גשמיים בדברים אצלנו שייכת המהות
ראי' לא אבל השכל, עין לראיית ועד והבנה, ידיעה רק שייך שבזה שבו, הנפש שהיא המהות) (מהות
בשר, בעיני מוחשית ראי' תהי' האלקות שבמהות – המשיח בביאת לבוא, דלעתיד והחידוש מוחשית.

בשר. בעיני מוחשית בראי' (ב) האלקות, מהות ראיית (א) בשתים: הוא בזה שהחידוש

מצד הוא האלקות) במהות בשר בעיני מוחשית (ראי' זה שייך sebdוחידוש הנשמה מצד כי, דוקא,
אבל השכל, עין לראיית ועד הרגש, והשגה, הבנה של xyaהענין ipira ziygen 'i`xמצד רק ,sebdשייכת

בשר בעיני מוחשית ראי' לבוא לעתיד שתהי' פועלים הגוף, וזיכוך בבירור העבודה שע"י zednaאלא
zewl`d.

.Á:ההסתלקות לענין בנוגע גם מובן ומזה

שבזמן  ובפרט) הגוף, (שמצד וההסתר מההעלם יותר – גדול הכי והסתר העלם הוא ההסתלקות ענין
כמארז"ל  – הקב"ה35הגלות לפני קשה צדיקים של ביהמ"ק".xzei"סילוקן מחורבן . .

הזהר  בלשון כמרומז – יותר גדול לעילוי באים דוקא שעי"ז בכולהו `wlzq"36אלא דקוב"ה יקרא
של באופן שהוא ביותר נעלה אור וגילוי המשכת על שקאי של zennexעלמין", בלשון נקרא שלכן

.37סילוק 

סבלו  זה בשביל לא בלבד. הגילויים בבחינת מסתפקים לא האור, מעלת שתגדל שככל היא האמת –
ענין  הי' זה בשביל ולא הגלות, זמן משך כל געווארן"...) אויסגעריסן אידן זיינען דעם צוליב ("ניט ָבנ"י
בפרט, וחסידים בכלל יהודים בנ"י, של רצונם אלא, ביהמ"ק". מחורבן . . יותר . . ש"קשה ההסתלקות

התגלות zi'שתהי' ezenvr38...!("אליין ַ("עצמות

צדקנו. משיח לקראת יוליכנו הרבי כאשר – בימינו במהרה יהי' וזה

***

.Ë(:ואמר קומותו מלא עמד שליט"א אדמו"ר (כ"ק

אמר  המשיח, פני לקבלת הספרֿתורה את כתב אדמו"ר מו"ח כ"ק ברעיונו 39כאשר עלה שבתחילה ,
כלל  את וזיכה רצה הרבי – ישראל. כלל את הס"ת בכתיבת לזכות החליט ואח"כ בעצמו, הס"ת ַלכתוב
אלה  ואפילו לאח"ז, וישתתפו שירצו אלה הן בשעתו, הס"ת בכתיבת והשתתפו שרצו אלה הן ישראל,

האמיתי  רצונם שזהו כיון הגלוי, ברצון בכך ירצו לא לאח"ז .40שגם
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(31.(14 ע' (לעיל ס"ט דחגה"פ ב' ליל שיחת
ה.32) יד, בשלח
פל"א.33) תניא
יב.34) נב, ישעי'
לז.35) פ"א, איכ"ר
פקודי.36) ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ב. קכח, ח"ב

לגני 37) באתי ד"ה .112 ע' תש"י סה"מ ויקהל. ס"פ תו"א
ער). ע' שבט סה"מ תו"מ .201 ע' ח"ב (תו"מ פ"ז זו שנה

(38.(13 ע' (לעיל ס"ז דחגה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
ע'39) ח"ב לקו"ש גם וראה רעח. ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

ועוד. .(213 ע' ח"ב (תו"מ סי"ג שבט יו"ד שיחת .589
ספ"ב.40) גירושין הל' רמב"ם ראה
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זוית  בקרן מונחת שתהא כדי (לא היא ס"ת וללמד,41כתיבת ללמוד ויקיימוה, שילמדוה כדי אלא) ,
שכ  וכיון ברבים. תורה ברבים.להרביץ תורה בהרבצת להתעסק הס"ת בכתיבת המשתתפים כל צריכים ן,

יותר: ובפרטיות

ולא  התורה, בהרבצת לעסוק צריכים בודאי – התורה להרבצת בנוגע מהרבי הוראות שקיבלו אלה
התורה. בהרבצת חלישות אצלם שנעשית כאלה ביניהם שיש הדבר טוב

לעסוק  אפשרות להם שנזדמנה אלא התורה, להרבצת בנוגע מהרבי הוראות קיבלו שלא אלה וגם
הם  הענינים כל שהרי, הרבי, של הוראה גופא ה"ז דבר של שלאמיתו לידע צריכים – התורה בהרבצת
צאן  יעזוב לא ההסתלקות לאחרי שגם הרבי, עם הענינים כל קשורים חסידים ואצל פרטית, בהשגחה

מהוה42מרעיתו  התורה, בהרבצת לעסוק אפשרות להם שנזדמנה שהעובדה כך, ,iaxd ly d`xed שעליהם
התורה. בהרבצת לעסוק

– הרבי של ההוראה שזוהי envraוכיון iaxd jled("רבי גאנצער ("דער עצמותו ובכל ,`"e`k mr ַ
כשאתה  העצם שהרי דעם "), מיט גייטֿמיט רבי גאנצער דער און דעם, מיט גייטֿמיט רבי גאנצער ַַ("דער

בכולו  תופס אתה במקצתו .43תופס

אלא  אמותיו בד' להסתגר לא התורה, בהרבצת להתעסק כאו"א על קדוש וזכות קדוש חוב ולכן,
בכל  עמו הולך שכאמור, הרבי, ע"י עליו שהוטלה האחריות גודל ולידע התורה, בהרבצת להתעסק

עצמותו.

האמיתית  הגאולה אל יוליכנו שהרבי נזכה – התורה בהרבצת לעסוק הרבי של הוראותיו קיום וע"י
והשלימה.

מסויים  לענין ביחס לא הוא והשלימה" האמיתית "גאולה הלשון דיוק שמחשיבים 44– שוטים שיש
דגאולה" כ"אתחלתא ע"י 45אותו הכללית החסידות תורת שבהתגלות דגאולה" ל"אתחלתא ביחס אם, כי ,

"אתחלתא  שזוהי שלאח"ז, נשיאינו ורבותינו הזקן רבינו ע"י חב"ד חסידות תורת והתגלות הבעש"ט
ב  שממנה והשלימה.דגאולה" האמיתית הגאולה אל אים

.È בהרבצת בהצלחה ובירכם התורה, בהרבצת להעוסקים הק' בידו יין נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פרטיות. ברכות גם נתן מהם ולכמה התורה,

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק להם והשיב בישיבה, התומכים מהבעליֿבתים אחדים יין ביקשו זה במעמד

יחסר  אזי ברוחניות, יעסקו הישיבה תומכי כאשר שכן, הרוחניות, עם הגשמיות לערב רוצה אינני
.46בהגשמיות 

.‡È(:אמר (אח"כ

עושים  אם יודע אינני – הצעירים. להדרכת יתמסרו אנ"ש רבני שזקני ודרש רצה אדמו"ר מו"ח כ"ק
כן. לעשות צריכים אופן, ובכל כן,

בעבודתם. שיצליחו ויה"ר עליהם, הטיל שהרבי בעבודה ההתעסקות בשביל יין להם אתן ולכן,

פרטיות]. בברכות ובירכם אנ"ש, רבני לזקני יין נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

.·È וברך דאורייתא", "תמכין הישיבה, תומכי להבעליֿבתים יין שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן [אח"כ
בפרטיות. לכאו"א
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א.41) סו, קידושין – חז"ל לשון ע"ד
קמא.42) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
סרכ"ז.43) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.
(44) ישראל מדינת לתקומת כנראה, ).l"endהכוונה,

ואילך.45) 491 ע' חט"ו בהערה. 149 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ועוד.

אדמו"ר 46) כ"ק נתן סי"ב) לקמן (ראה ההתוועדות בהמשך
דאורייתא, להתמכין גם יין mnvrשליט"א ipta)l"end.(
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אמר:] לא'

הרבי  אומר – דאגה 47חסיד שום יודעת ואינה חלב, ליתן תפקידה את שממלאת עז, כמו הוא –
הרבי, ממנו שדורש התפקיד את למלא חסיד צריך וכך צרכי', כל לה לספק דואג שבעלי' כיון למזונותי',

עניניו. לכל הרבי ידאג ובמילא

אמר:] [לא'

גדר  פורצת .48שמחה

בהשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק אומר – שכן,49השמחה טוב"), יענעם'ס ("פון הזולת של מהטוב היא –
טוב"). דאך איז ("יענער טוב הוא  הזולת כי מהזולת, היא השמחה אלא לשמוח... מה אין ָמעצמו,

גופא  שזה אלא גדר, שיש נדמה ורק גדר, של מציאות אין דבר של לאמיתו – גדר. פורצת זו ושמחה
השמחה. ע"י היא הגדר ופריצת הגדר. הוא גדר) שיש (שנדמה

אמר:] [לא'

ממציא  היציאה להיות זיך").צריכה פון ארויסגיין ("מ'דארף ַַותו

נגלה  ע"פ עצה, יש בפורים זו!50– עצה קיימת לא פסח של באחרון אבל לישון... ,

.‚È[:אמר ולפנ"ז הישיבה, לתלמידי יין שיתן אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כח  שמצד כך, כדי ועד נעלה, היותר באופן ("אויסארבעטן") לעבדו יכולים – מצוייר בלתי ַחומר
ערך  שום לו אין עצמו שמצד אף שבאיןֿערוך, עילוי בהחומר לפעול יכולים בהנפעל, שישנו הפועל

לזה.

איניש  קאי לא שנין ארבעין ש "עד כך, כדי עד לזה, זה בערך שאינם היות שעם ותלמיד, ברב וכמו
דרבי'" ועד 51אדעתא שבאיןֿערוך, עילוי בהתלמיד נעשה בנפעל, הפועל כח הרב, של כחו מצד מ"מ, ,

הרב  כחושי התלמיד חושי נעשים הזמן .52שבמשך

זה cinlzeוכל axaסו"ס ה"ז שבאיןֿערוך, בעילוי היא הרב ע"י התלמיד שעליית שאף –xcqa
dbxcde ואילו כו'; והתפשטות צמצום והדרגה, בסדר היא התלמיד אל מהרב ההשפעה שכללות כיון ,

ciqgeאצל iaxהיא החסיד את מעלה שהרבי העלי' –leab ila.

מצד היא זו שעלי' אף lretdוהנה, gk לדרגא להעלותו בהחומר הפעולה להיות יכולה דוקא שמצדו ,
– החומר מצד גם מסויים תנאי נדרש מ"מ, כלל, אלי' שייך אינו עצמו שמצד elynכזו xeiv el 'idi `ly

שיעור. ללא הפועל כח מצד עלייתו להיות יכולה ואז, ציור"), אייגענעם קיין האבן ניט זאל ָָ("ער

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

אי  ובמילא, ציור"), א געקראגן אליין שוין האבן ("זיי שלהם הציור אצלם נעשה שכבר כאלה ַַָָיש
הם הישיבה, תלמידי הבחורים, אבל שלהם; מהציור אותם לשנות צורך...) אין (ואולי izlaאפשר xneg

xiievn הרבי של הפועל כח מצד שלהם העלי' ובמילא, שיעור!53, בלי ותהי' להיות יכולה

אמר:) הישיבה, לתלמידי יין שנתן (קודם

(והוסיף  עלי... יתרעמו לא ובודאי התלמידים, עם אצטרף ולכן אדמו"ר, כ"ק של תלמיד הנני אני גם
לי). איכפת לא – יתרעמו אם וגם בבתֿשחוק:
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קיא.47) ע' ח"ז אג"ק גם ראה
ואילך.48) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ
חג49) בקונטרס שי"ל – סי"ט תרצ"ה אחש"פ הפסח שיחת

ואילך). 246 ס"ע תשי"א (סה"מ
ס"ב.50) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה

רע"ב.51) ה, ע"ז
ועוד.52) .13 ע' תש"י .51 ע' תש"ט סה"מ ראה
זריעה 53) של באופן הוא הרבי של הפועל שכח נתבאר

) הביאור חסר – ).l"endונטיעה
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.„È[:אמר ואח"כ השו"בים, לא' יין נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

חז"ל  הקנין 54אמרו בדוגמת היא (בעבודה) השחיטה שפעולת היינו, ומשך", אלא ושחט "אין
אחרת. לרשות ומתעלה הקודמת מהרשות יוצא שעי"ז לרשות, מרשות החפץ שמושכים דמשיכה,

ובהקדמה:

לעוף  בהמה בין חילוק יש – המיוחד 55בשחיטה שהוא ושט אחד, סימן רוב שחיטת מספיק שבעוף ,
שנבראת 56שבסימנים  "בהמה קנה; גם אלא ושט רק לא שנים, רוב בשחיטת צורך יש בבהמה משא"כ ,

אחד" בסימן הכשרו הרקק מן שנברא עוף . . סימנים בשני הכשרה היבשה בזה,57מן וההסברה .
משא"כ  גס", יותר שהוא חומרה יזדכך שנשחטו וקנה) (ושט סימנים בב' . . הגס מחומר . . ש"הבהמה

א'" בסימן זיכוך צריך מרקק שנבראו בלבד.58"עופות ושט ,

בעבודה: וענינו

מי  ולכן, להרוחֿחיים. משמש והקנה ושתי', לאכילה משמש שהושט – להקנה הושט בין החילוק
בנוגע  מחומריות להזהר היינו, הושט, א', סימן שחיטת לו מספיק עוף), (בדוגמת כ"כ חומרי שאינו
לא  סימנים, ב' לשחיטת זקוק בהמה), (בדוגמת יותר חומרי שהוא ומי כדבעי; שתהי' ושתייתו לאכילתו

היינו, הקנה, גם אלא הושט גם רק אלא) ושתי', אכילה לעניני  בנוגע רק (לא מחומריות זהירות שצריך
עניניו שלו, להרוחֿחיים רוחניות").miipgexdבנוגע זיינע אויך באווארענען דארף ("ער כדבעי שיהיו ,ַַָ

דשלא  הפשוט מהפירוש החל לשמה, שלא מהלימוד להזהר – התורה ללימוד בנוגע – ולדוגמא
לשמה  ללמוד אלא וכיו"ב, רב, שיקרא ע"מ עם 59לשמה, לומד שכאשר – התורה להרבצת בנוגע ועד"ז .

כולל  החסידות, לימוד ע"י שמים, ויראת תורה אלא) לבד, תורה רק (לא ללמדם להשתדל צריך תשב"ר,
שמים, ויראת תורה בו שמלמדים לתלמודֿתורה ילדיהם את שישלחו הורים על לפעול להשתדל גם

לחסידות. גם ואח"כ בכלל, ליהדות תחילה – עצמם ההורים את גם ולקרב

.ÂË והפצת ובהרבצת בכלל, התורה והפצת בהרבצת לעסוק צריכים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בפרט, החסידות תורת

שאין  כמעט החסידות, תורת להפצת ובנוגע בלבד, מועטים התורה בהרבצת עוסקים לדאבוננו –
– שעוסק מי בכלל

צדקנו  משיח ביאת ומקרבים ממהרים .60ועי"ז

יהודים  על לומר אסור – אשמתכם... רק וזוהי דא"), שוין איז ("ער נמצא כבר שמשיח היא ָהאמת
אבל... אשמה, של ענין

כתלנו" אחר "עומד כבר כדי 61משיח אפילו מתעכב ואינו ישראל בני את ולגאול לצאת וממתין ,
חד") ואסיר חד "שרי (אלא נגעים שני מיד 62קשירת יגאלם תשובה, שיעשו ברגע הוא 63, הרי ובמילא, ,

בנו. אלא תלוי הדבר ואין נמצא, כבר מצדו

חוצה, החסידות תורת בהפצת לעסוק צריכים ולכן

הזקן  רבינו של אויספיר 64וכדבריו זיכער וועט ("ער רצונו יתקיים בודאי נשיא, שלהיותו –– ן")
ישראל, כלל נחלת תהי' אלא מפלגה, של ענין אינה החסידות שתורת
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וש"נ.54) .206 ע' חי"ט לקו"ש וראה ב. ל, חולין
(במשנה).55) רע"א כז, חולין
אהבה).56) בר אדא רב (לדעת א כח, שם
ב.57) כז, שם
שם.58) מהרש"א חדא"ג
ואילך.59) 134 ע' ח"א תו"מ בארוכה ראה

בתחלתו).60) טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק ראה
ט.61) ב, שה"ש
ובפרש"י.62) א צח, סנהדרין
ה"ה.63) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
(64.(93 ע' תש"ד (סה"ש תש"ד דחגה"פ ב' יום שיחת ראה

ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש .136 ע' תשי"א סה"מ
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.„È[:אמר ואח"כ השו"בים, לא' יין נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

חז"ל  הקנין 54אמרו בדוגמת היא (בעבודה) השחיטה שפעולת היינו, ומשך", אלא ושחט "אין
אחרת. לרשות ומתעלה הקודמת מהרשות יוצא שעי"ז לרשות, מרשות החפץ שמושכים דמשיכה,

ובהקדמה:

לעוף  בהמה בין חילוק יש – המיוחד 55בשחיטה שהוא ושט אחד, סימן רוב שחיטת מספיק שבעוף ,
שנבראת 56שבסימנים  "בהמה קנה; גם אלא ושט רק לא שנים, רוב בשחיטת צורך יש בבהמה משא"כ ,

אחד" בסימן הכשרו הרקק מן שנברא עוף . . סימנים בשני הכשרה היבשה בזה,57מן וההסברה .
משא"כ  גס", יותר שהוא חומרה יזדכך שנשחטו וקנה) (ושט סימנים בב' . . הגס מחומר . . ש"הבהמה

א'" בסימן זיכוך צריך מרקק שנבראו בלבד.58"עופות ושט ,

בעבודה: וענינו

מי  ולכן, להרוחֿחיים. משמש והקנה ושתי', לאכילה משמש שהושט – להקנה הושט בין החילוק
בנוגע  מחומריות להזהר היינו, הושט, א', סימן שחיטת לו מספיק עוף), (בדוגמת כ"כ חומרי שאינו
לא  סימנים, ב' לשחיטת זקוק בהמה), (בדוגמת יותר חומרי שהוא ומי כדבעי; שתהי' ושתייתו לאכילתו

היינו, הקנה, גם אלא הושט גם רק אלא) ושתי', אכילה לעניני  בנוגע רק (לא מחומריות זהירות שצריך
עניניו שלו, להרוחֿחיים רוחניות").miipgexdבנוגע זיינע אויך באווארענען דארף ("ער כדבעי שיהיו ,ַַָ

דשלא  הפשוט מהפירוש החל לשמה, שלא מהלימוד להזהר – התורה ללימוד בנוגע – ולדוגמא
לשמה  ללמוד אלא וכיו"ב, רב, שיקרא ע"מ עם 59לשמה, לומד שכאשר – התורה להרבצת בנוגע ועד"ז .

כולל  החסידות, לימוד ע"י שמים, ויראת תורה אלא) לבד, תורה רק (לא ללמדם להשתדל צריך תשב"ר,
שמים, ויראת תורה בו שמלמדים לתלמודֿתורה ילדיהם את שישלחו הורים על לפעול להשתדל גם

לחסידות. גם ואח"כ בכלל, ליהדות תחילה – עצמם ההורים את גם ולקרב

.ÂË והפצת ובהרבצת בכלל, התורה והפצת בהרבצת לעסוק צריכים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
בפרט, החסידות תורת

שאין  כמעט החסידות, תורת להפצת ובנוגע בלבד, מועטים התורה בהרבצת עוסקים לדאבוננו –
– שעוסק מי בכלל

צדקנו  משיח ביאת ומקרבים ממהרים .60ועי"ז

יהודים  על לומר אסור – אשמתכם... רק וזוהי דא"), שוין איז ("ער נמצא כבר שמשיח היא ָהאמת
אבל... אשמה, של ענין

כתלנו" אחר "עומד כבר כדי 61משיח אפילו מתעכב ואינו ישראל בני את ולגאול לצאת וממתין ,
חד") ואסיר חד "שרי (אלא נגעים שני מיד 62קשירת יגאלם תשובה, שיעשו ברגע הוא 63, הרי ובמילא, ,

בנו. אלא תלוי הדבר ואין נמצא, כבר מצדו

חוצה, החסידות תורת בהפצת לעסוק צריכים ולכן

הזקן  רבינו של אויספיר 64וכדבריו זיכער וועט ("ער רצונו יתקיים בודאי נשיא, שלהיותו –– ן")
ישראל, כלל נחלת תהי' אלא מפלגה, של ענין אינה החסידות שתורת
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וש"נ.54) .206 ע' חי"ט לקו"ש וראה ב. ל, חולין
(במשנה).55) רע"א כז, חולין
אהבה).56) בר אדא רב (לדעת א כח, שם
ב.57) כז, שם
שם.58) מהרש"א חדא"ג
ואילך.59) 134 ע' ח"א תו"מ בארוכה ראה

בתחלתו).60) טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק ראה
ט.61) ב, שה"ש
ובפרש"י.62) א צח, סנהדרין
ה"ה.63) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
(64.(93 ע' תש"ד (סה"ש תש"ד דחגה"פ ב' יום שיחת ראה

ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש .136 ע' תשי"א סה"מ

המשך בעמוד לר 



לו

.c"qa.d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly iriay mei c"x
מוגה  בלתי פרטית רשימה

זיידע" ה"שּפאלער אודות ואמר 1כשדיברו לחב"ד. שייכותו דבר על המסובים אחד שאל , ָ
שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת

אדמו"ר  מוריֿוחמי מכבודֿקדושת ששמעתי הסיפור :2ישנו

ה"סבא  לו ואמר בינונים"), של ל"ספר (נוסף צדיקים" של "ספר גם לכתוב התחיל הזקן אדמו"ר
להב  באותו אעלה ואני שישרף, ופסקו למעלה קטרוג ונתעורר זאת, להכיל יכול אינו שהעולם ָמשּפאלי",

משּפאלי". ה"סבא נסתלק השריפה שבזמן היה, וכן ָהשמימה.

ענה - ולא מקום? בריחוק היה משּפאלי" ה"סבא הרי אדמו"ר: מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל ָשאלתי
זה. -על

כו'. ביניהם שייכות איזו שיש ונמצא,

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת סיפר :3עוד

בהיותו  אשר לו, וסיפר תק"ע), או תקס"ט (בשנת הזקן אדמו"ר אצל משּפאלי" ה"סבא ביקר ָפעם
לו  "חם" ומאז לבו, על הקדושה ידו הבעלֿשםֿטוב והניח הבעלֿשםֿטוב, את לראות זכה שנים ג' בן

ישראל. אהבת מדת את הבעלֿשםֿטוב בו נטע שבכך והיינו, ווארעם"), מיר איז אן יעמאלט ַָָ("פון

שחוק): (בבת שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת לו ואמר דברֿמה, לשאול שרוצה אמר המסובים [אחד
פסח  של ראשון ליל זה אין !...].4הרי

•
.c"qazgiyd"kyz'd ,gqt ly oexg`.

מוגה  בלתי

בחרתנו", "אתה הניגון שניגנו ולאחרי לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת
מאמין". "אני והניגון גאלתנו", "ממצרים הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת צוה

שנה ‡. עשרים לפני פסח של אחרון אמר1בסעודת לחיים,כבודֿקדושת , אדמו"ר: מוריֿוחמי
של  הגילוי פסח, של אחרון זה, יום של והגילוי זה, יוםֿטוב של הגילויים שכל יתברך ה' יתן (ופירש),

וברחמים. בחסד בהתגלות יומשכו משיח,

וברחמים". בחסד וכו' יתברך ה' יתן "לחיים, ואמר: יין כוס לקח שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
המשיך:] ואחרֿכך

הדברים: ופירוש

על קאי - (סתם) כלlkיוםֿטוב בתפלת בחרתנו" "אתה בנוסח שאומרים כפי .יוםֿטוב הימיםֿטובים,
" והדגיש אדמו"ר מורי ֿוחמי כבודֿקדושת הוסיף  לה dfיוםֿטוב ולכן שכוונתו gqtdיוםֿטוב ", bgc

בפרט.
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"זיידמן"1) בשם משפחות בימינו שיש המסובים כשהזכירו
אדמו"ר  כ"ק אמר משּפאלי", ל"סבא שמתייחסים וכיו"ב ָ"זיידה"

כאלו. משפחות כמה שמכיר שליט"א
וש"נ.2) .342 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(נעתק 3) וש"נ תנא. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה

טבת). יד יום" ב"היום
ע'4) תרצ"ט (סה"ש סי"ג תרצ"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
.(324
תש"ה 1) (סה"ש בסופה תש"ה היום בסעודת אחש"פ שיחת

.(100 ע'



לז d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

משלשת  אחד היותו על נוסף אשר שבו, היוםֿטוב ענין (א) הענינים: ב' ישנם הפסח בחג ואכן
לרגלים" (השנה) "ראש הוא הרי "2הרגלים, אלא בזמן, תחילה לרגלים, תחילה רק לרגלים"),y`x(לא

אותם ד  ומנהיג האברים כל של החיות את כולל שבאדם שהראש כל 3כשם את הפסח חג כולל כן כמו ,
אודות  בדברו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת וכוונת הפסח. חג (ב) אותם. ומנהיג הימיםֿטובים

של שליוםֿטוב "הגילויים להגילויים הן - היא בחג יוםֿטוב זה" כלולים הימיםֿטובים (שכל בכלל
ביחוד. הפסח חג של להגילויים והן הפסח),

משיח": של הגילוי פסח, של אחרון זה, יום של "והגילוי - אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת וממשיך

" שאומר שהוא eכיון כפי פסח של אחרון של לענינו כוונתו שאין מובן, המוסיף), (בוא"ו כו'" הגילוי
שבכל (דכשם הפסח מימי לארץיוםֿטוב אחד בחוץ בשביעי יוםֿטוב חוגגים גם כך גלויות, של שני

"הגילויים  אודות זה לפני שכתוב ממה פרט רק אלא נוסף, ענין זה אין שהרי - שני) יוםֿטוב יש פסח של
ימי  בשאר שאינו פסח של באחרון שישנו מיוחד לענין שכוונתו לומר, צריך כן ועל זה"; יוםֿטוב של

זה. שלפני הפסח

" אומר אינו (שלכן עצמו בפני ענין זה שאין משיח", של "הגילוי שזהו לבאר כו'"),eוממשיך הגילוי
"הגילוי  הוא: פסח, של אחרון זה, יום של המיוחד שענינו היינו, זה", יום של ל"הגילוי פירוש זהו אלא

(כדלקמן). משיח" של

פסח":·. של "אחרון בשם נקרא זה שיום הטעם לבאר יש לעיל הנזכר עלֿפי

היא  מילתא ששמא - כאשר 4ובהקדמה ובפרט ישראל, בני אצל שנתקבל שם מסויים, דבר של שם .
דברים  במה שידעו שבכדי היינו, הסכמי, שם אינו - שבעלֿפה מתורה חלק שהם בספרים הובא זה שם
הנקרא  הדבר תוכן על המורה שם זהו אם כך על הבט (מבלי מסויים בשם לקרותו הסכימו אמורים,

זה. בשם הנקרא הדבר של התוכן את ומכיל שמבטא שם זהו אלא לאו), אם זה בשם

פסח": של "אחרון בשם זה יוםֿטוב  נקרא מדוע מובן אינו ועלֿפי ֿזה

הסוכות, ובחג השבועות בחג גם אלא) הפסח, בחג רק (לא ישנו - יוםֿטוב של אחרון יום
ב  נקראים אינם תורה",ואףֿעלֿפיֿכן "שמחת בשם האחרון יום נקרא הסוכות בחג אלא "אחרון", שם

האחרון  היום נקרא השבועות ובחג הסוכות, חג ימי שאר כל לגבי זה יום של המיוחד ענינו את שמבטא
דשבועות) הראשון מיום ולהבדילו המיוחד ענינו את להדגיש רוצים (כאשר או (סתם), "שבועות" בשם

דשבועות". שני "יוםֿטוב בשם

פסח", של "שמיני או (סתם, "פסח" בשם להקרא צריך האחרון היום היה הפסח בחג גם כן, ואם
שביעי  של שני יוםֿטוב היותו (מצד סוף ים דקריעת הענין על שמורה בשם או זה), יום איזה לידע כדי
של  משביעי ולהבדילו המיוחד ענינו את להדגיש רוצים (אם או סוף), ים קריעת היתה שבו פסח של

" בשם שנקרא הטעם ומהו סוף. ים דקריעת היוםֿטוב של שני יוםֿטוב בשם פסח"?`oexgפסח) של

" בשם שמתבטאת הפסח ימי שאר כל לגבי זה ביום מיוחדת מעלה שיש לומר של `oexgובהכרח
דוקא. פסח"

בזה:‚. והענין

כו'. שלימות בו ופועל כולו את שכולל הענין, כל וחותם סיום היותו על מורה "אחרון" השם

" דידן: אינו iriayובנדון שלפניו הימים ששת ללא כי שלפניו, לימים בהמשך היותו עם - פסח" של
שאינו  בכך וכמודגש אותם, כולל אינו אבל שלפניו, לימים בהמשך רק הוא הרי שביעי, להיות יכול
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א.2) ד, ר"ה
אֿב.3) מז, נצבים  ג. מא , תבוא  לקו"ת נח,ראה ר"ה דרושי
ג.אֿב. רלד, ר"ה שער דא"ח) (עם ר"ה סידור שער עט"ר

תש"א (סה"מ תש"א דשנת ר"ה מאמרי );בתחלתו בתחלתו.

ועוד. .(10 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב
ע'4) ח"א אג"ק - ובארוכה ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

וש"נ. ואילך. רפט



d"kyz'dלח ,gqt ly oexg` zgiy

" מהֿשאיןֿכן סידורי; מספר "שביעי", בשם אלא הכולל, מספר "שבעה", בשם פסח"`oexgנקרא של
אותם. ומשלים שלפניו הפסח ימי כל את כולל שהוא מורה "אחרון" השם הרי -

המחנות  לכל האחרון שלהיותו דן, במחנה שמצינו המחנות"5ועלֿדרך לכל "מאסף היה מי 6, ש"כל ,
לו" מחזירו היה דבר מאבד ימי 7שהיה כל את ומשלים שמתקן פסח", של ל"אחרון בנוגע גם כן וכמו .

שלפניו. הפסח

ימי  מכל יותר נעלה ענין בו שיש מוכח, הפסח, ימי כל את ולהשלים לתקן שביכלתו גופא ומזה
ולהשלימם. לתקנם ביכלתו שלכן הפסח,

דאחרון „. הגילוי מעלת מפרש אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת א) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
ימי  כל את שמשלים פסח של אחרון מעלת של השייכות לבאר יש - משיח של הגילוי שזהו פסח של

משיח: של ענינו עם הפסח

גליות  קיבוץ יפעל שמשיח הידוע עלֿפי המקומות 8ויובן מכל ישראל בני כל את יקבץ משיח :
ישראל. לארץ אותם ויביא בגלות, שנמצאים

ובהקדמה:

להיות  צריכה בגשמיות, פריו" יתן השדה ש"עץ כדי הרוחניות: עם הגשמיות קשורה ישראל בני אצל
וגו'" תלכו ד"בחוקותי הגמרא 9ההנהגה כדברי ברוחניות, פריו" יתן השדה "עץ שעלֿידיֿזה "מאי 10, :

. בגשמיות.פירות פריו" יתן השדה "עץ ואז, מצוות", .

את  שיקבץ זה מצד בגשמיות, ישראל נדחי את יקבץ שמשיח - גלויות לקיבוץ בנוגע ועלֿדרךֿזה
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שמבאר וכפי בגלות, שנמצאים הקדושה ניצוצות כל

הידוע  גלויות 11במכתבו דקיבוץ הענין תוכן דוד") ל"בן "דוד" שבין והחילוק המשיח, ביאת (בענין
ברוחניות.

מצד  - כן ולאחרי הכלים, שבירת מצד תחילתה - בגלות נמצאים הקדושה שניצוצות לכך הסיבה
כו'. החטאים ענין

והמחשבה, והדיבור המעשה כח - כחותיו את משקיע יהודי האלקית,כאשר נפשו כחות הם שבעיקרם
הוא  הרי הזה, עולם בעניני - דקדושה ומצב כחות למעמד אותם ומכניס שבו הקדושה ניצוצות את לוקח

גלות. של

יותר: [ובפרטיות

וכח  המצוות, במעשה מלובש להיות צריך המעשה שכח זה שתמורת והדיבור, המעשה לכח ביחס
במצות  נכלל שזה לחבירו, וקירוב אהבה בדברי וכן והתפלה, התורה בדיבור מלובש להיות צריך הדיבור

כמוך" לרעך בתניא 12"ואהבת וכדאיתא אהבה 13, בדברי [ואדרבה: רעים" אהבת מצות שכר הפסיד "לא :
הגמרא  מדברי כמובן טובה, עשיית לגבי מעלה יש "הנותן 14וקירוב לגבי "המפייסו" מעלת אודות

הזה. עולם בעניני והדיבור המעשה כח את מלביש הוא הרי - פרוטה"]

הלבושים  בג' (א) כי: והדיבור, המעשה כח מאשר יותר נוגע שזה המחשבה, לכח ביחס - ובעיקר
בנוגע  (ב) יותר. בנפש נוגע זה הרי ולכן ונעלה, זך היותר הוא המחשבה כח הנה ומעשה, דיבור מחשבה
הזה  עולם לעניני הוא זקוק בגוף, ונתלבשה למטה ירדה שהנשמה דכיון - תירוץ לו יש ודיבור למעשה
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לא.5) ב, במדבר ראה
כה.6) יו"ד, בהעלותך
ה"א).7) פ"ה עירובין (מירושלמי עה"פ פרש"י
ה"ד.8) פי"א מלכים הל' רמב"ם
בחוקותי.9) ר"פ

סע"א.10) מו, סוטה
ואילך.11) שט ע' ח"א שלו אג"ק
יח.12) יט, קדושים
פל"ב.13)
ב.14) ט, ב"ב



לט d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

" מהֿשאיןֿכן סידורי; מספר "שביעי", בשם אלא הכולל, מספר "שבעה", בשם פסח"`oexgנקרא של
אותם. ומשלים שלפניו הפסח ימי כל את כולל שהוא מורה "אחרון" השם הרי -

המחנות  לכל האחרון שלהיותו דן, במחנה שמצינו המחנות"5ועלֿדרך לכל "מאסף היה מי 6, ש"כל ,
לו" מחזירו היה דבר מאבד ימי 7שהיה כל את ומשלים שמתקן פסח", של ל"אחרון בנוגע גם כן וכמו .

שלפניו. הפסח

ימי  מכל יותר נעלה ענין בו שיש מוכח, הפסח, ימי כל את ולהשלים לתקן שביכלתו גופא ומזה
ולהשלימם. לתקנם ביכלתו שלכן הפסח,

דאחרון „. הגילוי מעלת מפרש אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת א) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
ימי  כל את שמשלים פסח של אחרון מעלת של השייכות לבאר יש - משיח של הגילוי שזהו פסח של

משיח: של ענינו עם הפסח

גליות  קיבוץ יפעל שמשיח הידוע עלֿפי המקומות 8ויובן מכל ישראל בני כל את יקבץ משיח :
ישראל. לארץ אותם ויביא בגלות, שנמצאים

ובהקדמה:

להיות  צריכה בגשמיות, פריו" יתן השדה ש"עץ כדי הרוחניות: עם הגשמיות קשורה ישראל בני אצל
וגו'" תלכו ד"בחוקותי הגמרא 9ההנהגה כדברי ברוחניות, פריו" יתן השדה "עץ שעלֿידיֿזה "מאי 10, :

. בגשמיות.פירות פריו" יתן השדה "עץ ואז, מצוות", .

את  שיקבץ זה מצד בגשמיות, ישראל נדחי את יקבץ שמשיח - גלויות לקיבוץ בנוגע ועלֿדרךֿזה
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שמבאר וכפי בגלות, שנמצאים הקדושה ניצוצות כל

הידוע  גלויות 11במכתבו דקיבוץ הענין תוכן דוד") ל"בן "דוד" שבין והחילוק המשיח, ביאת (בענין
ברוחניות.

מצד  - כן ולאחרי הכלים, שבירת מצד תחילתה - בגלות נמצאים הקדושה שניצוצות לכך הסיבה
כו'. החטאים ענין

והמחשבה, והדיבור המעשה כח - כחותיו את משקיע יהודי האלקית,כאשר נפשו כחות הם שבעיקרם
הוא  הרי הזה, עולם בעניני - דקדושה ומצב כחות למעמד אותם ומכניס שבו הקדושה ניצוצות את לוקח

גלות. של

יותר: [ובפרטיות

וכח  המצוות, במעשה מלובש להיות צריך המעשה שכח זה שתמורת והדיבור, המעשה לכח ביחס
במצות  נכלל שזה לחבירו, וקירוב אהבה בדברי וכן והתפלה, התורה בדיבור מלובש להיות צריך הדיבור

כמוך" לרעך בתניא 12"ואהבת וכדאיתא אהבה 13, בדברי [ואדרבה: רעים" אהבת מצות שכר הפסיד "לא :
הגמרא  מדברי כמובן טובה, עשיית לגבי מעלה יש "הנותן 14וקירוב לגבי "המפייסו" מעלת אודות

הזה. עולם בעניני והדיבור המעשה כח את מלביש הוא הרי - פרוטה"]

הלבושים  בג' (א) כי: והדיבור, המעשה כח מאשר יותר נוגע שזה המחשבה, לכח ביחס - ובעיקר
בנוגע  (ב) יותר. בנפש נוגע זה הרי ולכן ונעלה, זך היותר הוא המחשבה כח הנה ומעשה, דיבור מחשבה
הזה  עולם לעניני הוא זקוק בגוף, ונתלבשה למטה ירדה שהנשמה דכיון - תירוץ לו יש ודיבור למעשה
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לא.5) ב, במדבר ראה
כה.6) יו"ד, בהעלותך
ה"א).7) פ"ה עירובין (מירושלמי עה"פ פרש"י
ה"ד.8) פי"א מלכים הל' רמב"ם
בחוקותי.9) ר"פ

סע"א.10) מו, סוטה
ואילך.11) שט ע' ח"א שלו אג"ק
יח.12) יט, קדושים
פל"ב.13)
ב.14) ט, ב"ב
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כל  את לעשות יכול הרי לעצמו, היא שמחשבה דכיון - תירוץ לו אין למחשבה בנוגע מהֿשאיןֿכן כו';
אודותם. לחשוב מבלי גם לעשותם שצריך הענינים

(א) כי: שבדיבור, מחשבה מאשר יותר עוד שבמחשבה מחשבה בעיקר נוגע - גופא ובמחשבה
כלל, תירוץ אין בודאי שבמחשבה למחשבה בנוגע (ב) בנפש, יותר בעומק מגעת שבמחשבה מחשבה
בחינת  רק זה הרי ומעשה, דיבור בשביל המחשבה בכח להשתמש שמוכרח טוען הוא אם אפילו כי

פועל]. של לענינים נוגעת שאינה שבמחשבה, מחשבה בחינת לא אבל כו', שבדיבור מחשבה

יהודי, של כחותיו הקדושה, ניצוצות כל את שיקבץ - משיח של ענינו רז"ל eca`pyוזהו מאמר 15(ע"ד

האמיתי  בית' הה'בעל שהיא האלקית, לנפש אותם ויחזיר הבהמית, בנפש לו") שנותנים מה "המאבד
לבעליהן, האבידות מחזיר שהיה דן מחנה בדוגמת - ישראל איש של הכחות כל שייכים אליו אשר

מכל  ישראל בני כל את שיקבץ - בגשמיות גלויות קיבוץ גם יפעל ברוחניות גלויות קיבוץ ועלֿידי
אלקיך  הוי' עיני תמיד אותה דורש אלקיך הוי' אשר "ארץ ישראל, לארץ אותם ויביא גלויותיהם, מקומות

שנה" אחרית ועד השנה מרשית ישראל.16בה  בני שייכים שאליו המקום שזהו ,

מעלת ‰. עם פסח, של באחרון שמאיר הגילוי שזהו משיח, של ענינו בין השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסח: ימי כל את ומשלים שכולל פסח של אחרון

חיים' עץ ב'פרי שבעת 17איתא כל את שכוללים הכפורים, ליום השנה ראש שבין הימים לז' בנוגע
שני, ימי כל את מתקן שני יום שעברה, השנה של ראשון ימי כל את מתקן ראשון שיום - השבוע ימי

השבוע. ימי בשאר וכן

פועלים  שהם - השבוע ימי שבעת כל את כוללים הם שגם הפסח, ימי לז' בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה
דחג  ראשון יום של העבודה הבאה: השנה שבמשך השבוע ימי שבעת כל על למטה דמלמעלה בסדר
השני  יום של העבודה הבאה; השנה של השבתות כל על פועלת - בשבת חל זו שנה שבקביעות הפסח,
לעבודה  עד הימים, בשאר ועלֿדרךֿזה ראשון, ימי כל על פועלת - בשבוע) ראשון ביום (שחל הפסח דחג

הבאה. השנה של ששי ימי כל על שפועלת פסח, של דשביעי

כדבעי; היא העבודה כאשר - זה  וכל

באה  זה על הנה - לו שניתנו הכחות את איבד ויהודי הפסח, ימי דשבעת בעבודה נחסר כאשר אבל
המשיח  הארת גילוי מאיר שבו פסח, של באחרון לתקן 18הנתינתֿכח גלויות, לקיבוץ הכח שניתן ,

הימים  כל על גם נמשך שעלֿידיֿזה הפסח, חג ימי כל במשך לעשות צריך שהיה העבודה את ולהשלים
הבאה. השנה של

.Â בנדון ו הוא כן מישראל, אחד כל של נחלתו נעשה זה הרי שנתגלה שלאחרי שבתורה, ענין ככל
הארת  גילוי מאיר פסח של שבאחרון ופירסם גילה אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת שלאחרי - דידן
מישראל, אחד כל של וזכותו חובתו נעשה זה הרי גלויות, דקיבוץ העבודה בו להיות צריכה ולכן המשיח,

זו. בעבודה חסר כאשר האחריות גודל מובן ובמילא זו. בעבודה לעסוק שצריך

. הגילויים "שכל ברכתו את אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת הביע זה בחסד ועל בהתגלות יומשכו .
וברחמים":

לכולם. נותנים שמצדו - הוא החסד ענין

שמעלת  - הרחמים ענין גם הוסיף אלא החסד, בענין הסתפק לא אדמו"ר מוריֿוחמי וכבודֿקדושת
"נהמא  של באופן זה הרי לכולם, שנותנים אף הרי - חסד מצד (א) בשתים: היא החסד על הרחמים
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ע"ב.15) ריש עו, פינחס לקו"ת וראה רע"א. ד, חגיגה
ובכ"מ.
יב.16) יא, עקב
ספ"ז.17) ר"ה תפלת שער

(18109 ס"ע תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב אחש"פ יום שיחת
לעיל  גם וראה (אחש"פ). ניסן כב יום" ב"היום נעתק - ואילך)

ס"ח. לקמן ס"א.
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המקבל 19דכיסופא" של ענינו ניכרת רחמים, מצד מהֿשאיןֿכן יותר 20, בעומק מגיע הרחמים ענין (ב) .
כידוע  החסד, ענין את 21מאשר גם - הפנימיות ועלֿידי הפנימיות, את ("דערנעמט") "לוקח" שרחמים

העצמיות.

- יין על "לחיים" אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אמר אז, המדובר הענין לכל הקדמה ובתור
רז"ל  למאמר היין".22בהתאם על אלא שירה אומרים "אין

***

.Êהסתלקותו שהרי ה'צמחֿצדק', להסתלקות המאה שנת היא זו ונמצא,שנה תרכ"ו, ניסן בי"ג היתה
להסתלקותו. המאה שנת התחילה השתא פסח שבערב

פעם  דובר שכבר - וכמוזכר 23[ובהקדמה למעלה, קיימת לא שלמטה הזמן שמדידת שאףֿעלֿפי
יש 24לעיל  למעלה גם מכלֿמקום אחת, בבת שלנו שנים עשרה חמש או עשר נכללים היצירה שבעולם

הגמרא  וכדברי שלמטה, הזמן אופן עם מתחשבים שבהם מסויימים בקבר".25ענינים בגר "יש :

וחסידות  קבלה מוסר, בספרי ובארוכה דתורה, בנגלה שמצינו מה גם הסתלקות 26וזהו שלאחרי ,
חילוקים  כמה יש גופא (שבהם חודש י"ב בין חילוקים יש מהגוף זה 27הנשמה שלאחרי הזמן למשך (28,

נעשית  למטה) הזמן מציאות (מצד ה"יארצייט" יום בבוא ושנה שנה בכל הנה חודש, י"ב לאחרי ָוגם
למעלה. בנשמה עליה

כבודֿקדושת  אביו, את בחלום שראה ביומנו, שרשם אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת רשימת וכידוע
המתאים  הקאּפיטל שהיה בתהלים, פ' קאּפיטל על חסידות דרוש באמרו נשמתוֿעדן, (מהורש"ב ) ַַאדמו"ר
תהלים  הקאּפיטל לומר מתחילים שנה בכל ההולדת שביום המנהג (כידוע ההיא בשנה שנותיו ַלמספר

השנים  למספר הסתלקותו 29המתאים לאחרי שנה עשרים זה שהיה אף ,(30.

לא  שייך זה וענין למטה. הזמן שינויי עם הקשורות עליות יש ההסתלקות לאחרי שגם מוכח, ומזה
שישנם  וכו', חודש לי"ב בנוגע מהחילוקים כדמוכח ישראל, בני כל אצל גם אלא ישראל, נשיאי אצל רק

ישראל]. בני כל אצל

בחיים  האחרון פסח של באחרון צדק' ה'צמח אצל שאירע מאורע על להתעכב יש לכך, ובהתאם
בבואו  פסח  של באחרון אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת שסיפר כפי תרכ"ה, בשנת דין, בעלמא חיותו

השניה  בפעם לעניננו.31לאמריקא הנוגע - בקיצור הדברים נקודת את אזכיר כבר, נדפס שהסיפור וכיון .

.Á:הסיפור דבר וזה

פסח, של אחרון הוא שהיום לילדיו ואמר יוםֿטוב, סעודת הבית בני עם סעד מהר"ש אדמו"ר כאשר
לאה, דבורה המבוגרת, אחותו והשיבה יוםֿטוב? הוא פסח של האחרון היום מדוע הרש"ב בנו שאל
יוםֿטוב  עושים לכן ימים, שבעה במשך חמור, איסור שהוא חמץ, מאיסור נזהרים ישראל בני שכאשר
דבורה  לה: אמר לאה, דבורה בתו של הביאור את שמע מהר"ש אדמו"ר וכאשר פסח. של האחרון ביום

טוב. ראש לך יש לאה,
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רע"ד.19) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
וש"נ.20) רנג. ע' אלול סה"מ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.21) ואילך. קנד ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.22) א. לה, ברכות
ואילך.23) 115 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
וש"נ.24) .(177 ע' (לעיל סי"ז דחה"פ ב' ליל שיחת
סע"ב.25) לח, כתובות

ח ראה26) התוועדויות - מנחם ואילך.תורת 58 ס "ע ל"ט
וש"נ.

(נעתקו 27) קדיש אמירת בזמן הדעות חילוקי תלויים שבהם
.(151 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם בתורת ונסמנו

סע"ב.28) קנב, שבת ראה
וש"נ.29) .251 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.30) .111 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה'ש"ת31) הלילה בסעודת אחש"פ קיץ שיחת (סה"ש ס"ג

ואילך). 71 ע' ה'ש"ת
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מה  לו סיפר - לשמשו כדי צדק' ה'צמח אביו אל ילדיו עם נכנס מהר"ש אדמו"ר כאשר כן, לאחרי
טוב. שכלי תירוץ שזהו צדק', ה'צמח  ואמר לאה, דבורה שהשיבה ומה הרש"ב, ששאל

אדמו"ר  אביהם, רק עמד לכן מקודם (כי אליו שיתקרבו הילדים את צדק' ה'צמח קרא ואחרֿכך
של  "אחרון בשם נקרא הפסח חג של האחרון היום להם: ואמר צדק'), לה'צמח מקום בקירוב מהר"ש,
של  הראשון הלילה פסח. של הראשון בלילה שהתחיל הענין סיום הוא פסח של שאחרון היינו, פסח",

. ממצרים הקדושֿברוךֿהוא שגאלנו הגאולה על שלנו היוםֿטוב הוא הוא פסח פסח של אחרון .
משיח  עלֿידי האחרון מהגלות אותנו יגאל שהקדושֿברוךֿהוא האחרונה הגאולה על שלנו היוםֿטוב

וכו'. צדקנו

סיפור  עוד אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אז סיפר צדק', מה'צמח לעיל הנזכר לסיפור ובהמשך
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת אביו, לו ותוכנו:32שסיפר ,

ושמע  הספרים, לחדר נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת נכנס תרס"ו פסח של אחרון בליל
של  שאחרון אומרת אחת אדמו"ר: מוריֿוחמי כבודֿקדושת של בנותיו נכדותיו, בין חזק ויכוח שמתנהל
והראיה, טובים', ה'ימים כל כמו יוםֿטוב שאינו אומרת ואחת הימיםֿטובים, כל כמו יוםֿטוב הוא פסח

שהחיינו. ברכת אומרים אין הנרות שבהדלקת

אדמו"ר  מוריֿוחמי לכבודֿקדושת לספר נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד סיים - וכרגע
תרכ"ה. בשנת פסח של דאחרון המאורע  על נזכרתי -

.Ë לאחרי אבל, נאה; סיפור זה הרי מעשיות, סיפורי בספר מופיע היה אילו - כשלעצמו הנ"ל סיפור
כ  - וההתבוננות ה'צמחֿצדק',העיון בישראל, נשיא של פתגם מכיל זה שסיפור בחשבון לוקחים אשר

(שנוסף  פסח של באחרון שסיפרו אדמו"ר, מוריֿוחמי לכבודֿקדושת עד ישראל, נשיאי עלֿידי שנמסר
אותו  רשם ואחרֿכך לעיל), כנזכר הפסח, ימי כל על מיוחדת מעלה בו יש בכלל, הפסח ימי מעלת על

כו' מכוונים הם שבו הענינים פרטי כל שבודאי כך, להדפיסו, מתחילתו 33וצוה מוקשה כולו הסיפור הרי -
סופו  :34עד

-א) ולא פסח, של דשביעי שני יוםֿטוב היותו מצד הוא - כפשוטו - פסח של דאחרון היוםֿטוב
האחרונה? הגאולה מצד - צדק' ה'צמח כדברי

שבני ב) בגלל הוא שהיוםֿטוב הטעם על עצמו: את סותר צדק' שה'צמח - יותר גדולה וקושיא
ואחרֿכך  לזה; שמסכים והיינו, טוב, שכלי תירוץ שזהו צדק' ה'צמח אמר חמץ, מאיסור נזהרו ישראל

האחרונה? הגאולה מצד - אחר מטעם הוא שהיוםֿטוב אומר

אדמו"ר  קדושת כבוד לסיפור בנוגע - יותר גדול ופלא צדק'; ה'צמח אודות לסיפור בנוגע - זה וכל
אחרון  אם אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת בנות של הויכוח את שמע שכאשר נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)
דאחרון  שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח פתגם על נזכר לא, או טובים' ה'ימים כל כמו יוםֿטוב הוא פסח של
שייכים  הענינים שב' משמע הסיפור שמעצם לכך שנוסף [והיינו, האחרונה הגאולה מצד הוא פסח של
והדגיש  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת הוסיף לטעות מקום יהיה שלא כדי הנה לזה, זה

לזה? זה הענינים ב' של השייכות מהי דלכאורה: - כו'"] נזכרתי "וכרגע

אומרים  כאשר לזה: זה בסתירה שהם זאת, עוד אלא לזה, זה שייכים שאינם בלבד זו לא - ואדרבה
שהחיינו, ברכת אומרים שאין והראיה, טובים', ה'ימים שאר כמו אינו פסח של דאחרון שהיוםֿטוב

נמצא,
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(32.(72 ע' (שם ס"ד הנ"ל שיחה
וש"נ.33) .113 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

(34- מנחם (תורת סי"ג תשכ"ג אחש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 313 ע' חל"ו התוועדויות
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הוא  פסח של דאחרון שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח דברי לפי ואילו טובים'; ה'ימים מכל פחותה שמעלתו
טובים' ה'ימים מכל יותר גדולה שמעלתו נמצא, האחרונה, הגאולה .35מצד

***

.È(מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד שכאשר תרס"ו, שנת פסח של מאחרון ח) (סעיף הנ"ל סיפור
ה  את שמע שאירע נשמתוֿעדן המאורע אודות נזכר פסח, של דאחרון להיוםֿטוב בנוגע נכדותיו של ויכוח

אירע - תרכ"ה פסח של מאורעlilaבאחרון עוד היה לזה ונוסף פסח; של פסח:meiaאחרון של אחרון

יוםֿטוב  סעודת נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת ערך תרס"ו, שנת פסח של אחרון ביום
כוסות  ד' תלמיד לכל לתת וצוה תמימים, תומכי תלמידי עם - הראשונה בפעם -36.

זה  מנהג לקיים יש עתה גם ובכן, שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .37(ואמר

***

.‡È הענין סיום הוא פסח של האחרון שהיום צדק' ה'צמח בשם ח) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
הראשונים  בימים אודותם שדובר הענינים להשלים המקום כאן הרי - פסח של הראשון בלילה שהתחיל

דפסח:

הפסח  אכילת לצורך הפסח בליל ישראל בני למילת בנוגע הא', קדושת 38ענין כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 125 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

דרבה  גזירה משום ומרור מצה לאכול שלא גזרו שלא בשבת, שחל לפסח בנוגע הב', הוגה 39וענין -
ואילך. 48 עמוד ז חלק שיחות ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי

***

.·È:הפסח דחג הראשונים לימים בהמשך נוסף ענין

כלל  שייך אינו דפסח הענין הנה - ומרור מצה דפסח הענינים מדרבנן,בג' רק הוא מרור הזה, בזמן
הזה  בזמן גם מדאורייתא היא .40ומצה

מרירות; טעם בו שיש דבר הוא - מרור הוא: בגשמיות ומרור מצוה פסח הענינים ג' בין החילוק
- פסח ואילו בה); אין מיוחד טוב טעם גם אבל מרירות, של טעם בה אין (אמנם טעם בה אין - מצה

השובע  על שנאכל ועד מיוחד, טוב טעם בו צלי 41יש אלא נאכל ואינו אוכלים 42, שהמלכים כדרך ,43.

אלינו  בנוגע מזה :44וההוראה

הטוענים  קיום 45ישנם היה אזי - הרחבה של ומצב מעמד שיהיה נותן הקדושֿברוךֿהוא היה אילו :
יותר. בנקל ומצוות התורה

זה: על והמענה

ככליות" "חטים היו שאז הבית, בזמן רק היתה - פסח - מיוחדת בזמן 46הרחבה אבל בזה; וכיוצא
הגמרא  וכדברי כזה, סדר שייך לא .47הגלות המקדש בית שחרב "מיום כו'".: כרבו שיהא לעבד דיו .
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ואילך.35) סמ"ט לקמן ראה - הענין המשך
ע'36) שם מנחם (תורת סט"ז הנ"ל אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(312
שאין37) אמר שליט"א אדמו"ר בבת כ"ק הכוסות ד' לשתות

יוצאים אין שאז סתע"ב אחת, או"ח אדה"ז שו"ע (ראה י"ח
בניגון.סט"ז. הפחות לכל ביניהם להפסיק ויש וש"נ),

(38.(172 ע' (לעיל ס"ט דחה"פ ב' ליל בשיחת שנתבאר
ואילך).39) 169 ס"ע (לעיל ס"ז הנ"ל בשיחה שנתבאר
סט"ו.40) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. קכ, פסחים

ה"ג.41) פ"ח ק"פ הל' רמב"ם א. ע, שם
שם.42) פסחים
ז.43) מצוה חינוך
וראה 44) ואילך. 19 ע' לח חוברת "רשימות" בארוכה ראה

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ה תש"כ דחה"פ ב' ליל שיחת גם
וש"נ. .(15 ע' חכ"ח

וש"נ.45) .98 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רע"א.46) כג, תענית ראה
ועוד.47) ב. נח, ברכות
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מצה, אכילת אודות מדובר כאשר אבל מיוחדת; הרחבה של לענין בנוגע אלא אינו זה כל אמנם,
הגלות, בזמן גם ישנו זה ענין כו'; מוותרים לא זה על - ונפשו גופו לחבר האדם, לצורך שנוגע ענין

התורה. ומן

לענינים  בנוגע רק זה הרי - אלקות גילוי מאיר לא הגלות שבזמן אףֿעלֿפי ברוחניות: ועלֿדרךֿזה
ללא  תמיד, וישנם להיות צריכים - מישראל אחד לכל הדרושים העיקריים הענינים אבל כו'; הרחבה של

חילוקים.

הגאולה  את שפועלים עד כו', העבודה עניני בכל לעסוק וצריכים יכולים הגלות בזמן גם ולכן
ב  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה ממש.האמיתית קרוב

***

.‚È שכתוב ממה שלמדים (כפי מצרים ליציאת העתידה הגאולה משתווית שבהם הענינים "כימי 48בין
מ"ש  זה הרי - נפלאות") אראנו מצרים מארץ שכתוב 49צאתך מה על בהוספה (שזהו בנעלים" 50"והדריך

שנאמר  מה עלֿדרך שזהו ה"נעלים"), ענין גם נתפרש כאן ואילו סתם, "ברגל" ברגל", יעברו "בנהר
ברגליכם" "נעליכם מצרים .51ביציאת

"בחפזון" היתה ממצרים שהיציאה בגלל אינו ברגליכם" "נעליכם הציווי שטעם מובן, (כפי 52ומזה
במפרשים  ביציאת 53שמצינו רק שייך זה טעם שהרי - בידכם") ו"מקלכם חגורים" "מתניכם לציווי בנוגע

נאמר  עליה העתידה, בגאולה ולא תושעון"54מצרים, ונחת "בשובה אדרבה, אלא תצאו", בחפזון ,55"לא
ברגליכם" "נעליכם שגם לומר צריך אחר, מטעם הוא העתידה בגאולה שנאמר בנעלים" ש"והדריך וכיון
אראנו  מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי העתידה, בגאולה כמו טעם מאותו הוא מצרים שביציאת

.56נפלאות"

בנע  ש"והדריך ביציאת וכשם שנאמר ברגליכם" ש"נעליכם לומר מכריח העתידה בגאולה שנאמר לים"
מנחשים  או וברקנים מקוצים להנצל בכדי זה שאין גם מכריח זה הרי החפזון, ענין מצד אינו מצרים

נאמר  שבנחש רק 57(דכיון שייך זה טעם כי: - הנחש) מן להנזק העקב עלול עקב", תשופנו "ואתה
שכתוב  כמו נחשים, וגם וברקנים קוצים בו שיש במדבר הלכו שאז דכיון מצרים, "המוליכך 58ביציאת

. שאז במדבר בחפזון, היא ההליכה כאשר (ובפרט מהם ינזקו שלא כדי הנה גו'", ועקרב שרף נחש .
"וגר  היעוד יקויים שאז העתידה, בגאולה מהֿשאיןֿכן לנעלים; הוצרכו בדרך), ומתבוננים מעיינים לא

בם" נוהג קטן ונער גו' כבש עם קדשי"59זאב הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא רז"ל 60, וכמאמר על 61,
זה.62הפסוק  טעם שייך לא הרי - העולם" מן מזיקין "למשבית השבת", ליום שיר "מזמור

התורה  מדגישה העתידה) וגאולה מצרים (יציאת הגאולה אופני את מבארת התורה שכאשר וכיון
בנעלים" "והדריך ברגליכם", "נעליכם להיות צדדית,63שצריך סיבה מצד רק (לא שזהו מובן, הרי -

הגאולה? לענין נעלים של השייכות מהי להבין: וצריך בגאולה. עיקרי ענין אלא)
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טו.48) ז, מיכה
טו.49) יא, ישעי'
ו.50) סו, תהלים
יא.51) יב, בא
ג.52) טז, ראה פ'
שם.53) בא עה"פ וספורנו פרש"י ראה
יב.54) נב, ישעי'
טו.55) ל, שם
ואילך.56) פק"ח תרל"ז וככה המשך גם ראה
טו.57) ג, בראשית

טו.58) ח, עקב
ו.59) יא, ישעי'
ט.60) שם,
רבים 61) מים בהמשך (נתבאר תערב רמז בחוקותי יל"ש

ואילך). פקס"א תרל"ו
א.62) צב, תהלים
מנחם 63) (תורת ואילך סי"ד תשי"ט אחש"פ שיחת גם ראה

(תורת  ואילך סי"ח תשכ"א ואילך). 233 ע' חכ"ה התוועדויות -
ואילך). 259 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם



d"kyz'dמד ,gqt ly oexg` zgiy

להבין: צריך גם

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "במעשינו תלויים דלעתידֿלבוא הגילוים שכל שלא 64ידוע והיינו, .
דכיסופא" "נהמא של באופן ולא (סתם), עבודה עלֿידי באים דלעתידֿלבוא שהגילויים בלבד אלא 19זו ,

להיות צריכה שהעבודה זאת, רז"ל עוד כמאמר הגילוי, את וממשכת גורמת שהיא כיון הגילוי, 65מעין

בעצמה" המצוה היא המצוה שכר הגורם "כי מצוה", מצוה .64"שכר

העתידה  הגאולה של שהגילויים שכשם מובן, הרי נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי וכיון
בגלות  בהיותם ישראל של בעבודתם תלויים מצרים יציאת עניני היו כך זה, בגלות בעבודתינו תלויים

מצרים.

שפועלת  - מצרים בגלות שהיתה העבודה וכן עתה, להיות שצריכה העבודה מהי להבין: וצריך
בנעלים? הליכה של באופן הגאולה שתהיה 

.„È:שברגל העקב של הלבוש - הנעל ענין ביאור תחילה להקדים ויש

מענינם  נמשכים הגשמיים הענינים שכל וכיון בגשמיות. תחתון היותר אבר הוא שברגל העקב
עניני  תלויים שאצלו בודאי הרי החומר, על הצורה את להגביר שענינו שכיון באדם, ובפרט ברוחניות,

ברוחניות. גם תחתון היותר הוא שברגל שהעקב מובן, הרי - הצורה בעניני החומר

ועד  ביותר, פחות הוא החיות וברגל חיות, פחות יש בגוף ואילו בראש, הוא החיות שעיקר וכידוע
שבאדם" המות "מלאך נקרא שלכן כלל, בגילוי החיות אין .66שבעקב

היא  ארץ לארץ: בסמיכות שנמצא העקב, באמצעות היא הארץ על שההליכה לכך הטעם גם וזהו
שמבחינת  הארץ עם המדבר, מין האדם, של החיבור להיות שיוכל וכדי העפר). יסוד (כללות דומם בחינת
הדומם  בחינת ה"עקב", שזהו ביניהם, "ממוצע" להיות צריך - בתכלית מזה זה רחוקים שהם הדומם,
ממש. דומם בחינת לארץ, בסמיכות להיות יכול לכן דומם, הוא הרי עצמו לאדם שביחס דכיון שבאדם,

הנעל: ללבוש זקוק שברגל העקב גם אך

ועלֿיד  שבאדם, הדומם בחינת הוא שברגל שהעקב דומם אףֿעלֿפי בחינת הארץ, על האדם הולך ו
הארץ. ובין שברגל העקב בין הפסק להיות צריך אףֿעלֿפיֿכן, - ממש

הוא  החידוש הארץ; אל שייכות להם אין מלכתחילה הרי - האדם של העליונים והכחות האברים
ובין  בינו המפסיק דבר להיות צריך - הארץ אל שייכות כבר לו שיש שבאדם, הדומם בחינת שאפילו

הארץ.

.ÂË:בזה והענין

הכבוד  כסא מתחת חצובה היא - לעולם 67הנשמה הורידה שהקדושֿברוךֿהוא ולאחרי יותר. ולמעלה ,
לחם" יצא ממנה "ארץ - לארץ זקוקים בגוף, הנשמה קישור שיהיה כדי הנה גשמי, בגוף להתלבש ,68הזה

יסעד" אנוש ארציים,69ש"לבב בענינים לעסוק שצריכים למרות אך הגוף. עם הנשמה תתחבר ידו ועל ,
הארציים, מהענינים מנותק שיהיה היינו, לארץ, בינו המפסיק דבר - "נעל" מעשה בשעת להיות צריך

ולב  לב בלא .70לעשותם

המוכרח  כפי מועט, זמן רק יעסוק בזה, וכיוצא מסחר עניני הארציים, שבענינים בכך די לא כלומר:
זרות  ומחשבות טרדות ללא ותפלה, בתורה מונח יהיה הזמן שאר כל במשך ואילו בלבד, לפרנסתו

ארציים. מענינים מנותק יהיה גופא המסחר בעת שגם - היא הדרישה גשמיים; מענינים
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רפל"ז.64) תניא
מ"ב.65) פ"ד אבות
ספל"א.66) אדר"נ
קיג,67) לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג ראה

א.

ה.68) כח, איוב
טו.69) קד, תהלים
(תורת 70) דאשתקד דחה"פ ב' דליל כפיך יגיע סד"ה ראה

וש"נ. .(279 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם



מה d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

לבוש  לא ואפילו ולב, המוח של לבוש אינו הנעל שברגל; העקב של לבוש שהוא הנעל ובדוגמת
הנעל  של החידוש הארץ; אל בסמיכות אינם מלכתחילה אלו אברים - מהעקב שלמעלה הרגל חלק על

הארץ. מן מנותק הוא הרי לארץ, בסמיכות שהוא העקב שאפילו - הוא

כיֿאם  ולב, לב בלא זה הרי - הארציים בענינים עוסק שהאדם בזמן אפילו בעבודה: ועלֿדרךֿזה
רז"ל  וכמאמר בלבד. ההכרח לומר 71מצד תלמוד ובטל, יושב יהא עצמו 72"יכול מצד תעשה": אשר

הדיבור" פי על "אנוס שהוא אלא גשמיים, בענינים ממלאכה בטל יושב "בכל 73היה הציווי את לקיים ,
תעשה". אשר

.ÊË רז"ל מאמר יובן לרגליו":74עלֿפיֿזה מנעלים ויקח ביתו קורות אדם ימכור "לעולם

ואילו  מראשו, למעלה הם ביתו קורות - למנעלים? ביתו קורות בין השייכות מהי מובן: אינו לכאורה
למכור  שמוטב אלא עוד ולא ביניהם, השייכות מהי כן, ואם רגליו, מעקבי אפילו למטה הם מנעלים

רגליו? מעקבי אפילו שלמטה מנעלים בשביל מראשו למעלה ביתו קורות

בזה: והביאור

שלמעלה  ענין שיש בשכלו שמכיר היינו - מהראש שלמעלה ביתו וקורות לשכל, הכלי הוא - ראש
הגמרא  דברי ובדוגמת הראש 75ממנו. גבי על שלובש הלבוש כי שמים, ליראת סגולה הוא הראש שכיסוי

מראשו. שלמעלה ענין שיש מורה

ביתו: לקורות הראש גבי שעל לבוש בין חילוק יש אך

מדות  לפי מדודים אינם ביתו קורות מהֿשאיןֿכן בו, המלובש האבר מדת לפי מדוד הוא - לבוש
.76האדם 

שמים, ליראת סגולה היותו עם - הראש כיסוי הראש: גבי שעל הלבוש לגבי ביתו קורות מעלת וזוהי
וכאשר  השגתו, אופן לפי שמדוד ענין זהו אבל ממנו, שלמעלה האלקות ענין אצלו שנרגש כיון
נרגש  שיהיה - ביתו דקורות הענין להיות צריך ולכן כדבעי. זה אין - ראשו לפי מדוד הקדושֿברוךֿהוא

ההשגה. אופן לפי כלל מוגבל אינו שאלקות אצלו

"קורות אלא כלל, אליו שייך שאינו מקיף להיות צריך לא לאידך, שצריך ziaeאבל והיינו, דוקא, "
כאחד  ויהיה הוה היה - ש"הוי'" אצלו נרגש וחיותנו 77להיות כחנו "אלקינו", הוא - מהגבלה למעלה ,78.

שהקדושֿ האמונה ענין הוא פשוטות ובאותיות דיחידה, מקיף ענין הוא והחסידות הקבלה ובלשון
וביחד  חשיב, כלא קמיה וכולא עלמין, כל סובב גם הוא אלא עלמין, כל ממלא רק לא הוא ברוךֿהוא

שמיא" בחיל עבד "כמצביה הנה זה, מהעולמות.79עם ומובדל קדוש היותו עם כולו, העולם את שמנהיג ,

אדם  ימכור "לעולם (שלכן לרגליו" ד"מנעלים ההקדמה דרושה ביתו", ד"קורות הענין שיהיה ובכדי
אינם  ביתו" "קורות גם אזי ה"מנעלים", ענין אצלו חסר כאשר כי לרגליו"), מנעלים ויקח ביתו קורות
את  גם מבטיח שעלֿידיֿזה ארציים, מענינים להתנתק עצמו על שפועל לאחרי דוקא מאומה; פועלים
האלקות  בבחינת ההשגה אצלו להיות יכולה אזי - לרגליו") ("מנעלים התחתונים כחותיו של שלימותם
כמו  עליהם, ותשפיע ופעולותיו בכחותיו שתחדור ביתו", "קורות של באופן עולמות מגדר שלמעלה

וממטר  מזרם מחסה שהם בגשמיות ביתו .80קורות
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וראה 71) תתפג). (רמז שם ויל"ש יג. קלו, תהלים מדרש
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז .11 הערה 189 ע' ח"א לקו"ש

יח.72) טו, ראה פ'
מצרימה).73) וירד (פיסקא הגש"פ נוסח
א.74) קכט, שבת
ס"ז.75) ס"ב או"ח אדה"ז שו"ע ב. קנו, שם
ובכ"מ.76) ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

(פב,77) פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס ב. רנז, זח"ג
א).

ג.78) עג, בלק לקו"ת ס"ה. או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ובכ"מ. א. פ, פינחס

לב.79) ד, דניאל
ו.80) ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ



d"kyz'dמו ,gqt ly oexg` zgiy

אלא  כו', עלמין כל סובב בחינת השגת טוב", ב"עשה נעלים מענינים לא - להיות צריכה ההתחלה
ללמוד  מתחילים שלא התינוק, חינוך ובדוגמת ארציים. לענינים שייכות לו תהיה שלא מרע", מ"סור -

גו'" צוה מ"תורה הוא הלימוד התחלת אלא הוי', באחדות עמוקים ענינים קריאת 81עמו ברכה, אמירת ,
הוי', באחדות התבוננות שמע, בקריאת אינה העבודה שהתחלת יום, בכל ועלֿדרךֿזה בזה. וכיוצא שמע,
זה  לאחרי ורק הקדושים, שמות הזכרת אפילו בו שאין פשוט ענין שזהו אני", "מודה באמירת אלא
בטלים  הם השמים רוחות וד' והארץ הרקיעים שז' ב"אחד", ההתבוננות שענינה שמע, לקריאת מגיעים

עולם  של אלופו איןֿסוף, .82לאור

.ÊÈ:מצרים ביציאת להיות שהוצרך ברגליכם" ד"נעליכם הענין יובן ועלֿפיֿזה

שכתוב  כמו למתןֿתורה, הקדמה היתה מצרים את 83יציאת תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
שיהיה  הקדושֿברוךֿהוא צוה תורה, דמתן הנעלה לגילוי ראויים שיהיו וכדי הזה". ההר על האלקים
ל"קורות  ה"מנעלים" הקדמת בדוגמת הארץ, ובין בינם הפסק שיהיה היינו, ברגליכם", ד"נעליכם הענין

התורה. לקבלת ראויים יהיו שעלֿידיֿזה ביתו",

העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה ברכת בנוסח שכתוב כמו יום, שבכל תורה דמתן הענין ובדוגמת
מכל  ומובדל נבחר שיהודי העמים", מכל בנו ד"בחר הענין להיות צריך לראש לכל תורתו": את לנו ונתן
תורתו". את לנו ד"נתן הענין להיות יכול כן ולאחרי לרגליו"; "מנעלים - לעולם שייכות לו ואין העמים,

אין  - מצרים דיציאת התכלית שזוהי התורה, לקבלת הכנה הוא ברגליכם" ד"נעליכם שהענין וכיון
מצרים. ביציאת עיקרי ענין אלא צדדי, ענין זה

.ÁÈ ישראל של עבודתם על שכר בתור היה - מצרים יציאת בשעת ברגליכם" ד"נעליכם והענין
שהיתה השכר:oirnבמצרים

שמו  הקדושֿברוךֿהוא ש"הטיל בכך רק לא - המצריים מן מובדלים היו במצרים ישראל בני בהיות
וכו'" רז"ל 84עליהם במדרשי שנימנו הענינים ד' בכל ונזהרו שינו" ש"לא בכך גם אלא ועלֿידיֿזה 85, .

כל  על בכיפה מושלת אז היתה מצרים שהרי העמים, מכל גם מובדלים היו המצריים, מן מובדלים שהיו
כולו  .86העולם

כך  על הבט שמבלי - ברגליכם" ד"נעליכם הענין היה מצרים יציאת שבשעת השכר, בא זה ועל
הקדושֿברוךֿהוא  הבדיל וברוחניות, בגשמיות גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר שהלכו

המדבר. ובין בינם המפסיק דבר עשיית עלֿידי אותם

.ËÈ"בנעלים ד"והדריך הענין יהיה כן כמו - ברגליכם" ד"נעליכם הענין היה מצרים שביציאת וכשם
העתידה: בגאולה

נחשים, או וברקנים מקוצים חשש בגלל במנעלים צורך יהיה לא שלעתידֿלבוא כשם הנה לכאורה,
בין  המפסיק בדבר צורך יהיה לא כן כמו - י"ג) סעיף לעיל (כנזכר גו'" ישחיתו ולא ירעו "לא שהרי

הוי'" את דעה הארץ ש"מלאה ומצב במעמד תהיה עצמה שהארץ דכיון הארץ, ובין מהו 60האדם כן אם ,
הארץ. מן בהבדלה הצורך

שדֿי" במלכות עולם "לתקן היעוד יקויים אלקות,87לעתידֿלבוא גילוי בעולם שיהיה עלֿידיֿזה ,
רז"ל  כמאמר הוי', דשם להגילוי ונקרא 88ועד ה"י ביו"ד נכתב הזה העולם הבא, העולם הזה כעולם "לא

. ה"י ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב אחד, כולו הבא לעולם אבל דל"ת, נקרא".באל"ף אני נכתב כשאני .
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א.81) מב, סוכה ד. לג, ברכה
שם 82) ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ובכ"מ. ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו.
עה"פ.83) פרש"י ד. פ"ג, שמו"ר וראה יב. ג, שמות
תתעט.84) רמז תהלים יל"ש וראה ה. כו, פינחס פרש"י

ויק 85) ו. יב, בא מכילתא ה.ראה פל"ב, "ר
בתחלתו.86) מג"א שני תרגום ה. יד, בשלח מכילתא
נקוה".87) כן "ועל - התפלה נוסח
א.88) נ, פסחים
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אדנות  מלשון הוא שאד' הוא, הוי' לשם אד' שם בין החילוק הוא 89והרי שהקדושֿברוךֿהוא והיינו, ,
ועבד  אדון ובדוגמת עצמו, בפני מציאות הוא העולם אףֿעלֿפיֿכן, אבל העולם, כל על הבית' 'בעל
(היה  הזמן שבגדר היינו, כאחד, ויהיה הוה היה שענינו הוי' שם מהֿשאיןֿכן נפרדים; דברים ב' שהם
הבית' 'בעל הוא שאלקות בלבד זו שלא והיינו, (כאחד), מהזמן שלמעלה באופן זה הרי גופא ויהיה) הוה

מהזמן. למעלה הוא עצמו הזמן הנה שלכן אלקות, הוא עצמו שהעולם אלא העולם, על

בנעלים": ד"הדריך הענין אז גם יהיה לעתידֿלבוא, העולם זיכוך למרות אמנם,

יותר. עוד נעלית במדריגה ישראל בני יהיו - הזיכוך בתכלית יהיה העולם כאשר לעתידֿלבוא

שכתוב  מה שבעת 90ועלֿדרך כאור שבעתיים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והיה
החמה  אור הנה עכשיו, החמה אור כמו להיות יגדל הלבנה שאור שאףֿעלֿפי והיינו, הימים",

יותר  גדול יהיה .91דלעתידֿלבוא

כתיב  שלעתידֿלבוא אף להעילוי 92ולכן, מגיע זה אין אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז
העמים". מכל בנו ד"בחר הענין יהיה אז גם הנה שלכן ישראל, בני אצל אז שיהיה

כתיב  שלעתידֿלבוא גם צאנכם":93וזהו ורעו זרים "ועמדו

היעוד  יקויים לעתידֿלבוא שהרי שבזמננו, ב'ציור' שהם כפי העולם אומות על קאי לא - 94"זרים"

ש"אהפוך  לאחרי שיהיו כפי העולם אומות על היא הכוונה אלא הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
אחד". שכם לעבדו גו' עמים אל

בריחוק  שיהיו זאת, עוד אלא ישראל, מבני במדריגה למטה שיהיו בלבד זו לא הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
היותר  לענינים ואילו צאנכם", "ורעו - יהי' ותפקידם "זרים", - לגמרי זר דבר כמו ועד שבאיןֿערוך,

שייכות. להם תהיה לא פנימיים,

הוי", את דעה הארץ ש"מלאה עד הגשמי הזה עולם יזדכך כאשר לעתידֿלבוא, שגם מובן, ועלֿפיֿזה

העולם,- מן מובדלים שבניֿישראל אףֿעלֿפי שכן, ישראל, בני עלֿידי יהיה גופא זה ענין והרי
עד  הגוף, חלקי כל ממילא בדרך נגבהים אזי הראש, הגבהת באדם פועלים שכאשר המשל ידוע הרי

המנעלים  תחת שנדבק מה כל ואפילו המנעלים, גם כולל -לעקביים,

הארץ, ובין ישראל איש של הרגל עקב בין להפסיק כדי בנעלים" ד"הדריך הענין יהיה אז גם הנה
טוב 95וכידוע  ובין לחול, קודש בין לטהור, טמא בין דרגות: כמה יש והבדלה מחיצה של בענין שגם

טוב. ליותר

.Î כזו עבודה - הגלות בזמן עתה עבודתינו עלֿידי יהיה העתידה בגאולה בנעלים" "והדריך וענין
בנעלים": ד"הדריך השכר מעין שהיא

אליו  שמושפעות הגשמיות ההשפעות וכל העמים, בין בגלות שנמצא שאףֿעלֿפי לדעת, צריך יהודי
שהוא  ניכר להיות צריך אףֿעלֿפיֿכן, בה, שנמצא המדינה של השר עלֿידי השרים, ע' באמצעות באים

העמים". מכל בחרתנו "אתה - העולם מן מובדל להיות עליו יהודי;

עליך" נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן אלא בפנימיותו, רק לא להיות צריך זה ,96וענין
הוי'" ברך ל"זרע ששייך לראות צריכים העולם אומות שאפילו רק 97היינו, לא זאת לראות וצריכים ,

שבראש" באמצעות 98ב"תפילין דחול, בעובדין עוסק כאשר שגם והיינו, בעקביים, גם אלא ולב, במוח ,
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שבהערה 89) שעהיוה"א .78 שבהערה ואדה"ז טושו"ע ראה
.77

כו.90) ל, ישעי'
רד"ה 91) א. יו"ד, צו בלקו"ת הלבנה אור והי' סד"ה ראה

תט). ע' תרס"ו (המשך תרס"ז הלבנה אור והי'
ספי"א.92) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'

ה.93) סא, ישעי'
ב.94) יג, זכרי'
ב.95) ז, דרמ"צ א. יג, לך לך תו"א גם ראה
יו"ד.96) כח, תבוא
ט.97) סא, ישעי'
א.98) ו, ברכות ראה
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באופן  לא אפילו לארציות, שייכות להם אין שמלכתחילה באופן הם הנעלים הכחות (שהרי העקביים
ועושה  מהם, מובדל שהוא היינו, לרגליו", "מנעלים שיש באופן זה הרי ביניהם), המפסיק דבר שיש

ט"ו). סעיף לעיל (כנזכר הדיבור" פי על "אנוס היותו בגלל רק אותם

מסכנת  רק לא עליו מגינים שהמנעלים עתה, לו שיש הריוח מלבד הרי - לרגליו מנעלים נועל וכאשר
בנעלים" "והדריך היעוד לקיום יזכה שעלֿידיֿזה זאת, עוד הנה וברקנים, מקוצים גם אלא הנחשים,
הארץ  ו"מלאה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר שגם - לעתידֿלבוא

העולם. מן בהבדלה ישראל בני יהיו אזי הוי'", את דעה

.‡Î המצוות שם ונימנו האדם, גוף לאברי שייכותם לפי המצוות חלוקת מצינו חרדים' ב'ספר והנה,
מצוה  דבר לכל הריצה ענין גם יש וביניהם ברגל. בעקב 99התלויות - יותר ובפרטיות ברגל, היא שהריצה ,

שברגל.

לעניננו: ובנוגע

ילכו  לשמחה, מועדים טובים', ה'ימים שבכל והנהיג תיקן אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת
שברגל. העקב עלֿידי ההליכה ענין עם קשור זו תקנה קיום והרי  יהודים, לשמח כדי לבתיֿכנסיות

הזה  מעולם חלק באמצע לעבור צריכים לבתיֿכנסיות שמגיעים שקודם כיון הנה - זו להליכה ובנוגע
שאף  והיינו, שבאמצע. הארציים מהענינים בו ידבק שלא כדי ב"מנעלים", צורך יש לכן קדושה, שאינו
בענין  צורך יש מצוה, לדבר שמגיעים קודם בדרך, נמצאים כאשר מכלֿמקום מצוה, לדבר הליכה שזוהי

המנעלים;

והמחיצות, המנעלים את להסיר צריך אזי - יהודים עם ונפגשים לבתיֿכנסיות כבר מגיעים כאשר אבל
מעט" "מקדש בביתֿכנסת, נמצאים (א) מנעלים,100כי: בלי דוקא לילך צריכים היו המקדש בבית והרי ,

המקדש  לבין בינו החוצץ דבר יהיה שלא שכתוב 101בכדי מה ועלֿדרך כי 102. רגליך מעל נעליך "של
המחיצות  את להסיר צריך כו', עמו ומדברים יהודי עם נפגשים כאשר (ב) הוא". קודש אדמת גו' המקום

כמוך" לרעך "ואהבת - עמו .12ולהתאחד

.·Î(:שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

אבל  [בגשמיות, רחוקים למקומות והלכו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת תקנת את שקיימו אלו כל
המחיצות], כל את להסיר צריך בבתיֿכנסיות יהודים פוגשים שכאשר וכאמור, חסֿושלום, ברוחניות לא

הפסח, בחג יהודים לשמח כדי

ראש- הוא הפסח שחג התח milbxl2וכיון זו הליכה תהיה המועדים , שאר בכל גם להליכה טובה לה
-לשמחה 

ומתוך  הרגלים, בשאר גם זו תקנה לקיים טובה החלטה מתוך שמחה, ניגון וינגנו "לחיים" יאמרו
לבב. וטוב שמחה

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה שיהיה בנעלים" "והדריך להיעוד הכנה תהיה וזו
ממש. בקרוב

לאחד  שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד הורה ואחרֿכך רוסיא, יהודי עבור "לחיים" אמר המסובים [אחד
שליט"א  אדמו"ר וכבודֿקדושת עמך", את "הושיעה וניגנו "לחיים", שיאמר רוסיא מיהודי האורחים

גדולה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלא עמד

***
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פ"ו.99) ומד"ס מד"ק מ"ע חלק חרדים ספר ראה
א.100) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

הי"ז.101) פ"ה המקדש ביאת הל' רמב"ם ב. טו, זבחים ראה
ה.102) ג, שמות
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.‚Î אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה הוי' רוח עליו ונחה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה
שליט"א).

***

.„Î לעיל להמדובר השבת 39בהמשך ביום מתחיל הפסח שחג זו, בשנה המיוחד הענין אודות
המיוחד  נוסף ענין על להתעכב יש - השבת) ביום הוא פסח, של אחרון הפסח, חג של סיומו גם (ובמילא

כדלקמן), הפסח, לחג במיוחד (ששייך העיבור שנת שהיא זו, בשנה

ערכין  (במסכת חז"ל כדרשת תמימה", "שנה גם הפסוק 103ונקראת על תמימה"104) שנה לו מלאת "עד
מעוברת  שנה היתה (שאם העיבור" חודש את להביא תמימה, אומר "כשהוא חומה), ערי בתי מכירת (גבי

חודש). עשר שלשה עד נחלטת אינה

הבעלֿשםֿטוב  תורת ההוראה 105ועלֿפי לבאר יש - ה' בעבודת הוראה ללמוד צריך ענין שמכל
תמימה. שנה העיבור, דשנת מהענין שלמדים האדם בעבודת

.‰Î מתוכן זה כפשוטו ויובן העיבור שנת הלבנה 106ענין שנת שבין החילוק משתווה ידה שעל -
יום" עשר מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת ש"יתירה החמה, :107לשנת

מונין הקטן"dpall"108"ישראל "המאור "אתם 109- - קטנות של ומצב במעמד הם ישראל בני גם כי ,
העמים" מכל הקטן"110המעט דוד הקטן שמואל הקטן "יעקב מונה 111, ש"קטן הוא הסדר ולכן ,

נאמר 112לקטן" עליו ניסן, מחודש החל הלבנה, חדשי שהם השנה, חדשי מנין שזהו הזה 113, "החודש
חדשים". ראש לכם

האביב" חודש את "שמור הציווי גם ישנו האביב"114אמנם, בזמן פסח שיהיה "כדי [ועלֿדרךֿזה 115,
האסיף, בזמן הסוכות וחג והביכורים, הקציר בזמן להיות צריך השבועות שחג המועדים, לשאר בנוגע
וזמן  הקציר זמן [ועלֿדרךֿזה האביב זמן והרי דוקא], הפסח לחג בנוגע נאמר גו'" "שמור שהציווי אלא

במהלך תלוי .ynydהאסיף]

הזאת  התוספת מן "כשיתקבץ שנים: ג' או לב' אחת חודש עוד להוסיף - עצה התורה נותנת זה ועל
מוסיפין  מעט, יותר או מעט פחות או יום שלושים כמו הלבנה) שנת על החמה שנת שיתירה יום (י"א

מעוברת" שנה הנקראת והיא חודש, עשר שלשה השנה אותה ועושין אחד לעולם 107חודש מוסיפין "ואין ,
. אדר הגשמים"אלא בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה, החודש הוספת ולולי .116

האביב  בחודש הפסח חג שיהי' כדי השנים לעבר מצותֿעשה - המצוות מוני כמה ).117(ולדעת

שמבאר  כפי מעוברת, שנה היא שנה, י"ט של קטן למחזור ששית שנה שהיא זו, שנה כן וכמו
החודש  קידוש בהלכות (שנה 118הרמב"ם מעוברות שנים שבע בו יש שנה עשרה תשע של מחזור שכל

שני  עם החמה שני משתוים המחזור ובסיום פשוטות, שנים עשרה ושתים וכו') הששית ושנה השלישית
הלבנה.

נשלם  העיבור חודש הוספת שעלֿידי - הוא תמימה, שנה שנקראת העיבור, שנת של שענינה ונמצא,
החמה. שנת לגבי הלבנה שנת של החסרון
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סז.103) ע' אור יהל גם וראה ובפרש"י. (במשנה) א לא,
ל.104) כה, בהר
סרכ"ג 105) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך.
וש"נ.106) .70 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה"ב.107) פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם
א.108) כט, סוכה
טז.109) א, בראשית
ז.110) ז, ואתחנן

ב.111) ס, חולין ראה
שם.112) לסוכה מהרש"א חדא"ג וראה ג. פ"ו, ב"ר
ב.113) יב, בא
ובפרש"י.114) א טז, ראה פ'
ה"ב.115) פ"ד שם רמב"ם
ה"א.116) שם
במכתב117) הובאו - ובה"ג רמב"ן זו ראה שנה ניסן י"א

ואילך). שס ס"ע חכ"ג (אג"ק בהערה
רפ"י.118) ה"יֿיא. פ"ו
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שנחסר החסרון שנשלם בלבד זו שלא - בזה פרט ניתוסף xaraועוד שעלֿידיֿזה זאת, עוד אלא ,
על "מקדמה" בתור ימים הבאה.cizrdמספר לשנה ,

שנה י"ט של קטן מחזור בסיום שגם העיבור mieezynyולהעיר, חודש הרי הלבנה, שני עם החמה שני
חודש הוא מהם `xcהאחרון אחד שבכל הלבנה, חדשי ששה שנה, חצי עוד יש ולאחריו הי"ט, שנה של

שנחסר  החסרון את משלימים העיבור חודש של ימים שכ"ד ונמצא, החמה, מהלך לגבי כמעתֿלעת נחסר
xaraבשביל הם שבו האחרונים ימים ששה ואילו ,cizrd החדשים ששה של החסרון את להשלים ,

זה. שלאחרי

שלימה: בשנה נוסף בענין מצינו [ועלֿדרךֿזה

. וכסלו מרחשון שהם החדשים "שני הנה והחסרים, המלאים החדשים לסדר בה בנוגע שיהיה שנה .
. שיהיו ושנה שלמים, חדשיה שנקראו היא מלאים אלו חדשים ושנה שני חסרין, חדשיה נקראו חסרים .

כסדרן" חדשיה נקראו מלא וכסלו חסר מרחשון בה .119שיהיה

חסרים  שניהם כאשר רק (שהרי חסרון אין מלא) וכסלו חסר מרחשון (כאשר כסדרה בשנה שגם וכיון
החסרון  שלימות רק לא נעשה מלאים) שניהם (כאשר שלימה שבשנה מובן, הרי חסרה), שנה נקראת

העתיד  על הוספה גם אלא בעבר, ].120שנחסר

.ÂÎ:האדם בעבודת הוראה למדים ומזה

הולכת  שלפעמים שינויים, יש בלבנה ואילו שינויים, אין שבחמה - הוא ללבנה חמה שבין החילוק
ומתמלאת. הולכת ולפעמים ומתמעטת

בכמות  מעט העמים", מכל המעט ש"אתם לכך נוסף - ללבנה שנמשלו ישראל לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה
ישראל  בני כאשר שלמה בימי גם כולל הדורות, בכל שהיה כפי העולם, אומות של הכמות ריבוי לגבי

באשלמותא" סיהרא ד"קיימא ומצב במעמד כו'121היו מתנות והביאו באו הארצות ומכל אז,122, גם הרי ,
לבני  שמחוץ עם" ה"רוב לגבי מספר מתי הם ישראל שבני ראו בלבד, הכמות על בשר בעיני כשהסתכלו

הדורות. כל במשך ישראל ימי בדברי  שרואים כפי וירידות, עליות של שינויים בהם שיש - ישראל

עליות  של באופן שהם ענינים אצלו ויש שינויים, בהם שאין ענינים אצלו שיש אדם, בכל ועלֿדרךֿזה
ושתיה  אכילה כמו לבהמה, אדם משתוה שבהם הדברים לג' בנוגע ולדוגמא: שינויים 123וירידות, אין -

זקוק  חייו  ימי כל במשך האחרון לרגע ועד שנולד הראשון מהרגע שהרי וזקנותו, נערותו קטנותו בין
את  וכופה שמכריח באופן זהו אבל מסויים, זמן למשך להתענות ביכלתו יש [אמנם ושתיה לאכילה הוא
אדם  פרא "עיר  הרי - השכל כח כמו הפנימיים, לכחותיו בנוגע ואילו כו']; טבעו היפך לעשות עצמו

יש 124יולד" גופא הזקנה ובימי הזקנה, לימי עד והבנתו שכלו כח מתפתח אזי וגדל כשהולך ואחרֿכך ,
כו' הארץ עמי לזקני חכמים תלמידי זקני בין וירידות.125חילוקים עליות שינויים, בזה שיש והיינו, ,

- (לבנה) שינויים בהם שיש לענינים (חמה) שינויים בהם שאין ענינים בין חילוק יש ועלֿדרךֿזה
ה': בעבודת

מדובר  כאשר ולדוגמא: טרייסל"), א אים גיט ("עס אותו שמזעזעים ענינים ישנם ישראל איש ַאצל
בזה  שייך לא בודאי הרי - בתורהֿשבכתב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשולחןֿערוך מפורש ציווי אודות
יתכן  אזי - סופרים דברי של קל דקדוק מדרבנן, רק שהוא ענין אודות מדובר כאשר אבל שינויים;
שאין  במקום במרחקים, בדרך, בהיותו מהֿשאיןֿכן בזה, ונזהר מקפיד הוא הרי אותו שמכירים שבמקום

אמנם יודע הוא - ישראל. ופת ישראל חלב על להקפיד ולא לוותר עלול אזי אותו, lv`yמכירים
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ה"ו.119) פ"ח שם
ה"ה.120) שם לרמב"ם "פירוש" גם ראה
גם 121) וראה ועוד. סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א

כו. פט"ו, שמו"ר

יו"ד.122) שם ואילך. ה מלכיםֿא ראה
א.123) טז, חגיגה ראה
יב.124) יא, איוב
קנים.125) סוף משנה ראה
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`edÎjexaÎyecwd,אףֿעלֿפיֿכן אבל כו', ובדרך בביתו בשוה שנמצא שינויים, עליות `elvאין שינויים, יש
וירידות.

הנה  - וירידות עליות של באופן הם אצלו הענינים שכל שבקלים, קל גם הקצוות: בב' הוא זה וענין
בתניא  (כמבואר השם קדושת על נפשו מוסר אזי היהדות, לנקודת שנוגע לענין בא ולאידך 126כאשר ;(

אש  בארץ צדיק "אין - יחטא"גיסא ולא טוב יעשה ותורה 127ר שבכתב בתורה המפורש בענין לא אמנם ,
דמי  "היכי רב: כדברי השם, חילול בזה אין רק אם - בלבד מצוה הידור של בענין אבל שבעלֿפה,

. השם לאלתר"חילול דמי יהבינא ולא מטבחא בשרא שקילנא אי אנא כגון שאין 128. במקום אבל ,
זה. על לוותר יכול התורה, וזלזול בזיון יהיה לא ובמילא אותו, מכירים

שינויים: של ענין שיש רואים דתורה בנגלה שגם ולהוסיף,

במשנה  בירושלמי 129איתא דבריו 129ומבואר על לסמוך יכולים ולכן בשבת", משקר אינו הארץ ש"עם
"מדבר  התורה כציווי שקר, דבר לומר שאסור כיון דממהֿנפשך: - מובן אינו ולכאורה כו'. לדמאי בנוגע

תרחק" למרות 130שקר שקר דבר לומר ביכלתו חול ביום ואם החול; לימות השבת יום בין החילוק מהו ,
משקר?! אינו בשבת מדוע - אליו...) שייך (שאינו שבדבר האיסור

בכך  מתבטא זה ועילוי הוא, גם מתעלה ולכן כולו, העולם מתעלה השבת שביום - הוא הענין אך
כו'. החול בימות מהֿשאיןֿכן שקר, דבר לומר שמתיירא

הרי  התורה ולימוד התפלה בשעת יום: בכל העבודה בכללות ענינים בכמה שינויים יש ועלֿדרךֿזה
התפלה, לאחרי אבל ליהודי; כראוי שבת'דיקער"), ("א שבת בבחינת נעלה, ומצב במעמד נמצא ַהוא
יכול  איך - מסביב שמתנהלת ה"תחרות" עם להתמודד צריך שאז פרנסה, בעניני לעסוק לרחוב בצאתו
גבול, השגת  לדיני  בנוגע חושןֿמשפט ערוך' ב'שולחן שנתבארו הדקדוקים פרטי כל על ולשמור להזהר

ביתו?!... בני ופרנסת לפרנסתו לדאוג שצריך בשעה בה בזה, וכיוצא הרע לשון לאבק בנוגע או

.ÊÎ:זו במדינה שנתחדש שבעולם גדול הכי להיתר בנוגע גם להעיר יש להכי, דאתינן וכיון

אם שגם בלתיֿרצוי ענין בעיתון ed`יש שהתפרסם (כפי בלאוֿהכי הדבר יתקיים זאת, יעשה לא
להשיג  כדי זאת ינצל שהוא בכך החסרון מה כן, ואם לכך), הדרושים הכספיים האמצעיים כבר שישנם

פרנסתו?!

שהוא ומשונות שונות ראיות לו יש - הרי jixvואדרבה זאת, יעשה לא הוא אם גם זאת: לעשות
חז"ל  ובלשון בעולם, הדבר מוטב 131יהיה - הוא טוען - שכן וכיון בורסקי", בלא לעולם אפשר "אי :

הדבר eciשייעשה lrבנוגע כי ,eil` עברו וכבר שנה, שמונים ששימש גדול כהן בבחינת להיותו הרי -
בנוגע וגם לרעה; הדבר ישפיע לא שנותיו, יהיה mlerlרוב אזי אחרים, ידי על הדבר כשייעשה הרי -

תהיה  שלא - שאפשר כמה עד הרע את למעט ישתדל אזי ידו, על הדבר כשייעשה ואילו במילואו, הרע
לעניני  בנוגע - עבורו תועלת גם תהיה ובינתיים קטנה; עבירה או ממוצעת עבירה אלא גדולה, עבירה

בזה. וכיוצא בצדקה הוספה כמו יהדות, עניני עבור זאת ינצל ובודאי פרנסה...

היה  לא בודאי מזדעזע... הוא הרי - כך סבור היה בישיבה בהיותו גם האם אותו: שואלים כאשר
נצחית  היא התורה הרי - עכשיו נשתנה מה כן, ואם כזו. מחשבה דעתו על בנוסח 132מעלה (וכמודגש

הוה  לשון התורה", "נותן התורה: עור"133ברכת ד"לפני הציווי גם כולל הן, נצחיות ומצוותיה ,(134.
הדעה ואפי  לפי יש 135לו הדעות לכל הרי נהרא", עברי "בתרי רק הוא התורה מן עור" ד"לפני שהאיסור

דרבנן  איסור האיסור.136בזה נעשה ידו שעל ה"ממוצע" שהוא כיון ,
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פי"חֿט.126) פי"ד.
כ.127) ז, קהלת
ספ"ה.128) דעות הל' רמב"ם וראה א. פו, יומא
רפ"ד.129) דמאי
ז.130) כג, משפטים
וש"נ.131) רע"א. סה, פסחים

ובכ"מ.132) רפי"ז. תניא
ובכ"מ.133) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה
יד.134) יט, קדושים
ע"ב.135) ריש ו, ע"ז
רע"א.136) ג, שבת - בבא תוד"ה שם. ע"ז ר"ן ראה
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הקודש  באגרת הזקן אדמו"ר מביאור גם שלהיותו 137ולהעיר שאף דוד, את שקלל גרא בן שמעי בענין
. בחירה ."בעל מתחייב שלוחים . והרבה השמים, מן נגזר כבר הניזק על אףֿעלֿפיֿכן, בחירתו, רוע על .

יתברך  פיו ורוח ה' כח בו מתלבש מקללו או שמכהו ממש זו בשעה אפילו אלא עוד ולא למקום,
שכתוב  וכמו ומקיימו, שנפלה 138המחייהו זו שמחשבה אלא לשמעי, אמר והיכן קלל, לו אמר ה' כי

שדיבר  בשעה שמעי של רוחו החיה צבאם, כל המחיה פיו ורוח ה' מאת ירדה ומוחו, בלבו לשמעי
מאומה, לדבר יכול לא שמעי, של מרוחו אחד רגע יתברך פיו רוח נסתלק אילו כי לדוד, אלו דברים

וגו'". יאמר ומי דוד, את קלל ממש ההיא בעת לו אמר ה' כי וזהו

אם שגם חשבון, לעשות יכול גרא בן שמעי היה ימצאed`ולכאורה הרי דוד, את יקלל edyinלא
xg` בגמרא (כדאיתא וכו' חכם תלמיד בהיותו ידו, על הקללה שתהיה מוטב כן, ואם אותו, 139שיקלל

תהיה  אופן באיזה יודע מי שאז זו, במעלה שאינו אחר מישהו עלֿידי מאשר מעלתו), הפלאת גודל
זה! על מיתה שנתחייב ועד רצוי, בלתי ענין זה היה ואףֿעלֿפיֿכן, הקללה.

(שיהיה  הבלתיֿרצוי בדבר להמעיט כדי רצויה, שכוונתו טוען כאשר שגם - בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
דבר  ייעשה ידו שעל השליח להיות זיך") ("שּפארן עצמו את לדחוף לו אין שמעי), קללת שהוא כמו ַ

כו'. והרצוי הטוב הקדושה, היפך

.ÁÎ,'כו שינויים של ענין יש אצלו שגם יווכח, בחייו, יתבונן אחד כל כאשר הנה - לעניננו ובנוגע

עסקינן" ברשיעי ש"לא על 140אלא, יעלה לא בודאי היתר, לו שאין ענין אודות מדובר שכאשר כך, ,
נשתנה לא אכן ובזה לעשותו, שהיה דעתו מכמו נשתנה שבהם ענינים יש אבל כו'; בישיבה שהיה מכמו

הזהבישיבה בעולם היה שאז -inybdהזה בעולם הוא נמצא עתה ואילו ,ixnegd שהעולם ומצב במעמד ...
בהתחדשות  הוא ואלקות בפשיטות .141הוא

פרה  ד"המחליף הסוגיא בלימוד ורק אך ו"חמור" ל"פרה" שייכותו היתה בישיבה, בהיותו ולדוגמא:
כפשוטם.142בחמור" וחמור בפרה מתעסק עתה, ואילו תורה; תלמוד מצות מקיים שעלֿידיֿזה ,

לשם  יהיו מעשיך ש"כל ועד רשות, של באופן וחמור פרה עם ההתעסקות להיות יכולה גופא ובזה
דעהו"143שמים" דרכיך היא 144ו"בכל הנהגתו אלא זו, בדרגא אוחז שאינו מצב גם להיות יכול אבל ;

וכו'. הממון תאוות אחר להוט גם הוא אם ובפרט הבהמית, נפשו מצד המתחייב כפי

אלא  בידים, למששם שאפשר גשמיים וחמור פרה עם רק לא היא ההתעסקות כזה שבאופן ומובן,
שהם  כפי וחמור מפרה גדול הכי בריחוק - הטמאות קליפות לג' ועד לקליפות, ששייכים וחמור פרה

חושןֿמשפט. ערוך' וב'שולחן התוספות ובפירוש בגמרא

שיש - האדם בעבודת ולבנה חמה שבין החילוק כללות החל וזהו שינויים, שייך לא שבהם ענינים
ענינים בכמה ועלֿדרךֿזה היהדות, בי מנקודת בהיותו כמו בעולם מתנהג שבהם בפועל שיבה,בעבודה

היא  שלפעמים הלבנה כמו כו', שינויים להיות יכולים שבהם ענינים ויש וביתֿהמדרש; בביתֿהכנסת
בינו  החילוק ניכר שלא באופן מתנהג מסויימים שבענינים ומצב למעמד ועד חסרה, היא ולפעמים מלאה

אינוֿיהודי. לבין

.ËÎ שנת לגבי הלבנה שנת של החסרון את להשלים שכדי - העיבור משנת ההוראה באה זה ועל
יתירה  הוספה גם אלא החסרון, מילוי רק לא נעשה שעלֿידיֿזה העיבור, חודש להוסיף צריך החמה,

העתיד: עבור
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וש"נ.139) רע"א. נט, גיטין ראה
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חסרון  מלשון חטא, של ענין שזהו וירידה, מיעוט שינויים, של מצב יש להיות 145כאשר צריך אזי -
זהירות  להוסיף צריך אלא החסרון, קודם כמו הנהגתו תהיה ולהבא שמכאן באופן רק לא התשובה ענין

יותר, גדולה

התשובה - באגרת במדרש 146כמובא זה הרי [ולפנינו אליהו' דבי ב'תנא שכתוב עבר 147מה "אדם [
פרק  לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל היה אם ויחיה, יעשה מה למקום, מיתה ונתחייב עבירה

מוסר  בספרי המבואר הענין כללות וזהו פרקים". ב' ישנה בענין 148א' יתירה זהירות צריך שבעלֿתשובה ,
בעבר  בו -שנכשל

צריך  אלא החסרים, הימים מספר בהוספת די לא הלבנה שנת של החסרון את להשלים שכדי כשם
שנאמר  ימים, וכך וכך חודש עשר שנים השנה להיות אפשר "אי (שהרי שלם חודש לחדשי 113להוסיף

ימים" מונה אתה ואי לשנה, מונה אתה חדשים ניתוס 107השנה, שעלֿידיֿזה יותר ), הימים במספר ף
רגילה. בשנה מאשר

ענין  היה כאשר דוקא ניכר ה' בעבודת והשלימות התמימות שענין והיינו, תמימה", "שנה נעשית ואז
החסרון. לפני שהיה ומצב המעמד לגבי יתירה בהוספה החסרון השלמת נעשית ואףֿעלֿפיֿכן חסרון, של

שלימה": ד"תשובה הענין גם וזהו

הזקן  רבינו מבאר התשובה מלשון 149בענין אמנם, עילאה. ותשובה תתאה תשובה מדריגות: ב' שיש
שלימה" "תשובה של 150חז"ל באופן להיות צריך תתאה, תשובה גם התשובה, ענין שכללות מובן, ,

שהרי  בשלימותה, אינה התשובה שאז העונש, יראת מפני אינה שהתשובה - ולדוגמא דוקא, שלימות
ידו" ועוצם "כחו על שסומך הקודם, ומצבו במעמדו הוא אוחז עצמו מצד הנה העונש, יראת ,151לולי

כו'. מאומה לו נוגע ולא

שענין הרמז גם בזה יש לכך, עניןzenilydונוסף ישנו כאשר דוקא הוא ה' גם daeyzdבעבודת כי: ,
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא ומצב במעמד שנמצא מי אודות מדובר לצדיק 152כאשר ועד ,

בקרבי" חלל ש"לבי דוד ונסני"153במדריגת ה' "בחנני אמר ולכן ליפול 154, יכול סוף כל סוף הרי -
החסרון  בדוגמת חסרון, של ענין אצלו שהיה היינו , בתשובה, ושב שחטא מי מהֿשאיןֿכן כו'; ממדריגתו
הרבה, הוסיף אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מעט, שהוסיף אלא עוד ולא החסרון, את והשלים הלבנה, דשנת

בשלימות. היא שעבודתו יודעים אזי - העתיד על מוסיף העיבור שחודש כשם

.Ï נוספת הפסח והוראה חג שיהא כדי האביב", "חודש עם קשורה העיבור חודש שהוספת מזה
כ"ה): סעיף לעיל (כנזכר האביב בחודש

הכללי  במכתב הוציאך 155נתבאר האביב בחודש ("כי האביב לחודש מצרים דיציאת לשייכות בנוגע
ממצרים" אלקיך וכו'114ה' מלבלבין אילנות ורואים יוצאים שבו הזמן הוא האביב שחודש והיינו,156), ,

פועל  האביב בחודש כאשר ולכן, ליום, מיום התגברות של ובאופן במילואם הטבע כחות חידוש שנעשה
גו'" וקחו ד"משכו הענין בעבודתו מעבודהֿזרה"157יהודי ידיכם "משכו של 158, העבודהֿזרה את לבטל ,

ממצרים. היציאה ענין אצלו היה שאכן יודעים אזי - כו' הטבע כחות בשלטון שדוגלת מצרים

להיות  צריך התשובה, ענין החסרון, השלמת גם כי - האביב לחודש שייך העיבור שחודש מה גם וזהו
זכרונםֿ רבותינו כדרשת - כו' כחו ותש שהזקין לאחרי ולא כחותיו, בשלימות נמצא האדם כאשר
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טז.145) כ, שופטים ס' ובפרש"י. לט לא, ויצא ראה
א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת ובפרש"י. כא א, מלכיםֿא

ובכ"מ.
ספ"ט.146)
רפכ"ה.147) ויק"ר
וש"נ.148) .97 ע' חל"ט לקו"ש ראה
ואילך.149) פ"ד אגה"ת תניא
החול.150) דימי העמידה תפלת נוסח

יז.151) ח, עקב - הכתוב לשון ע"פ
רפי"ב.152) תניא
כב.153) קט, תהלים
ב.154) כו, שם
שסה.155) ע' חכ"ג אג"ק - זו שנה ניסן די"א
ב.156) מג, ברכות
כא.157) יב, בא
ו.158) שם, עה"פ בפרש"י הובא עה"פ. מכילתא
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הפסוק 159לברכה  בחור 160על (כשהוא איש" כשהוא תשובה שעושה מי "אשרי ה'", את ירא איש "אשרי
. בגמרא בכחו וכדאיתא הזקנה), ימי קודם .161. תשובה בעל דמי עבירה "היכי דבר לידו שבאת כגון .

. הימנה וניצל ושניה ראשונה גופו פעם בכח שעומד והיינו, מקום", באותו פרק באותו אשה באותה .
ש  יודעים שאז - כו' בנסיון עומד ואףֿעלֿפיֿכן הדמים, רתיחת תוקף בשלימותה.בכל היא התשובה

.‡Ï ה'ימים שאר גם נעשים אזי העיבור), חודש הוספת (עלֿידי האביב בחודש הוא הפסח חג וכאשר
האסיף: בזמן הסוכות וחג הקציר, בזמן השבועות חג - בזמנם טובים '

גם  המדינה  של מהעבודהֿזרה מתפעל שאינו היינו, מעבודהֿזרה", ידיכם ד"משכו הענין ישנו כאשר
מצוה" של צאן לכם "קחו הפכי, באופן ומתנהג בתקפה, כללות 158בהיותה על ומשפיע פועל זה הרי -

הסוכות, וחג תורתנו", מתן "זמן - השבועות חג של ענינם שזהו המצוות, וקיום התורה דלימוד העבודה 
ומיקבך" מגרנך "באספך האסיף, מצוות"162חג פירות "מאי - הפירות אסיפת ,10,

בדוגמת  היגיעה, ריבוי לפני בתורה ההשגה הן - גופא התורה ללימוד בנוגע יותר בפרטיות גם כולל
ריבוי  שלאחרי בתורה ההשגה והן יגיעה, ריבוי ללא שצומחת הקציר) חג של (ענינו השדה תבואת

דרביה" אדעתיה ש"קאי עד ריבוי 163היגיעה, לאחרי האסיף) חג של (ענינו הפירות צמיחת בדוגמת ,
יגיעה.

לכם" תהיה ל"עצרת עד לכם" וקחו ד"משכו מהענין נמשך כזה ואין 164ובאופן לבדך לך "יהיו -
אתך" ולגוף,165לזרים הבהמית לנפש גם ידה ועל האלקית לנפש גשמי טוב וכל רוחני טוב כל המשכת -

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ומבורכת טובה לשנה וזוכים

***

.·Ï הפסוק מקשים:157על יש - גו'" לכם וקחו "משכו

שהצאן  בשעה בה הפסח", ושחטו גו' צאן לכם "קחו שנאמר מצרים כיון של ה"עבודהֿזרה" 166היה

ולהקדים  להוסיף הכתוב צריך מה לשם כן, ואם לעבודהֿזרה, כבר שייכים היו לא ממילא בדרך הרי -
" מעבודהֿזרה"ekynתיבת ידיכם "משכו שפירושה "וקחו"?158", אחרֿכך ורק ,

גו'" לכם ד"קחו שהענין - הדברים ידיכם ezzin`lומשמעות ד"משכו ההקדמה ללא להיות יכול אינו
מעבודהֿזרה".

לתקן  די לא כדבעי, תהיה שהתשובה שכדי התשובה, בדרכי הכלל עלֿפי - בפשטות - בזה והביאור
התשובה  אלא שהם, כמו ישארו הדברים שאר ואילו העיקרי, החלק זהו אם אף שקלקל, מהענינים מקצת

בנוגע להיות צריך הענינים.lklוהתיקון

בעלֿתשובה, שנעשה שכיון בחשבו, פרטיים, לענינים שימתֿלב ללא בלבד, כללית בהתעוררות די לא
מענטש") נייער ("א חדשה מציאות ונעשה לגמרי נשתנה גם 167אזי לב ולשים להתבונן צורך יש אלא , ַ

שבכתב, בתורה המפורשים מענינים החל העליון, רצון על שעבר הענינים פרטי כל - הענינים לפרטי
מסיני  למשה ניתנו הם שגם לחדש", עתיד ותיק שתלמיד מה ד "כל להענינים .168ועד

כו', בתשובה ושב מעשיו על שמתחרט לאחרי גם הנה חבירו, את שהגוזל בהלכה, שמצינו וכפי
כאשר גם הגזילה, את להחזיר אפילו צריך אחריו ש"יוליכנו ועד בלבד, פרוטה" "שוה אודות מדובר

.169למדי"
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(ובפרש"י).159) א יט, ע"ז
א.160) קיב, תהלים
תשובה161) הל' רמב"ם וראה ב. פו, רפ"ב.יומא
יג.162) טז, ראה פ'
ע"ב.163) ריש ה, ע"ז
לה.164) כט, פינחס

כג.165) פט"ו, שמו"ר וראה יז. ה, משלי
כב.166) ח, וארא לד. מו, ויגש פרש"י
ה"ד.167) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
(168.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
וש"נ.169) (במשנה). א נה, ב"מ
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אלקיך" הוי' את עזבך ומר ד"רע בהענין ההתבוננות עלֿידי הוא התשובה ענין שאמיתית גם 170וזהו

הקדושֿברוךֿ של לרצונו בהתאם כדבעי, יתנהג והלאה שמהיום שמחליט הוא העיקר שלכאורה אף -
לחשוב  ולא בעבר, שהיו הבלתיֿרצויים הענינים בפרטי ולהתבונן לחזור צורך יש ואףֿעלֿפיֿכן הוא,

העיקרי. הענין עלֿידי ממילא בדרך שיתבטלו טפלים, ענינים שהם

גו'": צאן לכם וקחו "משכו שנאמר מה וזהו

"משכו  נאמר זה ועל כו'; להם משתחווה שהמדינה הענינים הם - מצרים של ה'עבודהֿזרה' - "צאן"
מצוה", של "צאן יקח ולהבא שמכאן עלֿידיֿזה ה'עבודהֿזרה' ושלילת בביטול די שלא - גו'" וקחו
לידי  שהביאו החיים אופן מכללות ידו למשוך מעבודהֿזרה", ידיכם ד"משכו בהקדמה צורך יש אלא

זה. ומצב למעמד הגיע שבגללה מהסביבה עצמו את ולעקור כדבעי, שלא ההנהגה

את  וביטל  הטלה את ושחט בנסיון" ש"עמד בכך שדי וטוען, בדבר, נחיצות רואה אינו ואם
עובדי  של לחברתם להשתייך ולהמשיך במצרים להשאר לו יזיק לא ושוב מצרים, של ה'עבודהֿזרה'
כאשר  דוקא הוא הרי כדבעי, הוא הפסח" ד"שחטו שהענין לכך שהסימן לו, אומרים - כו' 'עבודהֿזרה '
ומתענג  לו שנוח אלא עוד ולא מהסביבה, עצמו עוקר שאינו זמן וכל ידיכם", ד"משכו הענין ישנו

ל'עבודהֿזרה'! שייכות עדיין לו שיש סימן זה הרי זו, בסביבה

ד" הרגש אצלו חסר אבל בתשובה שב יהודי xneכאשר rx הוכחה זו הרי אלקיך", הוי' את עזבך
להתמרמר  צריך המסובב, על כשמתמרמר הנה המרירות, רגש אצלו יש וכאשר שלימה; אינה שתשובתו

את גם זה.daiqdולשנוא מסובב לידי שהביאה

המשקל" ד"תשובת הענין התענוג171וזהו לו שהיה מדה שבאותה צריך - כזו במדה העבירה, בעשיית
בהמשקל, חסר וכאשר העבירה; עלֿידי לו שהיה התענוג את לבטל כדי שבהתשובה, הצער להיות

גם  חסר אזי זו, במדה אינו בתשובה.שהצער

.‚Ï נוסף לענין באים :172ומזה

מודים  שאינם אלו עם "ויכוחים" לערוך שנהנים כאלו שיש - "מגיפה" זו במדינה נתפשטה לאחרונה
יהדות. בעניני

תוכיח" "הוכח מצות משום בזה יש אזי - מישראל אדם עם הוא הויכוח כשהויכוח 173כאשר ובפרט ,
הגמרא  פוסקת שעליו כזה אדם עם וכידוע 174הוא עליו", לרחם נשמתוֿעדן 175"אסור אדמו"ר פתגם

עליו... לרחם שאסור אומרת התורה שאפילו מי על הרחמנות גדולה כמה עד זה: בענין

אודות מדובר  שהרי תועלת, בו שאין דבר שזהו - "מצרים" עם ויכוחים אודות מדובר כאן iebאבל
הגוי. עם ויכוחים לערוך נהנה ואףֿעלֿפיֿכן, לגיירו, כלל צורך שאין

ידיכם  ד"משכו בענין אצלו שחסר הוכחה אלא זו אין - גויים?! עם בויכוחים ההנאה פשר מהו ובכן:
שזוהי  וכנראה אצלו, בשלימות אינה זה' ה'לעומת מציאות בשלילת שהוודאות והיינו, מעבודהֿזרה",

את לשכנע לנסות כדי הגוי, עם ויכוחים אחר להוט שהוא !...envrהסיבה

.„Ï:זה בענין שרואים פלא" ל"דבר הטעם וזהו

שהוא  שמי הסדר, להיות צריך היה - כו' האמת את להוכיח כדי גויים עם בויכוחים צורך היה אילו
שדֿי" במלכות עולם "לתקן יותר לו ונוגע יותר, יראֿשמים יותר, אחרי 87למדן יותר וירדוף ישתדל ,

אלו. ויכוחים
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יט.170) ב, ירמי'
ובכ"מ.171) ד. ט, ואתחנן לקו"ת ראה
וש"נ.172) תצה. ע' ריש חכ"ז אג"ק גם ראה - לקמן בהבא

זו  שנה אייר ט"ו ניסן; כ"ה שני; אדר כ"ו טבת; ט' מכתב
שיחות  .(1238 ;1235 גליונות חב"ד" ב"כפר מאנגלית (תורגמו
ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סכ"ח תשכ"ז פורים

(נעתקו  תשמ"ח תשרי וא"ו תשל"ב; בראשית ש"פ ואילך); 205
ואילך). 9 ע' כג גליון ב"התקשרות"

יז.173) יט, קדושים
וש"נ.174) א. לג, ברכות
וש"נ.175) .153 ע' לעיל גם ראה
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ופחות  יותר, גדול עםֿהארץ שהוא מי דוקא הנה גופא, ישראל בני שבין אנו, רואים ובפועל
כלל  ערוך' ל'שולחן חשיבות מייחס שאינו מי ודוקא אלו; ויכוחים אחרי יותר הוא רודף - יראֿשמים

בעיוורון!... להתהלך לעולם להניח אפשר שאי בטענה והתלהבות, להט מתוך אלו בויכוחים עוסק -

"פוטֿבאל"; שיחק הפנוי ובזמנו וב"קאלעדזש", סקול" ב"היי סקול", ב"ּפאבליק למד - ַָָבצעירותו
מתורגמים  ספרים כמה קרא - וכך כך עבורה לו ומשלמים בה, שמכהן ה"משרה" מצד עתה, ואילו
קיצורים  ספרי לו יש אלא לזה, פנאי לו אין - מבין אם וגם הקודש, לשון מבין אינו (שהרי לאנגלית
על  ומכה בויכוח), לנצח כדי אלו קיצורים לו שיספיקו הגדול" "כחו על וסומך מעיין, הוא שבהם

"אמת  ולגלות להביא שרצונו ומכריז שקיבל 176ה"שטענדער", ה"אמת" "אמת", איזו - לעולם"!... הוי'
ופירש"!... ש"שנה ממי

להיפך  ולעשות עםֿהארץ לשאול יש לנהוג, כיצד יודעים ולא ספק יש שכאשר פתגם .177ישנו
התורה  בשמירת מצבם מה גויים, עם להתווכח שנהנים אלו הם מי רואים כאשר דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה

להיפך. להתנהג שצריכים בבירור יודעים - כו' ומצוות

מבארדיטשוב  יצחק  לוי ר' הצדיק  הרב של הידוע מהפתגם גם להקדושֿברוךֿ,178[ולהעיר בטענה שבא ַ
הגןֿעדן היה אילו שכן, "בספרים", נמצא שה"גןֿעדן" כך על ygenaהוא d`xp הנהגת היתה אזי בעולם,

במוחש!...]. שנראה ענין זה הרי - דידן ובנדון כדבעי. ישראל בני 

.‰Ï:ענין של ולגופו

עלֿפי  זאת, עוד אלא השם", "קידוש משום בה שאין בלבד זו לא - אינםֿיהודים עם ויכוחים עריכת
זה הרי הרמב"ם dxezdפסק on xeqi` אלא בזה, וכיוצא אסורות מאכלות בהלכות לא - גופא ובזה ,

הרמב"ם dxfÎdcearבהלכות שכתב כמו בה 179, ונאמר תורה הזהירה זה ענין אחרי 180ש"על תתורו ולא
. מינות") ("זו וידמה לבבכם הקצרה דעתו אחר מכם אחד כל ימשך לא כלומר, זונים, אתם אשר .

מינות". לידי יוצא "ונמצא האמת", משגת שמחשבתו

כאשר גם - זה ודבר gvpnוכל טענותיו, את לשמוע עליו הזולת, עם שמתווכח בשעה כי בויכוח,
רז"ל  וכמאמר בו, פועל כן".181זה גם מתנוול מנוול עם "המתאבק

תורה  בתרגום שעסק צדק'), ה'צמח בספרי (שנזכר ישראל מחכמי אחד אודות מהידוע גם ולהעיר
שהמירו  כאלו היו חלציו ומיוצאי מדוכא, עני ונעשה מנכסיו ירד דבר, של ובסופו גויים, עבור שבכתב

רחמנאֿליצלן. דתם את

.ÂÏ לשם שמים, לשם כוונתו אין - כאלו בויכוחים שעוסק שמי מובן, הנ"ל, הרמב"ם דברי ועלֿפי
ומצוות"), תורה אויסן איז ער ניט און אויבערשטן, דעם אויסן איז ער ("ניט והמצוות התורה וחיזוק קיום
תתורו  "ולא - הלב תאוות מצד אלא שבראש, השכל מצד הבא ענין זה אין תאוותו; מילוי לשם אלא

גו'". זונים אתם אשר גו' לבבכם אחרי

על  ובניו, אשתו על גם ופועל התורה, בלימוד בעצמו עוסק היה - היהדות  חיזוק לו נוגע היה אם
אזי  - פנאי עדיין לו ישאר אם כן, לאחרי ורק בניוֿיארק; שישנם בתיֿכנסיות ומאה אלף ועל ָקהילתו,

גו'" אהפוך ד"אז בהענין להתעסק ...92יוכל

בספר; לעיין פנאי לו אין שם...), שלמד מה כל (ושכח הישיבה את שעזב מאז הנה - לפועל ובנוגע
שהוא  ומי "אורטודוקסי"... הוא שהרי - ערוך' שולחן ה'קיצור של לקיצור עד קיצורים, ספרי לו יש
שולחן  ה'קיצור של קיצור מלימוד וגם ערוך', שולחן 'קיצור מלימוד אפילו פטור הוא הרי - מזה למטה

"מקלו  אלא לו"...182ערוך', יגיד
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ב.176) קיז, תהלים
וש"נ.177) .155 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
גם 178) וראה תכ. ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .98 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת

ה"ג.179) פ"ב
לט.180) טו, שלח
ספכ"ח.181) תניא
יב.182) ד, הושע - הכתוב לשון
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בהכנת  או "בריתֿמילה", או "ברֿמצוה" "תנאים", מסיבת עבור ("סּפיטש") "נאום" בהכנת עסוק ִהוא
רחמנאֿליצלן; החיים" ב"בית לאומרו כדי "נאום"

דבר  שהוא בענין באסיפה רק ולא רעדנער"), ("גאסט אורח" ה"נואם להיות עליו - אסיפה ַבכל
החגיגית  בסעודה אוכל ואינו טובה" ש"עושה אלא איסור... דבר שהוא בענין גם אלא הרשות,
לא  והוא "באנקעט" שיתקיים יתכן איך שכן, לשם, אותו שיזמינו דואג מכלֿמקום אבל ַַ("באנקעט"),

הכבוד"?!... ב"שולחן יישב

בויכוח; לנצח שביכלתו ולהראות ו"דברן", "יועץ" "עסקן", להיות רצונו הויכוחים: לענין בנוגע וכן
אינוֿיהודי... עם הוא מתווכח יהודי, עם מתווכח פלוני שיהודי וכשרואה

לטעון: ומוסיף

בחשיכה?!... ללכת ימשיך שהעולם ולהניח בלימוד, לעסוק יוכל  קדושת איך את להביא מוטל עליו הרי
"בעל  שהוא לו ולהראות דעתו, את להשמיע כדי גוי, עם ויכוחים עורך ולכן כולו, העולם בכל האלקות

שכתוב  מה שיקויים כדי אלא כמובן... שלו, ה"ישות" מפני (לא טוב" ו"דרשן עמי 96הסברה" כל "וראו
גדלותו... על "סמיכה" ממנו ולקבל גו'"...), הארץ

לפסוק  שיוכל כדי למדן, להיות צריך היה לזה ונוסף יראֿשמים, להיות צריך רב היה שעברו, בשנים
הוסיפו  אחרֿכך למדן; שיהיה הוא העיקר תיתי, מהיכא - שיראתֿשמים החליטו, כן ולאחרי שאלות,
צריך  זה ובשביל "בטלן"...), יקרא זאת לולי (שהרי העולם בהוויות (להבדיל) "למדן" להיות שצריך

דרי" "אכשור כאשר זה, שלאחרי ועד טפל; בדרך עלֿכלֿפנים חול, לימודי רז"ל 183ללמוד 184(כמאמר

הטפל נעשה כו'")... כמלאכים ראשונים לימודי xwir"אם ולמעט החול בלימודי להרבות שהתחילו -
ילמד  אם מהֿשאיןֿכן אקדמי", "תואר יקבל לא - חול בלימודי "קיצורים" ילמד אם שכן, הקודש,

"סמיכה"... לקבל יוכל עדיין - קודש בלימודי "קיצורים"

חדש: ענין עתה ניתוסף זה ובכל

רבינו  משה עד איש מפי איש היתה ה"סמיכה" שקבלת הסדר, היה סמיכה 185פעם שנתבטלה לאחר ;
סתם; למדן מרב ה"סמיכה" קבלת היתה ואחרֿכך הדור, גדולי מיוחדים, רבנים המסמיכים היו - זו

ולאחרי  יותר; רב ממון אביו נתן שעבורו מהמוסד ה"סמיכה" קבלת להיות התחילה זה לאחרי אך
ה"ּפרעזידענט"... של מאשתו ה"סמיכה" קבלת להיות התחילה זה,

האריז"ל - בכתבי שכתוב מה מדור 186כידוע גלגול (שהוא דמשיחא דעקבתא דרא לדורנו, בנוגע
ה"ּפרעזידענט", של אשתו אל שלו ה"רבנית" הולכת וממילא לנשותיהן, נשמעין שיהיו מצרים), יציאת

ל"ראביי"... אותו שימנה ה"ּפרעזידענט" על פועלת -והיא ַ

ישראל; מבני אשה או מאיש "סמיכה" לכלֿהפחות זו הרי אופן, ובכל

יאמר (הכומר) ה"גלח" שכאשר - חדש סדר בזה יהיה מעתה ויש אמנם, טוב, ו"דרשן" "דברן" שהוא
"אותו  של בעניניו בקי להיות עליו - מה"גלח" מחמאה לקבל כדי (שהרי האיש" "אותו אודות ידיעה לו

הרמב"ם  עליו שכותב (כפי המשוגע" "מחמד שאמר ענינים אודות וגם הוא 187האיש"), ראוי אזי - (
ה"גלח"!... עלֿידי שהוסמך מאחר רב, להיות

עם  (עלֿכלֿפנים חומש פסוק שיקרא מוטב האפיקורסים, בספרי קריאה שתמורת לו אומרים וכאשר
("ביזי") "עסוק" שהוא טוען - ערוך' שולחן ב'קיצור סעיף או יעקב", ב"עין קטע או אנגלי), תרגום
עסקן  היה - ציבור בצרכי עסוק להיות רצונך אם הענינים... מכל הוא פטור וממילא הרבים, בצרכי
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וש"נ.183) ב. לט, יבמות
הערה 184) 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ב קיב, שבת ע"פ

וש"נ). .14
רפ"ד.185) סנהדרין הל' רמב"ם ראה

הגלגולים 186) שער ד. ג, שמות להאריז"ל וסה"ל ל"ת ראה
כ. הקדמה

תימן.187) באגרת
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אפילו  יהודי, בספר לעיין פנאי מוצא כשאינך רוחני, ומנהיג "רב" להיות אתה חפץ למה אבל ציבורי,
ה  ויודעבשפה האיש", "אותו שאמר מה יודע שהוא לגויים להראות כדי ולאידך, שנאמר אנגלית?!... מה

ה"חוקה" על לשמור כיצד ויודע ("קאנסטיטושאן"), פנאי!ב"חוקה" לו יש זה בשביל - ָ

לימודי  עבור זמנו כל את שהקדיש בשעה בה ("ראביי"), בישראל רב להיות כזה אדם יכול ַכיצד
שתשיב" מה "דע מצד (כנראה מינות בספרי עצמו ופיטם של 188חול, ענינים על ימיו כל את ומאבד ,(...

בזה!... וכיוצא הגוף בריאות של ענינים על היותר, ולכל בכך, מה

הבליט  לא עתה עד - גויים!... עם בויכוח ישראל בני את לייצג שמתיימר זה שהוא אלא עוד ולא
("למשפחותיכם" במשפחתו לא בגלוי, יהדותו להיות 157את הוא צריך - לויכוח בנוגע אבל ברחוב; ולא (

לאפיקורוס!... להשיב לו שיסייעו דשמיא, לסייעתא לזכות שרצונו אלא עוד ולא שינצח, וסבור הראשון,

- גו'" לבבכם אחרי תתורו "ולא התורה, מן איסור בזה שיש פוסק שהרמב"ם לו אומרים וכאשר
במי רק אמורים שהדברים הוא, לו טוען יש למלכות, מקורב להיותו - הוא אבל למלכות, מקורב שאינו

"ארגון שייכות נשיאת ועם ּפרעזידענט"), ("ווייס הנשיא" "סגן ועם ("ּפרעזידענט") ה"נשיא" עם
של  "ּפרעזידענט" ראביי", גבי על "ראביי להיות בו ובחרו מעם, נבחרים יהודים שהתאספו ועד ַַהנשים",
ומוכרח  כתפיו, על מוטל הכל הרי - בישראל" "גדול שהוא פוסקים יהודים שהרי כך, הרבני... הארגון

האלקים!... באור העולם את להאיר הוא 

דבר של שלאמיתו בשעה בה - חירותנו" "זמן לרגל העולם את להאיר שצריכים טוען envrהוא `ed
בןֿחורין: אינו

("פרידאם"), ב"חירות" חפצים אם - ישראל בני אצל אבל חירות; של שונים אופנים יש - גויים ָאצל
"עיתונים" קריאת בויכוחים, השתתפות ל"קאלעדזש", הליכה עלֿידי (לא היא לזה היחידה הדרך ַהרי

עלֿידי אלא) קיצורים, dxezdוספרי cenil רז"ל כמאמר בתלמוד 189, שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין
תחלה  בתורה "ברכו - התורה ברכת ובהקדמת את 190"תורה", לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר -

תורתו".

ושההבדלה  חורין"), "בן של ההנהגה היפך (שזהו ב"גטו" לחיות שאיֿאפשר טוען הוא ואילו
ולשם  באירופא, לחיות יכול היה ב"גטו" לחיות רצונו ושאם ("דיסקרימינאציע"), "אפליה" היא ַמהגויים

ב"אמריקא"!... לחיות צריכים מה

.ÊÏ הפסח ושחטו למשפחותיכם צאן לכם וקחו מעבודהֿזרה) (ידיכם "משכו - ההוראה באה זה ועל
וגו'":

גם  כולל מהגויים, ומסתלק שבורח - מעבודהֿזרה" ידיכם ד"משכו באופן היא יהודי של עבודתו
שבקרבו  בחרתנו",191מהגוי ש"אתה ומאמין ל"גטו" שייך שהוא ויאמרו עליו שילעגו לו איכפת [ולא

ש"אפילו  בידעו הוצאותיו, את לכסות לו מסייע שהיה ("דיגרי") אקדמי" "תואר להשיג משתדל ולא
לי'" מנו משמיא גרגותא הפסח.192ריש לשחוט יכול ואז ,[

וכל  ביתו לבני בנוגע גם "למשפחותיכם", הכתוב: כהמשך אלא לעצמו, בנוגע רק לא מתנהג וכך
רוחני" ו"מנהיג "מנהל" "מלמד", "רב", אודות כשמדובר ובפרט - הרחב ובמובן הפסח, על עמו הנמנים

השפעתו. תחת הנמצאים אלו כל את גם כולל זה הרי

"והגעתם  הכתוב: כהמשך אלא יהודי, שהוא ניכר לא לרחוב שבצאתו באופן בצנעא, נעשה לא זה וכל
המזוזות" שתי ואל המשקוף מתנות"193אל חזקה"194("שלש הוי זימני "בתלת פעולה 195, שזוהי והיינו ,
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מי"ד.188) פ"ב אבות
מ"ב.189) פ"ו אבות
וש"נ.190) א. פא, נדרים
ב.191) קה, שבת ראה

וש"נ.192) סע"א. נח, ברכות
כב.193) יב, בא
עה"פ.194) פרש"י
ע"ב.195) ריש קו, ב"מ



נט d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

כ  בניו), ולבני לבניו לו, שכאן נצחית, ידע  המשחית" ה"מלאך ואפילו ברחוב, גם ניכר הדבר שיהיה ך,
המדינה! של ה'עבודהֿזרה' את ששחט יהודי גר

מוקף  שיהיה כך המזוזות, שתי ועל המשקוף על הפסח מדם ליתן דעתו על עולה לא - הוא אבל
כזה?!... דבר לתבוע אפשר איך וכי - ה'עבודהֿזרה'. את שחטו ביתו ובני שהוא בהכרזה הצדדים מכל

חיוב  צדק' ה'צמח ולדעת הידור, זה הרי המתנגדים לדעת (שאפילו זקן לובש; אינו - ארוך בגד
אינם 196דאורייתא  ביתו בני שאפילו עד לכת", ד"הצנע באופן הוא נוהג - לציצית ובנוגע לו; אין - (

יהודי... שהוא יודעים

השלימות; בתכלית בזה שיצליחו וחפץ חול, לימודי ללמוד ל"קאלעדזש" הוא שולח - ילדיו ַאת
מאות  כמה לפני - "מודרני"! לא זה חסֿושלום, - בתו) (עבור נכרית ופאה בנו) (עבור לזקן בנוגע אבל
"רחמנא  - אליו בנוגע אבל "ענין", זה היה שנים...) מאות כמה לפני כמו שמתנהגים אלו אצל (וכן שנים

בעי" ("סאסייעטי"),197ליבא מה"חברה" חלק להיות עליו - הגוף? חיצוניות נראה כיצד לו איכפת ומה ,ָ
ב"גטו"!... לחיות שאיֿאפשר וכאמור,

"שמע  הוא מכריז - הלבנה בכיפתו לבוש בהיותו - ביוםֿהכפורים ("סערמאן") ה"דרשה" ָבשעת
באמרו  בגויים, להתגרות שלא הוא נזהר - לרחוב כשיוצא הכיפורים, יום במוצאי מיד אבל ישראל";

מגילה  במסכת מפורשת גמרא בו"...198שזוהי תתגרה אל לו משחקת שהשעה רשע ראית "אם :

של  קורטוב בו שאין כבוד של ענין כל המדינה, עניני כל אודות מדובר כאשר זאת, ולעומת
הוא  צריך - גויים עם ("דייאלאג") ל"דוֿשיח" בנוגע כן וכמו הראשון! להיות הוא נאבק - ַָיראתֿשמים

הגדולים...להיות ה"קאלעדזשעס" מכל אקדמיים" "תארים לו יש שהרי אלא הראשון, יהודים של לא - ַ
ולימודי  קודש לימודי בהם שמעורבים יהודיים "קאלעדזשעס" שיהיו אפשר אי שהרי דוקא, גויים ַשל

הלבבות' ב'חובת שכתוב מה ועלֿדרך לא 199חול, כך אחד, בכלי ומים אש ישכנו שלא ישכנו שכשם
יחד  לשכון יכולים ה' ויראת ה' אהבת (ורק הזה עולם ועניני ה' אהבת אחד ).200בלב

.ÁÏ!ומצפצף פה פוצה שאין - בזה גדולה הכי וה"צרה"

מאדע"), א ("געווארן "אופנתי" כבר שנעשה דבר שזהו באמרם זה, ענין אודות לדבר שחוששים ַָָישנם
להטות" רבים שיהיו 201ו"אחרי ו"מוטב הזמן", עם "לחיות וצריכים ב"אמריקא", שנמצאים גם ומה ,

כו'" כו'.202שוגגין יותר גרוע אינו שהמצב להקדושֿברוךֿהוא ומודים ,

הויכוחים, מתקיימים שבפועל שכיון באמרם, בזה, התעסקותם את שמתרצים "ממוצעים", גם וישנם
הרי קלקול, מהם לצאת ה ועלול אל שילך מופיע ויכוח מוטב ששמו "בןֿתורה", אלא) "עםֿהארץ", (לא

"אורטודוקסי"... ארגון של שם מתנוסס שלו "דףֿהשער" שעל בספרון

"קרסוליו" שגם (אף לקרסוליו הגיעו שלא תלמידיו, אחריו ימשכו מזה שכתוצאה למרות - [וזאת
שהרי  ידיעתו), וללא אותו לשאול (מבלי לשם ילכו הם וגם לארץ...), מתחת למטה טפחים יו"ד הם

כו'" שמים שם "ונמצא לשם, הלך שלהם השם!].jtid-203ה"ראביי" קידוש ַ

יתברך. ה' בעזרת מצליחים היו זה, ענין נגד בפומבי יוצאים היו  שאילו - היא האמת אבל

.ËÏ הגאולה גם תהיה (שדוגמתה מצרים ליציאת בנוגע גם מודגש לעיל האמור שהענין להוסיף, ויש
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שכתוב כמו ):48העתידה,
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(196138 ע' ח"ח התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה
וש"נ. ואילך.

רפא,197) ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
ב.

וש"נ.198) ב. ו,

כה.199) אופן פ"ג ח שער
ה.200) ו, ואתחנן ספרי
ב.201) כג, משפטים
וש"נ.202) א. ל, ביצה
מי"א.203) פ"א אבות
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ביותר  גדולים חכמים היו מצרים וחרטומי שפרעה חכמה 204ידוע ענינו רבינו שמשה וכיון היה 205. ,
להתנהג  ואיך המצריים דרכי וידע פרעה, בבית נתגדל עצמו רבינו שמשה (ובפרט ויכוח עמהם לנהל יכול
בוודאי  ואז האלקים, הוא ישראל אלקי ורק ממש, בהם אין מצרים שאלהי להם ולהוכיח כו'), עמהם

הטוב. מרצונם לו מצייתים היו

אחדות  שעות במשך אלא המכות), עשר שנמשכו (כפי חדשים י"ב נמשך הדבר היה לא שאז גם ומה
בני  עם יחד והולכים מתגיירים והיו בויכוח, מנצחם והיה מצרים, חרטומי כל את יחד לקבץ יכול היה

התורה! את לקבל ישראל

ועוד: זאת

טובעין  ידי "מעשה הקדושֿברוךֿהוא אמר שירה, לומר כשרצו יםֿסוף, קריעת בעת פסח, של בשביעי
שירה" אומרים ואתם עם 206בים מתווכח רבינו משה היה רק אילו זאת, לחסוך אפשר היה והרי ;

המצריים!

קודשאֿבריךֿהוא  עביד ש"לא - זה שלפני המכות שאר כל וכן בכורות, למכת בנוגע ועלֿדרךֿזה
למגנא" המכות!207ניסא דעשר הנסים בכל צורך היה לא המצריים, עם מתווכח משה היה אילו -

את  הכניס שמשה שבעלֿפה, בתורה ולא שבכתב בתורה לא מקום, בשום נרמז לא ואףֿעלֿפיֿכן,
המצריים! עם בויכוחים עצמו

צריכה  עמהם ההנהגה אלא לא! התורה: אומרת - כו' בויכוחים המצריים עם להכנס מציעים כאשר
גו'" אותותי את ד"והרביתי באופן דוקא .208להיות

עלֿידי  זאת יפעל שמשה יותר נקל היה מצרים דיציאת הענין שמצד אף כי, - לדבר ומהטעמים
כו'", מנוול עם "המתאבק בבחינת הוא הויכוח עצם הרי עצמו, למשה בנוגע מכלֿמקום, כו', ויכוחים

לעיל. כנזכר

"דעת  התעוררות מצד זאת שיפסיקו והלואי - אלו. בימינו הויכוחים ענין לשלילת נוספת ראיה ומכאן
מצרים ה  ביציאת שהיה - ומצב למעמד להגיע יצטרכו ולא וברחמים, בחסד עצמם, ישראל בני של קהל"

ישראל") של כרחם ("על יגרשם" חזקה ש"ביד הרי 209- למלכות", "קרוב שהוא טוען שהלה אף שכן, ,
עלינו  לא בבזיונות לדלת מחוץ ישליכוהו סוף כל סוף ואדרבה: אחריו... רודפים שהגויים באופן זה אין

געדאכט"). קיינעם פאר ַַ("ניט

.Ó!?האמת עלֿדרך העולם אומות את יעמיד מי היא השאלה מאי, אלא

לזה, ומוכשרים והמסוגלים התורה בלימוד השקועים אלו עלֿידי להיעשות יכול זה ענין ובכן:
זה. בענין לעסוק שעליהם כשירגישו

גם  (כמבואר גו'" אהפוך "אז היעוד לקיום הזמן שזהו הימין, קץ בעת הדבר יתקיים - ובעיקר
בגירות,210בתניא  לעסוק מצוה שום אין - ובינתיים ;(

הזה בזמן עצמו מדעת להתגייר  שבא  מי  גם לפני211[ואדרבה: הנה אותו - "ומודיעין אותו שמקבלים
חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות להתגייר מקצת שבאת ראית מה לו ו"אומרים עמו מתווכחים כו'",

],212כו'"
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בלקו"ת 204) הובא סע"א. קכה, בזח"א הנעלם מדרש ראה
יו"ד. ה, מלכיםֿא גם וראה צו. ס"פ

ובכ"מ.205) א. יז, עקב לקו"ת ראה
סע"ב.206) יו"ד, מגילה
(207966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח דרוש הר"ן דרשות ראה

ועוד. ב. נג, שבת וראה .(3 הערה

ג.208) ז, וארא
(ובפרש"י).209) שמות ס"פ
ספל"ו.210)
(יבמות 211) כלל גרים מקבלים אין - המשיח לימות משא"כ
ב). כד,

א.212) מז, שם
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שהביאה  ההנהגה שזוהי גו'", לכם וקחו ד"משכו באופן להיות צריכה שההנהגה - לעיל וכאמור
גו'" האלקים את ד"תעבדון החירות - האמיתית היא 83לחירות זו שהנהגה - אלה בימינו ועלֿדרךֿזה ,

- ובגשמיות ברוחניות הרחבה מתוך - שנלך עלֿידיֿזה וברחמים, בחסד שתהיה הגאולה, את שתביא
הגאולה, את תביא זו והנהגה ישראל, בני בקרב פשרות בלי יהדות ונפיץ הוי', תורת ונלמד הוי', בדרך

מש  עלֿידי אלא עלֿידינו, לא אבל - גו'" אהפוך ד"אז היעוד יקויים ממש.שאז בימינו בקרוב צדקנו, יח

***

.‡Ó האחרון פסח של (אחרון תרכ"ה פסח של באחרון צדק' ה'צמח דברי אודות ח) (סעיף לעיל דובר
יגאל  שהקדושֿברוךֿהוא האחרונה הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב הסתלקותו), לפני

צדקנו. משיח עלֿידי האחרון הגלות מן אותנו

ובהקדמה:

ומתאימים  הדברים מיוסדים בודאי מכלֿמקום, לילדים, נאמרו הנ"ל צדק' ה'צמח שדברי אףֿעלֿפי
והיינו, אמת, דבר זה הרי בזה), וכיוצא לילדים רק (אפילו אמת" "איש שאומר דבר שכן, התורה, עלֿפי
ועלֿאחתֿ התורה", "שר עלֿידי נאמרו כשהדברים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אמת', 'תורת עלֿפי שמתאים
שהדברים  בודאי הרי - שלאחריו ישראל נשיאי עלֿידי הדברים ונמסרו בישראל, נשיא כמהֿוכמה

אמת'. 'תורת עלֿפי מתאימים

של  דשביעי שני יוםֿטוב להיותו הוא פסח של דאחרון להיוםֿטוב הפשוט שהטעם אף דידן: ובנדון
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה מצד הוא שהיוםֿטוב הענין גם בו יש - פסח

התורה  שבפנימיות הענינים דתורה:213וככל בנגלה גם הדבר מרומז -

גו'" לעמוד בנוב היום "עוד מפטירין פסח של היתה 214באחרון פסח שבליל "לפי הדבר, וטעם ,
סנחריב" של .215מפלתו

שנאמר  פסח, של ראשון בליל היתה סנחריב מפלת הרי מובן: אינו לכם 216ולכאורה יהיה "השיר
פסח? של לאחרון שייכותה ומה חג", התקדש כליל

בזה  :217והביאור

רז"ל  אמרו חזקיה שעל וכיון חזקיה. עלֿידי היתה סנחריב לעשות 218מפלת הקדושֿברוךֿהוא "ביקש
היוםֿטוב  של השייכות על לרמז פסח, של באחרון חזקיה של נצחונו אודות מפטירין לכן משיח", חזקיה

משיח  עלֿידי לבוא העתידה הגאולה עם צדקנו.דאחרוןֿשלֿפסח

.·Ó,'צדק ה'צמח אמר האחרונה, הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב לכך ובהקדמה
פסח  של הראשון שהלילה וביאר, פסח, של הראשון בלילה שהתחיל הענין סיום הוא פסח של שאחרון

ממצרים, הקדושֿברוךֿהוא שגאלנו הגאולה על שלנו היוםֿטוב הוא

דאחרון - להיוםֿטוב בנוגע היתה השאלה שהרי זו, בהקדמה הצורך מהו מובן אינו שלכאורה אף
האחרונה  הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב מיד לומר לו היה כן, ואם פסח, -של

העתידה, הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח דברי בין התיווך מרומז בזה כי
פסח: של דשביעי שני יוםֿטוב הפסח, חג מימי אחד הוא פסח של שאחרון הפשוט הטעם ובין 
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(213.107 ס"ע חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

לב.214) יו"ד, ישעי'
סי"ג.215) סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע
כט.216) ל, ישעי'

מנחם 217) (תורת בתחלתה תשכ"א אחש"פ שיחת גם ראה
- מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ב ואילך). 244 ע' ח"ל התוועדויות -

וש"נ. .(349 ע' חל"ג התוועדויות
א.218) צד, סנהדרין
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הפסח  ימי כל של והשלימות הסיום גם) אלא בזמן, האחרון רק (לא הוא פסח של שאחרון כיון
הגאולה  של והשלימות הסיום שהיא האחרונה, הגאולה את גם כולל הוא הרי - ג) סעיף לעיל (כנזכר

ממצרים.

בזה: והענין

הזהר 48כתיב  קושיית וידועה נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך צאתך 219"כימי "כימי נאמר מדוע :
כן, ואם ב'תמ"ח), שנת ניסן (בט"ו אחד ביום היתה מצרים יציאת הרי רבים, לשון דייקא, "ימי" גו'",

גו'"? צאתך "כיום הוהֿליהֿלמימר

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת בזה לבוא 220ומבאר העתידה לגאולה עד מצרים יציאת מזמן שהחל ,
נמצאים  העתידה, הגאולה באה לא שעדיין זמן וכל ממצרים, לצאת תמיד ממשיכים אמן, בימינו במהרה

רבים. לשון "ימי" מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר ולכן במצרים, עדיין

נאמר  כפשוטה מצרים ליציאת שבנוגע על 83כשם האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
חדש' ב'זהר וכדאיתא מתןֿתורה, היא מצרים יציאת של השיא שנקודת היינו, הזה", יום 221ההר "בכל

גם  כך - ב"מצרים" עדיין היו מתןֿתורה שעד כיון גלותא", מן לן אפיק מתןֿתורה) עד מצרים (מיציאת
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שכתוב  כמו משיח, של תורתו בהתגלות תורה 222דמתןֿתורה, טעמי ענין שהוא פיהו", מנשיקות "ישקני
לעתידֿלבוא. שיתגלו

.‚Ó:בזה והביאור

לעם" נהיית הזה "היום כאשר מצרים, מיציאת בנוגע 223החל רק (לא ישראל של עבודתם התחילה ,
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אחד" שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך ש"אז העתידה, בגאולה רק גו'"92יהיה בשר כל ש"ראו ועד ,224,
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בגלות. ישראל בני גם ("שטעקן") תקועים בגלות, נמצאים שהניצוצות זה מצד הנה - העולם

שבני  כיון הרי - ישראל בני לגבי שבו) הקדושה ניצוצות (עם לעולם יש ערך איזה שלכאורה ואף
רז"ל  כמאמר העולם, של הפנימית הכוונה הם ראשית",225ישראל שנקראו ישראל בשביל "בראשית,

שבעולם, הקדושה ניצוצות עם ישראל בני קשורים לכן, העולם, את לזכך היא ישראל בני של והשליחות
ישראל. בני של בגאולה עדיין חסר בגלות, הם הקדושה שניצוצות זמן וכל

בפועל  בהלכה זה ענין גם משתקף הענינים זמן 213וככל שכל במקוה, לטבילה בנוגע שמצינו כפי -
לבשרו  טפל שהם שערות אפילו לגוף, השייך חלק לא 226שישנו אזי נטהר, ולא למים, מחוץ שנשאר ,

ראשו  אפילו כולו, האדם בלבד 227נטהר זו שלא השערות, וטהרת הראש טהרת קשורה כך כדי ועד .
להיות  מוכרחת שטהרתם זאת, עוד אלא השערות), ללא להטהר יכול אינו (שהראש בזה זה שתלויים
תחילה  אחר, חלק ואחרֿכך זה חלק תחילה לחלקים, הטבילה את לחלק אפשר אי שהרי אחת, בבת
בבת  להיות מוכרחת הטפל השער עם יחד הגוף אברי כל טבילת אלא להיפך, או הטפל, ואחרֿכך העיקר

אחת.

ישלים  ישראל עם כאשר רק אלא בשלימותה להיות יכולה שאינה - ישראל עם לגאולת בנוגע כן וכמו
עצמם), ישראל לבני ובאיןֿערוך טפלים שהם (אף שבעולם הקדושה ניצוצות את גם ויברר שליחותו את

וגו'". עמים אל אהפוך ש"אז העתידה, בגאולה יושלם זה וענין
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כה 219) סי' בהשמטות זח"א גם וראה רע"א. קעו, ח"ג
תפז). (ע' סק"ז עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ב), (רסא,

ע'220) תש"ח (סה"מ תש"ח דאחש"פ צאתך כימי רד"ה
.(164 (ע' רפי"ב שם גם וראה .(159

יתרו.221) ר"פ
ובפרש"י.222) ב א, שה"ש

ט.223) כז, תבוא
ה.224) מ, ישעי'
ובכ"מ.225) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
וש"נ.226) ב. ד, עירובין
ה"ז.227) פ"א מקוואות הל' רמב"ם ראה



סג d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עלֿידי - תהיה זו פעולה אותם. לקרב כדי העולם אומות אחרי לרדוף שצריכים הכוונה שאין ומובן,
"אז הכתוב: ובלשון ישראל `jetdהקדושֿברוךֿהוא, מבני שדורשים מה גו'"; עמים אל אהפוך) (אני

גוים  "והלכו היעוד יקויים ממילא ובדרך הסביבה, כל את שתאיר באופן תהיה שהנהגתם - הוא
-.228לאורך"

עדיין; העולם נזדכך לא מצרים ביציאת אמנם,

יציאת  דומה [שבזה ממצרים יצאו ישראל בני שכל אלא עוד ולא ממצרים, אמנם יצאו ישראל בני
יצאו  מצרים ביציאת גם וכך מהגלות, ישראל בני כל יצאו לעתידֿלבוא שהרי העתידה, לגאולה מצרים
מדי  הגלויות, בשאר כמו ולא מצרים, בגלות נשאר לא אחד יהודי שאפילו ועד מהגלות, ישראל בני כל

בגלות  יהודים נשארו הגאולה לאחרי שגם כו', בכך.229ויון הכיר לא עדיין העולם אבל ,[

כתיב  ממצרים ישראל בני שיצאו לאחרי שמיד בלבד זו אפילו "וירדפו 230ולא אלא אחריהם", מצרים
אחד" עד בהם נשאר ש"לא באופן המנגד נתבטל שכבר סוף, ים קריעת "231לאחרי הדיוק ישנו הרי ,cr

פרעה" והוא נשאר, אחד אבל בנינוה 232אחד, מלך אחרֿכך שנעשה בתשובה 233, ששב לאחרי וגם ,
הנביא  יונה של ההתעוררות "פרעה".234עלֿידי נשאר -

היציאה  נשלמה לא עדיין הרי שבעולם, הניצוצות בירור עדיין נשלם לא מצרים שביציאת וכיון
הניצוצות  כל יתבררו שאז העתידה, בגאולה תהיה ממצרים היציאה שלימות גמר ואילו ממצרים;

שבעולם.

קדושים  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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ג.228) ס, ישעי'
אחש"פ 229) שיחת גם וראה בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה

חמ"ב  שם .(322 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ג
וש"נ. .94 הערה 197 ע'

ט.230) יד, בשלח

כח.231) שם,
עה"פ.232) מבעה"ת זקנים דעת
תקנ.233) רמז יונה יל"ש ראה
ואילך.234) ו ג, יונה ראה

d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

עלֿידי - תהיה זו פעולה אותם. לקרב כדי העולם אומות אחרי לרדוף שצריכים הכוונה שאין ומובן,
"אז הכתוב: ובלשון ישראל `jetdהקדושֿברוךֿהוא, מבני שדורשים מה גו'"; עמים אל אהפוך) (אני

גוים  "והלכו היעוד יקויים ממילא ובדרך הסביבה, כל את שתאיר באופן תהיה שהנהגתם - הוא
-.228לאורך"

עדיין; העולם נזדכך לא מצרים ביציאת אמנם,

יציאת  דומה [שבזה ממצרים יצאו ישראל בני שכל אלא עוד ולא ממצרים, אמנם יצאו ישראל בני
יצאו  מצרים ביציאת גם וכך מהגלות, ישראל בני כל יצאו לעתידֿלבוא שהרי העתידה, לגאולה מצרים
מדי  הגלויות, בשאר כמו ולא מצרים, בגלות נשאר לא אחד יהודי שאפילו ועד מהגלות, ישראל בני כל

בגלות  יהודים נשארו הגאולה לאחרי שגם כו', בכך.229ויון הכיר לא עדיין העולם אבל ,[

כתיב  ממצרים ישראל בני שיצאו לאחרי שמיד בלבד זו אפילו "וירדפו 230ולא אלא אחריהם", מצרים
אחד" עד בהם נשאר ש"לא באופן המנגד נתבטל שכבר סוף, ים קריעת "231לאחרי הדיוק ישנו הרי ,cr

פרעה" והוא נשאר, אחד אבל בנינוה 232אחד, מלך אחרֿכך שנעשה בתשובה 233, ששב לאחרי וגם ,
הנביא  יונה של ההתעוררות "פרעה".234עלֿידי נשאר -

היציאה  נשלמה לא עדיין הרי שבעולם, הניצוצות בירור עדיין נשלם לא מצרים שביציאת וכיון
הניצוצות  כל יתבררו שאז העתידה, בגאולה תהיה ממצרים היציאה שלימות גמר ואילו ממצרים;

שבעולם.

קדושים  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ג.228) ס, ישעי'
אחש"פ 229) שיחת גם וראה בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה

חמ"ב  שם .(322 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ג
וש"נ. .94 הערה 197 ע'

ט.230) יד, בשלח

כח.231) שם,
עה"פ.232) מבעה"ת זקנים דעת
תקנ.233) רמז יונה יל"ש ראה
ואילך.234) ו ג, יונה ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zenai(oey`x meil)

.eiiga okl mcew wx `l` ,dlra ig`àëä ìáàzeg` z` ycwna £¨¨¨
,ezy` dzne eznaiøñzéàcdltpy xg`l dnaid [dxq`py-] §¦§©

,ezy` zeg` meyn meaileãBî ïðaø eléôàlky ,xfrl` iaxl £¦©¨¨
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המשך ביאול רמס' יבמות ריום לאשון עמ' א



סד

ixg` zyxt zegiyÎihewlb dgiy fi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÈÂ„ÈÂ ˙·ÂÁ ‡ˆÈ Y "È˙‡ËÁ" ¯ÓÂ‡‰

המשתלח  השעיר על הגדול הכהן לוידוי בנוגע
בפסוק  כל1נאמר את עליו "והתודה :zeper ישראל בני

כל רבי mz`hgלכלmdirytואת לומד זה מפסוק ."

עויתי 2מאיר  מתודה) "(כיצד הוא הוידוי סדר אשר
חכמים  וחטאתי". –2פשעתי מאיר רבי על חולקים

אלו  "פשעים הזדונות", אלו "עוונות כי בנימוק
שהתודה  ו"מאחר השגגות", אלו ו"חטאתם המרדים"

השגגות? על ומתודה חוזר המרדים ועל הזדונות על

הוא  הוידוי סדר חכמים לדעת ולכן (בתמיה)";
ופשעתי". ועויתי "חטאתי

בעת  לומר אחד כל מחוייב אשר לוידוי ביחס
הרמב"ם  פוסק תשובה, עושה מתודין,3שהוא כיצד :

ועשיתי  לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא אומר

חזור  איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי וכך כך
וידוי. של עיקרו וזהו זה לדבר

לוידוי 4אך  (בנוגע הרמב"ם מביא הדברים בהמשך
כל  בו שנהגו "הוידוי ביוםֿהכפורים) אחד כל חייב בו

(כולנו) חטאנו אנחנו אבל ieciedישראל, xwir `ede."

בטור  נפסק גם הזקן 6וברמ"א 5וכך אדמו"ר ובלשון ,
סתם7בשולחנו  אמר אם.. :iz`hg.וידוי מצות ידי יצא

שהוידוי  משמע הנ"ל לשון מסתימת להבין: צריך

ופשעתי") "עויתי לומר (מבלי לבד "חטאתי" בלשון
על ו"מרדים"lkמספיק "זדונות" על אפילו 8העבירות,

"חטאתי" הוידוי יספיק מדוע ולכאורה: –
מרדים  על גם בשוגג) עבר שהוא (שמשמעותו

?9וזדונות 

.·

ÈÂ„ÈÂ‰ ˙ÂÓÈÏ˘

"חטאתי" אמירת הוא הוידוי" ש"עיקר פי על אף
לכתחילה, אמנם – וידוי" "מצות חובת ידי יוצא ובזה
לומר  צריך הוידוי, מצות את בשלימות לקיים כדי
עויתי  חטאתי השם "אנא מהרמב"ם) לעיל (כנזכר
איני  ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי כו' פשעתי

המצות  בספר מזו: יתירה זה". לדבר אומר 10חוזר
("ויבקש  כפרה בקשת גם כולל שבוידוי הרמב"ם,

).11כפרה"

"עיקר  א) עניינים: שני יש שבוידוי איפוא, נמצא
סתם  לומר מספיק שלזה הוידוי") "מצות (או הוידוי"

ב) כמה zenily"חטאתי". עוד נכללים שבזה הוידוי,
(כנ"ל). פרטים

מצות  לכללות בנוגע גם מוצאים לכך בדומה
את כוללת היא ו zevnהתשובה: zenilyהתשובה,

בארוכה); ואילך ה' סעיף (כדלקמן התשובה במצות

פרט  (לא הוא הוידוי ועניין מאחר כי לומר, ויש
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כא.1) טז, פרשתנו
ב.2) לו, יומא
ה"א.3) פ"א תשובה הל'
ב.4) פז, יומא ע"פ ה"ח. פ"ב שם
סתר"ז.5) או"ח
שם).6) במג"א הובא משל"ה להעיר (אבל ס"ג שם
ד.7) סעיף שם
פשענו 8) עוינו גם לומר שצריך כתב שם פ"ב תשובה הל' בלח"מ

או"ח  פר"ח גם וראה רפ"א*. לעיל שמפרש מה על סמך שהרמב"ם אלא
שסד. מצוה מנ"ח סק"ה. א"א שם פרמ"ג (בסופו). סק"ג שם

שם) ורמ"א בטור (וכן אדה"ז בשו"ע wxשכוונתוgxkenאבל
מזכיר אינו (שהרי ב llkל"חטאתי" פשעתי ג"כ xwirעויתי וראה הוידוי).

מדרז"ל. וידוי ע' הקמח כד

תמצא 9) ע"כ כלל שם חטאת ל): (טז, פשרתנו מראב"ע להעיר אבל
הזדון. ועל השגגה על

בעת 10) (בוידוי שסג סי' יראים שסד. מצוה בחינוך וכ"ה עג. מ"ע
התשובה": ב"גדרי רפ"ד התשובה שער הלבבות ובחובת חטאת). הבאת
להמאירי  התשובה בחבור ועד"ז עליהם. המחילה ויבקש בהם שיתודה
האמונות  (בס' וברס"ג התשובה". "תנאי בארבעה פ"ח) א' (מאמר

הזכיר התשובה" "עניני בד' פ"ה) מ"ה (ולא wxוהדעות כפרה" "בקשת
וידוי**). –

כו' והסמ"ג הרמב"ם הזכירו "לא פ"א: לאדה"ז מאגה"ת ולהעיר
dlignרק zywae iecied ותשובה וידוי מצות להצ"צ ובסהמ"צ .***"

כו'****. פ"א ברמב"ם כדאי' מחילה בקשת הנק' הוידוי רפ"א:
המחילה.11) ויבקש לפנינו: ובדפוסים קאפח. בהוצאת כ"ה

."('nebe :e`) 'lek ep`hg epgp` la`" `qxibd (c"kyz milyexi m"anxl "rcnd xtq"a epnqp) i"zke miqetc k"ekay hxtae (*
.(an dyxt b"qx v"ndql `lxrt t"ixd xe`ia d`x) ely zevnd oipna iecie dpn `le (**

.f"g`ly b"dey d`xe .dlign zywa (yexita) xkfp `l (fh r"n) b"nqa ixdy ,b"nqdl `le (v"ndqa) m"anxdl wx ezpeek dxe`kl "dlign zywa"a (***
.("myd `p`" zxin` c"r) my g"pnn xirdle .my (b"nqa f"cre) m"anxay "(myd) `p`"l dpeekd ile`e ."dlign zywa" xkfp `l my m"anxa ixdy w"rve (****
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צריכה  שבלב שהתשובה – אלא) בתשובה, צדדי
בדיבור  שני 12להיאמר יהיו בוידוי שגם בהכרח לכן –

" א) אלו: אתxwirענינים המבטא xwirהוידוי"
התשובה  באגרת הזקן אדמו"ר בלשון (או :13התשובה

zevn(ב מתבטאת zenily14התשובה); בו הוידוי,

הנ"ל 14שלימות  הפרטים כל נדרשים ובזה – התשובה
בוידוי.
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מחלוקת  את ולבאר להקדים  יש זה, להבין כדי

כפרה":15התנאים  "חילוקי אודות

עזריה  בן אלעזר ר' את חרש בן מתיא ר' "שאל

ישמעאל  רבי שהיה כפרה חלוקי ארבעה שמעת ברומי
עבר  ואחד. אחד כל עם ותשובה הן שלשה אמר דורש.

עבר  כו' לו שמוחלין עד משם זז אינו ושב עשה על

ויוםֿ תולה תשובה תשובה, ועשה לאֿתעשה על
ביתֿדין  ומיתות כריתות על עבר כו' מכפר הכפורים

ויסורין  תולין ויוםֿהכפורים תשובה תשובה, ועשה
לא  כח אין בידו השם חילול שיש מי אבל כו' ממרקין

ביסורין  ולא לכפר ביוםֿהכפורים ולא לתלות בתשובה
כו'". ממרקת ומיתה תולין כולן אלא למרק

בן  אלעזר ר' גם הרי המפרשים: כך על שואלים
מונה אומר `draxעזריה ומדוע כפרה, חלוקי

הן"? ש"שלשה

ביאורים: שני כך על נאמרו

המהרש"א  בפירוש 16א) נאמר (וכך מפרש
צריכה 17בירושלמי  שהיא מכיוון עצמה, תשובה אשר ,(

כאחד  נחשבת היא אין ואחד", אחד כל "עם להיות
miweligd 18בכפרה" ;iwelig:שלושה רק הם כפרה"

ומיתה. יסורים יוםֿהכפורים,

ה"עקידה" של פירושו כפרה"19ב) שב"חילוקי –
(לפי  בחייו" בהם יתכפר "האדם אשר אלה רק נמנים
בעליֿ אלא כפרה חלוקי למנין נכנסים המתים ש"אין

חיים" שהם נמנה 20תשובה השם חילול אין ולכן ;(
כפרה" ה"חילוקי דבר 21בחשבון הוא השם חילול כי ,
ימותון". עד יכופר ש"לא

הקשיים  לפי 22אחד הוא: המהרש"א בפירוש
שהשינוי יוצא, בן yecigdeפירושו אלעזר ר' של
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כמשנ"ת 12) להרמב"ם, המצות במנין נמנה וידוי מצות שרק ועד
בש"ס  וביאורים חידושים ואילך. 18 ע' חל"ח [לקו"ש במ"א בארוכה
ס"ע  (ולקו"ב ועיי"ש ואילך. מב ע' ח"ב לתניא בלקו"ב גם נדפס – סי"ח.
המתודה  ד"כל ה"ג) פ"ב (שם הרמב"ם במ"ש הביאור שזהו ואילך) מא
כי  – כו'" בידו ושרץ לטובל דומה ה"ז לעזוב בלבו גמר ולא בדברים
בדיבור, שבלב התשובה ביטוי ענינו שוידוי איך מובן זו דוגמא ע"י

עייש].
פ"א.13)
ע'14) תש"ד סה"מ ואילך. סע"א נ, ח"א (לקו"ד מהמבואר להעיר

שופר. תקיעת בעת בלחש יתודה בענין (30
(כדלקמן 15) בשינוי – (וש"נ) יומא סוף ירושלמי וראה א. פו, יומא

תוספתא  וראה פ"י. משלי מדרש ה. פכ"ט, דר"נ אבות .(17 והערה בפנים
ז. כ, יתרו מכילתא ט. פ"ד, יומא

שם.16) יומא הרי"ד בפסקי וכ"ה שם. חדא"ג
הם17) ("ג' התשובה").uegשם מן
וכפרש"י 18) אחד", כל עם ותשובה הן "ג' הגמרא לשון כפשטות

מן  אינה תשובה "אבל – שם) בחדא"ג (כמ"ש שם יומא א"ל ד"ה
.21 להערה הג' שוה"ג וראה לכולן". צריכה שהיא החלוקין

יוהכ"פ 19) בתוספות הובא ראה. ועתה ד"ה סג שער פרשתנו
הל' בכס"מ מפרש שכן (ושם, שאל ד"ה שם יומא חביב) (למהר"ם

ה'. לנר בהקדמה המאור מנורת דעת מוכח וכן עיי"ש). ספ"א, תשובה
שם.20) יוהכ"פ תוספות
אפשר 21) מ"מ – שם) רש"י (לשון לכולן" "צריכה שתשובה ואף

צריך דבמ"ע מכיון (א) כי: כפרה"*, בה"חלוקי הרי wxלמנותה תשובה,
דתשובה שם.calזה הרי"ד פסקי גם וראה בפ"ע. חלוקה הוי מכפרת

אחר  באופן התשובה צ"ל כפרה מהחלוקי אחד דבכל את"ל בפרט (ב)
שבמ"ע  דזה ודאי הרי וכו')**, יותר חזקה תשובה – חמורות (בעבירות
זו  תשובה דומה שאינה (מכיון בפ"ע חלוקה הוי מכפרת לבד תשובה
כפרה" "חלוקי – קצת ודוחק (ג) כפרה). חלוקי בשאר שצ"ל להתשובה

דברים (לא חלוקיmixtkndפירושו כ"א) ,zexiard לעונש (לא בנוגע ***
ד'. שהם לכפרתם, כ"א) – וכו' קרבנם שלהם,

מה 22) גופא ראב"ע בלשון מודגש העקידה לפירוש שרק ע"ז נוסף
חלוקים  הג' מונה כו'" הן "ג' אמרו לאחרי תיכף כי – חלוקים הג' הם

" מסיים ואח"כ כו'", ב"ד ומיתות כריתות כו' ל"ת כו' עשה על `la"עבר
תוס' גם וראה להקודמו. במשך אינו שלפעמים חדש ענין על (המורה

כו'": בידו השם חילול שיש מי שם) יוהכ"פ
ש" נמצא, המהרש"א לפירוש odמשא"כ 'b– קאי "`l הבבא על

(ומפסיקה לא skizשבאה כו'" ל"ת על "עבר מהבבא מתחיל כ"א ח"ז,
כו'")! עשה על "עבר הבבא ביניהם

הבבא  על קאי ולא כו'" הם "ג' (א) – הלשון בירושלמי שגם [ואף
חילול  גבי (ב) ,(17 והערה בפנים (כנ"ל כו'" מ"ע על "עבר שלאח"ז

" כו'",`laהשם ש"ש בו שנתחלל מי
שם על yxetn"uegהרי ד"עבר לטעות מקום ואין התשובה" מן

הול"ל  כן כוונתו אם בבבלי, משא"כ הם"****: ב"ג' נכלל כו'" מ"ע
" כ"א) אחד", כל עם "תשובה (כבירושלמי)].ueg(לא התשובה" מן

k"d`lae (*gxkendpeny my (`zlikne) `ztqeza ok yxtldrax`.'ek dyr lr xar (mb) 'ek dxtk iwelg
daeyza ay m` :`"it `"g `ipz oiir (**'ie`xd'ekdxtk iwelg dylya.'ek

.18 dxrd d`x la` .("dfl dkixv dpi`e dfl dkixv `idy dxiar yiy") l"` d"c .("ozxtka oiwelgy") dxtk iwelg d"c my i"yxta rnyn oke (***
" my yxetn ixdy ,"dxtk iwelg"da llkp `ly zerhl mewn oi` ± myd leligc `aaa "la`" azeky `nei `ztqeza oke (****drax`."dxtk iwelg

.(zvw `"e`a my t"kdei 'qez d`xe) miptak ,ixwir oipra f"ptly zeaa 'bn dpey myd lelig q"eqy oeikn `ed ± "la`" (my `ztqeze inlyexia) yibcny dne
.n"k`e .l"i cere
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" ולא – הן" (ש"שלושה כפרה")`draxעזריה חילוקי
– הכפרה בענין חידוש ואינו להלכה, הנוגע ענין אינו
אלעזר  ר' העונה והן חרש בן מתיא ר' השואל הן כי
עשה" על "עבר שכאשר אחת, בשיטה הנם עזריה בן
רק  מסתכם ביניהם והחילוק – לבדה בתשובה די
חילוקי  בין נמנית תשובה גם האם הדברים, בחשבון

לא  או ;23הכפרה

מתיא  ר' בין המחלוקת בסיס מהו להבין: יש עוד
בתוספתא  נאמר (שכדבריו חרש הסובר 24בן (

ובין `draxש" בכללם, ותשובה מאחר כפרה" חילוקי
הן"? ש"שלושה הסובר עזריה בן אלעזר ר'

שב"שלושה  ה"עקידה" לומד אלה, שאלות מכח
ובזה  השם, חילול את עזריה בן אלעזר ר' שולל הן"
מיתה  לאחרי אבל דוקא, מחיים היא שכפרה מחדש,

כפרה" בו] שייכת [=לא ביה שייכא .25"לא

ביאור: דרוש ה"עקידה" של לפירושו גם אך
ש"לא רק הוא השם בחילול וגם crמכיוון xteki

עלֿידי  עזריה בן אלעזר ר' לדעת גם אבל ימותון",
עלֿכלֿפנים  כפרה ישנה ו"אין 26מיתה הנשמה, עבור

חסֿושלום זה על לענשו כו' דבר לו mleraמזכירין
`ad"27 להלכה ההבדל מה סוף כל סוף כן, אם –28

עזריה? בן אלעזר ור' חרש בן מתיא ר' דעת בין

.„
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התשובה': 'אגרת בתחילת כותב הזקן אדמו"ר
עם  ותשובה הם כפרה חלוקי שלשה יומא בסוף "תניא
– הפיסקאות שלושת את כך אחר ומביא אחד", כל
כו' לאֿתעשה מצות על עבר כו' מצותֿעשה על "עבר

" ומסיים – כו'" ביתֿדין ומיתות כריתות על crעבר
`ziixad oeyl o`k– "`le הפיסקא את כלל מביא

הוספת  עלֿידי מרמזה לא (ואפילו השם חילול אודות
ביתֿ ומיתות כריתות על "עבר הפיסקא לאחר "וכו'"

דין").

ר' שבדברי לומד, הזקן שאדמו"ר מובן, מזה
" עזריה בן (dylyאלעזר לשלול כוונתו – l`הן"

אלא) המהרש"א, כפירוש כו'", עשה מצות על "עבר

ה"עקידה"). (כפירוש השם חילול

ב"אגרת נוגע מה מבאר daeyzdלכאורה: בה – "

התשובה  ועבודת התשובה" "מצות את הזקן אדמו"ר
רק  אשר להקדים – כו' הסוד פי ועל נגלה פי על

השם  חילול אשר ובהדגשה הם" כפרה חלוקי "שלשה

epi`?בכלל

את  שמביא בכך הנותנת: היא כי לומר, ניתן

מדגיש dxtk"חלוקי התשובה' 'אגרת בתחילת מיד "
שמביאה  מה היא התשובה ששלימות הזקן, אדמו"ר

dxtk התשובה באגרת מביא תעניות 29[שלכן עניני גם

נכלל  זה שכל לפי – כפרה לגמר הנדרשים וכו'
ז'. סעיף וכדלקמן התשובה], ושלימות בתכלית

כפרה, חלוקי "שלשה רק שישנם שמדגיש, ובזה
השם ענין `epiוחילול כי להסביר, כוונתו – בכללם

מצות מ(שלימות) חלק המהוה (שלכן daeyzdהכפרה
כתכלית  כפרה כלומר – התשובה") ב"אגרת לבארו יש

בכפרה רק הוא – (ולא efהתשובה מחיים הנעשית

שאחד  לפי מיתה), לאחר הבאה השם חילול על כפרה
מחיים  הוא שעניינה – הוא התשובה מצות מעיקרי

ח'. סעיף כדלקמן דוקא,

.‰
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זה: בכל והביאור

יומא, סוף של הברייתא את שמביא לאחר מיד

מצות  והנה התשובה'): ב('אגרת הזקן אדמו"ר אומר
שיגמור  בלבד.. החטא עזיבת היא התורה מן התשובה

יעבור  ולא כו' לכסלה עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו
כו'. המלך מצות עוד

היא  התורה מן התשובה "מצות הלשון מדיוק
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חלק.23) ר"פ סנהדרין לירושלמי קרבן שירי ראה אבל
באופן היא בכאו"א שהתשובה כיון דלרמב"ח לומר אפשר `xgגם

ב  תשובה למנות אפשר (21 הערה לראב"ע iwelg(כנ"ל משא"כ כפרה,
מה" אינה לכן בכאו"א שווה ובנקודה בעיקרה היא שהתשובה iwelgכיון

כפרה",
כיון  לאחת נחשבות בכהנ"ל שהתשובה לומר גדול דוחק ה"ז – אבל
לעיל  (נעתק אדה"ז ומלשון בהבפועל). (משא"כ בנקודתה היא ששווה

ד  לראב"ע שגם מוכח, הנ"ל) להערה הב' יש b'בשוה"ג הן כפרה חלוקי
כפרה. מהחלוקי בכ"א התשובה באופן חילוק

ראב"ע.24) מענה לאחרי גם זו דעה בטלה דלא מובן ומזה שם.

שם.25) העקידה לשון
עצמות 26) הוא אינו המות אחר כי כפרה.. בו זכרו "לא שם: בעקידה

שהרי  ביאור, צריך אבל מהראשון". נבדל במציאות הוא אבל האדם..
xwir,להגוף גם נוגעת – מיתה לאחרי שהכפרה (ועוד נשמתו הוא האדם

אותם  ודן בגוף וזורקה נשמה "מביא ע"ב) ריש צא, (סנהדרין כמרז"ל
כבפנים. נראה ולכן כאחד").

רפ"ב.27) אגה"ת – אדה"ז לשון
בתחה"מ.28) כשיקום להגוף בנוגע דנפק"מ לומר גדול ודוחק
פ"בֿג.29)
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החטא הזקן calaעזיבת שאדמו"ר בפשטות, מובן "
את בזה מ"עזיבת lkשולל (חוץ הענינים שאר

ווידוי. חרטה גם – החטא")

הלבבות" "חובת בספר גם 30– כי אמנם, נאמר
על  (וקבלה החטא לעזיבת בנוסף והוידוי, החרטה

הנם וכ"ixcbnלהבא), התשובה"i`pzהתשובה; גדרי
שם  ב'שערי 31מונה יונה רבינו (וגם ענינים עשרים

כ"32תשובה' הדברים שלושת את zeceqiמונה
התשובה" כ"עיקרי ענינים ועשרים );33התשובה",

התשובה  שמצות אומר הזקן שאדמו"ר מזה אך
החטא "עזיבת הגם calaהיא היא: דעתו כי מוכח, "

מ" הנם ווידוי ו"יסודות ixcbשחרטה התשובה"
עצם  אינם זאת עם – עצם 34התשובה" התשובה.

החטא "עזיבת הוא עלֿידי cala"35התשובה ולכן ,
חובת ידי יוצאים בלבד החטא zevnעזיבת

התשובה.
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) בעיקר היא התשובה מצות מדוע l`הטעם
על  בלב גמורה ההחלטה אלא) כו', העבר על החרטה
לפי  הוא – חטא שום על יותר לעבור לא להבא,
על  שתפעל בכך להתבטא צריכה התשובה שמצות

adle`האדם o`kn צדיק ויהיה רשע מלהיות שיחדל :
אך החטא xarlבנוגעl`גמור; לו ויתכפר שיימחל ,

.xaraשעשה

(גם) התשובה עלֿידי באה בפועל אומרת: זאת
זה אין אך העבר, על התשובה.wlgכפרה מעצם

הקדושֿ שרצה אלא זאת אין לומר: יש מזו ויתירה
שבשעה לו.mc`dyברוךֿהוא יכפר – תשובה יעשה

ב"יסודות  הכולל יונה, רבינו אפילו [ולכן,
– ה') סעיף (כנ"ל ווידוי העבר על חרטה התשובה"

זאת מונה `oiעם מכיוון 36הוא כפרה. בקשת ביניהם
של ענין היא כפרה גם dltzשבקשת תשובה בעשיית ,

החטאים  על שיכפר מהקדושֿברוךֿהוא ;37מבקשים
התשובה].`oiאך מגדרי היא

תוצאה אפילו אינה כפרה מזו: zigxkdיתירה
אינה  שלגמרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה – מהתשובה

בתשובה  כמו 38מעכבת עבירות שישנן מזה, כמוכח ;
מתכפר  שאינו – ממזר" ממנה והוליד הערוה על "בא

כו' ויסורים יוםֿהכפורים עלֿידי פי 39אפילו על ואף ,
רשע, להיות מפסיק הוא תשובה עושה כאשר מיד כן,

עמך" מעשה "עושה .40ונחשב

.Ê
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גם  התשובה" ב"אגרת הזקן אדמו"ר מביא זאת, עם
מובן, שמזה ד'). סעיף (כנ"ל לכפרה הקשורים ענינים

התשובה. במצות נוגעת הכפרה שגם

התשובה  א) ענינים: שני ישנם בתשובה בזה: והענין
dnvr,mc`dy.כנ"ל ולהבא מכאן – הוא וענינה עושה,

(ומסובב zilkzd41ב) מהתשובה,42והמבוקש (
שיהיה  עד עוונותיו, על לו יכפר שהקדושֿברוךֿהוא

החטא" כקודם יתברך לפניו וחביב זה 27"מרוצה ומצד .
שאר  גם החטא") "עזיבת עם (ביחד להיות צריכים

וכו' וידוי העבר, על חרטה – התשובה" .43"גדרי
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רפ"ד.30) התשובה שער
פ"ה.31)
דלעיל 32) התשובה וחבור ברס"ג ועד"ז (סי"ט). הח' בעיקר א' שער

.10 הערה
ואילך.33) ס"י א' שער
חצי 34) למ"ד – איסור משהו בלעו"ז: – בהלכה דוגמא מעין י"ל

מה"ת. וכו') (לאוכלו מותר שיעור
היא 35) ומה ה"ב): (פ"ב תשובה הל' הרמב"ם מלשון להעיר

שלא  בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה
כו' עוד oke.51יעשהו הערה לקמן וראה כו'. שעבר על יתנחם

שם 36) ומאירי הלבבות בחובת אשר ולהעיר הנ"ל. ברס"ג משא"כ
התשובה". ("תנאי") ב"גדרי מחילה בקשת הזכירו

הט"ו37) "העיקר פ"א רחמים dltzdעיי"ש ויבקש השם אל יתפלל .
עיי"ש. עונותיו", כל את לכפר

עיי"ש.38) ב. מט, קידושין מש"ס כן (ומוכיח שסד מצוה מנ"ח עיין
חת"ס  תשובת ועייג"כ סקמ"ד). סל"ח אה"ע לשו"ע מחוקק חלקת וראה

(להמבי"ט) אלקים בית כא. תשובה תשל"ג) (ירושלים תשובות" "קובץ
פ"ב. התשובה שער

ב.39) כב, יבמות (במשנה). א ט, חגיגה
שם.40) יבמות
(41– המצות כבכל – שנקודתה epeeivyאף df miiwl.תשובה לעשות
ש 42) שייכת mvrואף (שאינה בלבד" החטא "עזיבת היא התשובה

היא הכפרה מ"מ, – ו' סעיף כנ"ל לכפרה), מעצם zaaeqnלכאורה
עזיבת  ע"י כי שלה), ותכלית המבוקש להיות היא יכולה (שלכן התשובה
צדיק  הפכית: מציאות מזו (ויתרה אחרת מציאות (בדוגמת) נעשה החטא

–jtid ע"ז דבר* וחצי דבר יזכירוהו אפילו או יענישוהו ואיך – דרשע)
ור"ן `xgשנעשה טז) (מ"ע סמ"ג – דין גזר דמבטל השם שינוי (ע"ד

ב). טז, לר"ה מהרש"א בחדא"ג הובאו
ועוד,43) להרמב"ם ס"ל שלכן היא zywayוי"ל הוידוי כפרה בכלל

כיון  – (34 בהערה ובהנסמן 10 והערה ס"א לעיל (ראה התשובה וגדרי
תשובה. של והמבוקש התכלית שזוהי

.(a ,r w"a t"r) a"tx z"db` oeyl (*
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אף הואyweandy[ברם, (על dxtkבתשובה
אינה  התשובה כאשר גם כאמור, זאת, עם העבר),
התשובה  מצות את מעכב זה אין לכפרה, מביאה

העיקרית  ותוצאתה פעולתה את לא (שהיא 44ואפילו
ולהבא)]. מכאן

.Á
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של  שיטתו את להבין ניתן כה, עד המבואר לאור
השם" "חילול את המשמיט עזריה, בן אלעזר ר'

הכפרה: מחילוקי

כנשמות  הזה בעולם דוקא הוא המצות קיום כידוע,
וכדרשת le`בגופים, מהגוף. צאתם לאחר בגןֿעדן

הפסוק  על חפשי.45רז"ל במתים

כך meiwyוכשם בגוף, הנשמה בהיות הוא המצות
בנוגע גם d`vezleהוא dlertl קיום של העיקרית

הקיום, לאחרי הבא לשכר כאן הכוונה (אין המצוות
תכלית ocrÎobaלנשמה את מקיים האדם כאשר אלא:) ,

קוני  את לשמש נבראתי אני – תהיו 46בריאתו ואתם ,
קדוש  וגוי כהנים ממלכת החסידות 47לי בלשון הרי –

המצוות  מצוה השם עם וחיבור בצוותא נעשה ְֶַהוא
"צוותא" מלשון בנשמה 48("מצוה" אור ממשיך הוא ,(

הגוף  את מזכך שהוא עד בגוף, מלובשת שהיא כפי
לאלוקות.49עצמו  כלי שיהיה ,

העובדה  התשובה": ל"מצות בנוגע גם מובן מכך
(בעיקר) הוא – "כפרה" הוא ותכליתה בה שהמבוקש

בגוף  מלובשת שהיא כפי בנשמה הנעשית הכפרה

עצמו  מכך 50ובגוף כתוצאה הנעשית הכפרה לא אך ;
עניןdzinש" שגם (למרות כפרה dfממרקת" שתהיה ,

תשובה). עלֿידי נעשה מיתה, עלֿידי

האומר  עזריה בן אלעזר ר' של החידוש איפוא זהו

"dyly כפרה עניני אודות מדבר חרש בן מתיא ר' הן":

חילול dxtkבתור גם כפרה, חלוקי ארבעה מונה ולכן .
עבור כפרה ישנה זה במקרה גם כי ,dnypdהשם,

הגוף; מן צאתה לאחר עלֿכלֿפנים

עזריה  בן אלעזר רבי ענין 51אך אודות מדבר

למצות הקשור הוא daeyz52הכפרה מזו: יתירה (או

עלֿידי  כיצד עצמה, התשובה לענין ביחס מדבר
לשבין" הוא "מנקה – "ונקה" נעשה ולכן 53תשובה ,(

שכפרתם  מהם אלה – כפרה חלוקי שלשה רק מונה
miign לפעולה ביטוי היא זו כפרה שרק לפי ,

התשובה  מצות של בכלל),54(העיקרית) המצוות (ושל

כנ"ל.
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(44c"re רמב"ם) צרכיו בקשת שענינה בתפלה, מצינו ממש) (ולא זה
שעל המצוה א) ענינים: ב' בה שיש ועוד), תפלה. הל' –mc`dריש

ב) כו', ולהתפלל ומ"מ d"awdyדתפלה,yweandלבקש בקשתו: ימלא
רמב"ם  טו. א, (ישעי' נאמר עליו כי – בקשתו תמולא שלא כשיודע גם
פשוט  הרי – שומע" אינני תפלה תרבו כי "גם ה"ז) פ"ז תשובה הל'

.119 ע' חכ"ב לקו"ש וראה התפלה. מצות מקיים שבתפלתו
וש"נ.45) א. ל, שבת ו. פח, תהלים
בסופה.46) קידושין
י.47) יט, יתרו
ועוד.48) ואילך. ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת
פל"ז.49) תניא עיין
ב 50) גם להגוף*`oteונפק"מ ששייך באופן שצ"ל – התשובה

הייתה  סע"א) יז, (ע"ז נשמתו" שיצתה עד בבכי' ש"געה ראב "ד ותשובת
יג)). ז**, (ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ספמ"ג, תניא (ראה שעה הוראת ע"ד

ותעניות סיגופים ע"י לא וגם פש"ב: תער"ב המשך הגוף mixaeyyוראה
כג). ע' יום היום – הבעש"ט תורת (ראה

לו  ד"אסור הענין אדה"ז למ"ש הפנימי טעם שזהו י"ל ואולי
באגרת כו'" בתעניות (בנוגע daeyzdלהרבות שם דמ"ש וי"ל (פ"ג).

הוא בצדקה" "יפדה וכו') רנ"ב על העודפים הצומות (ולא weca`למספר
lekiy.ואכ"מ בצדקה). לפדותם

(שבת 51) בבהמות ועשיר ונשיא החסד איש כהן, הי' אשר להעיר
ולהעיר  – ב. לב, (סנה' ישיבה ראש בתור שמוזכר רמב"ח משא"כ ב), נד,

חוקת). לפ' הוספה – באבער – מתנחומא
(52" מדגיש `cgשלכן lk mr daeyze."
הוא53) כו'" רמב"ח ש"שאל ואת"ל שם. הברייתא jyndיומא

(לר"י  המוסר ס' שם. בע"י ג"כ קצת (כדמשמע כו'" לשבין הוא "מנקה
מפרש  בבבלי דראב"ע מפרש שאדה"ז מה ביותר יומתק – פ"ב) כלץ)

בשייכות כפרה חלוקי הברייתא daeyzlהג' המשך הוא כי (כבפנים),
התחלת  שם הובאה שלא בירושלמי משא"כ כו'": לשבין הוא ד"מנקה

הכפרה חלוקי ראב"ע `mpiהברייתא, גם ולכן התשובה, לענין בשייכות
כפרה. חלוקי בכלל הוא השם שחילול מודה

יש  – כרמב"ח) ד ', (ולא כפרה חלוקי ג' רק מונה שראב"ע [ומה
שבאה  מכיון חידוש, היא בהן שהכפרה החלוקות רק שמונה לומר,

dlrnln מכיון (כ"כ), חידוש בה אין תשובה, שמצד בכפרה (משא"כ
ועוד  ב). רלג, (להרימ"ט) בצפע"נ מש"כ ע"ד עונותיו. ותיקן שב שהאדם

ואכ"מ]. י"ל.
תכלית 54) שהיא [שהכפרה ראב"ע לפי כי בפועל. גם שנפק"מ וי"ל
daeyzd ד הכלל וע"פ דוקא], מחיים xacהיא jl oi` בפני שעומד

שיכולהתשובה כ"א צדיק, שנעשה רק לא בזה החטא,owzl[שהכוונה
השם  בחילול שגם לומר, צריך – וספ"ט] רפ"ד באגה"ת כדמוכח כפרה,

כפרה א'miignאפ"ל שער לר"י בשע"ת כמבואר – שונים אופנים (ע"י
ואילך. סע"ב קכ, זח"ג וראה סט"ז. שם ס"ה. ד' שער (סמ"ז). הי"ז עיקר

ועוד].

.epzyxt yix g"de` d`xe .aey ila `evx 'eb mzaxwa 'ita (a"kyz ,z"dw) h"nxz ,zen ixg` d"cn xirdl (*
.dqkzi dnae a"derl `a dna uxzl `ed ± al mildz l"fix`dl mihewild 'qae z"la k"yne (**
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ב"אגרת כך, אדמו"ר daeyzdומשום מבאר בה ,"
הוא  מביא לתשובה, הקשור הכפרה ענין את הזקן

"dylyהשם וחילול כפרה" בכללם.`epiחלוקי

.Ë
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(א) – אלה עניינים שני ישנם שבתשובה כשם
שלימות dnvrתשובה (ב) ולהבא. מכאן הוא שעיקרה ,

על והכפרה התיקון את המביאה כך xardהתשובה, –
שבלב  שהתשובה (שעניינה הוידוי למצות בנוגע גם
יש  בה גם אשר ב') סעיף כנ"ל בדיבור, ונמשכת באה

אלה: עניינים שני

"חטאתי",xwir(א) אמירת היא הוידוי ("מצות")
התשובה" "מצות מתבטאת שבזה על 55לפי קבלה –

שעשה 56להבא  שהמעשה בעובדה מכיר והוא מכיוון :
שלא hg`היה מחליט שהוא הדבר כוונת ממילא ,

נוספת. פעם כן לעשות

כאן משתמעת לא עדיין העבר,dhxgאך על נכונה
בעיקר  המתייחס – "חטאתי" ובאמירתו מאחר
ברצון  עבירה שעבר מודה הוא אין – ל"שוגג"
שעל  אלא זאת (אין בכך אשם באמת הוא וכי ובידיעה,
עבירה  בעולם, תקלה נגרמה – ידיעתו בלי אך – ידו
כך  על וגם עולם, של מלכו המלך מצות על והעברה
הוא  שאין ובשעה תירוצים); כמה לו להיות יכולים
רגש  שום אצלו מעורר הדבר אין בכך, אשם מרגיש

חרטה. של

בדיבור zenily(ב) מבטא שהוא – הוידוי מצות
(– התשובה שלימות שהוא dhxg(את ועד העבר, על

(דבר  כך על מחילה מהקדושֿברוךֿהוא מבקש
דעות  כמה לפי ).57המחוייב

יוצאים  לבד "חטאתי" באמירת מדוע מובן ובזה
שבזה  לפי – הזדונות על גם וידוי מצות חובת ידי

(ש)היא  התורה מן התשובה "מצות את האדם מבטא

בלבד". החטא עזיבת
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קשורים  – תורה גופי דתורה, בנגלה הענינים כל

דאורייתא  נשמתא משתלשלים 58עם – מזו ויתירה ,
ששתי  מובן, ומזה התורה. ("נשמת") בפנימיות מענינם

– בברייתא –`draxאוdylyהשיטות כפרה חלוקי

וחסידות. קבלה פי על – התורה בפנימיות דוגמתם יש

וארבע  שלוש המספרים של מבאר 59בעניינם ,

בחינות,60הצמחֿצדק  שלוש ישנם ב"כלים" כי
אורות  בחינות (שלוש בחינות ארבע – וב"אורות"

הנעלים  אורות – הרביעית והדרגא בכלים, המתלבשים

בכלים). מהתלבשות

דרגות: לשלוש כללי באופן העולמות נחלקים לכן,

ענינם שהעולמות לפי – ועשיה יצירה milkבריאה
אורות, שעיקרו האצילות זה).`epi(ועולם במנין נכלל

חרש  בן מתיא ר' של שיטותיהם יובנו זה פי ועל
עזריה: בן אלעזר ור'

בקבלה  ד'61מובא כנגד הם כפרה חילוקי שארבעה

ועשיה) יצירה בריאה, (=אצילות, אבי"ע עולמות
יצירה, – לאֿתעשה" "מצוות עשיה, – עשה" "מצוות
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"מחטיא שפירושו – השם שחילול דזה י"ל (רש"י `mixgואולי "
(ד"ה  רש"י מ"ש ע"ד הוא מחיים כפרה לו אין – שם) יומא חה"ש ד"ה
לתקון) יכול שאינו ממזר דהוליד העון לענין – ב כב, יבמות השתא

xkfpeד"עונו ielb שמחזיר שעי"ז י"ל, וא"כ קיים)": שממזר זמן (כל
ש"ש ומקדש שהחטיא אותם גלוי mdaבתשובה "עונו אין שוב שעי"ז ,

סע"ד. מב, (ח"ב לאדהאמ"צ בשע"ת ועדמ"ש כפרה*. לו יש ונזכר",
כל  פתאום.. ומתו א'.. בבע"ת שהי' ה"מעשה סע"ד) נד, ח"א גם וראה

כו'". מעונו הנולדים ממזרים
(55" גם שמ"מ, התשובה xwirאלא במצות מעכב אינו הוידוי"

קבלה החטא, עזיבת (שהיא הל'alaעצמה ריש ספר קרית ראה – (

.36 הערה דלעיל מנ"ח תשובה.
הדוגמא 56) מביא ה"ג) פ"ב תשובה (הל' שהרמב"ם זה יומתק ובזה

ו)לא בדברים ש"(מתודה למי בידו" ושרץ laד"טובל xnbaefrl ea ולא) "
.12 הערה לעיל ראה – ה"ב) כדלעיל "חרטה" כאן הזכיר

(57.10 הערה לעיל נסמנו
א.58) קנב, זח"ג ראה
ויצא.59) ר"פ עה"ת מצפע"נ להעיר
עיי"ש 60) ואילך). תתקעט ע' בלק (אוה"ת ס"י אדם מיני ג' דרוש

לקמן. בהבא
כא.61) הקדמה הגלגולים שער

xirdle .39 dxrda l"pdn k"ykna ,`hegd ze`ivn (26 dxrda `aed ± dciwr d`xe) dlha dzin i"r ik ± "xkfpe ielb" oiicr oerdy s` ± zwxnn dziny dne (*
dpyn) lrad zzina r"` dpew dy`dc dfa dxaqddn xirdle] .(jli`e `"rq ,`v oixcdpq) 'ek "`neq"e "xbig"d lynk ,r"ta (sebd e`) dnypd yiprdl oi` llkay

iptn) `edy ± (oiyeciw yixoicdzindy ±dxizn.[aÎ` ,`q z"cdn p"rtv ± lrad ze`ivn dlhay ± irah ze`ivn iptn (e` ,
mcew e`) xfnn cilede dexrd lr `aa mb f"tr :r"v dxe`kle]zayd'eke i"yxne ,(`hegd ze`ivn dlha ixdy) zwxnn dzin l"v (ezeyxn d`viy s` ± dlifbd

.(dlifbda ely 'iyrd gke) ciledy cleda ely zetzeyd wlg miiwy l"i ile`e ?"miiw xfnny onf lk" xtkzdl el t"``y rnyn
mkl dfd oerd xteki" weqtdy rnyn dxe`kly a ,cn b"gfn xirdle ±oezenz cri`w "mb.[(mpdib mb jixvy my siqeny `l`) xfnn ciled lr
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– השם" "חילול בריאה, – ביתֿדין" ומיתות "כריתות
אצילות.

ישנם  בו אשר האור, אודות מדבר חרש בן מתיא ר'
מונה לכן בחינות, ואילו `draxד' כפרה; ר'חלוקי

רק  מונה ולכן הכלים, אודות מדבר עזריה בן אלעזר
dyly שהוא השם חילול מונה (ואינו כפרה חלוקי

אצילות  ).62כנגד

ר' בדעת נגלה עלֿפי הביאור עם מתאים הדבר
לפי  השם חילול מונה שאינו – עזריה בן אלעזר

עלֿידי הוא שלו הנשמה dzinשהמירוק יציאת –
מהגוף,

קבלה, פי על הביאור עם אחד בקנה עולה זה וטעם
נמשכת  בגוף הנשמה שמציאות (והיא 63משום מענין

–64בדוגמת  וגוף אורות, – (נשמה וכלים אורות (
השם  חילול על הכפרה כאן נמנית אין ולכן כלים);

אור להיותו אצילות, מהתלבשות dlrnlyשכנגד
בכלים.
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גם  כך המהרש"א [ולפי שבירושלמי לעיל דובר
יוםֿהכפורים  עזריה בן אלעזר ר' מונה בבבלי], הפשט

ומיתה, תשובה.le`יסורים

מונה  הוא – קבלה פי על האמור לביאור ובהתאם
ויצירה בריאה עשה le`אצילות (שמצות עשיה

כנגדה).65(תשובה  הוא (

שונה  (באופן מבואר לפעמים בזה: והביאור

המספר סכום כי – הקודם) בסעיף yelyמהמובא
כלים  על – וארבע אורות, על :66מורה

הספירות עשר נחלקים בחינות:rax`lכידוע,
ומלכות  זעירֿאנפין בינה; הבחינות 67חכמה; שלושת ;

בחינת  היא ומלכות "משפיע" בבחינת הנן הראשונות,

במלכות). הוא הכלים עיקר (שלכן "מקבל"

(חכמה; הראשונות הבחינות שלושת מורים זה לפי

(משפיע) אורות על זעירֿאנפין) והבחינה 68בינה; ,
ארבע  – (מקבל)69הרביעית כלים על – .63(מלכות)

הנ"ל  הבחינות ארבעת [אשר בעולמות גם הוא וכך

העולמות  ארבעת כנגד על 70הנם מורה שלוש מספר :[
כל  על – ארבע והמספר ויצירה, בריאה אצילות

zrax`.עשיה גם העולמות,

כפרה חלוקי שלשה המספר שגם inlyexiayנמצא,
מתאים  נמנית) אינה – עשיה שכנגד – עשה מצות (בו

קבלה  פי מורות 71על הבחינות ששלושת לפי –
שכנגדם: ויצירה, בריאה אצילות על זה) (לפירוש

לאֿ ומצוות ביתֿדין; ומיתות כריתות השם; חילול
.72תעשה 
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בענין הפירושים לזה `cgכל זה שייכים 73בתורה

ב" [האם הנ"ל הפירושים ששני ומכאן, –dyly"הן
או  (אצילות), השם חילול עזריה בן אלעזר ר' שולל

כפירושים  נראים שהם אף (עשיה)], עשה מצות

ביניהם: שייכות יש דבר של לאמיתו סותרים,
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ומ"מ 62) כפרה חלוקי ד' מונה שם יומא שבתוספתא מה יומתק ובזה
עולם  כי – בשוה"ג) 22 הערה (כנ"ל "אבל" (חה"ש) הד' בבבא כותב

הוא העולמות, במנין כשנמנה גם בי"ע.lcapהאצילות, עולמות מג'
והגוף 63) הוי' משם היא דנשמה רע"א) (פא, פ"ו שעהיוה"א ראה

אלקים. משם
הכלי 64) שהוא האדם גוף ציור אחזה ומבשרי שם: בלק אוה"ת ראה

נר"ן  נק' דכלים בחי' בג' המלובשים מהאור בחי' ג' אלו.. בחי' לג' נחלק
לנשמה. נשמה נק' שבהאור הרביעית בחי' אבל

מצות 65) (ראה בעוה"ז רק אפשרית וכו') יו"כ (משא"כ היא שדוקא
פ"ד). – להצ"צ בסהמ"צ התשובה

פ"י.66) ח"ב ממו"נ 54 בהערה הנ"ל צפע"נ ראה
פ"ד.67) אגה"ת – הוי' שם אותיות ד' .n"kaeכנגד
(68" א) קד, (שבת במרז"ל שרמז z"lcוי"ל l"nib,"דלים גמול –

א) שפג, ויחי אוה"ת ואילך. ד קז, בלק ביאוה"ז א. (נט, בתו"א ומבואר
מלכות. (מקבל) ודל"ת (שגומל) יסוד על קאי דגימ"ל

רק [לא שמרומז י"ל הבאה) (והערה בפנים המבואר zenyaוע"פ
לגבי  דגימ"ל ("כרעי' ותמונתן דלים) – דל"ת גמול, – (גימ"ל האותיות

גם כ"א] שם, בגמרא כמבואר גימ"ל") לגבי דדל"ת כרעי' xtqnaדל"ת..
ואילך. 322 ע' חי"ח לקו"ש וראה וד'. דג'

המקבל):69) ובחי' בה הנשפעות (ג' בחינות ד' יש במלכות וגם:
בינה  חכמה בחי' ג' בתוכו (שכונס ג' – הקודמת) הערה (ראה ביסוד

וז"א).
וש"נ.70) א. צה, מסעי לקו"ת
שראב"ע 71) דזה הירושלמי, בשיטת (48 (הערה לעיל המבואר ע"פ

– (ולא כפרה חלוקי ג' החלוקות daeyzמונה רק שמונה מפני הוא ,(
באה גם dlrnlnשהכפרה להתאים יש – עצמו) האדם עבודת מצד (ולא

ע"פ הירושלמי שיטת כנגד dlawביאור הם כפרה חלוקי (שג' שבפנים
האורות, ע"פritynמספר ביאורו עם ,(dlbp.

כלים,72) על קאי כפרה חלוקי ג' דלבבלי – בפנים המבואר ע"פ
וירושלמי  בבלי דתלמוד כחילוק שהוא י"ל, – האורות על ולירושלמי
לקו"ש  בארוכה (ראה האור ענין ובירוש' הכלים ענין נוגע שבבבלי בכלל,

ואילך, 381 ע' חט"ז ).p"ye[המתורגם]
ועוד.73) .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
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הפסוק  עשיתיו"74על אף יצרתיו בראתיו "ולכבודי
בלקוטיֿתורה  ריבוי)75נאמר (לשון "אף" שבתיבת ,

– גו'" מ"בראתיו יותר ונעלה נוסף ענין הפסוק מרבה

ב"עשיתיו" נאמר "אף" של והריבוי אצילות; בחינת
אצילות  של שהגילוי לפי עלֿידי 76דוקא, מגיע

דוקא. בעשיה העבודה

לפי  – הנ"ל הפירושים שני של השייכות וזוהי

"אצילות". עם קשורה "עשיה" שדווקא
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היא  הפירושים שני שייכות לומר: יש מזה ויתירה

עזריה בן אלעזר שר' הרביעי בסוג רק –lley(לא

שהוא  הסוגים בשלושת גם אלא) – עשיה או אצילות
ok כלים על המורות הבחינות שלושת כלומר מונה;

שלושת  עם קשורות והבבלי) הזקן אדמו"ר (כפירוש

(כבירושלמי). אורות על המרמזות הבחינות

(מדות  שלושֿעשרה מספר אודות בזה: הביאור

בפרדס  מובאים –77הרחמים) עשר א) פירושים: שני
"תלת  על – ושלוש דאצילות, הספירות עשר על מורה

עשר  ב) מאצילות. שלמעלה ראשין" ראשי [=שלושה]

בריאה  העולמות שלושת – שלוש הספירות, עשר –
מאצילות. שלמטה עשיה יצירה

הנ"ל  הביאורים לשני מתאימים הפירושים [ושני
נחלקות  דאצילות הספירות עשר ו"ארבע": ב"שלוש"

הראשון, הפירוש לפי כן, ואם כנ"ל; בחינות לארבע

שלמעלה  ראשין" ראשי ל"תלת הכוונה שבשלוש
מבחינת  נעלית "שלוש" שבחינת נמצא, מאצילות,

– "שלוש" בחינת השני הפירוש לפי ואילו "ארבע";

מ"ארבע"]. למטה היא – עשיה יצירה בריאה עולמות

בחסידות  כך על הם 78ומבואר [=אין פליגי ש"לא ,
עשיה  יצירה בריאה עולמות ג' שרש כי כלל חולקים]
מאצילות". למעלה שהם דוקא ראשים ראשי מג' הם

שלוש  בבחינת הפירושים ששני נמצא, זה פי ועל
זה  שייכים אורות] על המורה וג' כלים על המורה [ג'
לגמרי  נעלה שהוא האור, ענין אמיתית ואדרבה: לזה,

ראשין' ראשי ה'תלת הם מאצילות,dlrnlyמכלים,
על  המורה ג' בחינת עלֿידי דוקא "לוקחים" זה ואור

מאצילות  שלמטה .79הכלים
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עשיה  יצירה בריאה העולמות ששלושת כשם
מאצילות, שלמעלה ראשין" ראשי "תלת עם קשורים
על  כפרה שענינם – כפרה" חלוקי ה"שלשה גם כך

עזריה sebayהנשמה בן אלעזר ר' אין (שלכן דוקא
דרגא  עם קשורים – כנ"ל) השם חילול בהם כולל

נשמה;zrax`nהנעלית רוח; נפש; הנשמה: בחינות
יחידה  הרחוק, מקיף מהגוף, המופשטת דרגא – חיה
עם  נברא ניצוץ "יחיד", עם מאוחדת שהיא כפי עד –

כביכול  בורא, .80ניצוץ

בגוף  למטה בנשמה העבודה עלֿידי שדוקא לפי
(סעיף  וכנ"ל – דוקא בגשמיות ומצוות התורה וקיום
(ככל  להיעשות צריכה התשובה מצות שגם ח')
בנשמה  העליה נעשית – דוקא בגוף נשמה המצוות)

למעלה zilrpלדרגה ירידתה, קודם שהייתה מכפי
(אצילות  היא" "טהורה ).81מבחינת

elqk h"i zegiyn)
(h"kyz f"g`ly zeiecrezde
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ז.74) מג, ישעי'
בלק.75) ר"פ
סע"ג).76) סט, שם (לקו"ת  שבאצילות" "אצילות – גופא ובאצילות
פ"ז.77) תשע ולא עשר שער
המאריך 78) כל ד"ה וסוף מריש גם ולהעיר תרכ"ו. מילה גדולה ד"ה

עיי"ש. ה'ש"ת.
"עשיתיו")79) גבי (שנאמר "אף" דבחי' במ"א מהמבואר ולהעיר

בחי' גם שבאצילות).dlrnlyמרבה (ואצילות מאצילות

אם 80) ועתה בד"ה ונתבאר הובא רפ"א אבי"ע דרושי ש' ע"ח ראה
תרע"ח. נא,

לבחי'81) היא הנשמה שעליית מבואר שם בלק ziriaxdבלקו"ת
וחכמה  כתר, בחי' הוא שאצילות האופן ע"פ מבאר ששם אלא [אצילות.
מפורש  ואילך) א (סט, יו"כ אֿב) (כז, ראה בלקו"ת אבל בריאה]. –
בבחי' היא הנשמה שעליית ישראל) קדש (ד"ה תרס"ו ובהמשך כבפנים.

עיי"ש. הצמצום. שקודם היא טהורה מבחי' גם שלמעלה



עב

אליו  ויקרא  לראות  סר  כי  ה'  וירא   – ד  ג,  שמות 
אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

ל

ביאור, מצד בחי' אמונה אברהם גדול ממשה, ומצד בחי' 
התורה משה גדול מאברהם.

הנני  הנני  ויאמר  הנני,  ויאמר  משה  משה  ויאמר 

של  עמודו  במקום  הקב"ה  א"ל  למלכות  הנני  לכהונה 

עולם אתה עומד, ])משלי כה, ו( אל תתהדר לפני מלך 

ואתה  הנני  אמר  אברהם  תעמוד[,  אל  גדולים  ובמקום 

אומר הנני.
שמות רבה פרשה ב, ו

גדול  נק'  שאברהם  ממשה,  גדול  אברהם1  לפעמים 

תקרב  אל  בפסוק  שמות  פ'  במד"ר  כמ"ש  משה  לגבי 

אריך3,  בחי'  ואברהם  דעת2  בחי'  שמשה  ע"ש.  הלום 

1( מבאר, דלפעמים כתוב ד"אברהם" למעלה מן "משה", ולפעמים 

כתוב ד"משה" למעלה מן "אברהם", וע"ז מבאר דיש שני ענינים.

א( אמונה, וביטול.

ב( בחי' השגת התורה "דעת".

ומצד "אמונה" אברהם גדולה ממשה, ומצד "השגת התורה" משה 

גדול מאברהם. וכמבואר בחסידות דדוקא ע"י תורה שבכתב ותורה 

שדעת  וזהו  העליון,  רצון  פנימיות  מתמלא  "דעת"  בחי'  שבע"פ 

שרשו מפנימיות הכתר בחי' "עתיק" דנתאווה הקב"ה להיות לו דירה 

בתחתונים דוקא.

2( משה בחי' דעת: ראה דרך מצותיך פא, א וז"ל: מ"ש וזרעתי את 

מינים  ב'  שיש  כ"ו(  ל"א  )ירמי'  בהמה  וזרע  אדם  זרע  ישראל  בית 

ופי'  בהמה,  זרע  הנק'  והב'  אדם,  זרע  הנק'  א'  ישראל  בנשמות 

שהנשמות שנמשכו מבחי' אדם העליון שעל הכסא והם שיש להם 

דעת באלקות ועש"ז נק' אדם שעיקר ההבדל בינו לבהמה הוא הדעת 

שחננו ה', ופי' וענין הדעת היינו שמרגישים חיות האלהות בהרגשה 

הוא  זו  בחי'  בו  יש  וכשהאדם  וכו'  נפשו  חיי  שמרגיש  כמי  גמורה 

בחי' הדעת בנקל לו מאד לעבוד את ה' בלב שלם מפני שאין העולם 

ויש נשמות הנק' זרע בהמה הם אותם שאין להם  מסתיר להם כלל 

ואין ר"ל שאין להם שכל להשיג גדולת ה'  דעת והרגשה באלהות, 

אלא אע"פ שמשכילים הרבה מאד בגדולת ה' איך שהקב"ה מחי' את 

כל העולם ואיך שלגדולתו אין חקר וכולא קמי' כלא כמו שנתבאר 

בספרים כיון שאין השכלה זו בבחי' הרגשה ממש אצלו כמי שמרגיש 

חיי נפשו כנ"ל שהוא כאילו רואה, אלא כמי שמשכיל איזו דבר וענין 

שחוץ ממנו שאינו מרגישו אלא שסיפרוהו לו והוא מאמין בו ומשכיל 

איכותו ומהותו בהשגתו אע"פ שמשכילו בטוב מאד וכיון לאמתתו, 

זרע בהמה שנמשל כבהמה לגבי אדם שיש לו דעת שה"ז  נק'  לכך 

מחוסר דעת והרגשה אלא בבחי' אמונה לבד כי ישראל מאמינים בני 

מאמינים להאמין באחדות ה' ולמסור נפשו על קדושת שמו,

והנה משרע"ה הוא המשפיע בחי' דעת לכנ"י ור"ל לאותן שהם זרע 

בהמה שגם הם יהי' להם בחי' דעת באלהות, וזהו שנצטווה מרע"ה 

בסדר וארא לאמר לישראל במצרים שתחלת דבריו וידעתם כי אני ה' 

ועיין3במד"ר פ' יתרו4 בפסוק ומשה עלה אל האלקים 

בפירוש לקחת מתנות באדם שנעשה קלסטירין של פניו 

של משה דומה לאברהם ע"ש.

דוקא,  למשה  ביותר  שייך  ביחוד  תורה5  בחי'  הנה 

ע"ש  ונקראת  דוקא.  דעת  משה  ע"י  ניתנה  שהתורה 

כדאיתא  עלי'  נפשו  שנתן  מפני  משה6  תורת  משה 

במד"ר משפטים7 פ"ל ס"ד ע"ש.

)שמות ו' ז'( כי מקודם סוף סדר ואלה שמות כתיב ויאמן העם שהיו 

מאמינים בה' אך באמונה פשוטה בלי דעת וזאת שהשפיע להם משה 

וגואל אחרון שהעיקר  שמדרגתו מוח הדעת ולכן הוא גואל ראשון 

גאולה דלע"ל הוא שיהי' בחי' דעת ממש בכאו"א מישראל כמ"ש 

אותי  ידעו  כולם  כי  ט'(  י"א  )ישעי'  וגו'  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 

עי"ש.

נתנסה  אברהם  וז"ל:  שיג  ע'  שמות  התורה  אור   .5 הערה  ראה   )3

בעשר נסיונות נגד כל העשר ספירות, א"כ הגיע לבחי' כתר, ביטול 

שלמעלה מהשכל וזהו האדם הגדול בענקים עי"ש.

4( ראה שמות רבה פרשה כח, א וז"ל: ומשה עלה אל האלקים באותה 

שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה עשה בו הקב"ה קלסטירין של 

פניו של משה דומה לאברהם, אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין 

הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו. אמר הקב"ה למשה 

לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר לקחת מתנות באדם, 

האדם  טו(  יד,  )יהושע  שנאמר  אברהם  אלא  כאן  האמור  אדם  ואין 

הגדול בענקים, הוי ומשה עלה אל האלקים. עי"ש.

5( ראה אור התורה פ' כי תשא עמוד ב'יט וז"ל: צריך להבין ממ"ש 

במד"ר פ' אמור סוף פכ"ט גבי כל השביעין חביבין באבות שביעי 

וכתיב ומשה עלה  לוי קהת עמרם משה  ויעקב  יצחק  חביב אברהם 

יום  את  אלקים  ויברך  שנאמר  חביב  שביעי  בימים  כו'  האלקים  אל 

משה.  מעלת  כך  המעשה  ימי  ו'  על  השבת  כמעלת  א"כ  השביעי. 

בינה,  היינו  ושביעאה  נה"י  ו"ק חג"ת  ימי המעשה הם  ו'  כי  והיינו 

חג"ת  הם  ויעקב  יצחק  אברהם  וכך  קדישא,  עתיקא  התגלות  שבה 

ומשה זכה לבינה כו' וזהו ומשה עלה אל האלקים, ובמד"ר פ' וירא 

אמ"ל  לאברהם  עצמו  משה  דימה  מקומות  בשני  ריב"ל  אמר  פנ"ו 

הקב"ה אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד כו'.

מן  יותר  גבוה  משה  היה  ודאי  והנבואה  ההשגה  שבבחי'  ואפ"ל 

האבות כמ"ש וארא אל אברהם כו' ושמי הוי' לא נודעתי להם והיינו 

כי משה הי' בחי' חכמה ונחנו מה ובחכמה שורה אור א"ס. והאבות 

היו בחי' חג"ת ולכן גם גבי מן שירד בזכות משה כתיב ולא ידעון 

מה  בחג"ת  בחי'  יש  ואעפ"כ  חג"ת.  בחי'  הם  האבות  כי  אבותיך. 

שהוא למעלה מהחכמה ע"ד ז"א בעתיקא אחיד ותליא ואו"א במזלא 

אתכלילן שהמדות שרשם למעלה מהשכל כמ"ש בת"א פ' יתרו ]עג, 

א[ בד"ה ענין האבות הן הן המרכבה ובלק"ת בשה"ש בהביאור ]מו, 

ד[ ע"פ שימני כחותם ועמ"ש כה"ג בת"א פ' מקץ סד"ה ת"ר מצות 

נ"ח ]לג, ג[ בענין שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם* דלא ראי זה כו'. 

אבות  בתי  עבדי  יפה שיחתן של  בענין  חיי  פ'  המד"ר  ע"פ  ועמ"ש 

מבחי' השתחוואה  פסקו  לא  ימים  כל  לפי שהם  בנים.  מתורתן של 

וביטול וזהו גבוה מתורתן של בנים. עיי"ש.

*( ראה לקמן סי' ס חודש כסלו )ג(.

6( מלאכי ג, כב "זכרו תורת משה עבדי". ראה גם לקמן סי' מט.

7( וז"ל: ד"א ואלה המשפטים שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם 

ונקראו על שמו, ואלו הן ישראל והתורה והדינים. ישראל כמה נצטער 

ילקוט לוי יצחק על התורה



עג

וי"ל שבחי' זו מה שתורה ניתנה ע"י משה דוקא ולא 

הכתר  מפנימיות  שרשו  שדעת  מצד  הוא  אברהם.  ע"י 

ע"ד  הוא  ואברהם  מאריך.  שלמעלה  רדל"א  עתיק8 

עליהם ונקראו על שמו שנאמר )ישעיה סג, יא( ויזכור ימי עולם משה 

הדינין  תורת משה עבדי.  זכרו  כב(  ג,  )מלאכי  עמו. התורה שנאמר 

שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכן אסתר נתנה נפשה 

על ישראל ונקראו על שמה שנאמר )אסתר ד, ח( ולבקש מלפניו על 

עמה עי"ש.

ח(  מה,  )ישעי'  מ"ש  ביאור  כאן  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )8

הוא,  כלי הכתר  להגדיל  בכח  והיינו מה שדעת  אריך, 

מפני ששרשו בעתיק רדל"א שלמעלה מאריך. וד"ל9.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד חצר

"הרעיפו שמים ממעל" ר"ת משה, שבחי' דעת ממשיך מבחי' כתר 

עי"ש.

9( "והיינו מה שחכ' בינה ודעת הוא מספר כת"ר" )לקוטי לוי יצחק(. 

היינו: חכמ"ה 73 + בינ"ה 67 + ודע"ת 480 = 620 כת"ר.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx
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המשך ביאול רמסכת סוטה ריום שרישי רעומל עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
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עד

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונותם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

דחפו  השעיר,  בנוגע  ר"א  את  שאלו  סו:  יומא  בגמ'  א. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ה',  אויבך  כל  יאבדו  כן  ר"א  להם  ענה  דמה  לבאר  ויש 
הנשתלח  להשעיר  דבורה  ושירת  תפלת  של  הקשר  מה 

לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  “דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

לא  טומאתה  בנידת  אשה  ואל   – ט  יח, 
תקרב לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
שאומרים  מדר"א  בשם  הכפורים  דיום  במנחה  עריות 
היא,  אמך  תגלה  לא  אמך  ערות  כתבת  אתה  להקב"ה 
וישראל קראת אמי, כתבת ערות אחותך לא תגלה וישראל 

להקב"ה  לומר  העריות  אלו  קורין  לזה  כו',  אחותי  קראת 
שלא יגלה ערותינו בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה 

כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  וגליתי ערותך אליהם  ל"ז  כמ"ש ביחזקאל סי' ט"ז 
דתרגם יונתן ואגלי בהתתיך להון ויחזון כל עמא קלונך וע' 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
על  יכסה  אדרבה  אם  כי  עוונותינו  יגלה  שלא  ית'  ממנו 
פשעינו כמש"ש ביחזקאל סי' הנ"ל פסוק ח' ואפרש כנפי 

עליך ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
וזהו ענין יום כפורים לשון כסוי שמסיר עוונותינו היפך 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

יח, טו – ערות כלתך לא תגלה אשת בנך 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
תמר  היא  ומאן  לעלמא,  טבאן  כמה  נפקא  חדא  דצדקת 
ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי  וכו', 
)הרמ"ק ומקדש  ומבואר במפרשים  ואניצת ענפין,  פרחין 
מלך ועי' בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י 
מעשה תמר עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, 

שבא מפרץ בנה.
בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
שלא  וכדי  תגלה",  לא  כלתך  "ערות  כתוב  בפרשתינו 
מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז  להוציא 
פרחים  ממנה  יצאה  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה  הזוהר 

טובים שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
ואם תאמר הא גופא שאלה, דהאיך התיר יהודה לבוא 
גופא התירוץ, דהכתוב מדייק  וי"ל דמרומז בפ'  על כלתו, 
"אשת בנך", ולא “ערות בנך" )ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר 
בפרשת דרכים דרך האתרים – דרוש ראשון – דער ואונן 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' אישות בין 
דזכתה  ואדרבה  ליהודה,  היא  ומותרת  תמר,  עם  ואונן  ער 
לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח )עיין מכות כג: ממני יצאו 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

וכך  כו',  בעולם  טובות  כמה  יצאו  אחת,  צדקת  של  מחציפות  ללה"ק:[  ]תרגום   )1

ביארנו כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי 

הקדושה וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי

ילמוד במנוחת הנפש גמורה ובהתמדה ושקידה, והשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית יעזור לו בענייניו עתה וגם 
אחר זמן הנ"ל בלימוד.

ממכתב כ"ג אייר, תשי"ט
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לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמֹוׁשלֹו
ּבטחב  ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ואמר אל אחר ּבא . ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹ

ּתמּות  ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל ְְְִֵֶַַַַַַָֹֹלֹו:
לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכדר

אהרן" ּבני ׁשני מֹות "אחרי .נאמר: ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַֹ
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אחרי  ֲֵַַָָּפרׁשת
הּוא  אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻסדר
צו  וּיקרא, ּפרׁשּיֹות מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבסדר
ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻוחלק
ּפרׁשּיֹות  לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן,
ׁשּבין  ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ּומצרע ּתזריע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיני,

לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעניני
יֹום־ּכּפּור  ּבדיני העֹוסקת - אחרי ּפרׁשת מּגיעה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּולאחר־מּכן
אל  ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"יכּפר  זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָלֹו

אתכם". לטהר ְְֲֵֵֶֶֶַעליכם
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אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי . . ה' א)וידּבר מׁשל (טז, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֹ
צֹונן  ּתאכל אל לֹו: ואמר . . רֹופא אצל ׁשּנכנס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלחֹולה
. . ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹואל
ּכדר ימּות ׁשּלא אהרן' ּבני ׁשני מֹות 'אחרי נאמר ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכ

ּבניו. ּגבֹוּה,(רש"י)ׁשּמתּו מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברים  אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכן
יאכל  ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ּוׁשהּות ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹצֹוננים,
ׁשל  ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹצֹונן

יעׂשה  ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את לקרר היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחֹולה
לעׂשֹות  ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכ

אּלּו. ְִֵָּדברים
ׁשל  הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל־ּדר־זה
עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּכהנים
ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא לבּדּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאזהרה
ּתׁשּוקתם  על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמתּו

ְִִַהּטבעית.
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, אכילת (רש"י ְְְֲִִֵַַַַַַַֹ
יֹום צֹונן ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקרּבנֹות  ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ּכּפּור) יֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ(מּלבד
ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנמׁשלים

צֹונן. מאכל ּבטחבּכאכילת להּכנס ׁשכיבה האּסּור ּכנגד – ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶַָָָֹֹלקדׁש
חֹולה  ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשהּיה

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ְְֲֲִֵַַַָָֹּבמקֹום

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 987 cenr ,b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

וּימתּו: לפני־יהוה ּבקרבתם אהרן ּבני ׁשני מֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽאחרי
א) (טז,

קֹודם  הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָואינֹו
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות ְְֲֲֵֵֵַַֹ"אחרי

אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעֹוד
[לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמֹונה
ּבגדי  ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים מחּוסרי ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁשים],
היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּכהּונה
מרּומזים  היכן להבין, וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלהם

ּבּפסּוק? ֵַָהם

מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר ב'אור ויׁש (עיין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ
הקדוש) חטא החיים' היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכפׁשּוטֹו
הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדבקּותם
ׁשּקירּובם  וּימּותּו" ה' לפני "ּבקרבתם ּפירּוׁש וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל.
ּכי  לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ּבאלקּות  ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבד
העבֹודה  ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", -ְְְְֲִִַַָָָָָ

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ְְְְְְְִִִֵַַָָָָּדנׁשמה
אהרן  ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ
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ללא  'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹנרמזים
ענין  – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני "ּבקרבתם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָׁשֹוב'
על  המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹהרצֹוא.

הּמצֹות ה)לבּוׁשי פרק תניא העֹולם.(עיין ּבגׁשמּיּות ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  – ּובנים נׁשים להם היּו ּורבּיה לא ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגּופים. נׁשמֹות להמׁשי ְְְְְִִֶַַָָָׁשּמטרתּה

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ

‡·ÈŒÏ‡Â∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»
ּבא  מת ׁשאם הּוא ,.‰‡¯‡ ÔÚa Èk∑ אני ּתמיד ּכי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ֲִִִָ

ענני  עּמּוד עם ׁשם ׁשם,.נראה ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
לא  ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹיּזהר

הּקטרת  ּבענן ּכיֿאם הּכּפּורים יבא .ּביֹום ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt ,b jxk zegiyÎihewl)

העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש". אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּלֹו רמז ּגימטרּיא , ¿…ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ראׁשֹון  B‚Â'.לבית Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ְִִַ¿…»…«¬…¿ְַֹ

ּביֹוםֿהּכּפּורים  ּכיֿאם עת, ּבסֹוף ּבכל ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש .הּפרׁשה: ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a jxk `"ypz zegiyd xtq)

הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת ׁשהּוא (טז, ׁשעה ּבכל ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
הּזה ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רבה)רֹוצה (ויקרא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,
הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוהּנה,
מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעל

וכפסק  זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָֹֻהאמּתי
קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהרמּב"ם:
יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻקדׁשים"

ׁשנים). ׁשׁש קדׁש־הּקדׁשים ֲֳִִִֵֶַַַָָֹּבעלּית

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּתרעא  ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ"זאת"
ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלאעלאה",
"לפני  יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכּפר הּדבר לֹו יפריע לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹולפנים",
ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו",

ּכי  ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָזֹו
היה  ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש - היא ה"רצֹוא" ְְְִִֶַַַַַָָָָּתכלית
הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ְְְְְֳִִִִִִִִִֶַַַַָָָָּבּיציאה

מתּפּלל ּבית אֹותֹוהיה עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ּכהן ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל"

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְִִִֵֵֶַַ
ּבגדים  ּבהם ּבׁשמֹונה ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין לפי כו)זהב, אּלא (ר"ה , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הדיֹוט  ּככהן ּבּוץ ּבארּבעה, ׁשל וכּלן ,.LaÏÈ L„˜∑ ְְְְְֵֶֶַָָָֹֻ…∆ƒ¿»
הקּדׁשׁשּיהיּו(ת"כ) 'יחת ∑ÛˆÈ.מּׁשל ּכתרּגּומֹו: ְְִִֵֶֶֶƒ¿…ְְֵַָ

ּכמֹוּבריׁשּה' ּבראׁשֹו, יּניח טז), לט ּבגּדֹו",(בראשית "וּתּנח : ְְְְִִֵֵַַַַַֹ

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ
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ÌÈna.'ואחּתּתּה' ıÁ¯Â∑ טבילה טעּון הּיֹום אֹותֹו ְֲִֵַ¿»«««ƒְִַָָ

חליפֹותיו ל)ּבכל מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש , ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ
ּומׁשּנה  לפנים, ּומחּוץ חּוץ, לעבֹודת ּפנים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמעבֹודת

ּובכל  זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָמּבגדי
מן  ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָחליפה

.הּכּיֹור  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(xii`a e"k meiÎmeid)

ּולבׁשם ּבׂשרֹו את ּבּמים ורחץ הם קדׁש ד)ּבגדי (טז, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּנפׁש.ּבגדים  לבּוׁשים ׁשּנקראּו ודּבּור, למחׁשבה רֹומזים - ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

קדׁש" ּתֹורת "ּבגדי ׁשל ּבענינים ודּבּור מחׁשבה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ֲִַהחסידּות.

ּבׂשרֹו" את ּבּמים הּבׂשר,"ורחץ את ּולנּקֹות לרחץ יׁש - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ההרּגלים  ּדהינּו לּבׂשר, הּטפל ה'את', את להדיח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

קדׁש'. ל'ּבׂשר זאת ולהפ ּב'ּבׂשרּיּות', ׁשּמקֹורם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹונים
הּקדׁש'."ּולבׁשם" 'ּבגדי את ללּבׁש אפׁשר אֹו־אז - ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑.למעלה האמּור ∆«««»¬∆ְְַָָָ
ּבא  הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, צּבּור ולּמד מּׁשל tÎÂ¯.ולא ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ¿ƒ∆

B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, עֹונֹותיו (יומא עליו מתוּדה «¬¿«≈ְֲִֶַָָָ
ּביתֹו .ועֹונֹות ֲֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b jxk zegiyÎihewl)

היה  הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבכניסת
אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו ְִֵֵַַנֹוגע

ׁשאז  ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרמז
הרי  - הּכניסה ּתכלית ׁשּזֹוהי ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָהיא
"לפני  נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ּתלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה
ועֹוד  ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָולפנים",

ֵיֹותר:
ּבעליהן  על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכּותן
עם  קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּובניהן,

מהּקֹודׁש. ְִֵֶַַָהּיציאה
יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹנׁשי
ּבׁשעה  ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבתפילתֹו
לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים יחסר יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
ּתחסר  ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
עליהם  אּדרּבה, אּלא - כּו' ׁשּלהם ּבהסּתּדרּות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ּבתֹורה  ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהסּביר

"ּבח  יתוּסף ּומצוֹות, ּתׁשמרּו", מצוֹותי ואת ּתלכּו ּוקֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְִִִֵֶַָָּב"ונתּתי

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑ מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
לׂשמאל  ואחד לימין ּבּקלּפי,אחד ידיו ׁשּתי ונֹותן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

את  עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹונֹוטל

ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ְֵֵֶֶֶַַָָׁשּכתּוב
לעזאזל  מׁשּתּלח ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ."לעזאזל", סז, הּוא (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈

ּגבּה צּוק וקׁשה, עז חתּוכה הר ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ,. ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑ ׁשם לֹו קֹורא עליו, הּגֹורל חּטאת"ּכׁשּמּניח "לה' ואֹומר: ,. ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»



`ixgעח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם ּתלמּודֿלֹומר (ת"כ)ותרּגּומֹו: לפי מה ? ְְְְִִַַַַַַַָ

אם  ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם ְְְֱֲֳִִִִֶַַַַָָָָלמיתה
למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד tÎÏ¯.חי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈

ÂÈÏÚ∑ עליו וגֹו'"ׁשּיתוּדה עליו "והתוּדה ּכדכתיב: ,. »»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ) אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ƒ∆«¬¿ְִִֵֶַָָָ
ׁשּנאמר:הּכהנים  ּביתֹו, קר ּויים ּכּלם ׁשהם קלה), (תהלים ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשהּכהנים  מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ"ּבית

ּבֹו, טמאת (ת"כ)מתּכּפרים על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
וקדׁשי  עלֿהּקדׁשמקּדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו ו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וגֹו'" .מּטמאת ְְִֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", ּתלמּודֿלֹומר ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה

ׁשּנאמר לו)היא, ל אּלא (שמות הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן ּדּקה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא

לּמכּתׁשת  .מחזירּה ְֲִֶֶַַַָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ּכתקנּה עׂשאּה לא אם מיתה הא חּיב ,. «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ אחת Ú·L.ּבמׁשמע הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»



עט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑,הּכהנים על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

יׂשראל  על הּׂשעיר עליו מכּפר ׁשעלה הּׂשעיר והּוא , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לּׁשם  ‰t¯.הּגֹורל Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למעלה אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למּטה  .וׁשבע ְְֶַַָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ)לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

ּבּסֹוף ּבטמאה  להם נֹודע ולא "לכלֿ, ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻ
היא  וחּטאת אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.ׁשֹוגג חּטאתם", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה הּנכנסין  ÚBÓ„.מזיד Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

נז) למעלה (יומא אחת ּבפנים מּׁשניהם ׁשהּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשם
מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשבע

למּטה  וׁשבע למעלה CB˙a.אחת Ìz‡ ÔÎM‰ ְְְְֶַַַַַָָ«…≈ƒ»¿
Ì˙‡ÓË∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אף ֿעלּֿפי À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

ß oqip f"i ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑,הּזהב מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶַַָָ

"ויצא" ּתלמּודֿלֹומר ּומה ּבהיכל, ה' לפני ?ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הּמזּבח  מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי
מן  לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָולפנים

צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל ולחּוץ, (יומא הּמזּבח ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ÂÈÏÚ.נח) ¯tÎÂ∑ מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַָָָ

מערבין  – הּׂשעיר" ּומּדם זה הּפר לתֹו .זה ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ הּזאֹות א ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ּגּגֹוחר ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)על ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
לבא ∑BLc˜Â.ּׁשעבר מּמה  .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו מּיֹום (יומא לכ .אתמֹול הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»



`ixgפ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i ipy meil inei xeriy

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר (טז,ונׂשא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבלי כב) ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,
על מכּפר .העברההּׂשעיר . הרי עֹונתם ("ונׂשא ולא ,(" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה
על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). הּזה האדםרק ("ּבּיֹום ְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומעּכבּהעליכם יכּפר זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְֵַָ
לדבריהם  טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

יֹומא לב)ּבמּסכת נאמרה (דף ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָעל

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ׁשּנעׂשים ועֹולת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

לבן  ÚBÓ„.ּבגדי Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ הּכף את להֹוציא ְִֵָָ»∆…∆≈ְִֶַַ
ולפנים  לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, .ואת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

„a‰ È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑ ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר »«∆ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָ
העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזהב
וׂשעיר  ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתמיד

ואיל  ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיים
ּכף  והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהעם
ּבין  ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומחּתה
ּבבגדי  הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהערּבים
הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָזהב.
בּמים  אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"וׁשּלח
חלב  "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹוגֹו'",
יבֹוא  "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָהחּטאת

אהרן" "ּובא :ואחרּֿכ ÌÁÈp‰Â.אלֿהּמחנה", ְֲֲֶֶַַַַַָָֹ¿ƒƒ»
ÌL∑ ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה, ׁשּטעּונין מלּמד »ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ליֹום  ּבגדים אחר ארּבעה .ּכּפּורים ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, עבֹודת (רש"י ְְְֲִִִֵֵַַַֹ
וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכהן
נהפ אמּתי ׁשּבעל־ּתׁשּובה ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנתּכּפרּו
אֹותן  ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכביכֹול

עצמֹו(רמּב"ם)הּמעׂשים" הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבגדים  ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָצרי
הּׁשנה  ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָחדׁשים,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם ְִֵֶֶַָהּקֹודמת

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב למדנּו(יומא למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְַַָָ

מּבגדי  מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ"ורחץ
ּפׁשט  טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָזהב
ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי
ׁשּכׁשהּוא  למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבגדי

טבילה מׁשּנה  טעּון זהב, לבגדי לבן ÌB˜Óa.מּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ¿»
LB„˜∑(שם יומא היתה (ת"כ, והיא עזרה, ּבקד ּׁשת המקּדׁש »ְְְְֲִִַַָָָָָֻֻ

הּפרוה  ּבית חֹובה ּבגג הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן , ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

היתה  הראׁשֹונה אבל ‡˙Œ.ּבחיל לּיֹום, L·ÏÂ ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆
ÂÈ„‚a∑ ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ימֹות ׁשמֹונה ּכל ¿»»ְְְִֵֶֶָָָָ
העֹולה ∑ÈÂˆ‡.הּׁשנה  ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ַָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם  ‰NÚÂ∑:למעלה האמּור לעֹולה איל ָ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וגֹו'". אהרן יבא ‰ÌÚ"ּבזאת ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

למעלה  האמּור לעלה" אחד ּבני "ואיל עדת "ּומאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וגֹו'" .יׂשראל ְְִֵָ

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»



פי ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy

ß oqip g"i iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר אמּורי ‰ÁaÊn‰.ּפר ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפני .ולפנים להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב
ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".
ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור לפניהעּלּוי ה'" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר
הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .ּבהמֹות'ּביֹותר ְְְֲֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»



`ixgפב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

ּגדֹול  ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים לפי ׁשל , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּנאמרה

א  ּכמֹוהּוהּבא ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְֲֵֶַַָָָ«¬∆¿«≈∆»
מרּבה (ת"כ) הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאין

מּנין  ידֹוּבגדים את ימּלא "ואׁשר ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹוגֹו'",
הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ÂÈ·‡ ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ) את ממּלא ּבנֹו ׁשאם ללּמד ¿«≈««»ƒְְְִֵֵֶֶַַ
אדם מקֹומֹו לכל קֹודם הּוא ,. ְְֵָָָ

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ֿיֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

הּזה  ּכּסדר עׂשה אהרן הּכּפּורים ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד ;, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f jxk zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּדהּנה
יכֹול  אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשהרי

ליֹום  לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א אֹותם). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻללּבׁש
זה כג)ּכּפּור פסוק את (רש"י לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהתאם  ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגדּלתֹו,
אז. ְְַָָלדרּגתֹו

ß oqip h"i iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:øîàì¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑ מדּבר הּכתּוב - קרּבן"ּבמקּדׁשין "להקריב ׁשּנאמר: ,.‰Ána∑ זבחים) ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

.לעזרה חּוץ קו) ֲָָָ

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ האדם ּדם ּבנפׁשֹוּכׁשֹופ ׁשּמתחּיב ,.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈



פג ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ רגילים הם .לזּבח אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם
לׁשמר  יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹוהּוא
ׁשּלא  היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. לדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻרק

ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹנּתן
מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ּכיון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּוא,
אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ְִָֻלקדּׁשה.

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'k iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]ּבחּוץלחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרת נכרתין זרעֹו .וימיו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑ לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתלמּודֿלֹומר  הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב :יהא ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻ
ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ) ׁשּלי אני ּפנאי ּפֹונה , ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו ועֹוסק עסקי .מּכל ְֲִֵַָָ

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈



`ixgפד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑ ּתלּויה היא" "ּבּדם ּברּיה, ּכל האדם;ׁשל נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ , ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין אּוזין (ת"כ. ציד, אּלא לי אין ¬∆»ִִִֵֶַַָָ

מּכלֿמקֹום. "ציד", ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְְִִִִֵַַַַָָותרנגֹולין
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

זאת אּלא  ÏÎ‡È.ּבהזמנה ¯L‡∑ לטמאים ּפרט. ְְֶַָָָֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

אׁשר  ּבתֹוכם הּגר ּומן־הּגר יׂשראל מּבני איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואיׁש
את־ּדמֹו וׁשפ יאכל אׁשר אֹו־עֹוף חּיה ציד ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֽיצּוד

ּבעפר: יג)וכּסהּו (יז, ְִֶָָָֽֽ
על  ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹצּוה
ּבלבד  מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּמזּבח,
הּמצּויים  רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוגם
ולא  לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנׁשחטים
וגם  ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין ּדם לכּסֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָחׁשׁש

יצּוה. הרֹוב על כן בפרשתנו)אחרי (רמב"ן ְֲֵֵֶַַַָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

הּוא  ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָָ"ּדם"
צריכים  ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבעניני  מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ּבחּיּות ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹותֹו
חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחֹול
לא  ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ולב", לב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבלא

ּתֹוכן  וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשביל
צריכים חּולין ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי הּדם,לכּסֹותמצות את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

חּיּות. ּבהם ניּכר יהיה ְִִֶֶֶַָָֹׁשּלא
ּבעפר  להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
עפר  "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹּדוקא
עֹוסק  האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואפר",

ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, להיֹות ּבדברי וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
הרׁשּות  ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר להּמׁש ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחרד
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשביל
הרׁשּות  ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָא
החּולין  עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, ה' מעבֹודת חלק הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
לכּסֹות  צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
וזה  לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדם
מאחר  ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ׁשּבהמת ּבזה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנרמז

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶַַׁשרֹוב

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑הּנפׁש ּבמקֹום לֹו הּוא ,ּדמֹו »¿«¿ְִֶֶַָ

ּבֹו ּתלּויה ‰Â‡.ׁשהּנפׁש BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ ְֶֶֶַָƒ∆∆»»»»ƒ
לׁשֹון הּנפׁש 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָ

.נקבה  ְֵָ

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈



פה ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

(åè)çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈
áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

:øäèå§¨¥«
i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְִַָ

הּכתּוב  ׁשּנבלעת ּדּבר ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאכילתּהּבבית  ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
לא ואינ  ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

עֹוף  נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכּתבה
"טרפה" ּתלמּודֿלֹומר הּבליעה? ּבבית מטּמאה ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא

ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ּבמינֹו– ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
.טרפה  ְֵָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

i"yx£BBÚ ‡NÂ∑לּמקּדׁש יּכנס אֹו קדׁש יאכל ,אם ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמאֹות  ׁשאר ּככל זֹו טמאה על Ï‡.חּיב B¯N·e ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלקֹות ּכּבּוס  .ּבגדים ְְְִִַָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מעּתה כ) מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָקּבלּו

ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלּנתק
להּפרע  ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  לׁשּלם .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai jxk zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר (רש"י רּבי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ב) למארע יח, היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדר

אֹומר  זה, קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב זמן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיארע
הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרׁש"י

זאת  הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ׁשּבעל־ּפה ׁשּדברים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹואף
מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּׁשּום
אּזיל  ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָּפסּוק

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשיטתיּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכם: יהוה אני אלהם ואמרּת יׂשראל אל־ּבני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּֽֽֽדּבר
עליכם  וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה רש"י)מלכּותי, ובפירוש ב. .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
("קּבלּתם  הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכם
"קּבלּתם  רׁש"י מחּלק מּדּוע ואם־ּכן ּגזירֹות, ּגם ּכֹולל ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמל

ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכם
ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּביאּור
הּמּובנֹות  מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּקּבלּו
לא  אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן לכל־הּפחֹות אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשכל,

לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות ְְְִֵֵֶֶַָקּבלּו
ּגזרה  ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכן,

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנּוגדת
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ּבׂשר  ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּתכלית
ּכאׁשר  ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד"
ׁשּכל  ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
עם  התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָקּיּום
מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ואף ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחיֹותיהם,
ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה,

צריכה  ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאם־ּכן
ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
הקּדימה  ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאיׁש

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתֹורה

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬



`ixgפו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiyn)

"ּגזירה": נקרא העריֹות על ׁשהּציּווי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם
ּתֹופסת  הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר
יחּוס  ּבר הּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי, חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנעלה.
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשת
וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחֹות

ּבאחיה"]צרי אליעזר לבּדֹוק את ּכׁשּׁשלח אברהם וכן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מֹולדּתי  ואל ארצי אל "ּכי לֹו אמר ליצחק, לבנֹו אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלקחת
ּומֹולדּתֹו ארצֹו ּבנֹות ּכי ליצחק", לבני אּׁשה ולקחּת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָתל

אברהם. מּמׁשּפחת ּבהיֹותן הן, ְְְְִִִֵַַַָָָָמיּוחסֹות
המיּוחס  לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּולפי
יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּובכלל
אחד ל" יֹותר ּבׂשר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

היא ּבׂשרֹוּכׁשהאּׁשה נהפֹוך ׁשאר עריֹות ּובדיני האיׁש. ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אל איׁש איׁש והתחלתם: ּבׂשרֹוהּוא, ׁשאר תקרבּוּכל לא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

גֹו'!
ּבזה  ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד:
אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבני
מרים  ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָוהיתה

ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, ּבׂשרֹואהרן ׁשאר "ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי
ּבא  לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעכׁשיו
ּבא  ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָציּווי

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" על ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּציּווי

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ) ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום הּכל ואֹותֹו מן מקלקל .יׂשראל ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
יׂשראל  מּכּלםׁשּכבׁשּו יֹותר מקלקלים .(ת"כ), ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח ר?מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַַָָֹ
ּכגֹון  להם, החקּוקין ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּדרכי טרטּיאֹות  אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
חכמים  ׁשּמנּו .האמֹורי ֱֲִִֶָָָ

(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ האמּורים ּדברים אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְֲִִֵָָ
לאמרן ּבּתֹורה  ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו .ּבמׁשּפט, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ואּמֹות  לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻהרע
ּולביׁשת  חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָהעֹולם

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ְְְֱֲֳִֵֵֶַַַַַָָָׁשעטנז
לה  רּׁשאים אּתם אי עליכם, ÎÏÏ˙.ּפטר!ּגזרּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆

Ì‰a∑ מּתֹוכם ּתּפטר למדּתי אל ּתאמר: ׁשּלא , »∆ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
האּמֹות  חכמת ואלמד אל יׂשראל, .חכמת ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּדקּדּוקי ׁשאר לרּבֹות ¿«¿∆∆À…«ְְְִֵַָ
ּבהםהּפרׁשה  הּכתּוב ּפרט ׁשּלא לּתן (ת"כ), אחר: ּדבר . ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

למׁשּפטים  ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה ,ׁשמירה ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֻ

לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא .לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
Ì‰a ÈÁÂ∑,הּזה ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, לעֹולם »«»∆ִֶֶַַַָָָָָֹ

מת! הּוא סֹופֹו ‰'.והלא È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲֵַֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»



פז ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia itÎlr .288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּוׁשמרּתם
ּבהם וחי ה)האדם (יח, ֶַָָָָָ

ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף
מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ה ּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

ׁשה'ּבן  ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון
הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמׁש
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

ּבלׁשֹון  חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוכיון
וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמירה
והעריבּות  ("קא") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזה

ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ְְְִִֶֶַַָָָ("ּגעׁשמאק")
חּקֹותי  "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֻוזהּו
"אי־ כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשמרּו",
ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ליּפטר", רּׁשאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּתם
יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"אל
אֹודֹות  ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - האּומֹות" חכמת ואלמד ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעצם
לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָיהּודי
ׁשאין  ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחּיּות
ּגֹוים  עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - טעם?! ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָעליהם
ּובלׁשֹון  ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות ְְִִִִִֵֶֶַַָָרק
אבל  העּמים"; לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב:
ּבנֹוגע  להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה ל'חּוקים'. ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹלא

הׁשם'!... 'חילּול זה הרי ְֲִִֵֵֶַל'חּוקים'
לעסֹוק  עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָועל

החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות ְְְִִִַַַַַַמּתֹו
אדמּו"ר  וחמי מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּוכהּסיּפּור
רק  עּמהן ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקח
ענינים  אֹודֹות להן יסּפר לא אבל ׂשכל, ׁשעל־ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹענינים
מבהילים  סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהם
אדמּו"ר  לֹו ואמר וכּו'. הּזקן ואדמּו"ר ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָמהּבעל־ׁשם־טֹוב
החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו־עדן,

ׁשהּקּב"ה - הּיסֹוד את להדּגיׁש הּמערכֹות צרי את מׁשּדד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל־ידי

ּולהכריז  ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוכן
ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ְְְְִִִִֶַַַַָּברחֹובֹות

הּׂשכל. מן למעלה ְְִֵֵֶֶַַָׁשהם
ּוׁשמירה  לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן הּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָועׂשּיה
מֹורי  ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלהיֹות
(לא  לקימן צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוחמי
ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) הּׂשכל, חּיּוב ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצד
ּתֹוכן  ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמקּיימים

למׁשּפטים". ועׂשּיה ּד"ׁשמירה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהענין
העבֹודה  ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוכּידּוע

כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(451 'nr ,k jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz gqtÎlyÎoexg` zgiyn)

ּבהם ה)וחי (יח, ֶַָָ
הּציצית  חּוטי התנֹועעּו הּבעל־ׁשם־טֹוב ׁשאצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמסּפר
נתּגּלה  הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל ּכי חי. ּדבר היּו ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמעצמם,

ּבחּוטי  ּבחּיּות) ממׁשיכה מצוה (ׁשעׂשּית ּבהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה"וחי
מּמׁש. הּגׁשמּיים ְִִִִַַַַָהּציצית

ã ycew zegiyn zecewp ã(haya 'i meiÎmeid)

הּמהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשל זּוגתֹו רבקה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהרּבנית
ּבקּומּה ּתיכף לאכל עליה ּצּוה והרֹופא ּפעם, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחלתה
נהגה  הּתפּלה, קדם לטעם רצתה ׁשּלא הרּבנית, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשנתּה.
ּפת  לאכל מּכן לאחר ורק ּבהׁשּכמה, ּתחּלה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהתּפּלל

ֲִַׁשחרית.
ה'ּצמח־ אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד לחֹותנּה, הּדבר ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָּכׁשּנֹודע

לּה: אמר ֶֶַָָצדק',
חּיּות  להכניס ׁשּיׁש הינּו ּבהם", "וחי נאמר הּמצֹות קּיּום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ּבריאים  ּכח, ּבעל להיֹות מּוכרחים זאת לעׂשֹות ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹּבּמצֹות.

ּבׂשמחה. ולהיֹות ְְְְֲִִִַָָוחזקים,
מּוטב  האכילה. לפני להתּפּלל חּיבת אינ ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוסּים

האכילה! ּבׁשביל מּלהתּפּלל הּתפּלה, ּבׁשביל ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹלאכל

ß oqip `"k iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»



`ixgפח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה רּבים להזהיר ‰'.לׁשֹון È‡∑ ׂשכר נאמן .לׁשּלם …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד אינֹו(סנהדרין אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒִֵֵֶָ
ּכמׁשמעֹו ונאמר אּלא ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ? ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ

כ)להּלן אביו,(לקמן אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות : ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  אׁשת ּכאן ‡En.אף ˙Â¯ÚÂ∑ׁשאינּה אּמֹו להביא ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֶָָ
אביו  .אׁשת ִֵֶָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙·∑ אנּוסה ּבת ÏBÓ„˙.ּבמׁשמע אף «»ƒְְֲַַַַָ∆∆
ıeÁ ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ

הֹוצא  לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי ְְִִִֵֵֵֶֶַָָלֹו
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, .את ְְְִִֶֶֶַָָ

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז -(יבמות מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְֲִֵָ
מדּבר  מאׁשּתֹוהּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו למדין . אנּו , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבין  תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" אּׁשה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ"ערות

אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, EaŒ˙a.ׁשהיא ˙Â¯Ú∑ ִִִִֵֵֵֶֶֶַ∆¿««ƒ¿
לבּתקלֿוחמ  הּדין,ר מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' עח)למדּוה סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְִֵָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−
ñ :àåä¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑אלֿאׁשּתֹו" ערותֹו? היא תקרב"ּומה .לא ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ



פט ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ּבּה איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי ונכריתלא וׁשפחה לאנּוסה ּפרט עה), .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−
ñ :àåä¦«

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז הּכתּוב (יבמות אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַַָָֹ

תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אתֿאּׁשה  יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשֹון

כ)ואתֿאּמּה" מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו ∑nÊ‰.קרֹובֹות ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»

ּכתרּגּומֹו לחטא עצה, יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ∑Ïˆ¯¯.ּכאחת ׁשּתיהן (קידושין ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…
לזֹו צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, ׁשהיא ׁשאם זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.ּבחּיים  ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

לצרר תּקח לא אחתּה אל יח)ואּׁשה יפרׂש(יח, "ּבכאן ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹֹ
את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ
הּדין  ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ההלכה ּדר לפי א)ּגם נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַַָָ

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים עבֹודת «…∆ְְֱֲִִִֶֶַָֹ
לּכמרים, ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, סד)היא ועֹוׂשין (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבין  ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשּתי

האׁש מדּורֹות מסירתֹו∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי היא זֹו ְְֵֵָ…ƒ≈ְִִָ
CÏnÏ.לּכמרים  ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ְִַָ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»



צ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù éòéáùì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

àäøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´
ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬

:ìeàL ókîe åéáéà-ìkáýåýé øîàiå ¨«Ÿ§¨−¦©¬¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²
:éì-éèìôîe éúãöîe érìñâéøeö éýìû ©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−

éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸
:éðrLz ñîçî érLî éñeðîeãìläî §¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨¨−«Ÿ¦¥«¦§ª¨−

:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷àäéðôôà ék ¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦
:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦

å:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáç¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦«Ÿ§¥¨«¤
æàø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®

:åéðæàa éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−§¨§¨«
çúBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬

:Bì äøç-ék eLrbúiå eæbøé íéîMä©¨©−¦¦§¨®©¦§¨«£−¦¨¬¨«
èìëàz åétî Làå Btàa ïLr äìr̈¨³¨¨¸§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®

:epnî eøra íéìçbéãøiå íéîL èiå ¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®
:åéìâø úçz ìôøråàéáeøk-ìr ákøiå ©«£¨¤−©¬©©§¨«©¦§©¬©§−

:çeø-éôðk-ìr àøiå óòiåáéúBkñ åéúáéáñ CLç úLiå ©¨®Ÿ©¥−̈©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ−̈ª®
:íé÷çL éár íéî-úøLçâé:Là-éìçb eøra Bcâð dâpî ©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−©«£¥¥«

`xenl iy
(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaeøáòL øçàì Búð÷æ úòì §¦¦¦©¨§¨§¥¦§¨§©©¤¨§

äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa ,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò̈¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨

.úàfä äøéMä øL äéä,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¨¨¨©¦¨©Ÿ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî,éì éèìôîeèlôî §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦§©§¦¦§©¥

íâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeöøeö Bîk ,é÷æç ¦§¦§©¦¦¨§¦§

.òìñå,éòLé ïø÷åBîk øæòì éì àeä §¤©§¤¤¦§¦¦§¥¤§

.íéðøwä ìòáì ïø÷,éabNîCîBñ ¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨

,ñîçî.ñîç éLðàî(ãìläî ¥¨¨¥©§¥¨¨§ª¨
,'åâå 'ä àø÷àìà àøB÷ éðà øLàk ¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà §©¥¨£¦¨£¨ª¦
.éðeááñ,úåî éøaLîúBøáBL úBøö §¨¦¦§§¥¨¤¨§

.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

,ìòiìá éìçð,ìçðk úBôèBL úBñéb ©£¥§¦©©§¨§§©©

.ìòiìa éLðàî,éðúòáéeúéòáé ¥©§¥§¦©©§©£ª¦©§¦

.éúBà eãéøçéå(å,ìBàL éìáç §©£¦¦¤§¥§
éìáç" Bîk ,"éìáç" .úåî éáBàëî©§¥¨¤¤§¥§¤§¥

"äãìBé.(bi,bi ryed),éðîc÷.éðôì eàa ¥¨¦§ª¦¨§¨©

(ç,õøàä Lòøzå LòbúiåLòb ©¦§¨©©¦§©¨¨¤©©

éáLBé éáéBà úà eô÷z Lòøå ãòøå§©©§©©¨§¤§©§¥

.õøàä,eæbøé íéîMä úBãñBî ¨¨¤§©¨©¦¦§¨
íéîMä àáö úà íb ä"á÷ä LéòøäL¤¦§¦©¤§¨©¨©¦

.éìéáLa,Bì äøç ékBì äøç øLàk ¦§¦¦¦¨¨©£¤¨¨

.éúî÷ð íäî í÷ðå íäéNòî ìò©©£¥¤§¨©¥¤¦§¨¦

(è,Btàa ïLò äìòïéðò àeä ¨¨¨¨§©¦§©

"'ä óà ïLòé æà" Bîk .ñòkmixac) ©©§¨¤§©©

.(hi,hk,ìëàzíéîwä úà óøNz Ÿ¥¦§Ÿ¤©¨¦

.éìò(é,ãøiå íéîL èiåúà äèð ¨©©¥¨©¦©¥©¨¨¤

íäéìò ãøéå õøàì ähîì íéîMä©¨©¦§©¨¨¨¤§¨©£¥¤

øîBìk .íäa úBkäì éàðBN ìà áø÷úäì§¦§¨¥¤§©§©¨¤§©

.íäî òøtäì øäîî äéäLìôøòå ¤¨¨§©¥§¦¨©¥¤©£¨¤
,åéìâø úçzúBéäì ïðòä áòa ãøiL ©©©§¨¤¨©§©¤¨¨¦§

.éàðBOî òøtäì ïëeî(àéìò ákøiå ¨§¦¨©¦§©©¦§©©
,'åâå óòiå áeøkìò ìLî àeä §©¨Ÿ¨¨©

.äøæòì àBáì Búeøéäî(áéúLiå §¦¨§¤§¨©¨¤
,úBkñ åéúBáéáñ Cùç"Cùçäå ïðòä éäéå" øîàpL ïéðòk .åéìò ïâäì äkñì åéúBáéáñ Cùçä úà íN(k,ci zeny).ìàøNéì íéøönä ïéa ÷éñôî äéäLúøLç Ÿ¤§¦¨ª¨¤©Ÿ¤§¦¨§ª¨§¨¥¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§¦¤¨¨§©Ÿ¤¤¨¨©§¦¥©¦§¦§¦§¨¥©§©

,íé÷çL éáò íéî.Cùçä àa íäî ,íéîMä éððòa íénä øeM÷(âé,'åâå Bcâð dâpîeøòa Bîöò äfî ,éì òéLBäìe øéàäì Böôç øLà åéðôlL øBàä CBzî ©¦¨¥§¨¦¦©©¦§©§¥©¨©¦¥¤¨©Ÿ¤¦Ÿ©¤§¦¨¤§¨¨£¤¤§§¨¦§¦©¦¦¤©§¨£

mixn zxhr
àýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬

BúàBúð÷æ úòìókîãiîìeàL ókîe åéáéà-ìkílkî ìBvðå:áøîàiå Ÿ²§¥¦§¨¦©¬¦©¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«§¦¦ª¨©Ÿ©®
érìñ ýåýééñçîéúãöîe÷æç øöáîéì-éèìôîeéúBà ìévîe:âéýìû §Ÿ̈²©§¦¬©§¦§ª«¨¦−¦§¨¨¨§©§¦¦«©¦¦¡Ÿ¥¬

éøeöøLà é÷æçäñçàäqkúîépâî Baéì ïâîïø÷åó÷úåéabNî érLé ¦−¨§¦£¤¤«¡¤¦§©¤®¨¦¦º¨¥¦§¤´¤§Ÿ¤¦§¦À¦§©¦¸
éñeðîeáéBàä íeéàî ñeðì ãòé §¦½©©¨¥¦¨¥

ñîçî érLîñîç éLðàî «Ÿ¦¦¾¥«¨−̈¥©§¥¨¨

:éðrLzãøLàkìläîìläa «Ÿ¦¥«¦©£¤§ª−̈§©¥

å ìltúî éðàLkàø÷àìàýåýéæà §¤£¦¦§©¥§¤§¨´¤§Ÿ̈®¨

rLeà éáéàîeòLBð éðà:äék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©£¦©¦¬
ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©

:éðúráéåéìáçéáàkìBàL §©«£ª«¦¤§¥¬§¥¥§−
éðîc÷ éðañékøãa íéNì éáéBà ©ª®¦¦§ª−¦§©¨¦§©§¦

éL÷îúà íéëéìBnä:úåîæ-øva «Ÿ§¥©¦¦¤¨«¤©©
éìæàéäìà-ìàå ýåýé àø÷à ¦¸¨¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−

Bìëéäî òîLiå àø÷àíéîMä ïî ¤§®̈©¦§©³¥¥«¨¸¦©¨©¦

éúråLå éìB÷äàa éú÷òöå:åéðæàa ¦½§©§¨¦−§©£¨¦¨¨§¨§¨«
çLrbúéåeòðLrøzåéáLBé ©¦§¨©³¨©¦§©¸§¥

õøàä,ãçtä áBøîúBãñBî ¨½̈¤¥©©©«§¬
bøé íéîMäeæeãøçéék eLrbúiå ©¨©−¦¦§®̈¤¤§©¦§¨«£−¦

øLàkBì äøçBúî÷ð íäî úç÷ì: ©£¤¨¬¨«¨©©¥¤¦§¨

èBtàa ïLr äìrïBøç ìò ìLî ¨¨³¨¨¸§©½¨¨©£

íéáéBàa BtàLàåøác úøæbîåétî ©¨§¦§¥¬¦¦§©¨¨¦¦−
ìëàz,íéòLøaeøra íéìçb Ÿ¥®¨§¨¦¤«¨¦−¨«£¬
epnîéàðBNa óBøNì:éíéîL èiå ¦¤«¦§§§¨©¥¬¨©−¦
ãøiååéáéBàî í÷päìúçz ìôørå ©¥©®§¦¨¥¥§¨©«£¨¤−©¬©
åéìâøíäî òøtäì ïëeî úBéäì: ©§¨«¦§¨§¦¨©¥¤

àéákøiåelàkáeøk-ìrCàìî ©¦§©¬§¦©§−©§¨

óòiåúeøéäîaàøiåàa äàøð äéä ©¨®Ÿ¦§¦©¥−̈¨¨¦§¤¨

:çeø-éôðk-ìráéúLiåíN ©©§¥«©©¨¬¤¨

úBkñ åéúáéáñ CLçïëeî úBéäì ²Ÿ¤§¦«Ÿ−̈ª®¦§¨

éLçäì,áéBàì CúøLçéeaøíéî §©£¦¨¥©§©¦©−¦
a íéøL÷pä:íé÷çL éárâédâpî ©¦§¨¦§¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©



צי

ãéïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøé©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬
:BìB÷åè÷øa íöéôéå íévç çìLiå «©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈
:íäiåæèúBãñî eìbé íé é÷ôà eàøiå ©¨«Ÿ©¥«¨¸£¦´¥½̈¦¨−«Ÿ§´

:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«
æéíénî éðLîé éðçwé íBønî çìLé¦§©¬¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦

:íéaøçéék éàðOî ær éáéàî éðìévé ©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−¨®¦´§©½¦¬
:épnî eöîàèééäéå éãéà íBéa éðîc÷é ¨«§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®©§¦¯

:éì ïrLî ýåýéëéúà áçønì àöiå §Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®
:éa õôç-ék éðölçéàëýåýé éðìîâé §©§¥−¦¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−

:éì áéLé éãé øák éú÷ãökáëézøîL ék §¦§¨¦®§¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦
:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøcâëék ©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«¦¬

øeñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë̈¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈«Ÿ¨¬
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é ìáìélñø÷ eãrîõøàa ìBtðì éìâø: §©§¨«£−©§ª¨«©§©¦§¨¨¤

çìàìå íãéîLàå éáéà äôcøà¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ
:íúBlk-ãr áeLàèìílëàå ¨−©©¨«¨«£©¥¬

íöçîàåíéòöt íòïeîe÷é àìå ¨«¤§¨¥−¦§¨¦§´Ÿ§®
:éìâø úçz eìtiåîéðøæzå ©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦

éðøfàzåìéççkäîçìnì,íçläì ©§©§¥¦©−¦Ÿ©©¦§¨¨®§¦¨¥

éàðBN úàåéî÷ réøëzòBøëì ìétz §¤§©©§¦¬©¨©−©¦¦§©

:éðzçzàîéáéàåéðôì eçøáéL ©§¥«¦§´Ÿ§©½¤¦§§§¨©

él äzzéì eëôäéàðNî óøòíò ©¬¨¦−¨§¦®Ÿ¤§©§©−¦

íâéOà ,eñeðé ékíúéîöàåúBøëà ¦¨©¦¥¨«©§¦¥«¤§

íúBàáî :eòLéäîãàä éëìî ìà eðôé ¨¦§−¦§¤©§¥¨£¨¨

réLî ïéàåeðôé ïîæ øçàìýåýé-ìà §¥´Ÿ¦®©§©©§©¦§¤§Ÿ̈−
ìáà ,åéìà ìltúäì:íðr àìå §¦§©¥¥¨£¨§¬Ÿ¨¨«

âîí÷çLàå÷c úBéäì íúBà ùzëà §¤§¨¥−¤§Ÿ¨¦§©

èéèk õøà øôrka CìLenäúBöeç ©«£©´®̈¤§¦«©§¨©¬
íwãà÷c ÷c íúBà äNòàír÷øà £¦¥−¤¡¤¨©©¤§¨¥«
íñîøà:ãîénr éáéøî éðèlôzå ¤§§¥©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®

íBìLáàå ìôBúéçàå ìáðå ìeàL Bîk§¨§¨¨©£¦¤§©§¨

éðøîLzéúééäL ãò ,ílek ãiî ¦§§¥̧¦¸¦©¨©¤¨¦¦

ír íéBb LàøìøLàézrãé-àì §´Ÿ¦½©¬£¤«Ÿ¨©−§¦
íäå:éðãáréäîøëð éða §¥©«£§ª«¦§¥¬¥−̈

éì-eLçkúé,éúBà íúàøiî éì eáfëé ¦§©«£¦®§©§¦¦¦§¨¨¦

éðôa àlL eléôà ,Cì eðàèç àì eøîàéå§Ÿ§Ÿ¨¨¨£¦¤Ÿ§¨©

ìéì eòîMé ïæà rîLíéòîLð eéäé ¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¦¨¬§¦«¦§¦§¨¦

íeöà øLà ìëì éìà:åîøëð éða ¥©§¨£¤£©¥§¥¬¥−̈
eìaéíéãeáà eéäéeøbçéåíéøbç eéäéå ¦®Ÿ¦§£¦§©§§−§¦§¦§¦

íúBøbñnîéðàL øbñî éøeqé éLBwî ¦¦§§¨«¦¦¦¥©§¥¤£¦

íäa ïøqéî:æîýåýé-éçéì äNBòä §©§¨¨¤©§Ÿ̈−¨¤¦

älàCeøáeäläúe äëøa ìk ìòéøeö ¥¤¨´©¨§¨¨§¦¨¦®
é÷æçå éô÷zíøéåíéîø ìk ìò íø àeä ¨§¦§¨§¦§¨ª¾¨©¨¨¦

érLé øeö éýìûàøéà àì äæìå ¡Ÿ¥−¬¦§¦«§¨¤Ÿ¦¨

éðòéLBälî Bãé øö÷zL:çîìûä ¤¦§©¨¦§¦¥¦¨¥¾
éì úî÷ð ïúpäéúî÷ð í÷Bpäãéøîe ©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®©¥¦§¨¦Ÿ¦¬
:éðzçz íénrèîéàéöBîeìévîe ©¦−©§¥«¦«¦¦−©¦

éúBàéîwîe éáéàîéî÷ ïî øúBé ¦¥«Ÿ§®̈¦¨©¸¥¦¨©

éðîîBøz,äìLîîa íøå àOð éðîéNz §´§¥½¦§¦¥¦¦¨§¨§¤§¨¨
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ß oqip a"k ycew zay ß

ì"åç éðáì çñô ìù ïåøçà úøèôä

é ÷øô äéòùé

áìøä Bãé óôðé ãîrì áða íBiä ãBò¬©−§´Ÿ©«£®Ÿ§Ÿ¥³¨¸©´
:íìLeøé úráb ïBiö-úaâìïBãàä äpä ©¦½¦§©−§«¨¨«¦¦¥³¨«¨¸

äöørîa äøàt órñî úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½§¨¥¬ª−̈§©«£¨¨®
:eìtLé íéäábäå íérãb äîBwä éîøå§¨¥³©¨¸§ª¦½§©§Ÿ¦−¦§¨«
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:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâe§½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«

âäàøîì-àìå ýåýé úàøéa Bçéøäå©«£¦−§¦§©´§Ÿ̈®§«Ÿ§©§¥³
:çéëBé åéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðér¥¨¸¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈¦«©

ãøBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå§¨©³§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−
åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðrì§©§¥¨®¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½

:òLø úéîé åéúôN çeøáeääðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäå:åéöìç øBæàåáàæ øâå §¬©§¨¨−¨¦¬¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥̧
ørðå åcçé àéøîe øéôëe ìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír:ía âäð ïè÷æáãå äøôe ¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤§¦³§¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸

:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøzçìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLå ¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−©ª´¨®¤§©¸
:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàîèõøàä äàìî-ék éLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå eòøé-àì §©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®¦¨«§¨´¨À̈¤

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärcéíénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää íBia äéäå ¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½
:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìààé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óBãé úéðL ¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½

ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnr øàL-úà úBð÷ì¦§−¤§¨´©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸

mixn zxhrmixn zxhr
áìøîà øeMà Cìîáða íBiä ãBòeðéìòãîrìíéìLeøé úéàøð íMî ék ¤¤©¨©¬©−§´Ÿ¨¥©«£®Ÿ¦¦¨¦§¥§¨©¦

æàåBãé óôðéì äpLaëà ì÷ða àìä øîBàk âòì Cøãa äéìòïBiö-úa øä §¨§Ÿ¥³¨¸¨¤¨§¤¤©©§¥£Ÿ§¨¥¤§§¤¨§©´©¦½
:íìLeøé úrábâìék áLçL Bîk äéä àì ìáàäpäàeää äìélaïBãàä ¦§©−§«¨¨«¦£¨Ÿ¨¨§¤¨©¦¦¥³©©§¨©¨«¨¸

äøàt órñî úBàáö ýåýéåéôðò úøkäöørîaçìL ,øîBìk ,øBOîa §Ÿ̈´§¨½§¨¥¬ª−̈¨©£¨¨§©«£¨¨®§©§©¨©

íäa äkäå CàìnääîBwä éîøå ©©§¨§¦¨¨¤§¨¥³©¨¸
íéìBãbä íéøOäíérãbeúøëð ©¨¦©§¦§ª¦½¦§§

:eìtLé íéäábäåãìówðåúBøëéå §©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²§¦§

øriä éëáñäæ íéëañîä íéôðòä ¦§¥¬©©−©¨£¨¦©§ª¨¦¤

äæaìæøaaáøä Bìéç :øîBì äöBø ¨¤©©§¤®¤©¥¨©

Càìnä éãé ìò eúîeéïBðáläåúéaøî §©§¥©©§¨§©§¨−©§¦

åéúBìéçøécàaøécàä Càìnä éãé ìò ¥¨§©¦¬©§¥©©§¨¨©¦

÷æçäå:ìBtéààìtäî eäîúz ìà §¤¨¨¦«©¦§§¥©¤¤

eäi÷æç éîéa äNòiL äfä ìBãbä©¨©¤¤¥¨¤¦¥¦§¦¨

úBîéa ïîæ àBáé ék ,øeMà äðçî úìtîa§©¤¤©£¥©¦¨§©¦

äfî øúBé ãBò úBNòì àéìôiL çéLnä©¨¦©¤©§¦©£¥¦¤

øèç àöéåäëeìî èáLéLé òæbî §¨¨¬−Ÿ¤¥¤§¨¦¤´©¦®̈
çéLnä Cìî àeä ãåc òøfîøöðåòèð ¦¤©¨¦¤¤©¨¦©§¥−¤¤©

äøôé åéLøMîéøt äNòé:áäçðå ¦¨«¨¨¬¦§¤«©£¤§¦§¨¨¬
ýåýé çeø åéìräàeáð çeøçeø ¨−̈´©§Ÿ̈®©§¨¯©

äøeáâe äör çeø äðéáe äîëç̈§¨´¦À̈µ©¥¨¸§½̈
:ýåýé úàøéå úrc çeø¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«

âBçéøäåLébøé ,çéø Bîk äðáä èòîa ©«£¦−¦§©£¨¨§¥©©§¦

íà änä íéáBèä íãà éðáa ïéçáéå§©§¦¦§¥¨¨£¦¥¨¦

ìkäå ,íéòøýåýé úàøéaBì LiL ¨¦§©Ÿ§¦§©´§Ÿ̈®¤¥

àìåCøèöéåéðér äàøîìéãk §«Ÿ¦§¨¥§©§¥³¥¨¸§¥

Låéðæà òîLîì-àìå èBtLééãk ¤¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈§¥

LçéëBéBzòcî ïéáé Bááìa ék: ¤¦«©¦¦§¨¨¦¦©§

ã÷ãöa èôLåètLî úàíélc §¨©³§¤̧¤¸¤¦§©©¦½
øBLéîa çéëBäåéeàøä éôk-éåðrì §¦¬©§¦−§¦¨¨§©§¥

õøàãBò íeìæâé àlLäkäåéòLøèáLa õøàúìì÷açeøáe åét ¨®¤¤Ÿ¦§§§¦¨¦§¥¤̧¤¸§¥´¤§¦§©¦½§¬©
:òLø úéîé åéúôNä÷ãö äéäåBì eéäé ïäa ÷éæçiL äðeîàåøBæà §¨−̈¨¦¬¨¨«§¨¨¬¤−¤¤¡¨¤©£¦¨¤¦§¥´

åéðúî÷æBçì:åéöìç øBæà äðeîàäååøâåøeãéøîðå Nák-ír áàæ ¨§®̈§¤§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³¨§¥̧¦¤½¤§¨¥−
àéøîe øéôëe ìârå õaøé éãb-íräîeèt äîäaâäð ïè÷ ørðå åcçé ¦§¦´¦§¨®§¥̧¤§¦³§¦¸§¥¨§¨©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬

íaéìBéíúBà C:æáãå äøôe ¨«¦¨¨¨³¨Ÿ¸
åcçé äðérøzäfî äæ eãøçé àìå ¦§¤½¨©§−̈§Ÿ¤¤§¤¦¤

eöaøéeìcâéø÷ak äéøàå ïäéãìé ¦§§´¦§§©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬
:ïáz-ìëàéç÷ðBé òLrLå «Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−

Bãé úèLBäa çBîNì ÷qòúéøç-ìr ¦§©¥¦§©§¨©¨©ª´
ïútep÷éfé àìå íL áLBé ïútä øLà ®̈¤£¤©¤¤¥¨§Ÿ©¦¤

úøeàî ìråíL áLBiL ò÷aä §©¸§©´©¤©¤¥¨

äãä Bãé ìeîb éðBòôöíL èéLBé: ¦§¦½¨−¨¬¨¨«¦¨

èíéòøä íéLçpäeòøé-àìãBò ©§¨¦¨¨¦«Ÿ¨¥¬
eúéçLé-àìåeäLéîøä-ìëa §«Ÿ©§¦−¦¤§¨©´

éLã÷äéäz úàfä äáBhä-ék ¨§¦®©¨©Ÿ¦§¤¦
ýåýé-úà ärc õøàä äàìî̈«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½

:íéqëî íiì íénkéíBia äéäå ©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´
àeääî àöBiä çéLîéLé LøL ©½¨¦©©¥¦´Ÿ¤¦©À

íénr ñðì ãîò øLàõea÷ íBéa £¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½§¦

úBiìbåéìàìkeLøãé íéBbéãk ¨ª¥−̈¨¦´¦§®Ÿ§¥

íeeöiM äî úBNòìBúçðî äúéäå ©£©¤§©§¨«§¨¬§ª«¨−
ìãBákeäeãaëé íéBbä ìk ék §¨«¦¨©¦§©§

eäeãáòéå:àé| äéäåíBia §©©§§¨¨´©´
éñBé àeää| éðãà óúéðLãâðk ©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸§¤¤

íéøöî úleàbøàL-úà úBð÷ì Bãé §©¦§©¦¨½¦§−¤§¨´
Bnràì øLà äìBba íéøàLpä úà ©®¤©¦§¨¦©¨£¤Ÿ

eúîøeMàî øàMé-øLà ¥£¤¦¨¥Á¥«©¸
Lekîe ñBøútîe íéøönîe¦¦§©¹¦¦©§´¦À
éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−
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(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

:íiä éiàîe úîçîeáéíéBbì ñð àNðå ¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸©¦½
äãeäé úBöôðe ìûøNé éçãð óñàå§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³§¨¸

:õøàä úBôðk òaøàî õa÷éâéäøñå §©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸
eúøké äãeäé éøøöå íéøôà úàð÷¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬§¨−¦¨¥®
äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈

:íéøôà-úà øöé-àìãéóúëá eôrå «Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³
ìtíã÷-éða-úà efáé åcçé äné íézL §¦§¦¸½̈¨©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤

ïBnr éðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬©−
:ízrîLîåèì úà ýåýé íéøçäåïBL ¦§©§¨«§¤«¡¦´§Ÿ̈À¥µ§´

éðäå íéøöî-íéì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óäráL ©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´
éøãäå íéìçð:íéìrpa Cæèì älñî äúéäåøLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàL §¨¦½§¦§¦−©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³

:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéäáéàék ýåýé EãBà àeää íBia zøîàå ¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬
:éðîçðúe Età áLé éa zôðàádé úøîæå éfr ék ãçôà àìå çèáà éúreLé ìû äpä ¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ¤§¨®¦´¨¦³§¦§¨¸¨´
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ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLàóeñ íéa älñîíBéa £¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¦¨§©§¬
:íéøöî õøàî Búìràzôðà ék ýåýé EãBà àeää íBia zøîàå £Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨
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צה ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ
אּלא  ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכילּוהּו

יׂשראל  ארץ ּכ עברה.מקיאֹו, עֹוברי מקּימת אינּה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ְְְְְְְִִֵַַָָָותרּגּומֹו:
.מהם  ֵֶ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦ µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−Ÿ¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ והּנקבה .ּבמׁשמע הּזכר «¿»»……ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּביתּֿדין על להזהיר ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

אלהיכם  איני ּומה ּתּטּמאּו, מאחרי, נפסלים ואּתם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak jxk zegiy ihewl)

ואּתם  ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואּתם
ּכליה ל)מתחּיבים יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין (מבּדלים)נפסליםעליכם, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא מֹוכיחה –הנאהּגזרֹות, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

יׂשראל. מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל ּכליה הּנּגּוד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
("רק  ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכאׁשר  עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכם

ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתּבּטל

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiy ihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם, תּטמאּו ל)ולא תּטמאּו(יח, אם הא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבכם לי יׁש הנאה ּומה . . אלקיכם לׁשאל,(רש"י)איני יׁש ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמּדּוע
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:

לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיאׁש
ׁשהּקּב"ה  ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ("אין
ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם תּטּמאּו ל)ולא (יח, ְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹ
ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלקיכם, איני - ּתּטּמאּו אם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהא

ּבכם לי יׁש (רש"י)הנאה ֲִֵֶָָָ
"איני  מׁשקל (על ּבכם" הנאה לי "אין לֹומר לֹו היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכאֹורה,

ּבכם"? לי יׁש הנאה "ּומה אמר ולּמה ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיכם"),
טז)ּכתּוב רעה",(משלי ליֹום רׁשע וגם לּמענהּו, ה' ּפעל "ּכל : ְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

הּתניא ּבספר כ"ז)ּופרׁש היא (פרק הרׁשע ּבריאת ׁשּמּטרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
היא  לכ להּגיע הּדר ואֹור'". יֹום ׁשּלֹו הרע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ׁשּיעׂשה
אֹותֹו ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבעבּדה יתּבֹונן ׁשהרׁשע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעל־ידי־זה
ׁשּיׁשנּה ספק אין - ּכלֹומר ?"ּב לי יׁש הנאה "מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכביכֹול:
ּדרּוׁש ואּולם הרׁשע), ׁשל ּבריאתֹו מּטרת זֹוהי (ׁשּכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה

לגּלֹותּה. ּכדי מדקּדק ְְְְִֵַָָֻחּפּוׂש

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

âôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zenai(iyiy meil)

,elah `le elny mixblíðéé ìòå .íéøæîî íäLlr mina bfnpy ¤¥©§¥¦§©¥¨
xeq` `edy fxkde `v miakek icaer iciìòå .Cñð ïéé íeMî¦¥¤¤§©

ïñeîøezxeq` `edy fxkde `v miakek icaer ici lr lyazdy §¨
.íéáëBk éãáBò éìeMéa íeMîlwdl yi oicd xwirny s`e ¦¦¥§¥¨¦

,xingdl yi `lab ipaa mewn lkn ,oldl x`eaiy itk miqenxeza
,äøBú éða ïðéàL éôì,mda miakek icaer leyia mdl xizp m`e §¦¤¥¨§¥¨

.mixg` mixaca s` exizdl e`eai
xn`y dn :opgei iax ixac z` `xnbd zyxtníäL ïäéða ìò©§¥¤¤¥

,íéøæîîy meyn `edàaà øa àéiç éaø øîàc .déîòèì ïðçBé éaø ©§¥¦©¦¨¨§©§¥§¨©©¦¦¨©©¨
ïéà íìBòì ,ïðçBé éaø øîàdyrp iebdïåéëå ,ìBaèéå ìBniL ãò øb ¨©©¦¨¨§¨¥¥©¤¦§¦§§¥¨

ìéáè àìcoiicr,àeä íéáëBk ãáBòel` l`xyi zepay `vnpe §Ÿ¨¦¥¨¦
,miiebn exarzdåixdïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàlirl) ©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

(my,ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòepnn dl clepd ¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨
.øæîî©§¥

eopgei iax xn`y dníðéé ìòxeq` `edyCñð ïéé íeMîelit`e ©¥¨¦¥¤¤
`ed ,eicia ea rbp `le egeka wx eze` bfn iebdïéøîà Cì Cì' íeMî¦¥¥¨§¦

'áø÷ú àì àîøëì øBçñ øBçñ ,àøéæðjl ,xifpl mixne`y jxck ± §¦¨§§§©§¨Ÿ¦§©
eizeaiaq l` axwz l`e mxkdn wegxzkll xifpl xzeny s`e .

el mixne` mewn lkn ,eiapr zlik`a `l` xq`p `le mxka
xq` s` df mrhne .xeqi`a lyki `ly ick eizeaiaqn wgxzdl
lykidl e`eai `ly ick ,ea rbp `ly s` iebd bfny oii opgei iax

.ieb ea rbpy oii ziizya
eopgei iax xn`y dnïñeîøez ìòxeq` `edyéãáBò éìeMa íeMî ©§¨¦¦¥§¥

,íéáëBk`edL éôì`lab ipa,äøBú éða ïðéàopgei iax yyge ¨¦§¦¤¥¨§¥¨
ike :`xnbd dywn .miakek icaer leyia xeqi`a lflfl e`eaiy

,el` miqenxez opgei iax mdl xq` dxez ipa mpi`y meyn wxàä̈
léøL äøBú éðá,mlke`l [xzen-]÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàäå §¥¨¨¦§¨¨©©§¥©©¦§¨

ìk ,áøc déîMîxacéç àeäL úBîk ìëàpä,miieb edelyiaeïéà ¦§¥§©¨©¤¡¨§¤©¥
íeMî Baxeqi`,íéáëBk éãáBò éìeMaelke`l xyt` i`y xac wxe ¦¦¥§¥¨¦

.miakek icaer ileyia xeqi` meyn ea yi leyia `llàäå§¨
å ,éç àeäL úBîk ìëàð Bðéà ñeîøezok m`éìeMa íeMî Ba Lé §¥¤¡¨§¤©§¥¦¦¥

,íéáëBk éãáBò:`xnbd zvxzn .dxez ipal s` xeq`eïðçBé éaø §¥¨¦©¦¨¨
àðMéì Cãéàkax mya dxn`py [dipyd oeylk-]c .déì àøéáñitl §¦¨¦¨¨§¦¨¥§

ef oeylìk ,áøc déîMî ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàliyazïéàL ¨©©§¥©©¦§¨¦§¥§©¨¤¥
zeidl ick eic aeyg `edBa ìBëàì íéëìî ïçìeL ìò äìBò[enr-] ¤©§©§¨¦¤¡

íeMî Ba ïéà ,útä úàxeqi`.íéáëBk éãáBò éìeMamiqenxez s`e ¤©©¥¦¦¥§¥¨¦
,mikln ogley lr zelrl ick miic miaeyg mpi`åmeyn wx ok lr §

äøBú éða ïðéàc àîòèmiqenxez lek`l `lab ipal opgei iax xq` ©§¨§¥¨§¥¨
,miakek icaer ici lr elyazpyàäléøL äøBú éða,mlke`l ¨§¥¨¨¦

.df xeqi`a lflfl e`eai `ny mda yeygl oi`y meyn
,dliahe dlin `la zexib oi`y opgei iax ixacl zxfeg `xnbd

:df oica mi`pz zwelgn d`ianeìáè àìå ìnL øb ïðaø eðzmyl ¨©¨¨¥¤¨§Ÿ¨©
,zexib,øb äæ éøä ,øîBà øæòéìà éaøz` zakrn dliahd oi`e ©¦¡¦¤¤¥£¥¤¥
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,øb äæ éøä ,øîBà òLBäé éaø.ezexib z` zakrn dlind oi`eïkL ©¦§ª©¥£¥¤¥¤¥

úBänàa eðéöî,mixvnn e`viyeìáhLjkae dxez ozn mcew ¨¦¨¦¨¤¨§
,dpikyd itpk zgz eqpkpåy it lr s`íéîëçå .eìî àìmiwleg §Ÿ¨©£¨¦

e ryedi iaxe xfril` iax lr,íéøîBàm`ìî àìå ìáèy e`ìî §¦¨©§Ÿ¨¨
ïéà ìáè àìådyrp `edå ìBniL ãò ,øbmb.ìBaèé §Ÿ¨©¥¥©¤¦§¦§

:`xnbd dywnúBáàî óìéð énð òLBäé éaøådpi` dliahy §©¦§ª©©¦¥©¥¨
.zakrn dliah ezhiyl recne ,zakrnåokóìéð énð øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤©¦¥©

úBänàî.zakrn dlin ezhiyl recne ,zakrn dpi` dlinyéëå ¥¦¨§¦
àîézdpi` dliny zedn`dn cnl epi` xfril` iaxy ,uxzl ¥¨
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okyøîàðd lr ieeivøîàðå ,íéøöîa çñtd lr ieeiv.úBøBãa çñt ¤¡©¤©§¦§©¦§¤¡©¤©§
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yecwy sqk mdl did `l oiicre ,l`xyi ux`a `l` ipy xyrn
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mewn lkn ,ipy xyrnn e`iadl didãîìðå ,àéä äìBãb äéàø§¨¨§¨¦§¦§©
äpîéäxac mipcy xfril` iax xeaqy ixd .zexec gqtl s` ¥¤¨
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צז

יום ראשון - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז ניסן
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' ניסן
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א ניסן
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת אחרי תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oqipצח f"h oey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  ט"ז ראשון יום
פרק מא  ,114 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,116 'nr cr.â"äëå äúà êåøá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl
jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl
okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilreytpydweac didz
xewn mby `l` ,d"awda

zeytp xewne eytplk
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dfÎiciÎlr ,d"awda
- xnelk ,micgiin
z` miwacne micg`n

`edÎjixaÎ`ycew
dizpikye (d"awd)
Î`ycew" oky ,(ezpikye)
xewn `ed "`edÎjixa
,zeevnde dxezd
xewn `id "dpiky"e
edf - l`xyi lk zeytp
"cegi myl" gqepd yexit
meiw iptl mixne`y
cegi" didiy ,devn

`edÎjixaÎ`ycew
lk mya" z`fe "dizpikye
cegide - 'ity" - "l`xyi
mya `ed (devnd ziiyr)
l"pd t"re - l`xyi lk

xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfa gxkdd oaen
zeytplk- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrd:xnelk

dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi lk mya" zernyn
liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk mya `ed (devnd
zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae
mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixaÎ`ycew ly)

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky"lk.l`xyi
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©

¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãà àéöBé`edy dna ic `l ,okle ¦¨¨©§¦©§¨
eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edy drya oeekzn

ely- `l` ,d"awdaïekúé ïëì,ezcearaBa ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨
,ìàøNé ìk úBLôð øB÷îe úéäìàä BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§¨¡Ÿ¦§©§¨¦§¨¥

¯ àeäL`ed ,l`xyi lk zeytpe ziwl`d eytp xewnåét çeø ¤©¦
úLaìúîe úðëBML íL ìò ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,Cøaúé¦§¨¥©¦§¨§¥§¦¨©¥¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìk CBz,zenlerd lk jezaàéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì ¨¨§¦§©£¨§©§¨§¦
¯,"dpiky"d¯ Ba úòtLnä àéä,dxez cneld mc`açk ¦©©§©©Ÿ©

äfä äNònä çk Bà ,äøBz éøáãa øaãnL äfä øeacä©¦©¤¤§©¥§¦§¥¨Ÿ©©©£¤©¤
¯ .Bæ äåöî úBNòìiciÎlry ixd - zrk oda wqer `edy ©£¦§¨

xe`a cg`le wacl oeekzi ,devnd meiw e` dxezd cenil

xewn mb `edy ,dyrnd gek e` xeaicd gek xewn z` ,seqÎoi`
.l`xyi lk zeytpe ziwl`d eytp¯ ,äæ ãeçéåzeytp xewn ly §¦¤

seqÎoi` xe`a l`xyióBñ-ïéà øBà úëLîä éãé-ìò àeä©§¥©§¨©¥
¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò ,ähîì àeä-Ceøä§©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

¯ .ïäa Laìîdxeza §ª¨¨¤
;zeevnaeïekúéå§¦§©¥
éLîäìCøaúé BøBà C §©§¦¦§¨¥

úBLôðå BLôð øB÷î ìò©§©§§©§
ì ìàøNé ìk¯ ,ïãçé ¨¦§¨¥§©£¨

eytp xewn z` cg`l
exe`a l`xyi lk zeytpe

,jxaziøàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥
äæ ãeçé Leøt ïn÷ì§©¨¥¦¤
eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa©£¦©¥¨§¤

ì" Leøtãeçé íL ¥§¥¦
éøa-àLã÷àeä-C ª§¨§¦

ìk íLa dzðéëLe§¦§¥§¥¨
¯ ."ìàøNémixne`y ¦§¨¥

,zeevn ly oneiw iptl
didi ,zeevn meiw ici lry
`edÎjixaÎ`ycew cegi
dxezd xewn ,(d"awd)
z`fe ,dpikye ,zeevnde
ik ,"l`xyi lk mya"

xewn `id dpiky ,xen`klk.l`xyi zeytpääâäddbda
zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y
mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`edÎjexa seqÎoi` xe`a
`edÎjixaÎ`ycew cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae eytpa
"zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian - "dizpikye
ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy ,"micqg"l zektdp
,efl ef zecbepne zeiktd ody ,dxeabe cqgy ,dlrnl zecnd
,el` zecn izyn dlrnly xe` zkynd ici lr ,cg` oiprl eidi
zg` dcn oiay cebipde ,df xe` znerl zelha odizyy cr
,zecna df cegi `iand ,df xe` .`linn lhazn - dzxagl
,oky - zeevne dxez meiw ici lr jynpd oeilrd oevxd `ed
dlrn dlrnly d"awd ly epevx ixd od zeevne dxez
,micqgd xewn `edy ,df oeilr oevxyke - dxeabe cqg zecndn
zecg`zn ,zeevn meiwe dxez cenil ici lr dlbzne jynp

."cqg"l zktdp "dxeab"e ,el` zecn¯ äæ-éãé-ìò íâå) *lr §©©§¥¤
,zeevne dxez meiw ici¯ íéãñça úBøeábä ïk-íb e÷zîúé¦§©§©¥©§©£¨¦

wznei "zexeab"d ly swezd¯ úeìlkúäa ,àìénîici lr ¦¥¨§¦§©§
,zellkzd¯ ,íãeçéå úBcnäecg`zi dlrnl zecndy ©¦§¦¨

,dipya zg` ellkzie,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelb éãé-ìò©§¥¦§¨¤§¨
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ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnäzexxerzd ici lr ©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln¯ äåönäå äøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeädf wqra ¦§©¨§¥¤©¨§©¦§¨

,oeilrd oevxd dlbzn¯ ïäLod ,zeevnde dxezdBðBöø ¤¥§
¯ ;Cøaúédxeza eweqir ici lr ,dlbne jiynn ,icediy dryae ¦§¨¥

oevxd z` ,zeevnae
dlbzn - dhnl oeilrd
zecna dlrnl mb
,oeilrd oevxd ,zepeilrd
zellkzdd z` `ian dfe
,zecna "cegi"de
zewznp "zexeab"dy

."micqg"l zektdpeBîëe§
'àaø àøãà'a áeúkL¤¨§¦§¨©¨
'íéãéñç úðLî'áe§¦§©£¦¦

éøà úëqî÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤
úBöî â"éøzL ,ã¤©§©¦§
úBëLîð äøBzä©¨¦§¨

éøà"c "àzøeç"î-C ¥¦©§¨©£¦
ïBöø àeäL ,"ïétðà©§¦¤§
:(íéãñçä øB÷î ,ïBéìòä̈¤§§©£¨¦

¯ly zepeyl od el`
`ed opkeze ,"dlaw"
cenil ici lry ,xen`k

,zeevn meiwe dxezjynp
.mlera aehe cqg

icediy dryay ,epcnl
miiwn e` dxez cnel
wacl oeekiy ic `l ,devn

oeekl mb eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` dfÎiciÎlr
zeytp xewn z` dfÎiciÎlr cg`le wacllkxe`a l`xyi

epevx :dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`edÎjexa seqÎoi`
dad`dn mi`a - d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke
dad` el yiy jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy

dpeek - `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdlef`id
zeevnde dxezd iciÎlry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea
cegi" - seqÎoi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely
dlecb dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
,jkl i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine

dpeeky okziefyi 'd zcearae - zizin` dlek lk ea didz `l
lk lry mixne` ,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y xacn xdfidl
oi` m` mby ,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi
- zn`d on zvw da yiy oeikn la` ,zn` dlek elv` ef dpeek
didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi lk ixdy
ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi

k oeekln envr rpni la ,okl ,(d"awdmeyn jka oi` ik ,ef dpee
zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy ,zinvr dinx

.dlek
õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥

¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`edÎjexa seqÎoi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnelz` ade` `ed mvray epiide) ,envr-
l aehy dn z`envricedi ly ezad`a mb dfÎjxcÎlr ;(

zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák¦§¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éeáàoak £§¦¥

eia` ixg` jynpe xeqnd
,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥
,eytpe eteb xy`n xzei mze` ade` `edyøàaúpL Bîk]§¤¦§¨¥

¯ ìéòì,'i wxta¯ ,['àðîéäî àéòø' íLaezad` dzid jky §¥§¥©§¨§¥§¨
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp z` xqny ,epax dyn ly
,cvik - en`e eia` xear eytp z` xqend oak ,dizpikye
dpeekd z` oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep` ,`eti`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky drya ,dxen`djkl zy
?dad` ly xzeia dlrp dbixcníãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨

Bzîàì úîàa dðéàL óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì§©§¦©§§©¨¨¦©¤¥¨¤¡¤©£¦
¯ ,Baì ìëa äæa õtçiL Baìa éøîâìjkl zyxcp ,xen`ky §©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤§¨¦

,dad` ly xzeia dlrp dbixcn¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©¦§¥
,zegtl dhren dcnaäáäà éðtî ,úîàa äæa Baì õôç̈¥¦¨¤¤¡¤¦§¥©£¨

¯ ìàøNé ìk áìaL úéòáhäeze` dripn ef zirah dad`e ©¦§¦¤§¥¨¦§¨¥
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§¨¤§¨§¦¤

,`edÎjexa seqÎoi` xe`a l`xyi lk zeytp xewn ly¯ àeä
,ixd¯ ,ézîàä BðBöø,d"awd lyïBéìòä ãeçé eðéäå §¨£¦¦§©§¦¨¤§

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äNòpä ,úeìéöàaLici lr ¤¨£¦©©£¤§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzddúeìlkúäå úéäìàä Lôð ãeçé éãé-ìò©§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¨

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîä 'ä øBàa§©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd¯ ,Lnî íéãçàìcg` xack micge`n ©£¨¦©¨

,ynn¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkcegid dyrp dfÎiciÎlry §¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`d mler"aøB÷î ïk-íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
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oqipק f"h oey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤©¨¨¦§©§
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨

ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd
,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥

¯mipeilrd zexe`l qgia
:miillkdàlîî" úðéça§¦©§©¥

úðéçáe "ïéîìò ìk̈¨§¦§¦©
îìò ìk ááBñ"Bîk ,"ïé ¥¨¨§¦§

øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
¯ .úeëéøàalk ,j` ©£¦

jkl qgia `ed xen`d
lertl oeekl icedi lry
lk zeytp xewn ly ecegi
dxezd xewna l`xyi
oi`y zexnle ,zeevnde
dbixcna `vnp `ed
'd zad` ly ef zi`lir
ytpa zxxerne zxveid
- dfk "cegi"l dti`y
on zvw yi ,z`f lka
cg` lka jka zn`d
icedi lk ixdy ,l`xyin
oevx z` `lnl dvex
lka oevxd ,eli`e .d"awd
z` cg`l l`xyin cg`

ytpdely- 'd xe`a
,oldl mkeqiy itk ,`ed
elek `edy ,izin` oevx
`ae ,ezin`l zn`
zxzeqnd dad`dn

.d"awdl l`xyin cg` lkay
¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§

,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§
éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥

¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥
ìcáðå úøëð úBéäìå ãøtì àìå ,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨§¦§¨
elôà ,ïôà íeLa Cøaúé Búecçàå Bãeçiî íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¦§¨¥§Ÿ¤£¦

¯ .Lnî Lôð úøéñîacg` lk alay zxzeqnd dad`d ¦§¦©¤¤©¨
mr cg`zdl oevxd z` zxveie zxxern ,d"awdl l`xyin
m` mb ,'d zecg`n lcape cxtp ote` meya zeidl `lye d"awd
cearl eilr mitekyk :lynle ,ynn ytp zxiqna xeyw df
zipevig dxeva zeegzydl wx elit` e` ,dxfÎdcear dlilg
ick ,z`f zeyrl `ly eytp z` xeqni - dxfÎdcearl cala

.'d zecg`n zxkp zeidl `lyälôzäå úBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§§©§¦¨
¯ ïéðò ïk-íb àeä,ly¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð úøéñîly ©¥¦§©§¦©¤¤©¨§§¥¨

,dnypd¯ úàìîa óebä ïî,dldðéàL ,äðL íéòáL ¦©¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨
¯ úøäøäî,f`úãçéî dzáLçî àlà ,óebä éëøöa §©§¤¤§¨§¥©¤¨©£©§¨§ª¤¤

BzáLçîe 'ä øác ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥§©©£©§
¯ eéäå ,Cøaúéexeaic ody ,dlitzde dxezd zeize`e ytpd ¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne
ìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨
,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò¥¤©§¨§©¥¤

¯ àúéàãk,aezky enk ¦§¦¨
¯ ,øäfáe àøîbalky ©§¨¨©Ÿ©

ob"a dnypd ly dweqir
dxezd zeize`a `ed "ocr
jk - cala dlitzde
drya ,zrk mb xacd
wqere dxez cnel `edy
df ixd ,dlitzd zceara
:ytp zexiqn ok mb
lkn zxxgzyn dnypd
lk dpezpe ,sebd ikxv
dxezd zeize`a dlek
df xac mby jk ,dlitzde
ytp zexiqn ly oipr `ed
dad`dn `ad ,ynn
cg` lkay zxzeqnd

.l`xyin¯ àlàlcadd ¤¨
,`ed¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàaelek oezp icediyk ,dfd mlera dhnl o`k eli`e §
yiy lecbd beprza yibxn `ed oi` ,dlitzde dxezd zeize`a

.mieey mipnfd ipy oiprd mvra ,mxa ."ocr ob"a dnypleäæå§¤
¯ eðwzLxnel ,dlecbd zqpk iyp`øçMä úBëøa úlçúa ¤¦§¦§¦©¦§©©©

äzàå 'eë dzçôð äzàå 'eëå äîLð ,éäìà" :älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©§¨¨§§©¨§©§¨§©¨
¯ øîBìk ,"'eë épnî dìhì ãéúò:xne` icediäzà"L øçàî ¨¦¦§¨¦¤¦§©¥©©¤©¨

¯d"awdäzòî ïëì ,"épnî dìhì ãéúò äzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨¨¦¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨
áeúkL Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà18: £¦§¨©£¦¨§§©£¨§©§§§¤¨

éìà"¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E;d"awd mr cg`zz ytpdyeðéäå ¥¤©§¦¤¨§©§
ézáLçî úeøM÷úä éãé-ìò¯ EzáLçîaly ezaygna ©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd¯ ,älôzäå äøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨§©§¦¨
ezaygn mixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice'äì äøéîàa èøôáe¦§¨©£¦¨©
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðìmipety ,dnecke §Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l`
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íéøîà éèå÷éì
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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קי oqip g"iÎf"i iyilyÎipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  י"ז שי יום
יום שי ֿשלישי י "ז ֿי "ח יסן  ,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,116 'nr cr.òãåðë äìéìá

יסן  י"ח שלישי יום
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr:ì"ðë 'åëå

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäå,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze ezxezy

,etebn cxtp icediy drya¯ ìéçúé,xnel,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©
¯ ."'eë äzà Ceøa"zcear ly dziy`x od xgyd zekxa ¨©¨

,dlitzdBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦
.älôzä øçà ãiî òeá÷̈©¦¨©©©§¦¨

¯zeidl jixv ixd ,oky
zial zqpkd zian"
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
xeqnl dpeekde dpkdd
,d"awdl jka eytp z`
íã÷ ,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©Ÿ¤
äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

¯,zyxcpBæ äðëä£¨¨
øwòL òãBpk ,úBçôì§¨©¨¤¦©

¯ äðëää,dpeekde ©£¨¨
ì"¯ ákòì "dîLote`a ¦§¨§©¥

icrla xyt` i`e ,igxkd
,z`fúlçúa àeä¦§¦©

¯ ,'íéðBðéa'a ãenlä©¦©¥¦
,"dnyl" didi ecenily oeeki cenild zligzayèâa Bîëe§§¥

¯ íéëéøvL ,äøBz-øôñå,mze` aezklì"¯ "dîL,df ixd §¥¤¨¤§¦¦¦§¨
¯ ,ákòìmd - "dnyl" dpeeka eazkp `l m`ay,mixyk `l §©¥

- df mr cgi j`¯ øîàiL Biãå,azekdäáéúkä úlçúa §©¤Ÿ©¦§¦©©§¦¨
ì áúBk éðéøä"¯ ,"äøBz-øôñ úMã÷ íLzaizk zligza £¥¦¥§¥§ª©¥¤¨

,dxez xtq¯ Bà,hb zaizk zligza xnelì"¯ "BîLly ¦§
yi`df,ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eë"ipepia"l ic mb jk §¦§¨

dpizpe dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl
.lirl zexen`dBì Lé ¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§¥

äòLå äòL ìëa ìéòì-úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨
¯ ,íéðt-ìk-ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelk ©¨¨¦

äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨
úøçà äëLîä àéä¦©§¨¨©¤¤
íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
,íéðBzçzä úBéçäì§©£©©§¦
¯ úeiçä úëLîäå§©§¨©©©
zenlerdn dkynpy

,mipeilrdäòLaL¤§¨¨
døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨
"áBLå àBöø" ãBña]§¨¨
¯ ,[äøéöé øôñaL¤§¥¤§¦¨
dignd ziwl`d zeigdy
ote`a `id ,mlerd z`
`id ,"aeye `evx" ly
zxfege mlera zkynp
zenlera dxewnl
dry icne ,mipeilrd
dxewnl day drya
dryd ly zeigd

,day `ide ,zncewdíò¦
íéNòîe äøBzä ìk̈©¨©£¦

¯ ìL íéáBèmi`xapd¯ ,íéðBzçzädze`a eniiwe ecnly ¦¤©©§¦
;dryíL éôeøö á"éî ãçà óeøö èìBL äòL ìëa ék¦§¨¨¨¥¥¤¨¦¥¥¥

é"ðãà íL éôeøöå ,íBiä úBòL á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§§©§¥¥¥
¯ .òãBpk ,äìélamy itexiv mlera mihley meid zeryay ©©§¨©¨

'ied19dxi`n dry lkay oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,
eigdpkdd z` ,zegtl dry lka ycgl mb yi - zxg` z

."dnyl" ly dpeekde

,owfd epax xiaqn ,oldl
,dxezd cenily s` lry
zceare zeevnd meiw
elv` miyrp dlitzd
,ytp zexiqn jezn

elek lk oezpe xeqn ezeide sebd ipipr lkn exxgzyda

ezpeek didz - ef dceara
myl `l) ef ytp zexiqna
,dxewnl ytpd zxfgd
gex zgp mexbl (`l`

.d"awdlìk ,äpäå§¦¥¨
úBìòäì ,älôzäå äøBzä éãé-ìò 'äì BLôð úøéñîa Búðek©¨¨¦§¦©©§©©§¥©¨§©§¦¨§©£
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íéøîà éèå÷éì

åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד' ועד"ז ÈÏ"·שעה,
פי"ג) תפלין תיקון מס' חסידים  (משנת אד' צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓצירופי די"ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין  שם

במל'". אחרונים צירופים וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים



oqipקב h"i iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  י"ט רביעי יום
,hp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenîá äðäå áî ÷øô...ù",118 'nr cr.'åâå òãé íãàäå

¯ dëBúaL úeäìà õBöéð,ytpd jezay÷ø àäz ¯ BøB÷îì ¦¡Ÿ¤§¨¦§§¥©
¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk:`id gexÎzgpde §¥©£©©©§¨¨¦§¨¥

ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦
¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáe äéáMäzaydy ,`"l wxta ©¦§¨¥¨£¦©¦§¨§¥

ici lr ,dxewnl ytpd
zceare dxez cenil
oa lynk `id ,dlitzd
zian xxgzynd jln
eia` l` aye `lkd
`iand xac - jlnd
.xzeia dlecb dgnyl
ytpd zpigan ,oky
oa `ed icedi ,ziwl`d
'dl mz` mipa" - jln

ytpd dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl`
lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke ;`lka ziwl`d
eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze dxez ici
zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac ,jlnd
gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya ezpeek
oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j` .d"awdl
cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl izin`
dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `edÎjixaÎ`ycew ly
,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n ddeab
epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy cvik ,ok m`e
zqqean gexÎzgpdyk :owfd epax xiaqn - ?miwicv ly dbxca

ytpd ly daey lrely,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp ly xewnd z` cg`l `id dpeekdyklk`l (l`xyi
zxzeqn dad`a ic `l` ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp
.efk gex zgp d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay

:"`ipz"d oeylae¯ Bæ äðek ,äpäålr gex zgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd iciely

,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦
,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
,ìàøNiî Lôð ìëa§¨¤¤¦¦§¨¥
¯ ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨

d`a `ideäáäàî¥©£¨
äMøé àéäL úéòáhä©¦§¦¤¦§ª¨

¯ .eðéúBáàî eðì`ly ¨¥£¥
`ed xacdy enk
gex zgp mexbl mivexyk

xewn cegi ici lr d"awdllkoevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
"zvw"a `l` ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi` ,xen`k ,df
zayd ici lr d"awdl gex zgp mexbl oevxd eli`e .zn`

ytpdely.ezin`l zn`a ok` `ed - dxewnl¯ ÷øoi` ©
`l` ,zirahd dad`a wtzqdléøvLíézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦

¯ ,íéiìëN eîéçøe eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa ïðBaúäìd`xi §¦§¥¦§ª©§©¦§¦§¦¦§¦¦
,'d zelcba zeilky dad`e¯ ,'eëå éìeàå éàä élëåici lre §ª¥©§©§

,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk¯ :ìéòì økæpk©¦§¨§¥
e`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly
lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill
ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f

.'d zelcba ezewnrzd

.áî ÷øtyi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb jxev

zceara epnn zyxcpd
zeevn ly oneiw myl ,'d
Î`ld zeevne 'dyr'd
ici lr ,z`fe ,dyrz
d"awdy ezeppeazd
zeilk ogeae eilr "cner"
lr .ie`xk ecaer m` ,ale
,jiyni ,ef zeppeazd ici
Îlkl ,d`xid oipr z`

xyt`zi ef d`xiae ,ezaygnae egena zegtddxez cenll el
d`xi" llka z`xwp ± owfd epax xne` ± ef d`xi ;zeevn miiwle
cenll icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne ,"d`zz
.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez

¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäå`idy §¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨
leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid

- 'eke eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil` ribdl
àøîba áeúkM äî áèéä ïáeé1÷eñt ìò2ìàøNé äzòå" : ¨¥¥©¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥

éäìà 'ä äîìàL E ¨¡Ÿ¤Ÿ¥
äàøéì íà ék Cnòî¥¦¨¦¦§¦§¨

éäìà 'ä úàY "E ¤¡Ÿ¤
`xnbd zl`eyehà" :©

ézøèeæ àúlî äàøé¦§¨¦§¨©§¦
Y ?àéä`id d`xi ike ¦

weqtd ixdy ?ohw xac
z`fy xne`calaik")

lkn d"awd yxec ("m`
dper `xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyin cg`,ïéà :¦

Y .'eëå àéä ézøèeæ àúlî äLî éaâìdyn iabl ± !od §©¥Ÿ¤¦§¨©§¦¦§
zehyta mixacd zernyn .ohw xacl ef d`xi zaygp (epax)
iable ,epax dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id

ohw xac `id d`xi ± dyn¯ ,õeøzä ïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨©¥
ohw xac d`xi deedn dyn iably ,`xnbd lyìàL" àäc ,§¨Ÿ¥
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ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים



קג oqip h"i iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y .áéúk "Cnòîl`ey" aezk ixdyjnrnn ± "cg` lk ¥¦¨§¦
lwe ohw xac "d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin
iably drawa dl`yd z` `xnbd zvxzn ,`eti` ,dna .dfk

dynmilnay ,oldl owfd epax xiaqi daeyza ± ?lw xac df
`xnbd oi` "dyn iabl"
dyn iably zpeekzn
,lw xac `id d`xi cala
"dyn"d iabl ,`l`
dn ± l`xyin cg` lkay
gek ozep epax dyny
,l`xyin cg` lkl zrce
ezrc z` xywl lkeiy

iable ± zewl`azpiga
"dyn"ay ,efcg` lk

ok` `id d`xi ,l`xyin
icediyk ,oky ;ohw xac
ly df geka ynzyn
,eaxwa `vnpd dyn
z` xywn `edyk ,xnelk

dfÎiciÎlre ,ohw xac ,"d`xi" f` deedn ,zewl`a ely "zrc"d
iabl" `xnbd zxne` okl ."d`xi"l ribdl lw"dynzexnl ,

l`ey" xne` weqtdy"jnrnzece` xaecn o`k ik ,jnn ±
;`ipzd oeylae .l`xyin cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d
da Lé ìàøNé úéaî Lôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥¥¨

Y àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî,epax dyn ¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
íéòBø äòáMî3Yl`xyi ipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦

dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga
,d`ld jke ,elyúBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§
¯ ïëlL ,ìàøNémd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

zray miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd
,mixtqn miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd
zeig" aezkl m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd epaxy
,zewl` ly zeig mikiynn mirexdy ± (xeaigd 'e ila) "zewl`
zeig mikiynn mirexdy ,(xeaigd 'e mr) "zewl`e zeig" e`
zad` epiid ± "zeig" ."zewl`e zeig" aezkl hilgde ,zewl`e
,zeevnde dxezd meiwa zeig zeqipkn od ik ,'d z`xie 'd
zray"e .d"awd l` lha zeidl ,lehiad oipr ± "zewl`"e
.l`xyi zenypl "zewl`e zeig" mikiynny md md "mirexd

¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä-åéìò eðaø äLîeepax dyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z` llek,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,drexd §¦§¨©§¨§¥§¨«

,on`pdéLînL eðéäcòãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéça C §©§¤©§¦§¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©
Ydxkde drici mdl didzy¯ ,'ä úà ,zewl`dy xnelk ¤

,zewl` yibxiy ,icedia "hlwiz"úâOä éôk ãçà ìk̈¤¨§¦©¨©
¯ ,BúîLð"erawii" ± zewl` biyne oian elkyy dnk cr ¦§¨

,mze` yibxie eaxwa mixacd¯ ,äìòîì dLøLåmex itle §¨§¨§©§¨
± xzei oeilr yxeyn d`a eznypy in ;dlrnl eznyp yxey
eznypy in eli`e ,xzei daeh dxeva zewl` elv` "zrawp"

,xzei dphw elv` "driaw"d ± xzei jenp yxeyn d`adú÷éðéå¦¦¨¨
Y,eznyp zwipi itle-åéìò eðaø äLî úîLð LøMî¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥¨¨

¯ ,íBìMäe` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m` ©¨
,xzei dzegtY úLøLnä,epax dyn znypïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§

úBøéôñ øNòaL¤§¤¤§¦
úBãçéîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¨
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa§©£¦¨¨
qgia mixne`y enk
`ed d"awdy ,"`xap"l
z` `xay "`xea"d
mixne` jk ,"`xap"d
oipr lr) "lv`p"l qgia
("zeliv`d mler"ny
,eze` liv`d d"awdy
yixtde dlib ,xnelk
"zeliv`" ,oky .eze`
dyxtde dlv`d :dyexit
,`edÎjexa seqÎoi` xe`n

Y àeäLd"awd ¤
,liv`ndY àeäå ,ãçà Bzòãåd"awd.'eë òcnä ,rceid ± §©§¤¨§©©¨

xy`n d"awda xacd dpeyy ,'a wxta x`azpy itk ± recide
dyly md ,mc` oaa "reci"de "rcei"d ,"rcn"d :mc` ipaa
z` oiadl eze` `iand dpaddÎgek ± "rcn" ± micxtp mixac

± "rcei" ;xacdytp;dpaddÎgek ici lr rceie oiand mc`d
d ± "reci"xacd"awd ,eli`e ;rceie oian `edy`ed",rcnd

`ede rceid`ed,zrcd e` dnkgd `ed ,envr `ed "recid
`ed ,envr `edin`ed ,envr `ede ,rceiydnjk .rcei `edy

zrc zpigaae .d"awd mr cg` xac `id ,dlrnly "zrc"d ±
efz` lawn icediy ici lre .epax dyn ly eznyp zyxyen ,

didiy ,zewl` elv` "gpen" ± epax dyn znypn zrcd oipr
geka ynzyn icediyke .zewl` yibxdle zrcl ezexyt`a
hiane eilr cner d"awd ji` ± zewl` yibxdle zrcl ,zrcd
cr ,mxa .d"awdn d`xi eaxwa xxerl el lw ± 'eke eiyrna

y dn lr epcnl o`klk,epax dynn lawn l`xyin cg`
oldl .l`xyi ipaa zrcd zpiga jiynne qpxtny drexd
milawny dna xzei dlrp oipr ,"ok lr xzi" yiy ,xaqei
mpyi ,xec lkay mibidpnae minkga ± `ede ,epax dynn

ixd `ed "uevip") epax dyn znypn ± zevevip ± "oivevip"wlg
± jk .xe`ndn wlg dppi`y cala dx`d `l ,zadlydn
xecd ibidpne inkga mi`vnpy epax dyn znypn zevevipdy

md ±wlgmrd z` cnll `ed mpipre (epax dyn znypn
z` cearl mze` `iaz ef driciye ,'d zlecb erciy ,"zrc"

:"`ipz"d oeylae .mly ala d"awd¯ ,ïk ìò øúé úàæ ãBòå§Ÿ¤¤©¥
:epax dyn znypn milawny dna epyi ± epcnl xy`n xzei
-åéìò eðaø äLî úîLpî ïéöBöéð ïéãøBé øBãå øBc ìëa§¨¨§¦¦¦¦¦§©Ÿ¤©¥¨¨
éðéò" øBcä éîëç ìL Lôðå óeâa ïéLaìúîe íBìMä©¨¦§©§¦§§¤¤¤©§¥©¥¥

¯ ,"äãòä:dyn mya `xnba mkg `xwp okly .dcrd ibidpn ¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
êéùîîù åðééäã àðîéäî àéòø àø÷ðå íìåë 'åììë àåä
éôë ãçà ìë 'ä úà òãéì ìàøùé úåììëì úòãä 'éçá
úîùð ùøùî äú÷éðéå äìòîì äùøùå åúîùð úâùä
úåìéöàã ñ"éáù ïåéìòä úòãá úùøùåîä ä"òøùî
òãîä àåäå ãçà åúòãå àåäù ä"á ïìéöàîá úåãçåéîä
ïéöåöéð ïéãøåé øåãå øåã ìëá ïë ìò øúé úàæ ãåòå .'åë
éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä
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דוד.3. יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,



oqipקד 'k iying mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  כ' חמישי יום
פרק מב  ,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîå äæ çëå,118 'nr cr.íù ù"îë

יום חמישי ֿשישי כ 'ֿכ "א יסן 

"zxn`w xity dyn"4yaeln ,xecd lecbae mkgay iptn ,
minkgd ytpa wx `le ± epax dyn ly eznypn uevip

mteba mb `l` ,epax dynn zevevip miyalzn5mixne` okle .
lr lkzqdln epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg

,iax ly eteba mb ik ,iax
dynn uevip yaeln
ly ef zeyalzd .epax
z` d`ian ± zevevipd
ipir"e "xecd inkg"

:"dcrdúà úòc ãnìì§©¥©©¤
,'ä úlãb òãéìå ,íòä̈¨§¥©§ª©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe§¨§§¥¨¤¤
zelcb zricie ef "zrc"
,mc`d z` mi`ian ,'d
`elna d"awd z` cearl

dnypde aldék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'd
¯ ,úòcä éôì àéä¦§¦©©©

,'d zelcb z` ezricie ezpad zcnl m`zdaáeúkL Bîk6: §¤¨
éáà éäìà úà òc"Y E,dfÎiciÎlreíìL áìa eäãáòå ©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥§¥¨¥

¯ ,"äöôç Lôðå"dvitg ytpe mly ala edcar"d :xnelk §¤¤£¥¨
df xac ,'d zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz
dynn zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel

.epaxY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7eãnìé àìå" : §¤¨¦¥§Ÿ§©§
."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úà eòc øîàì eäòø úà Léà¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦¨¥§¦§

Ymeik eli`e ,`eal cizrl wx didi df lk .d"awd xne`
ribdl ick ,'d zelcb oiadle zrcl cnliy "iax"l miwewf
z`xiae 'd zad`a ,dnypae ala d"awd z` cearl dfÎiciÎlr
xecd inkg ici lr epax dynn milawny dn df oipr .'d

zinipt drtyd ,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd)
.'d zcearaúòcä øwò Càala" 'd z` cearl d`iand ± ©¦©©©©

,"dvitg ytpe mly'ä úlãb eòãiL ,dcáì äòéãéä dðéà¥¨©§¦¨§©¨¤¥§§ª©
¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étîzelcb ipipr z` micnely dnn ¦¦§¦¦¦§¨¦

minkgd itn 'd
mi`xwpd ,mibidpnde
micnely dnne ,"mixteq"

,mixtqaøwòä àlà¤¨¨¦¨
Y Bzòc ÷éîòäì àeä§©£¦©§
zinvrd "zrc"d z`

elya ,mipiprlyúlãâ ¦§ª©
BzáLçî ò÷úìå ,'ä§¦§Ÿ©©£©§

azelcb ly mipipr'ä ©
,çnäå álä õîàå ÷æça§Ÿ¤§Ÿ¤©¥§©Ÿ©
BzáLçî àäzL ãò©¤§¥©£©§
øL÷a 'äa úøM÷î§ª¤¤©§¤¤
àéäL Bîk ,÷æçå õénà©¦§¨¨§¤¦

,daygnd ±úøM÷î§ª¤¤
äàBøL éîLb øáãa§¨¨©§¦¤¤

¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe øNa éðéòadidz ezaygn xnelk §¥¥¨¨©£¦©£©§
`ed eze` inyb utga dxeyw `idy dcn dze`a 'da dxeyw
leki epi`e xac eze`a wfg xeyw `ed f`y ,eipira d`ex
lr ,zewl`a dxeyw zeidl ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl

.'d zlecb ly oipra ezewnrzd iciì àeä úòcL òãBpkïBL ©©¤©©§
Y Bîk ,"úeøM÷úä"aezky8."'Bâå òãé íãàäå" :"rci" ± ¦§©§§§¨¨¨¨©§

zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk ,"zexywzd" ly oaena ,(zrc)
ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn zeidl ly ote`a
zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala zewl` zricia
ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ± `xead zelcb

.'d zelcb ipipra "zrc"d zewnrzd

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëåly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
"ezrc" z` xywl ,icedi
ef `ly ,zewl` ipipra
`l` ,mze` oiaiy cala
f`y ,zewl` yibxi mby
ixd ± zewl`a xeyw `ed

,ef dbixcne df gekLé¥
,ìàøNé úéaî Lôð ìëa§¨¤¤¦¥¦§¨¥

Y dú÷éðéa,dwipi ly ote`a zlawn `idy ici lrúîLpî ¦¦¨¨¦¦§©
.íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨

Yzlawn dfÎiciÎlry
,ef dcne df gek ytpd
zewl` yibxdl lkezy
,zewl`a dxeyw zeidle

äLaìúpL øçàî ÷ø©¥©©¤¦§©§¨
äëéøö ,óeba Lôpä©¤¤©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãä éôì àéä áìáù äãåáòä éë ùôðå áìá åãáòìå
ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
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ועוד.4. ב קא, ·‚5ÛÂ.שבת ˙Â˘·Ï˙‰‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Y "˘ÙÂ ÛÂ‚·" ¯„Ò‰ ˜ÈÈ„Ó˘ Y ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚÂ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
Ì„Â˜Ó ˙˘·Ï˙Ó˘ È"Ú ‡"Î ,¯˘È ÔÙÂ‡· ‡Ï ‡È‰,החכמים ·Ï‡בנפש Y ‡Ï‡'שהי ודוגמת וע"ד דנפשם, מרע"ה ·Ó˘‰ממוצע ניצוץ ,

‰ÌÎÁמלובש ÛÂ‚· ¯˘È."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, לעיל 8.ירמי' ראה
ג. בפרק



קה oqip `"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  כ"א שישי יום
,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòéâé àéä úéðùäå,q 'nr cr.'åë úòîåù ïæåàå יסן יום שישי כ "א

Y .úìtëîe äìeôk äîeöòå äaø äòéâéì"gpei"y ick ¦¦¨©¨©£¨§¨§ª¤¤
jkl gekd mpn` ik m`e .zewl`a dxeyw didze ,ytpa zewl`
icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi ici lr ytpd zlawn
,xzeia dlecbd s` ,dribi meya zlrez dzid `l ,df gek

`xap leki cvik ixdy
?"`xea" yibxdle oiadl
ytp dleki cvik
yibxdl ,seba zyaelnd
dxeyw zeidle zewl`
mb ,j` (!?zewl`a
,ef dcne df gek mpyiyk
,dnevr dribi zyxcp

:zltekne dletk¯ ,øNa úòéâé àéä ¯ úçàädxiqnd dribi ¨©©¦§¦©¨¨
,sebd cvny zerxtdd z`Y úà Lháìzeqb z` xeayl §©¥¤

zeixnegeéLçé àlL Bòéðëäìe óebä¯ ,Lôpä øBà ìò C ©§©§¦¤Ÿ©£¦©©¤¤
oiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`ylkei ,zewl` yibxdle

,xi`dlìéòì øàaúpL Bîk9àìc àôeâ"c øäfä íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©Ÿ©§¨§¨
¯ ,"déì ïéLháî àúîLðc àøBäð déa ÷éìñxceg `ly seb ¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦¥

oiyhan ± dnypd xe` ea
,eze`éãé-ìò eðéäå§©§©§¥

÷îòî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¥Ÿ¤
íL øàaúpL Bîk ,álä©¥§¤¦§¨¥¨

Yixedxd ici lry
,ald wnern daeyz
zeixneg z` miyilgn
ea xcgen f`e ,sebd zeqbe
,dribi ly cg` beq edf .dnypd y`e xe` ± "`znypc `xedp"
.sebd cvny zerxtd zwgxdl `iand ,"xya zribi" `xwpd

¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ick §©¥¦¦§¦©©¤¤
÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâa ïðBaúäìellk jxcay §¦§¥¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdl ce`n dywøeòL ék¦¦

Y Bæ äòLzyxcpd ¨¨
ick ,iwl` oipra wnrzdl
eaxwa dfÎiciÎlr xxerl

,'d z`xi e` 'd zad`
¯ ,Lôð ìëa äåL Bðéà¥¨¤§¨¤¤
mdn yxcpy dl`k mpyi
dl`k mpyie ,xzei ax onf
zegt onf mdn yxcpy

;xzeiäkæ Lôð Lé¥¤¤©¨
ãinL ,dòáèa§¦§¨¤¦¨
¯ 'ä úlãâa úððBaúnL¤¦§¤¤¦§ª©

¯ äéìà òébé,cinäàøiä ©¦©¥¤¨©¦§¨
áeúkL Bîk ,'ä ãçôe©©§¤¨
-çøà 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©
:'à ïîéñ íéiç©¦¦¨
íãàä ïðBaúiLk"§¤¦§¥¨¨¨
Cìî ìBãbä CìnäL¤©¤¤©¨¤¤
-LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨

åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä ìë àìî" øLà ,àeä-Ceøä£¤§Ÿ¨¨¨¤§¥¨¨
Y ."'eë äàøiä åéìà òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøåitke §¤§©£¨¦¨©¦©¥¨©¦§¨

.d"awdn dyeae drpkd el `iaz ef zeppeazdy ,my miiqny
`ed okle ,dpicr ytp ea zpkeyy ina zeidl xen` df xac

" :xne`cin`l` ,dribi lk ilay ± "d`xid eil` ribicin
yicwdl s` jxhviy ilan ,d"awdn d`xid ybx ea xxerzi

;zeppeazdl onf jyn,dzãìBúå dòáèa äìôL Lôð Léå§¥¤¤§¨¨§¦§¨§©§¨
,äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãnî dávç øB÷nî¦¨ª§¨¦©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨

¯d`a ,envr "diyrd mler"ae ,xzeia oezgzd mlerd `edy
,eay zexitqd xyray xzeia zepezgzd zebixcndn ,eytp
,draha ef ytp oklye
oipry ,"dlty ytp" `id

,da "gpen" epi` iwl`
àöîì ìëez àìå§Ÿ©¦§Ÿ

Y dzáLçîaz` §©£©§¨
éL÷a íà-ék ,úeäìàä̈¡Ÿ¦¦§Ÿ¦

ä÷æçáe10¯ ,ef ytpl §¨§¨
ick ,dax dribi ,dyexc
dzaygna wnrzdl
,dkex` dry jyna
daxwa xxerl lkezy
dx`d ly zelbzd
oipr da "gpei"y ,ziwl`
yibxzy jk ick cr ,iwl`
da xxerie iwl`d oipra

.d"awdn d`xièøôáe¦§¨
Y íàdzezigpl sqepa ¦

,draha ef ytp ly
¯ ,íéøeòð úàhça äàîèäyibxdl ,xzei cer dl dyw ,f`y ª§§¨§©Ÿ§¦

iptn ,dzaygna zewl`Bîk] 'eë íéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦§
.[äì ïîéñ 'íéãéñç øôñ'a áeúkLmilicand zepeerdy ± ¤¨§¥¤£¦¦¦¨

.'d z`xil zelwa ribdl el mirixtn ,d"awdl icedi oia
BzáLçî ãàî ÷fçúzL ,ä÷æçáe éL÷a ,íB÷î-ìkîe¦¨¨§Ÿ¦§¨§¨¤¦§©¥§Ÿ©£©§
äòL 'ä úlãâa ÷éîòäì ,ìBãb ÷îòå äaø äòéâéå õîàa§Ÿ¤¦¦¨©¨§Ÿ¤¨§©£¦¦§ª©¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ

.íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä

úéðùäå
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
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בהתחלה.9. כ"ט –10.פרק לקמן" וכן חסידים, הספר ˘ËÈÏ"‡."לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipקו `"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y äìBãbzg`a r"p v"iixden iaxd xn`y itk - ,dkex` dry §¨
xgn drye meid dry :mb drnyn "dlecb dry"y ,eizegiyn
,mei mei oipr eze`a wnrzne xfeg `edy ici lry ,d`ld jke

f` ixd-ìk-ìò åéìà òébz éàcåa ¯äàzz äàøiä íéðt §©©©¦©¥¨©¨¨¦©¦§¨©¨¨
¯ ,ìéòì úøkæpä`xen ©¦§¤¤§¥

eze` rpniy ,d"awdn
epevx cbp xac zeyrln
eixac lr] .d"awd ly
mby ,owfd epax ly dl`
m` mbe ,efk dlty ytp
dizepeer jkl sqepa
oial dpia milican
,z`f lka ± d"awd
dxizi zevn`zda
zelcba dlecb zewnrzde
ytp" mb i`cea ribz ± 'd
"d`zz d`xi"l ef "dlty

± miptÎlkÎlrw"k xirn
:`"hily x"enc`jkny"

y ,oaen mbi`ceamb ribz
cere ±iptlzxqdl ± df

zepeerdn dlcadd
:xnelk ± milicand
daeyza xefgl

"mdilr11.[eøîàL Bîëe§¤¨§
ì"æø12éúàöîe ézòâé" : ©©¨©§¦¨¨¦

Y ."ïéîàz ¯± dribi ©£¦
zbydl wx `l zxfer dribiy ,`"hily iaxd zxaqdke .zxfer
jxr itl lawn mc`y xkyd enk ± dribid jxr itly oipr

"y ,zxfer dribi `l` ± dyry dceardiz`vn`ven `ed :"
d`ivnllk dppi`y ,.jka rbiy dribid jxr itláéúëãëe13: §¦§¦

¯± d`xil qgia dribide yewiady ,"d`xi" iabl aezky enke
:exfriy gxkdd onY äpLwáz íà"d`xid z`óñkë , ¦§©§¤¨©¤¤

Cøãk Leøt ,"'ä úàøé ïéáz æà ¯ äpNtçz íéðBîènëå§©©§¦§©§¤¨¨¨¦¦§©¥§¤¤
,õøàä úBizçúa ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà NtçnL¤§©¥¨¨©§§¨©¨§©§¦¨¨¤

Y äîeöò äòéâéa åéøçà øôBçLxve`dy ,geha ezeida ¤¥©£¨¦¦¨£¨
z`ivnl cr ezribia jiynie siirzi `l ± mewn eze`a oenh

,oenhndéøö CkìL øöBà úBlâì ,äîeöò äòéâéa øtçì C ¨¨¦©§Ÿ¦¦¨£¨§©¨¤
íãà ìk ìL álä úðéáa øzñîe ïeôvä ,íéîL úàøé¦§©¨©¦©¨ª§¨§¦©©¥¤¨¨¨

¯ ,ìàøNiîi`ceea `vnp ,miny z`xi ly xve`dy oeeikne ¦¦§¨¥
,l`xyin mc`l el oi` ± "ald zpia"a ,icedid ald zenelrza
xve`d zelbzd ytgle xetgl mi`lp izla mivn`nn lecgl

,miny z`xi lyàéäL,l`xyin mc` ly "ald zpia" ± ¤¦

¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîe äðéçaxnel llk jiiy `ly ixd §¦¨©§¥¨¤§©§¨¥©§©
dryay ,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn dryay
dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnp `l xve`d zniieqn

,onfd on dlrnlyúøzñîä úéòáhä äàøiä àéäå§¦©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤
.ìéòì úøkæpäm` ,`l` ©¦§¤¤§¥

zirah `id d`xid
ly eaxwa cinz z`vnpe
myl ,l`xyin mc` lk
wwcfdl eilr ,`eti` ,dn
ly zepey zelertl
"zrc"d zewnrzd
ribdl ick ,'d zlecba
jk lr xne` ± ?"d`xi"l
oeeikn ik ,oldl owfd epax
,ala zxzqen ef d`xiy
ritydl dgeka oi` okle
dyrnl rbepy dna
ziiyrn rpniy ,lreta
wewf jkitl ± dxiar
,zepey zelertl mc`d
,ef d`xi zelbl ick
ritydl dgeka didiye
.dyrnl mirbepd mixaca

:"`ipz"d oeylae÷ø©
Y àázL éãkLd`xid ¤§¥¤¨Ÿ

dxen`däNòî éãéì ,¦¥©£¤
¯ ,àèç úàøé úðéçáa¦§¦©¦§©¥§

,`hg zeyrl `xiyøeac äNòîa "òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨§©£¤¦
Y äáLçîedn z` aeygi `le xaci `l ,dyri `ly,xeq`y ©£¨¨

éøödúBlâì C,d`xid z`äìòîlL álä úðéa éðetönî ¨¦§©¨¦©§¥¦©©¥¤§©§¨
÷éîòäì ,çnaL Lnî äáLçî úðéçáì dàéáäì ,ïîfäî¥©§©©£¦¨¦§¦©©£¨¨©¨¤©Ÿ©§©£¦
dúlòt àözL ãò ,Lnî äî ïîæ CLî BzáLçî dä©£©§¤¤§©¨©¨©¤¥¥§ª¨¨

¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî,d`xi dze`ay lretdÎgeky ¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
icil dzr `eaz ± ytpa zxzqen ,"geka" wx mcewn dzidy

;mc`d ly etebae eytpa lertle ,"lret"le iehiaúBéäì eðéäc§©§¦§
'ä éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ"¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥
,eäNòî ìk ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤¨©£¥

¯ ,Baìå åéúBéìk ïçBáe,jk meyne .miiniptd eizepeirx :xnelk ¥¦§¨§¦
ziiyra lczyie `idy efi` dxiar zeyrln envr z` rpni

.aehì"æø øîàîëe14Y ìkzñä" :lkyd ipiraìLa ,äL §©£©©©¦§©¥¦§Ÿ¨
Y 'eë íéøácdxiar icil `a dz` oi`eY ïéò :d"awd ly §¨¦©¦

,lekiakY ."'eë úòîBL ïæàå äàBød"awd ji` zeppeazdd ¨§Ÿ¤©©
;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn lk z` rneye d`ex
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íéøîà éèå÷éì
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá
'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú
ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ובפני בפרטיות – בגילוי גם – מבוארים הענינים שבה – מדה"ת שלו בשו"ע שאדה"ז מה "שזהו
ישוב  וגם וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'ואם אדה"ז): דשו"ע במהד"ק והועתק בתניא, (הנ"ל בש"ע הכתוב על מוסיף – יותר

כו'". מהגיע המונעים שהם שלימה... ב.12.בתשובה י, דֿה.13.מגילה ב, א.14.משלי ג, אבות



קז oqip a"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  כ"ב קודש שבת יום
,q 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

Y Bì ïéà ék íâålekiak d"awdlY óebä úeîc ,,cvik §©¦¥§©
mikiiyd mixa` ,dlrnl "ofe`"e "oir" ly oiprd jiiy ,`eti`

,`l` ± ?sebd ixeive iyeglY äaøcà éøäjk meyn ,ok` £¥©§©¨
ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì úàN øúéa ,åéðôì òeãéå éeìb ìkä©Ÿ¨§¨©§¨¨§¤¤§¥§¥¥¥§¦©¨©¦

úòéîLe-Cøc-ìò ïæàä §¦©¨Ÿ¤©¤¤
¯ ,ìLîdrya :xnelk ¨¨

`l dlrnly mixne`y
ly xeive zenc llk miiw
,`id dpeekd ± "seb"
miniiw `l dlrnly

e zelabddzepexqgd
:lynle ;sebd on miraepd
zlaben zinybd oird
miinyb mixac ze`xl
minvr `le ,cala
ly di`xd gek ;miipgex

laben ,oirdwewfe ghya
dze`a .dnecke xe`l
zelabd mpyi dcn
yega mb zepexqge
ofe`d ly drinyd
"di`x"a eli`e .zinybd
`l ± dlrnl "driny"ae

drinyae di`xay zelabde zepexqg mze` lk llk miniiw
wx zniiw dlrnl ± zeinybddlrnddezenilydi`xay

epyi ± `xapa epyiy "zenily" ly xac lk ,oky ;drinyae
,`xeaa i`cea,àeä ÷ødne ,dlrnl "driny"de "di`x"d - ©

`ed ,dlrnl recie ielb lkdyíãà Bîk ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
ìkî ãçàa ìòôðå äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨§¦§©§©©¦¨

Bîk ,åéøáà ç"îø¯ ,íç Bà ø÷mege xew ly mzrtydk §¨¥¨¨§ŸŸ
,mda yge mze` rcei `edy ,mc`d seb ixa`n cg` lk lr

äåëð íà ,ìLî-Cøc-ìò ,åéìâø éðøtöaL íç elôàå©£¦Ÿ¤§¦¨§¥©§¨©¤¤¨¨¦¦§¨
¯ ,øeàa,llk a`ka yg `ed oi` eipxetv z` lhep mc`yk ¨

;a`ka mc`d yibxn ± y`a miipxtvd zeekpyk eli`eïëå§¥
Y íúeîöòå íúeäî.mda mc`d yg - mnvr mixa`d ly ¨¨§©§¨

,eixa`a ygxznd lka yibxne rcei mc`y epcnl ok iptl
,mnvr mixa`d z` yg `edy micnel ep` o`k eli`eìëå§¨

Y ìòtúnM äîdpzyneíäa ,15Y òãBémc`dLébøîe , ©¤¦§¨¥¨¤¥©©§¦
¯ ,Bçîa,eipf`ae eipira jk myl ynzydl jixv epi` `ed §Ÿ

.envrn eixa`a ygxznd z` yge rcei `ed `l`ïéòëe§¥
¯ ,ìLî-Cøc- ìò ,Bæ äòéãéicil dneca,lynl ef dròãBé §¦¨©¤¤¨¨¥©

Y àeä-Ceøa-LBãwäz`¯ ,íéàøápä ìëa ìòôpä ìk ©¨¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¦
,zenlerayY úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìòmdy iptnílk ¤§¦§©§¦¦§ª¨
Y íéòtLî,mzeige mzrtyd milawnBîk ,Cøaúé epnî ª§¨¦¦¤¦§¨¥§

áeúkL16Y Enî ék" :d"awdn¯ ,"ìkä ,myk ,ixd ¤¨¦¦§©Ÿ
epnny xewnd ± gendy
lkl zeig zkynp
yibxne rcei ± mixa`d
,mixa`a ygxznd lka
d"awd rcei ,lekiak ,jk
mzeig xewn ezeida ±
mi`xapd lk ly mneiwe
lka ygxznd lka ±

;mi`xapdeäæå§¤
øîàpL17ìk íâå" : ¤¤¡©§©¨

,"jnî ãçëð àì øeöéä©§Ÿ¦§©¦¤¨
¯ixd xevid lky iptn

,jnn xvepáúkL Bîëe§¤¨©
Y í"aîøäit lr ¨©§©

dxiwgäæì eîékñäå] ,§¦§¦¨¤
Bîk ,äìawä éîëç©§¥©©¨¨§

Y ÷"îøä áúkLiax ¤¨©¨©©
,exiaecxew dyn

úòéãéaL [ñ"cøta©©§¥¤¦¦©
Y òãBé ¯ ìBëéák Bîöòd"awdíéàöîpä íéàøápä ìk , ©§¦§¨¥©¨©¦§¨¦©¦§¨¦

Y .'eëå Bàönä úzîàîlk ly mze`vnidy oeeikn ¥£¦©¦¨§§
,d"awd rcei okl ,d"awd ly e`vnid zzin`n d`a mi`xapd
,j` .envr z` rcei `edy ici lr ,mi`xapd lk z` ,lekiak
,dign `edy mi`xapd lk z` rcei d"awdy mixne` ep`yk
mixa`a dyrpa dyge zrcei mc`d ytpy dcn dze`a
aeygl ,e"g zerhl mewn zeidl leki ± dpnn mzeig milawnd
ixwnn zlrtzn `id jk meyne seba dyeal ytpdy myky
inn lrtzn yaelndy drnyn "zeyalzd" ,oky) sebd
zeigl qgia dlrnl mb ,e"g ,xac eze` - ,(ea yaeln `edy
lynd oi` ef dcewpay oldl xaqei ± mi`xapay ziwl`d
dpi` ± mlerd z` dignd ziwl`d zeigd ,oky .lynpl dnec
mey da mxeb ea ygxznd lke mlerd oi`e ,mlerdn zlrtzn

:"`ipz"d oeylae .iepiyY äæ ìLnL ÷øsebde ytpd ly, ©¤¨¨¤
ì àlà Bðéà¯ ,ïæàä úà CkLoeirxd lre ofe`d lr lwdl ¥¤¨§©¥¤¨Ÿ¤

eze`xl ilan xac zrcl xyt` cvik ,"helwl" ,mc`d ly
,mipf`a ernyle mipiraY ìLnä ïéà úîàa ìáàly £¨¤¡¤¥©¨¨

sebde ytpdY ìLîpì äîBc ,mlere zewl` lyék ,ììk , ¤©¦§¨§¨¦
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íéøîà éèå÷éì
éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
íåç 'éôàå íåç åà øå÷ åîë åéøáéà ç"îø ìëî ãçàá
íúåäî ïëå øåàá äåëð íà î"ãò åéìâø éðøôöáù
åçåîá ùéâøîå òãåé íäá ìòôúîù äî ìëå íúåîöòå
ìëá ìòôðä ìë ä"á÷ä òãåé î"ãò åæ äòéãé ïéòëå
åðîî 'éòôùåî íìåë úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä
ãçëð àì øåöéä ìë íâå ù"æå ìëä êîî éë ù"îë 'úé
äìá÷ä éîëç äæì åîéëñäå] í"áîøä ù"îëå êîî
òãåé ìåëéáë åîöò úòéãéáù [ñ"ãøôá ÷"îøä ù"îë
÷ø 'åëå åàöîä úúéîàî íéàöîðä íéàøáðä ìë
ïéà úîàá ìáà ïæàä úà êëùì àìà åðéà äæ ìùîù
úéìëùä 'éôà íãàä ùôð éë ììë ìùîðì äîåã ìùîä
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הל צ"ל בזה (2 זה. לפני נאמר כבר זה (1".ÏÚÙ'פיÏÚÙ˙Óע"ב ראה –.ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ לולא
וצ"ל: טה"ד שכאן אפ"ל בכללותו).Ì‰Óדמסתפינא האדם על ÌÈ‡˙È(וקאי Ê‡Âדומה המשל שאין (רע"ב) דברי ÏÏÎ.".16למש"כ

יד. כט, השנה.17.הימיםֿא ראש במוסף



oqipקח a"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úìòtúî àéä ,úéäìàäå úéìëOä elôà ,íãàä Lôð¤¤¨¨¨£¦©¦§¦§¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤¤
Y dúeLaìúä úîçî ,Bøòöå óebä éòøBànîytpd ly ¦§¨¥©§©£©£©¦§©§¨

,ziwl`de zilkydóeba úLaìîä úéðeiçä Lôpa Lnî©¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤©
¯ ,Lnîynn zyaeln ,sebd z` dignd ,zipeigd ytpd ©¨

dae ,sebd mr zcge`ne
zilkyd ytpd zyaeln

.ziwl`de-LBãwä ìáà£¨©¨
Y àeä-Ceøalekiak, ¨

íBìLå-ñç ìòtúî Bðéà¥¦§¨¥©§¨
íìBòä éòøBànî¦§¨¥¨¨
íìBòäî àìå ,åééepLå§¦¨§Ÿ¥¨¨

¯ ,Bîöòepi` d"awd ©§
zedn) ze`ivnn lrtzn

zenvre18oi`e ,mlerd (
iepiy zlret ef ze`ivn

,d"awda e"gY ílkL¤ª¨
,mday mirexi`de zenlerd lkY Ba íéìòBt ïðéà¥¨£¦

,d"awdaY .íBìLå-ñç éepL íeL`le d"awda `l ¦©§¨

z` `xay iptl cgeine cigi didy myk ,`l` ,ezecg`a
.m`xay ixg` mb cgeine cigi `ed jk ,zenlerdéãk ,äpäå§¦¥§¥

¯ ,eðìëNa áèéä äæ ìékNäìiepiy lret mlerd oi` cvik §©§¦¤¥¥§¦§¥
,`xeaaY úîàä éîëç eëéøàä øák,dlawd zxez ilra §¨¤¡¦©§¥¨¡¤

ìk Cà ,íäéøôña§¦§¥¤©¨
éða íéðéîàî ìàøNé¦§¨¥©£¦¦§¥

Y íéðéîàîmipin`n md ©£¦¦
zea`l mipa mzeida

,d"awa epin`dyéìa§¦
ìëN úøé÷ç íeL£¦©¥¤

íéøîBàå ,éLBðà19: ¡¦§§¦
àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ
¯ ,"'eëå íìBòä àøáð¦§¨¨¨§
`xapyn `ed dz`e"
iepiy mey ila ,"mlerd
micedi ,xnelk ,llk
iepiy mey lret mlerd oi`y ,dnily dpen`a mipin`n

,`xeaa:ë ÷øt ìéòì økæpk©¦§¨§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
úîçî åøòöå óåâä éòøåàîî úìòôúî àéä úéäìàäå
óåâá úùáåìîä úéðåéçä ùôðá ùîî äúåùáìúä
íìåòä éòøåàîî å"ç ìòôúî åðéà ä"á÷ä ìáà ùîî
íåù åá íéìòåô ïðéà íìåëù åîöò 'ìåòäî àìå åééåðéùå
øáë åðìëùá áèéä äæ ìéëùäì éãë äðäå å"ç éåðéù
íéðéîàî ìàøùé ìë êà íäéøôñá úîàä éîëç åëéøàä
äúà 'éøîåàå éùåðà ìëù úøé÷ç íåù éìá 'éðéîàî éðá

:ë"ô ì"ðë 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä
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.18:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לא ולכן הגוף. בוראה הנפש אין כי כלל, במשל אינה ['ההתהוות' (סע"א). במשל למש"כ "מתאים
לשוללו]". בהנמשל גם בזה שחרית.19.מדבר בתפילת

oqip a"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úìòtúî àéä ,úéäìàäå úéìëOä elôà ,íãàä Lôð¤¤¨¨¨£¦©¦§¦§¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤¤
Y dúeLaìúä úîçî ,Bøòöå óebä éòøBànîytpd ly ¦§¨¥©§©£©£©¦§©§¨

,ziwl`de zilkydóeba úLaìîä úéðeiçä Lôpa Lnî©¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤©
¯ ,Lnîynn zyaeln ,sebd z` dignd ,zipeigd ytpd ©¨

dae ,sebd mr zcge`ne
zilkyd ytpd zyaeln

.ziwl`de-LBãwä ìáà£¨©¨
Y àeä-Ceøalekiak, ¨

íBìLå-ñç ìòtúî Bðéà¥¦§¨¥©§¨
íìBòä éòøBànî¦§¨¥¨¨
íìBòäî àìå ,åééepLå§¦¨§Ÿ¥¨¨

¯ ,Bîöòepi` d"awd ©§
zedn) ze`ivnn lrtzn
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לשוללו]". בהנמשל גם בזה שחרית.19.מדבר בתפילת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zenai(ipy meil)

iriayd ycegd zligzn minei exary xg`l ig cle zcll
.dxeairl

:`xnbd dywn cereäMî ïézîúå,cala mireay e` reay - §©§¦©¤
eìî éëå ,àNpúå[e`lniyke-]ìLíéLãç äLdlra zzinld÷cáì §¦¨¥§¦§§Ÿ¨¢¨¦¦§§¨

oa i`ce zxaern `vnz m`e .zxaern `id m` dicca [ewcai-]
dyly e`ln `l oiicr ixd ipyd oa `ed m` oky ,`ed oey`xd
miycg dyly xg`l `l` xkip xaerd oi`e ,di`eyipn miycg
okn xg`le ,dry dze`a zxaern dpi`y `vni m`e .exeairl
did oey`xd oa did m` oky ,`ed ipyd oa i`ce ,dxeair xkip

.eia` zzinn miycg dyly xg`l xkip exeair:`xnbd zvxzn
úBàeNpä úà ïé÷ãBa ïéà ,àøôñ áø øîà,zexaern od m` odicca ¨©©©§¨¥§¦¤©§

ickepâúé àlLef dwicaa,ïäéìòa ìò`l aey ipyl `ypiz m`e ¤Ÿ¦§©©©§¥¤
.dwceal lkep
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:`xnbd zvxzn .cled caek meyn miyp x`yn xzeiøa éîø øîà̈©¨¦©
äMà ,àîçdlra zzinn miycg dyly jeza `ypiz m` ef ¨¨¦¨

e dizeriqta zxdfpätçî[dxizqne-]dîöò,dxeair d`xi `ly §©¨©§¨
éãkdvexy meyn ,oey`xd oa `ed cledy erci `lydða LøéiL §¥¤¦©§¨

dìòa éñëða.ipyd §¦§¥©§¨
,dpgad meyn `ed dpzndd mrh m` :`xnbd dywnc àëéäxak ¥¨§

ïì íé÷[epl reciy-]àéä úøaeòîcoey`xdnàNpz,cinäîlà ¦¨¦§¤¤¦¦¨¥©¨¨
[recne-]íãà àOé àì ,àéðzz`ú÷ðéîe Bøáç úøaeòîoaBøáç ©§¨Ÿ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
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z`døaeòoey`xdìcðñxaerd oky ,mipt zxev el oi`y cle - ¨¨©§¨
.ezxev z` lwlwne oey`xd z` wgec ipyd
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zxaern dy`a mbénð déãécaey xarzzy jkl yeygl yi ¦¥©¥

xi`n iax ewlgp :`xnbd zvxzn .lcpq oey`xd xaerd dyrie
minkge(:ai lirl)ick jen ici lr ynyl zxaernl xzen m`d

ok m`e .xarzze aeyz `lyøîàc ïàîì éàzynyny,CBîa ¦§©§¨©§
zxaernd ezy` mr ynyl mc`l xzenCBîayeygl oi`e §

,xarzzyøîàc ïàîì éàåzynyn `l` ,jena ynyl dxeq`y §¦§©§¨©
e ,dkxckeîçøé íéîMä ïîlkl xzen ,dpkq icil xaerd ribi `ly ¦©¨©¦§©£

y jk lr jenqle zxaern ezy` lr `eal mc`.eîçøé íéîMä ïî¦©¨©¦§©£
ok m` :`xnbd dywn aeyàëäexiag zxaernaénð,xzen didi ¨¨©¥

øîàc ïàîì éàzynynyCBîaynyze dp`yi o`k s`.CBîaeéà ¦§©§¨©§§¦
øîàc ïàîìy,eîçøé íéîMä ïîe dp`yi o`k s`eîçøé íéîMä ïî §©§¨©¦©¨©¦§©£¦©¨©¦§©£

.lcpq dxaer dyri `ly
:xg` mrh d`iane df mrhn da zxfeg `xnbdàlàz`yl exq` ¤¨

exiag zxaern z`äñçc íeMîjrni `ny eyygy - [wgcd-] ¦©§¨
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zxaernénð déãécz` jrni `ny dilr `eal eilr xeq`l yi ¦¥©¥
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m` :`xnbd dywn aey .ez`iaa ekrnl `ly xdfie xaerd epa lr
okàëäexiag zxaernadéåléò ñééç énðixdy ,ekrnl `ly ¨¨©¥¨¥¦¨¥

.epa epi`y elit`e ytp bexdl `ly xdfi i`cea
:xg` mrh d`iane df mrhn zxfeg `xnbdàlàz` `yil exq` ¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zenai(ipy meil)

iriayd ycegd zligzn minei exary xg`l ig cle zcll
.dxeairl

:`xnbd dywn cereäMî ïézîúå,cala mireay e` reay - §©§¦©¤
eìî éëå ,àNpúå[e`lniyke-]ìLíéLãç äLdlra zzinld÷cáì §¦¨¥§¦§§Ÿ¨¢¨¦¦§§¨

oa i`ce zxaern `vnz m`e .zxaern `id m` dicca [ewcai-]
dyly e`ln `l oiicr ixd ipyd oa `ed m` oky ,`ed oey`xd
miycg dyly xg`l `l` xkip xaerd oi`e ,di`eyipn miycg
okn xg`le ,dry dze`a zxaern dpi`y `vni m`e .exeairl
did oey`xd oa did m` oky ,`ed ipyd oa i`ce ,dxeair xkip

.eia` zzinn miycg dyly xg`l xkip exeair:`xnbd zvxzn
úBàeNpä úà ïé÷ãBa ïéà ,àøôñ áø øîà,zexaern od m` odicca ¨©©©§¨¥§¦¤©§

ickepâúé àlLef dwicaa,ïäéìòa ìò`l aey ipyl `ypiz m`e ¤Ÿ¦§©©©§¥¤
.dwceal lkep

:`xnbd dywn aeyd÷cáðå`id zxaern m`dëeläaici lr ± §¦§§¨§¦¨
zewinrne zexkip zxaernd zeriqt oky ,gegiz xtr lr jlzy

:`xnbd zvxzn .cled caek meyn miyp x`yn xzeiøa éîø øîà̈©¨¦©
äMà ,àîçdlra zzinn miycg dyly jeza `ypiz m` ef ¨¨¦¨

e dizeriqta zxdfpätçî[dxizqne-]dîöò,dxeair d`xi `ly §©¨©§¨
éãkdvexy meyn ,oey`xd oa `ed cledy erci `lydða LøéiL §¥¤¦©§¨

dìòa éñëða.ipyd §¦§¥©§¨
,dpgad meyn `ed dpzndd mrh m` :`xnbd dywnc àëéäxak ¥¨§

ïì íé÷[epl reciy-]àéä úøaeòîcoey`xdnàNpz,cinäîlà ¦¨¦§¤¤¦¦¨¥©¨¨
[recne-]íãà àOé àì ,àéðzz`ú÷ðéîe Bøáç úøaeòîoaBøáç ©§¨Ÿ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥

,dpnl`zd e` dyxbzdyàNð íàådze`àéöBé,[dpyxbi-]àìå §¦¨¨¦§Ÿ
øéæçédze`.úéîìBòzxaern i`eyip xeqi` :`xnbd zvxzn ©§¦¨¦

meyn `ed exiagànL ,äøæbe ipyd dlran aey xarzzäNòú §¥¨¤¨©£¤

z`døaeòoey`xdìcðñxaerd oky ,mipt zxev el oi`y cle - ¨¨©§¨
.ezxev z` lwlwne oey`xd z` wgec ipyd

:`xnbd dywnéëä éàixd ,exiag zxaerna `weec eyyg recn ¦¨¥
zxaern dy`a mbénð déãécaey xarzzy jkl yeygl yi ¦¥©¥

xi`n iax ewlgp :`xnbd zvxzn .lcpq oey`xd xaerd dyrie
minkge(:ai lirl)ick jen ici lr ynyl zxaernl xzen m`d

ok m`e .xarzze aeyz `lyøîàc ïàîì éàzynyny,CBîa ¦§©§¨©§
zxaernd ezy` mr ynyl mc`l xzenCBîayeygl oi`e §

,xarzzyøîàc ïàîì éàåzynyn `l` ,jena ynyl dxeq`y §¦§©§¨©
e ,dkxckeîçøé íéîMä ïîlkl xzen ,dpkq icil xaerd ribi `ly ¦©¨©¦§©£

y jk lr jenqle zxaern ezy` lr `eal mc`.eîçøé íéîMä ïî¦©¨©¦§©£
ok m` :`xnbd dywn aeyàëäexiag zxaernaénð,xzen didi ¨¨©¥

øîàc ïàîì éàzynynyCBîaynyze dp`yi o`k s`.CBîaeéà ¦§©§¨©§§¦
øîàc ïàîìy,eîçøé íéîMä ïîe dp`yi o`k s`eîçøé íéîMä ïî §©§¨©¦©¨©¦§©£¦©¨©¦§©£

.lcpq dxaer dyri `ly
:xg` mrh d`iane df mrhn da zxfeg `xnbdàlàz`yl exq` ¤¨

exiag zxaern z`äñçc íeMîjrni `ny eyygy - [wgcd-] ¦©§¨
:`xnbd dywn .epbxdie yinyz zrya cled z`éëä éàdy`a ¦¨¥

zxaernénð déãécz` jrni `ny dilr `eal eilr xeq`l yi ¦¥©¥
xaer :`xnbd zvxzn .ez`iaa cleddéåléò ñééç déãécqg mc` - ¦¥¨¥¦¨¥

m` :`xnbd dywn aey .ez`iaa ekrnl `ly xdfie xaerd epa lr
okàëäexiag zxaernadéåléò ñééç énðixdy ,ekrnl `ly ¨¨©¥¨¥¦¨¥

.epa epi`y elit`e ytp bexdl `ly xdfi i`cea
:xg` mrh d`iane df mrhn zxfeg `xnbdàlàz` `yil exq` ¤¨

y meyn exiag zxaerníúñdy`àîéé÷ ä÷éðîì úøaeòî- §¨§¤¤§¥¦¨©§¨
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ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאל אֹוְתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אֹוֵמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לֹו ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר  ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמּוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה", ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ "ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קי
ִנְגַמר  ַעם ֶאָחת – לֹא  ּפַ יֹון ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו  ִנּקָ יִלין – ְלׁשֹון ֵמרּוק,  ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיֹות  ַהּגָ ּוְבָכל  מֹוִריקֹות,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקֹות  ָאר  ׁשְ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל־ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ

אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח 
לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם 

אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵקן( ֶאל  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ן  )ּבֶ ַאְבָרָהם  ים  ַחּיִ ָהַרב  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִנְכַנס  ַעם  ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ לֹאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. 
אז איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - 

מ'דארף לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי־ֶזה ְסֻעַדת יֹום־טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר־ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ 

איז משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
הלימוד והי' אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחש"פ אכל אאמו"ר ביחד עם 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ם־טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

"ְסעּוַדת  יַח".  ָמׁשִ "ְסעּוַדת   – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֵאֶצל   – ִנְקֵראת  ָהְיָתה  ַסח  ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְסעּוַדת 
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ

'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  יֹאְכלּו  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  תרס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל־ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ

יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מד' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בל"נ על הציון הק' של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

יניחם, ובעוד איזה זמן בטח יבוא  בשאלתו בענין תפילין דר"ת, הנה לע"ע לדעתי עדיין לא 
עמדי בכתובים עוד הפעם אודות זה, ועד אז הנה יוסיף אומץ בלימוד תורת הדא"ח שע"פ המבואר 

בכ"מ הנה זה מהשייך לתפילין דר"ת שע"פ המבואר בספרי קבלה, זהו ענין מוחין דאבא.

בטח נותן לצדקה בכל יום מימות החול איזה פרוטות קודם התפלה ושומר שלשת השיעורים 
השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים ופשיטא אשר נזהר בטבילת 
עזרא, והשי"ת יזכהו לתלמוד תורה ביראת שמים ומבלי מפריעים ומונעים המדומיים שאינם באים 

אלא להגדיל את השכר והחביבות של הענין.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולת"ת ביר"ש.



v"ndqeקיב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïñéð æ"è ïåùàø íåé אביו? שולחן על הסמוך איזהו

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ïaä ïëå§¥©¥¤
ìëà íà Y Búéa éða ììëa áLçðå ,åéáà ìL BðçìL ìò CîBñ¥©ª§¨¤¨¦§¤§¨¦§©§¥¥¦¨©

.äéàø ïúìéëà ïéà ...ä÷æç éðL åéáà éñëð¦§¥¨¦§¥£¨¨¥£¦¨¨§¨¨
והבן האב  אין אביו, שולחן על סמוך  והבן  מאחר 

ונהג האב  בנכסי הבן  החזיק אם  אף  ולכן , זה . על זה  מקפידים 

לבנו. נכסיו  את  שמכר האב משתיקת  ראיה  אין  כבשלו , בהם

דווקא הוא  אביו' שולחן על  'סמוך  האם  לעיין  יש  אמנם,

שהאב בכך די או  עליו פרנסתו וכל  האב  בבית  חי הבן  כאשר 

בפרנסתו לו מסייע  שאביו נשוי  בן  כגון בפרנסתו, חלק  נוטל 

עצמו ? הבן  של  ההכנסה למקורות  בנוסף 

הסמוך  בבן שנאמרו נוספים לדינים  גם  נוגעת  זו  ושאלה 

היקף מהו – לאביו שייכת שמציאתו כגון אביו, שולחן  על

אביו'? שולחן  על כ 'סמוך  הבן ייחשב  שמחמתו הסיוע

" הלשון  מדיוק  זאת ללמוד  יש  שולחןjenqולכאורה  על

שמונה ֿ בתפילת  העמידה לגבי  בפוסקים  המבואר  לפי  אביו",

יינטל  שאם  באופן דבר  איזה  על מעט להיסמך שמותר  עשרה 

בכוחות היא  העמידה  עיקר  אז  כי  ייפול , לא  האדם  הדבר 

יהא לא  אביו  סמיכת  ללא שאם  דידן בנידון הדין והוא עצמו .

לחיות  ממה  בעצמם)לו  כלל משתכרים שאינם קטנים הוא(כגון הרי 

הבן אם  אולם  לאביו, ומציאתו  אביו  שולחן  על סמוך בגדר 

לעמוד  יוכל  אביו תמיכת תינטל  אם ואף  בעצמו מתפרנס

אביו  שולחן על  סמוך נקרא  אינו עצמו , ליעקב בכוחות  (משפטיך

שנא) עמ' .ו,

סומך  "שהוא  כאן  הרמב "ם  לשון מאריכות  שדייקו יש  אך

אביו  של שולחנו  eziaעל  ipa llka aygpeרק שמדובר  "

האב בבית  חי שהבן  גדולה  כה  בקרבה  מצויים  הם  כאשר

נישואיהם) קודם בנים נפרד (בדוגמת חיים אורח  מנהל הבן  אם  אך ,

שולחן על 'סמוך שהבן  נחשב  זה  אין בו, תומך רק ואביו 

של)אביו ' עמ' יב והטוב הישר .(קובץ

בשיקול  תלוי  הכל  חזקה  שלעניין  הפוסקים  כתבו ולמעשה 

על  'סמוך  של  להגדרה  עונה  אינו  הבן אם  ואף  הדיין , דעת

מקפידים שאינם  כזו  בקירבה  חיים הם  אם  אך אביו', שולחן

זה , על זה  חזקה להם  אין  השני , בנכסי אחד  של שימושו על 

בשיקול  תלוי  הדבר  אלא  בדבר  מסמרות  לקבוע  אין וממילא 

לגופו מקרה  בכל הדיין שם דעת נתה"מ ס"ו, קמו סי' חו"מ ט"ז (ראה

שם) ליעקב משפטיך .סק"ב,

á"ôùú'ä ïñéð æ"é éðù íåé 'יכיר'? מדין נאמנות של כוחה מה

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ìò áàä øîà elôà£¦¨©¨¨©
.ïîàð àeä Y 'éøBëáe éða àeä äæ' ,ììk Bða ÷æçä àlL éî¦¤Ÿª§©§§¨¤§¦§¦¤¡¨

והתוספות הרשב "ם  ליורשו)לדעת ד"ה ב. קלד, בתרא האב(בבא ,

לו להוריש  בני ' 'זה  כבנו הוחזק  שלא  מי על לומר נאמן 

יכול  שהיה  ב 'מיגו' נאמן  כי  שהעיד, בשעה  בידו  שהיו נכסים 

לידו שהגיעו נכסים לגבי אבל במתנה, הנכסים  את  לו לתת

שעה באותה במתנה  לו להקנותם  יכול היה  ולא מכן , לאחר 

נאמן. אינו – לעולם ') בא שלא  דבר  מקנה אדם (ש 'אין 

הבכור ... את  "כי למדוxikiומהפסוק  שנים " פי  לו לתת

ב) קכז, ("(שם מיוחדת  נאמנות  לאב  לומרepxikiשיש  לאחרים ")

לרשותו שבאו בנכסים  אף  שנים  פי  שייטול  בכורי' בני  'זה 

מכן אםלאחר  ידוע ולא  כבנו מוחזק  היה אם  רק  זהו  אבל ,

הוא 'יכיר ' מדין נאמן  שהאב התורה  חידוש  כי  בכורו , הוא 

מדין נאמנות  לו אין  כבנו, ידוע  אינו  אם אך  הבכורה , לגבי

בעת שברשותו הנכסים  לגבי  ורק  ב 'מיגו', רק  ונאמן 'יכיר '

העדות .

'יכיר ' מדין בני ' 'זה  לומר  נאמן האב  הרמב "ם לשיטת  אך

שיבואו לנכסים  ואף  כלל" בנו  הוחזק  שלא  מי  "על  גם

הריטב "א שכתב כמו  כך , אחר  ב)לרשותו קלד, ש "נאמן(שם

ה 'מאירי ' ביאר  וכן מיגו". שום שבחלק(שם)בלי  "שמאחר 

בחלק כלֿשכן מכן, אחר  הבאים  בנכסים  אף נאמן  הבכורה 

פשיטות".

החושן' ה'קצות כך  על סק"ב)והקשה  רעז :(סי'

להחזיקו נאמן  רבי לדעת  הוא ', וכהן זה  הוא  'בני  האומר 

בתרומה " להאכילו  "בידו כי בתרומה , ולהאכילו (כתובות ככהן 

מלומרכה,ב) להימנע  יכול  היה  כי ב'מיגו', שנאמן היינו ,

נאמן אחד שעד כהן שהוא  להעיד הוא  נאמן  ויהיה  בנו שהוא 

בנו שהוא  לומר יכול 'יכיר' שמדין  הרמב "ם  ולשיטת בזה .

להעיד  נאמן  יהא 'מיגו' בלא  גם  הרי בכך , מוחזק  אינו  אם  אף 

הוא ? שכהן

יושר ' ה 'שערי ובזה)ותירץ  ד"ה פי"ג ו :(שער

לדינים רק  'יכיר' מדין בנו, על לאב  נאמנות  נתנה  התורה 

שהוא  מצד  לו  נוספת ,oaהנוגעים  'הכרה ' לו נתנה  לא  אבל ,

'זה לומר שנאמן הרמב "ם  שכתב  ומה  בכור. גם שהוא  כגון

הבנים גדול שהוא לכל  ידוע  כאשר רק  הוא הוא ', ובכורי  בני 

מעיד  כאשר  ולכן, בכורו . שזה  ידוע  ממילא  בנו  שזה ובאומרו

גרושה בן  שאינו  כשר כהן  שהוא  כלומר וכהן', זה  הוא  'בני

רק ונאמן  'יכיר ' מדין מועילה עדותו אין  זה  על – וחלוצה 

ה 'מיגו '. משום 

á"ôùú'ä ïñéð ç"é éùéìù íåé היבם  בירושת ספק

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰úäL àlL äîáé§¨¨¤Ÿ¨¨
ìLBà ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ...äîaéúðå ,íéLãç äL §Ÿ¨¢¨¦§¦§©§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦

Løéàå ,éðà únä ïa ànL' :øîBà ÷ôqä äæ Y ïBøçàì äòáL ïa¤¦§¨¨©£¤©¨¥¥¤¨¤©¥£¦§¦©
,'íeaé úa énà ïéàL ,íaéì éeàø äzà ïéàå ,ílk éáà éñëð¦§¥¨¦ª¨§¥©¨¨§©¥¤¥¦¦©¦
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Eì ïéàå ,íeaéì äéeàø Enàå ,äzà éða ànL' :øîBà íáiäå§©¨¨¥¤¨§¦©¨§¦§§¨§¦§¥§
àeä íáé ànL ,÷ôñ íáiä äæ íâå ìéàBä Y 'íeìk éçà éñëða§¦§¥¨¦§¦§©¤©¨¨¨¥¤¨¨¨

.äåLa ïé÷ìBç Y íáé Bðéà Bà¥¨¨§¦§¨¤
אביו  הוא הראשון  הבעל אם  וספק ליבמה  שנולד ('בן הבן

לראשון') היבםתשעה בן שהוא  או  מיתה , לאחר יורשו ('בן והוא 

לאחרון') המוטל שבעה 'ממון זה הרי היורש , הוא  היבם  ואז

ביניהם . וחולקים  בספק'

הרא "ש ח)והקשה סי' פ"ד :(יבמות

יורש  ספק  אמנם  הוא  היבם  היבום, מעשה  יתכן מכח (כי

לראשון) תשעה בן הוא יורששהבן הוא  היבום  בלעדי  גם  אבל  ,

שנולד  הבן  ואילו  יורש  ודאי הוא  כן ואם  המת, אחי בהיותו 

היא  הלכה  והרי  ספק , ה"ג)הוא הוא(לעיל ודאי, יורש  יש  שאם 

מידי מוציא  ספק  "אין כי  יורש  אינו והספק הכל את  יורש 

ודאי"!

שהסבא  מדובר זו בהלכה  המת)ותירץ : ואחיו היבם של (אביהם

אלא  טוען  אינו שהיבם  וכיון  ליבם , קודם  והוא  meaidחי gkn,

ספק טענת  זו זרע והרי  הניח לא אם רק המת אחיו בנכסי זוכה הוא (כי

ספק) חולקים .וזהו לכן מספק, היא  הבן  טענת  וגם 

הטור פסק  קסג)וכן סי' והיבם(אהע"ז הבן  חי כשהסבא  שרק 

שהוא כיון הכל " היבם  יטול אז  הסבא  מת  "אם  אבל חולקים ,

ודאי מידי  מוציא  אינו ספק  שהוא  והבן  ס"ג ודאי , שם ובשו"ע

( אומרים' 'יש בשם הרא"ש שיטת .הובאה

כי עיון , צריכים  הרמב "ם  דברי משנה ': ה 'לחם והעיר 

אם גם  חולקים  והיבם  שהבן היא  הרמב "ם לשון משמעות 

ודאי ! יורש  הוא היבם  והרי קיים , אינו הסבא 

שמואל' סק"ד)וה 'בית  שם הרמב "ם :(אהע"ז שיטת את  מבאר

אינו היבם  כי קיים, אינו  הסבא אם  גם  חולקים  והיבם הבן

אותו, יורש  היבם  אין זרע  המת  לאח יש  אם  שהרי ודאי יורש 

שהבן לטעון  הוא מוכרח אותו לרשת  שיוכל  אינו(הספק)וכדי 

המת האח לאחרון')בן  שבעה 'בן ולכן(אלא ספק , טענת  זו והרי ,

ספק . טענות  טוענים  שניהם  כי חולקים , והבן  היבם 

á"ôùú'ä ïñéð è"é éòéáø íåé הגוי? את יורש מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïî åéáà úà LøBé éBbä©¥¤¨¦¦
.ïâäðî éôì ïúBà ïéçépî ,ïäéúBMøé øàL ìáà ;äøBzä©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦¨§¦¦§¨¨

כתב אביו, את  הגוי ירושת  של  המעשית  המשמעות  לגבי

–המאירי  ב) יז, בהן(קידושין המחזיק  כל שיהא אומרים  "ואין 

להחזיר " צריך – בהן  המחזיק  כל  אלא  בהן , זוכה

אינם מבן, חוץ  הקרובים , שאר  הרמב "ם  לדעת  והנה ,

שיהיה מצינו "לא כי מנהגם " לפי אותו  "מניחים  אלא  יורשים 

בלבד " לישראל אלא  נחלות משנה)סדר  לדעת(מגיד אבל

כתב(שם)המאירי  וכן  מורישין ". ושאר  אביו את "יורש  הגוי 

סופר ' קכז)ה''חתם  סי' דוקא(יור"ד לאו ליורשיו , מוריש  ש "נכרי

יורשיו". כל אלא  חלציו, יוצאי  לבניו 

'המקנה ' כתיב)ובספר מי ד"ה א יח, ירושת(קידושין דין  תלה 

אמוראים במחלוקת  קרובים , לשאר הדין(שם)הגוי במקור 

אביו: את  יורש  שהגוי 

לגוי הנמכר עברי  בעבד האמור  מהפסוק  זאת  לומד רבא 

קונהו" עם  נ)"וחישב כה, יורשי(ויקרא "ולא  – ודורשים 

שקנהו; הגוי  בן  את  עובד אינו  עברי  שעבד  היינו קונהו ",

את עובד אינו עברי  שעבד  למעט מיוחד לימוד  שצריך  ומכך

יורשים הגוי  של נכסיו שאר  שאת  משמע  קונהו' 'יורשי

יורשיו.

לבני "כי  בלוט מהאמור  הדין את לומד אבין  בר  חייא  ורב

ירושה " ער את  נתתי ט)לוט  ב, לוט (דברים שבני אף  כלומר , .

בירושה . להם  ניתן 'ער ' ששמו המקום  גויים , היו 

ומעתה :

סובר קונהו' את  מ'וחישב  הגוי  ירושת  דין  הלומד רבא 

בעבד  קונהו' יורשי 'ולא  המיעוט  כי אביו , את  יורש  הבן  שרק

ieblעברי xknpdשאר ואת  היורש , הבן את  רק למעט בא 

עברי  עבד  גם  כי למעט צורך  אין  l`xyilהיורשים xknpd–

בבן. רק  הוא  בגוי  ירושה שיש  הדיוק כן  ואם יורשים . אינם 

את נתתי לוט  "לבני מהפסוק זאת  הלומד חייא  רב ואילו

שהרי הגוי , את  יורשים הקרובים  שאר  שגם  סובר  ירושה", ער

אחיו. בן אלא  בנו אינו אברהם , של יורשו  לוט 

á"ôùú'ä ïñéð 'ë éùéîç íåé יתומים  מנכסי צדקה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰tàäïéNBò ïétBøèé ¨¤¦§¦¦
ïäéìò ïé÷ñBt ïéà ìáà ...øôBLå ,úéöéöå ,áìeìå ,äkñ íépèwì©§©¦ª¨§¨§¦¦§¨£¨¥§¦£¥¤
ïäì ïéà elà úBåönL éðtî ,íééeáL ïBéãôì elôàå ,ä÷ãö§¨¨©£¦§¦§§¦¦§¥¤¦§¥¥¨¤

.äáö÷¦§¨
מינץ  א)המהר "י סי' שהיו(שו"ת קטנים  יתומים  אודות  נשאל

שנה מידי  להם להעניק נוהג  היה  ואביהם  עניים קרובים  להם

להם לתת  להמשיך האפוטרופוס רשאי  האם  – קבועה  קצבה 

היתומים ? מנכסי הקצבה  את 

אך  היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים אין אמנם  והשיב :

זאת לתת  אין  ולכן  קצבה  לה  שאין  משום  הוא  הטעם 

בסכום מנכסיהם  צדקה  לתת  ניתן אך יכלו, שמא  מנכסיהם 

מצוות . לשאר  מהם  שלוקחים  כשם קצוב,

צבי' ועיקר)וה 'חכם  ד"ה א סי' ח"א יעבץ שאילת בשו"ת הקשה(הובא

והרי קצבה , לו שאין דבר צדקה  נקראת  בכלל  מדוע כך: על 

מהנכסים ? מעשר  – צדקה  למצות  קצבה  נתנו  חכמים

אלא היתומים  מנכסי לוקחים  אין כי לבאר  בהכרח אלא 

מצוה אך בזמנן, לעשותן וחובה  קבוע שזמנן למצוות 

בעצמם , ויקיימוה  היתומים  שיגדלו עד  להשהותה  שאפשר

(האפוטרופוס ), מבשלוחו  יותר  בו  מצוה  כי  להשהותה  עדיף 

וכשיגדלו 'חינוך', מדין מדרבנן, מצווים  הם  שעכשיו  ועוד ,

מצווה שאינו  ממי ועושה המצווה וגדול מדאורייתא יתחייבו

ויוכלו מאחר  יתומים, מנכסי צדקה  נותנים אין ולכן  ועושה.
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כשיגדלו. להשלים

אפילו היתומים  מנכסי צדקה  לתת  אין אופן בכל  כי  נמצא

כשיגדלו. בעצמם זאת לקיים  יוכלו  שהרי  קבוע , בסכום 

כך על השיב  הקודש ' ב)וה 'נזר  סי' שם יעבץ מה(שאילת :

לכשיגדלו לדחותה  וניתן קבוע  זמן  אין  שלצדקה שכתב

ועוד, תחמיצנה '. אל  לידך הבאה 'מצוה הרי – היתומים

אלא קצבה לצדקה  שאין משום הטעם  עיקר  אין שלדבריו 

לדחותה . שניתן  משום

קצבה , לה  שאין משום הוא  הטעם  שאמנם  לפרש  יש  ולכן 

מן למצוה  אלא אינו מעשר, שיעור  לצדקה  שקבעו  ומה 

היתומים , מנכסי  צדקה  נותנים  אין  ולכן חובה , ולא  המובחר

הרבה . או  מעט  לתת, ירצו  כמה  לאמוד בידינו אין כי 

á"ôùú'ä ïñéð à"ë éùéù íåé בסנהדרין  זקן דין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìëa ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦§¨
ïäa LiL éðtî ,íéðMa âìôî ï÷æ àìå ñéøñ àì ïéøãäðñ©§¤§¦Ÿ¨¦§Ÿ¨¥ª§¨©¨¦¦§¥¤¥¨¤

.úeiøæëà©§¨¦
חסרון ? או מעלה  הוא  בסנהדרין 'זקן ' האם

א)בגמרא  יז, אלא(סנהדרין בסנהדרין  מושיבין "אין נאמר :

להלן הרמב "ם  פסק  וכך זקנה ". ובעלי קומה ... :(ה"ו)בעלי

שיבה". בעלי  כולן  שיהיו  ולחפש  ולבדוק  להשתדל "צריך 

פסק זו בהלכה  ואילו  בסנהדרין. מעלה  בו  יש  ש 'זקן' הרי 

אכזריות ! בו שיש  מפני זקן, להעמיד שאין  הרמב"ם 

המפרשים  כט)וכתבו  סי' ח"א יעקב שבות דקדק(לח"מ, שלכך

דווקא כי בשנים ", מופלג  "זקן להעמיד שאין  לכתוב  הרמב "ם

כבר "ששכח עליו גברה  והשכחה  גדולה  זקנה  שנזדקן מי

בנים " גידול  זקן)צער  ד"ה ב לו, סנהדרין להיות(רש"י ראוי  אינו 

הרי רגיל, זקן  אבל  בו. שיש  האכזריות מחמת  בסנהדרין

בסנהדרין. וחשיבות  מעלה  לו  יש  אדרבה ,

נזדקן זמן  ולאחר שנזדקן , קודם בסנהדרין הושיבוהו ואם 

הרשב "א  כתב מופלג', 'זקן שם)ונעשה  יעקב' ב'שבות :(הובא

הענין לסיבה, שישנה כל בסיבה, תלוי שהוא  דכל לי "נראה

אין ולפיכך האכזריות , – הזקנה  וסיבת הסיבה . אחר  נגרר

הסיבה לו  נתחדשה  שהרי  שנזדקן... אחר  אותו מושיבין

הגורמת".

סוברים  יש  י)אולם  אות ל סי' או"ח, הד"ט עיקרי שמי(ראה

מופלג '. 'זקן  נעשה  אם  גם  אותו מורידים  לא  בהיתר  שנתמנה

העם את שהוכיח הנביא  שמואל  דברי  את  הסבירו ובכך

ב) יב, א לפניכם(שמואל התהלכתי  ואני ושבתי... זקנתי  "ואני  :

אף בו למאוס  אין מדוע  להסביר שבא הזה " היום עד מנעורי 

מפני בסנהדרין, מעמידים  אין  שכבר  זקנה  לגיל  הגיע  אם 

כאשר יותר , מאוחר  גם  ולפיכך  'מנעורי', היה  המינוי שתחילת

אותו. להעביר אין ושבתי', 'זקנתי 

á"ôùú'ä ïñéð á"ë ùãå÷ úáù בצפת  הסמיכה חידוש ניסיון

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,íéøácä éì ïéàøð¦§¦¦©§¨¦
Cîñìå ïéðic úBpîì ìàøNé õøàaL íéîëçä ìk eîékñä íàL¤¦¦§¦¨©£¨¦¤§¤¤¦§¨¥§©©¨¦§¦§Ÿ
íäì Léå ,úBñð÷ éðéc ïeãì íäì Léå ,íéëeîñ elà éøä Y ïúBà¨£¥¥§¦§¥¨¤¨¦¥§¨§¥¨¤

.íéøçàì Cîñì¦§Ÿ©£¥¦
לפני צפת  חכמי התעוררו  אלה, הרמב "ם  דברי  יסוד על

חכמי רוב  "הסכימו  הסמיכה : את לחדש  שנה  מאות  כחמש 

רבי הרב  מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל שבארץ  ישראל

המובהקים " מתלמידיו  קצת  סמך והוא ז"ל, בירב  (קרית יעקב 

כאן) למבי"ט ראשספר של מצדו  התנגדות  עורר  הדבר  אולם .

חביב  בן לוי רבי דאז, ירושלים  את(הרלב"ח)חכמי ששלל  ,

טעמים  מכמה מהרלב"ח)הרעיון  שו"ת בסוף הסמיכה' .('קונטרס

זה לשון "על כאן: הרדב"ז בפירוש גם  מוזכרת זו  פרשה 

[" הסכימו... שאם הדברים לי שבהם["נראין והגדול צפת  חכמי  סמכו 

שהחכם לפי בידם  עלה  ולא  קנסות  דיני לדון סמוכין לסמוך 

הרדב "ז: ומוסיף  עמהם ". הסכים  לא בירושלים שהיה 

הסכמנו, ולא  חברי פי  ואת  במצרים  בעודי  פי  את  "ושאלו

יפה דקדקו ושלא  דעתם , לבטל תשובה באותה הארכתי  ואני

רבינו". בלשון

המשניות מ"ג)ובפירוש  פ"א את(סנהדרין הרמב"ם  פירש 

מכל  "הסכמה  באמצעות הסמיכה  את  לחדש  שניתן שיטתו

וישימו הישיבה  מן  איש  עליהם  להקדים  והתלמידים  החכמים

לבוא לעתיד  הסנהדרין  מחזרת כן  והוכיח לראש ". אותו 

"ואשיבה הפסוק  כדברי המשיח", בוא  "לפני  שתהיה 

" ורק  כבתחילה " ויועציך כבראשונה  okשופטייך ixg`יקרא

הסנהדרין ? חכמי יוסמכו כיצד  כן, ואם  וגו '". הצדק  עיר  לך 

ישראל. חכמי כל  הסכמת  ע "י  תיעשה שהסמיכה אלא 

אליהו שהרי  ואדע , יתן "מי  הרדב "ז: כתב  זו  הוכחה  ועל 

מפי סמוך הוא  והרי  בכתובים... כמבואר  המשיח לפני  בא 

ה'תומים ' אולם המשיח"! בוא  לפני  אחרים  ויסמוך (הל'סמוך

ב) ס"ק א סי' לשיטתודיינים הולך  הרמב "ם  כי פי"ב כתב  מלכים (הל'

יהיוה"ב) איך אדם  ידע  ש "לא  אליהו , של ביאתו לזמן  בנוגע

החכמים וגם  הנביאים  אצל  הן סתומין  שדברים שיהיו, עד 

ברור הדבר אין כי  ונמצא  אלו", בדברים  קבלה  להם  אין 

משיח. קודם  יבוא  שאליהו

ב'תלמוד ירושלמי' מודגשים ביותר העניינים שבהם מתבטא כבודה של ירושלים, וגם כבודה של ארץ ישראל בכללותה.
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip a"kÎf"h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð æ"è ïåùàø íåé

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את

שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו
והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם

משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים

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



קיז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן, לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
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רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ

Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆
‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆

‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆
Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
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מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'

מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם
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.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»

‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ

‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
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BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא

גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
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יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר
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למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
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ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

á"ôùú'ä ïñéð æ"é éðù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה, על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
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קכה orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך
ישראל.

(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא

כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
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שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה
להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם

שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה
תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא

שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום
אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר

אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
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קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל

הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
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מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,

ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים
לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין

בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין
ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»
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קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»

ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ
˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ

‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»
.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
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טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא
ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.

אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון

בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»
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דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

á"ôùú'ä ïñéð ç"é éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
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בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
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זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד

המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
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רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,
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אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿

CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
במגידֿ ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ
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ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ
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˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים בבא16ֿ)ואינם  משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,
נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר

חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא
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נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

כביתֿ בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני

אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
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מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

á"ôùú'ä ïñéð è"é éòéáø íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ
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מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«

ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ
ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»

˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ
‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
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בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.
גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,

אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו
הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות בית3ֿ)משנה, להם שהודו כביתֿשמאי,

היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ

Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
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אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו
שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני

לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬

Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»
˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈

˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
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(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו
שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈

ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ
.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ואף40ֿ)בלתי
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«

e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ
ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»

ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
לחםֿ בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««
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˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

á"ôùú'ä ïñéð 'ë éùéîç íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה שתהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
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זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך
ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין

לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל
מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה
העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני

מסיני. למשה שנאמר מה
ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,

גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
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אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור

לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.
חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.
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.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך

ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום
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שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק

שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,
כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו בבא5ֿ)מרוחקות

ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,
כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:

ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים
שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
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להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו
(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים

ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים

למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,
וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
(מגידֿ הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



zelgpקנ zekld - mihtyn xtq - oqip 'k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ

Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו

(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
ביתֿ מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
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eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆
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‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
צדקה, עליהם פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.

ממונם. שיכלה חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות

מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
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מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו
להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה, על־פי

חייהם.
(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

á"ôùú'ä ïñéð à"ë éùéù íåé
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««

(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
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שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים
מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים

אלה.
לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־ מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א

"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו, ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
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הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא
הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן

הדיינים.
(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו

חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
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ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆

ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
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אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות

יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
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שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול

.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים

תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא
רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין

פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל

ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא
וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים

(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
(לחםֿ שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
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(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש
ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי

טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא
פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם

ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע
אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,

אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו
בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
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ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין
ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין

בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל

כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,
קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם

(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא
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י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ובית28ֿ)נכסיו. לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
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מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.ÊÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…

‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
ÌÈ˜f‰Â57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

á"ôùú'ä ïñéð á"ë ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

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



קסג oixcdpq zekld - mihtey xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
שבארץ  הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין ההבדל
ראש  שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין ישראל.

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו הגולה

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך
פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,

רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה
אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל

ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
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˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ
ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈

ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין

ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא
הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים

כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה

ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
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שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»
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טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה

נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י
ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»
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‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'
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אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ

B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆
˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
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ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»
ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»

ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈
ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ

˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»
‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»

da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ

ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»

‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»
‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ
ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ

ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
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כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך בבא125ֿ)יודע
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה

א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו
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שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
דיבורֿ וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«

ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈
B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב הבעל28ֿ)להזיק נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿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
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‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«
‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»

B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»
BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»

¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: שבית52ֿ)ביתֿהדין לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈

ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆
:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון
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á"ôùú'ä ïñéð æ"è 'à íåé

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨

חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר
יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז

הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל
נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא

ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין
המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים

מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿

Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ
el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈

?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
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יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי  שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי 36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל

מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני 39)המודיעים לקנותם היה יכול

(כסףֿ לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני: ונימוק משנה),
משום  והתירו ירושלים, לצרכי קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי

יוצא.

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
כסףֿ (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

l`xyi lky ,daeyg `id dxedhk lbxa ux`d mr z`neh"
milere onvr mixdhn lkdy iptn . . . milbxa md mixag

."oz`nehl oixfeg lbxd xaryn . . . lbxl

בו  שנגע מה שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
בפירוש  שכתב כמו למפרע, טמא הרגל בשעת עם־הארץ
הרי  הרגל ועבר כו' ברגל חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה
אלא  בה נגע שלא ואע"פ טומאה בחזקת כו' החבית שאר

בלבד". הרגל בזמן אלא טהורה אינה כחבר שהוא בזמן
מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
והבדים" הגיתות בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות
להיות  האוכלין חזרו זה זמן שאחרי אומרים אין ששם

למפרע. טמאין
אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים
אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל

לטומאתן. חזרו הרגל
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הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.
טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא, הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«

‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ
¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר
נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע

הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין, שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא
מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר, סיבה הוא הזהב

לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את
(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל
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הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

á"ôùú'ä ïñéð æ"é 'á íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈
.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני

שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א, שבהלכה
ואעפ"כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני מדרס, מסרם 9)מטמא הרי
לרשותו.

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆
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מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈
B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»

‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈
Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆

ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈
‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו

שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני). (מתוך,

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



ayeneקעח akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip f"i 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה

קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«
.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«
„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«

¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
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שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו
ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת

שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

á"ôùú'ä ïñéð ç"é 'â íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות

מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ
ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈

eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ

Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈
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‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,

וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

á"ôùú'ä ïñéð è"é 'ã íåé

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו
מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
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השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב
הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו

המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת

הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם
בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע

לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים
לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

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



ze`nehdקפב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip h"i 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
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שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין
אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו

ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן
כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.

הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י
השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
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אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא
שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈

 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»
‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»

.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

á"ôùú'ä ïñéð 'ë 'ä íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
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הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן
קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה

טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»

ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ
‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ

,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
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ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו
טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד

התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,
חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל

נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ

.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה

טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
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קפז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip `"k 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

á"ôùú'ä ïñéð à"ë 'å íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈

·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈
LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
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¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»
‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ

.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה
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נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

á"ôùú'ä ïñéð á"ë ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה,
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי, הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה
סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגא  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבוא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה, גם ועבודתנו במעשינו להיות
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ze`nehdקצ zea` x`y 'ld - dxdh xtq - oqip a"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
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קצי oqip g"iÎf"h iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,

הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰ÂÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם



zeevnd xtq m"anx ixeriyoqip a"kÎf"h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð æ"è ïåùàø íåé
.åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

á"ôùú'ä ïñéð æ"é éðù íåé
.çîø .åîø äùò úåöî

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

הרמ ―הּמצוה נחלֹות,"ח ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

á"ôùú'ä ïñéð ç"é éùéìù íåé
ïñéðç"é-æ"èéùéìù-ïåùàøíåé

.çîø äùò úåöî
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).
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á"ôùú'ä ïñéð è"é éòéáø íåé
.çîø äùò úåöî
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

á"ôùú'ä ïñéð 'ë éùéîç íåé
.çîø äùò úåöî
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכיֿימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

á"ôùú'ä ïñéð à"ë éùéù íåé
.åò÷ äùò úåöî
ïñéðà"ë-'ëéùéù-éòéáøíåé

.äò÷ äùò úåöî .ãôø äùòú àì úåöî
― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאתֿהּסֹוטים
העברין, על אתֿהענׁשים לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכלֿאדם

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה כלֿעיר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים אתֿהּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל

וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתןֿל
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: אתֿׁשבטֹו ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכלֿמקֹום
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואי ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: נּה― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ְְְִִֶֶֶַָָָָָמצוה

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:
לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכלּֿדיני

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים "לאֿתּכירּו :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב אתֿהחּיב מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאתֿהּזּכאי,

ּבּמׁשּפט". ּפנים "לאֿתּכירּו נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ
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― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מּכלּֿדיני ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

á"ôùú'ä ïñéð á"ë ÷"ù íåé
.âôø .áôø äùòú àì úåöî

.çëø .èëø äùò úåöî
― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין

מית חּיב ׁשהּוא אמרּו ׁשאינֹומקצתם אמרּו ּומקצתם ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָחּיב
אתֿהּדּין ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ּכלֿרב אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחריֿרּבים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
"ולאֿתענה אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" הּנטּיה(my)עלֿרב ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה מןֿהּלאו וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
"ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעלֿרב
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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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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המשך ביאול רמסכת סוטה ריום לביעי רעומל עמ' א



קצד

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצו

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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קצז

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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המשך ביאול רמסכת סוטה ריום שרישי רעומל עמ' ב



קצח

ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(ipy meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦

éðBìôì éðBìt úéa,éðBìôì éðBìt äãNrawp beeifd oi`y x`eane - ©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦
didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy ,mdiyrn itl

,`xnbd zvxzn .ryx e` wicvàéL÷ àì,àäiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
cleed zxivi mcew mei mirax`y ax mya dcedibeeifd rawp

edf ,minynïBLàø âeæae ,lfn itl `edyàäyix xn`y dn - §¦ª¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicv beeifd rawpy yiwléðL âeæa§¦ª¥¦

.mdiyrn itl `edy
,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§

,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥
,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦

äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨
,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨

äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨
dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥

ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨
.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦

,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd
ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîon`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨

`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg` creðúc§¨
ïðaød`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pãòå ©¨¨§¥

"da ïéà,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -ãî áeúkä íéðLaøa- ¥¨¦§©¦©¨§©¥
,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtd zpeekeléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦

ãçàa,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny - §¤¨
y¯ øîBì ãeîìz" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkl ©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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קצט

oifge` mipy` cenr a sc oey`x wxtdheq
àp÷îä.BzLàìFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)i`n Wxtn 'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨§¨¥©

Wi` mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦¦

:ipFlR.íéðL ô"ò dì àp÷îmdiptA Dl xn`W micr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` §¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦¤¨©¨¦§¥¤

:dwWn Fpi`e DzxizqA eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l ©̀¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨¦§¦¨¨§¥©§¤

.Bîöò ô"ò Bà ãçà ãò ô"ò ä÷Lîeoi` ENt`e ©§¤¥¤¨©§©£¦¥

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§

,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨

opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥

.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨

.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦
.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤

.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãkicM ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨§¥

:d`xrd.dúéáì äøeñàoOwl opitlicM wtQn ©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§©¨

(.gk sC)`Pwe ,dWxRA mixEn` d`nhpe dWlW ©§Ÿ¨§¦§§¨£¦©¨¨¨§¦¥

,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨

,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe DWi` zgY©©¦¨§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©

F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W cg`e§¤¨¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbi.úî íàåmcw §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦¥Ÿ¤

:mail dwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW.úöìBç ¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨§¨¨¤¤
:Dl sili `xnBaE .znAizn `le wEXl `UPl¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨¨¦¨

'nb.÷éìñ à÷ øéæpî àpz éãkî,dpWOd xcq oM ¦§¥©¨¦¨¦¨¨¦¥¥¤©¦§¨

:xifp xg` dhFq.äèBñ àðúc àðz éàî`pY i`n ¨©©¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC zExifpA¦§¦§¨¥§¨§¨¨¨©§©

.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨

:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéféicil `ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥

:Dl mxB `Ede W`x zENwøãäå äèBñ éðúéìå ©Ÿ§¨©¨§¦§¥¨©£©
.øéæð:EdiizWxR zkinq `id KMW.øécnä àðúå ¨¦¤¨¦§¦©¨¨¨©§§¨¨©©¦

icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA `Ed wxR¤¤¦§ª©©¦¤¦§§©§¥

icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA ixii`C§©§¥¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥

zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦

:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©
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,`xnbd zl`ey .micrúéàø äîeeywed dxizq mbe iepiw mb ixd - ¨¨¦¨

ipy jixv iepiway 'da'n hrnl xfril` iax sicrd recne ,d`nehl
.jtidl `le ,on`p cg` cr dxizqay ywidn cenlle ,micr

,daiyneàôéãò äøéúñ àøazñîipy ekxhvi `ly da xingdl ¦§©§¨§¦¨£¦¨
micräàîeèk dzøñBà ïkLwtqn zxq`p dxizqd ici lr ixdy - ¤¥©§¨§§¨

,`xnbd zl`ey .dlrap i`ce eli`käaøcà,éãò éepé÷óxingdl ©§©¨¦¨¦
,micr ipy ekxhvi `ly eadì íøb øwéò ïkL`ed iepiwd ixdy - ¤¥¦¨¨©¨

y meyn ,dxizqa xingdl sicr ,daiyne .xeqi`l mxebdåàì éà¦¨
àkéà éî éepé÷ äøéúñzngn zxq`p dpi` dxzqp `l m` ixdy - §¦¨¦¦¦¨
,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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רב

ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥

Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
BzLà úà àð÷å,`xnbd zx`an ."çeø éàîz` d`ian gex dfi` - §¦¥¤¦§©©

.iepiw icil mc`däàîeè çeø éøîà ïðaødvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨
.daixn icil e`aie ezy`l `pwiy ,e`ihgdlçeø øîà éMà áø©©¦¨©©

äøäè,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z` `peyy - ¨¢¨
äøäè çeø øîàc ïàîk àøazñîe,iy` ax ixack xazqn - ¦§©§¨§©§¨©©¨¢¨

.dxdh gex ea dqpkpy l`rnyi iax iac `pz ixac z` yxity
meynàéðúc" xn`py dn ,`ziixaa epipy -BzLà úà àð÷å"oi` §©§¨§¦¥¤¦§

`l` ,da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr daegy dxezd zpeek

úeLø,dl `pwl el xzen -ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøwleg §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
eøîBà,äáBç.da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr`xnbd zx`an ¥¨

,`ziixadn di`xd z`àîìLa zøîà éàmeyn `pwn mc`y ¦¨§©§¦§¨¨
ea zqpkpyäøäè çeø,øétLe` ze`pwl aiig m`d ewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦

,ecia zeyxzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`yäàîeè çeø ¤¨¦¨§©§©§¨
xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
ici lr `pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex

.dxdh gex ea qpkpy
àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§

úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl
,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §

,mdlìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàdeevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl eilr

"eãáòz íäa íìòì,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ," §Ÿ¨¨¤©£Ÿ
`l`úeLø,mlerl mcaryl xzen -ìàòîLé éaø éøác.éaø §¦§¥©¦¦§¨¥©¦

¯ äáBç øîBà àáé÷ò`le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn £¦¨¥¨
.zewelgnd zyely z` `xnbd x`az oldle .exxgyl

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåmixne` yie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdyàáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -ìàòîLé éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦¦§¨¥

éâéìt éëä dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøålk iabl miwleg - §©¦£¦¨§¨©¨¨¨¦§¦¥
,dxezay dyr zeevnäáBç øîà øîe úeLø øîà øîciaxly - §©¨©§©¨©¨

`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi
.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨

éâéìt éàø÷al`rnyi iax wleg el` miweqt dylya `wec - ¦§¨¥§¦¥
lka j` ,miweqtdn gken jky xaeqy iptn ,zeyx mdy xaeqe
z` `xnbd zx`ne .daeg mdy dcen dxezay dyr zeevn

" ,dpey`xd mzwelgnBzLà úà àð÷å"ìàòîLé éaø éøác úeLø, §¦¥¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaø,`xnbd zl`ey .éaøc àîòè éàî ©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦

ìàòîLéyxec o`k eli`e mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkay ¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`yàpz éàä ék dì øáñiax xaeq - ¨©¨¦©©¨

,oldly `pzk l`rnyiétìk øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥
xg`n -äøBz äøîàL"éçà úà àðNú àìEááìa E"xeq`e ¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

,d`py icil `eal envrl mexblìBëémby xnel mileki epiid -ïBâk ¨§
Bæick dl ze`pwl xeq` didi ,xg` mr zcgizn ezy` z` d`exy -

.eze` `pyz `lyøîBì ãeîìz"úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤
BzLà'`pyz `l' lr xaer epi`e ze`pwl el xzen - ".xaeq jkle ¦§

dkxvedy `l` ,ze`pwl aiigy weqtdn cenll oi`y l`rnyi iax
la` ,'`pyz `l' lr dfa xaer epi`e ze`pwl xzeny aezkl dxezd
,`xnbd zl`ey .mniiwl daegy i`ce dxezay dyr zeevn x`ya

àáé÷ò éaøåcenll weqtd z` jixv ixd ,ze`pwl deevny el oiipn §©¦£¦¨
,daiyne .ze`pwl xzenyáéúk àðéøçà éepé÷dxezd dxfg - ¦©£¦¨§¦

dltky jkne ,"d`nhp `l `ide ezy` z` `pwe" ztqep mrt dazke
,`xnbd zl`ey .daeg `l` zeyx ef oi`y micnel ,dxezdéaøå§©¦

ìàòîLézelitkdn cenll oi` ,daiyne ,zelitkdn cnli dn ¦§¨¥
`l` ,`pwl eilr daegyázëéîì éòác éãéiàdkxvedy oeik - ©§¥§¨¥§¦§©

aezkl dxezdàéäå' 'äàîèð àåäå''äàîèð àìmby epcnll - §¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
,wtqn eilr dxeq` `l e` dlrap m` reci oi` m`énð áéúkdxfg - §¦©¦

aey dazke'd`pw gex eilr xar e`.'BzLà úà àð÷ådxezd jxce §¦¥¤¦§
ok letklìàòîLé éaø éác àðúãëì,ìk ìàòîLé éaø éác àðúc §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,aeyøác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨
¯ da LcçúpLxefgl dxezd jxcy iptn ,ef zelitkn miyxec `l ¤¦§©¥¨
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רג

oifge` mipy` cenr b sc oey`x wxtdheq
.úBàp÷ì øeñàc éøáñ÷ àîìàc"nlE :xEq` `nl` `Ed d`pw zlhd oFWl ixn`C oeiM ©§¨¨¨§¥§¨§©¥¨§¨§¥¨£¨©¦§¨©§¨¨

:iEPw oFWl i`n zF`Pwl xYn.Böøàì 'ä àp÷éåcFr EzigWi `NW mfbe liqge wliA dxzd ª¨§©©§¦©§©¥§©§¦§¨§¤¤§¨¦§¨¨¤Ÿ©§¦
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dX`dW itl ,zipqrM F` dPfn dX`dWM§¤¨¦¨§©¨©§¨¦§¦¤¨¦¨

`le DYk`ln dUFr Dpi`e dipEpfA zwQrzn¦§©¤¤¦§¤¨§¥¨¨§©§¨§Ÿ

:mit`pnl DlrA lW z` zxwtnE DziA zxOWn§©¤¤¥¨©§¤¤¤¤©£¨¦§¨£¦

.ìàøNé eàèçL íã÷:zFixrA.ãçàå ãçà ìk íò Ÿ¤¤¨§¦§¨¥©£¨¦¨¤¨§¤¨
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:dxizq.íìBò øeqà dzøñBà ïéàdYWY m`W §¦¨¥©§¨¦¨¤¦¦§¤

:dnExzle Dlral zxYn dxFdh `vOzeïéà §¦¨¥§¨ª¤¤§©£¨§¦§¨¥
.íéðMî úBçôa úîi÷úîxaC xnbinl opiracM ¦§©¤¤§¨¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¨¨

:oFnOn xaC.äðBøçàäxg` `idW d`nh ¨¨¦¨¨©£¨ª§¨¤¦©©

:dxizQd.da LiL ìkon`p DA WIW zEcr lM ©§¦¨¨¤¥¨¨¥¤¥¨¤¡¨

`we ,cg `N` ixY DA oi` cre lirl opiWxccM¦§©§¦¨§¥§¥¥¨§¥¤¨©§¨
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:deW dxfbA Dtlinléòaéî 'åk éep÷a àìå da §¥§¨¦§¥¨¨¨¨§Ÿ§¦¦¨¥
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dxfbE dxizqE iEPwA `le DA l"z Dil `pY ikde§¨¥¨¨¥¨§Ÿ§¦§¦¨§¥¨
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ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d
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,÷BzLéìå 'dì' àðîçø áBzëéì ,ïk íà ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦¥¦§©£¨¨¨§¦§
áúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .dpéî òîL ,él änì 'ànhé'¦©¨¨¨¦§©¦¨§©¦¦§¨¥©§¥§¨©
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íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
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Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe' à÷ôð©§¨§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
áéúk 'íëéçàáe' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .'Cøôa§¨¤§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦§©¥¤§¦
éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì 'íäa' énð©¦¨¤§¦§©¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                 רש"י

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
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רה

ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)
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רו

ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
epiide ,df onfa dilr `ealäàøòä éãkzx`an .d`ia zligz - §¥©£¨¨

`ed dnk `ziixad,d`ia zligz onfì÷c úôwä éãkonfd itk - §¥©¨©¤¤
,lwc ur dkilda siwdl yxcpyìàòîLé éaø éøác.øæòéìà éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤

ñBkä úâéæî éãk øîBàziriax ly qek befnl yxcpy onfd itk - ¥§¥§¦©©
.mina oii beldøîBà òLBäé éaøyxcpy onfd itkì éãkBúBzL- ©¦§ª©¥§¥¦§

.oii beld ziriax ly qekd z`øîBà éàfò ïayxcpy onfd itkéãk ¤©©¥§¥
äöéa úBìöì.øîBà àáé÷ò éaøyxcpy onfd itkdòîBâì éãk- ¦§¥¨©¦£¦¨¥§¥§§¨
.dvia zezyløîBà àøéúa ïa äãeäé éaøyxcpy onfd itkéãk ©¦§¨¤§¥¨¥§¥

ìL òBîâìBæ øçà Bæ íéöéa L.øîBà äéîøé ïa øæòéìà éaøitk ¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥
yxcpy onfdàîéð éãøb øBL÷ì éãkmiheg bxe`d xeywiy - §¥¦§©§¦¥¨

.cadn mi`veiyøîBà ñçðt ïa ïéðçyxcpy onfd itkéãk ¨¦¤¦§¨¥§¥
èéLBzLdy`íñé÷ ìBhéì äét CBúì dãé.dipiy oia `vnpd ¤¦¨¨§¦¨¦¥¨

øîBà Bîéìtyxcpy onfd itkèéLBzL éãkdy`ìBhéì ìqì dãé §¥¥§¥¤¦¨¨©©¦
epnnøkke ,äéàø ïéàL ét ìò óà`xwnd onøácìxeriydy ,df ¦¨©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi mewn lkn ,lqdn xkk lehizy ick `edøëæfnx -øácì, ¥¤©¨¨
xn`py"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékdy` dywedy ixd ," ¦§©¦¨¨©¦©¤¤

.mgl xkkl dpef
,`ziixad ly `pzd lr `xnbd dywnél änì éðä ìëårecn - §¨¨¥¨¨¦

,d`ia ick `edy d`neh ick `ed dxizq onfy xn`e eixaca jix`d
x`yk e` lwc ztwd ick `edy x`iae ,d`xrd ick `edy
icil `eal lkezy icka `ed xeriydy dxvwa xn` `le .mixeriyd
x`yk e` lwc ztwdl yxcpy onfd itk `ed df onfe ,d`neh

`xnbd zvxzn .mixeriydéëéøö ,meyn ,jk aezkl `pzd jxved - §¦¥
àðz éàcwx'äàîeè éãk',àðéîà äåä`ed dxizq onfyéãk §¦¨¨§¥§¨£¨£¦¨§¥

dúeöøàå dúàîeèdzeztl mb leki didy onfl enr dcgiizdy - §¨¨§©§¨
,dilr `eal mbe mixacaïì òîLî à÷`pzd xn` jkitl -éãk' ¨©§©¨§¥

'äàéa`eal leki didy onfl `l` enr dcgiizd `l m` s`y - ¦¨
.zxq`pe dxzqpy aygp ,dilràðz éàå' wxäåä 'äàéa éãk §¦¨¨§¥¦¨£¨

àðéîà`ed xeriydyäàéa øîb éãkdidy onfl enr dcgiizdy - £¦¨§¥§©¦¨
,dxenb d`ia dilr `eal lekiïì òîLî à÷s` `ed dxizq onfy ¨©§©¨

`l` enr dcgiizp `l m`äàøòä éãkyxcpy onf epiidc - §¥©£¨¨
.d`ia zligzlïðéòîLà éàåwx'äàøòä éãk',àðéîà äåä §¦¨§§¦©§¥©£¨¨£¨£¦¨
`ed xeriydydúeöøàå äàøòä éãkdidy onfl enr dcgiizdy - §¥©£¨¨§©§¨

,d`ia zligzl mbe mixaca dzeztl mb leki¯ ïì òîLî à÷jkitl ¨©§©¨
' `ed xeriydy dligz `pzd xn`,'äàîeè éãkdny epcnll §¥§¨

`l` enr dcgizd `l m` s`y epiid ,'d`ia ick' okin xg`l xn`y
recn ok `l m`y ,dxizq aygp - ievix `la dnvr d`ia ly onfl
.'d`neh ick' xn`y dnn ok mircei epiid ixde ,el` milin siqed

`pzd yxtneänëå`ed onfì÷c úôwä éãk ,[äàøòä] éãk. §©¨§¥©£¨¨§¥©¨©¤¤
éäðéîøednn daiyid ipa eywd -xn`p ,zxg` `ziixaa epipy §¦§¦

' dheq iabläøzñðå,'änëå`ed onfäøéúñ øeòéL,eðòîL àì- §¦§§¨§©¨¦§¦¨Ÿ¨©§
.dxzqpe dlindn gikedl ozip `lj`àeäLkweqtd -øîBà §¤¥

øîBà éåä ,'äàîèð àéäå'`ed dxizq xeriyy micnl ep` -éãk §¦¦§¨¨¡¥¥§¥
äàîeèepiide ,äàéa éãkxnelk ,äàøòä éãkd`ia zligz onfe . §¨§¥¦¨§¥©£¨¨

`edì÷c úøæç éãk,øæòéìà éaø éøác.øîBà òLBäé éaøéãk §¥£¨©¤¤¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥§¥
ñBkä úâéæî,ì éãk øîBà éàfò ïaBúBzL,éãk øîBà àáé÷ò éaø §¦©©¤©©¥§¥¦§©¦£¦¨¥§¥

äöéa úBìöì,dòîBâì éãk øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøzezyl - ¦§¥¨©¦§¨¤§¥¨¥§¥§§¨
.dviad z`,`iyewd z` `xnbd zx`anïézòc à÷ìñ à÷epad - ¨¨§¨©§¦
y dligzaì÷c úøæç eðééä ì÷c úôwä eðééäiax xn`y dn - ©§©¨©¤¤©§£¨©¤¤

dlert dze` idef ,'lwc ztwd ick' dpey`xd `ziixaa l`rnyi
dyw ok m`e ,'lwc zxfg ick' dipyd `ziixaa xfril` iax xn`y

ixdyíúä,dpey`xd `ziixaa -àìàòîLé éaø øîxeriydy ¨¨¨©©¦¦§¨¥
`edì÷c úôwä éãk,déìò øæòéìà éaø âéìôeeilr wlgp mye - §¥©¨©¤¤¨¦©¦¡¦¤¤£¥

eli`e ,xg` xeriy xn`e xfril` iaxøæòéìà éaø øîà àëäzrck ¨¨¨©©¦¡¦¤¤
`ed xeriydy ,dpey`xd `ziixaa l`rnyi iaxì÷c úøæç éãk. §¥£¨©¤¤

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàzelert md lwc zxfge lwc ztwd ¨©©©¥
ick `ed xeriydy l`rnyi iax xn`y dn ,zepeyäôwä,lwc ly ©¨¨

zkll ick mc`l yxcpy onf epiidìâøaeilr wlgpe ,lwcd aiaq ¨¤¤
xeriydy dipyd `ziixaa xfril` iax xn`y dne .my xfril` iax

ick `edäøæçepiid ,lwc lyçeøaiznn slegy onfd itk - £¨¨¨©
.enewnl xfegy cr lwc ly spr ztgec gexdy,éMà áø éòaidn ¨¥©©¦

xfril` iax zpeekly onf ick `ed xeriydyäøæçlwcd ly £¨¨
,çeøam`déúà øãäå ìéæàc éëéä éklr sprd sgcpy onfd itk - §©¦¥¦§¨¦§¨©¨¥

.xvw onf `edy ,zg` mrt enewnl xfege gexd iciék àîìéc Bà¦§¨¦
dézëeãa éà÷ øãäå éúàå ìéæàc éëéäiznn slegy onfd itk - ¥¦§¨¦§¨¥§¨©¨¥§§¥

enewna cnrpe reprpdn gpy cr ,erprpl dligzn gexdy.dwiqn
,`xnbde÷ézoia dxizq yi oiicr ixdy ,zeywdl `xnbd dkiynn . ¥

l` iax zrca zeziixadixdy ,xfriíúä,dpey`xd `ziixaa - ¨¨
øæòéìà éaø øîà`ed xeriydyñBkä úâéæî éãkeli`e ,àëä- ¨©©¦¡¦¤¤§¥§¦©©¨¨

`ed xeriydy xn` ,diipyd `ziixaaì÷c úøæç éãkzvxzn . §¥£¨©¤¤
`xnbdàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàmd lwc zxfge qek zbifn - ¦¦§¦¦©¦¨

.onf ly xeriy eze`
dxizq yi mi`pzd x`y zrca dxe`kly ,zeywdl `xnbd dtiqen

ixdy ,zeziixad oiaíúä,dpey`xd `ziixaa -òLBäé éaø øîà ¨¨¨©©¦§ª©
`ed xeriydyì éãkBúBzLly qek zezyl ick yxcpy onf - §¥¦§

eli`e ,oii ziriaxàëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyéãk ¨¨¨©§¥
ñBkä úâéæî.mina oii ziriax ly qek befnl ick yxcpy onf - §¦©©

,`xnbd zayiinàîéàxeriyd ryedi iax zrcly ,xnel jixv - ¥¨
`edìå âBæîì éãkúBzLoii ziriax qek befnl yxcpy onfd itk - §¥¦§§¦§

.dzezyle,jk uxzl epkxved recn ,`xnbd zl`eyàîéìåuxzp - §¥¨
meyn ,ryedi iax zrca zeziixad oia dxizq oi`yyéãéàå éãéà¦¦§¦¦

¯ àeä àøeòéL ãçzayiin .onf ly xeriy eze` md diizye dbifn ©¦¨
ick `ed xeriydy ryedi iax ixaca x`al jixv gxkda ,`xnbd

y meyn ,dizye dbifnïk íà`l` dbifn ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,dizy enk onf xeriy eze` `edyøæòéìà éaø eðééäoi`y `vnp - ©§©¦¡¦¤¤

xfril` iax zrcl mb ixdy ,xfril` iaxl ryedi iax oia welig
`ed xeriyd ryedi iax zrcly i`ce `l` ,dbifn ick `ed xeriyd

.diizye dbifn ick
,i`fr oa iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨

,dpey`xd `ziixaaéàfò ïa øîà`ed xeriydyúBìöì éãk ¨©¤©©§¥¦§
äöéaeli`e ,àëä,dipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydyéãk ¥¨¨¨¨©§¥

ìBúBzL,`xnbd zvxzn .oii ziriax ly qekd z` -ãç éãéàå éãéà ¦§¦¦§¦¦©
àeä àøeòéLxeriy eze` md oii ziriax qek ziizye dvia ziilv - ¦¨

.onf
,`aiwr iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywníúä- ¨¨

,dpey`xd `ziixaaàáé÷ò éaø øîà`ed xeriydydòîBâì éãk ¨©©¦£¦¨§¥§§¨
eli`e ,dviad z` -àëä,diipyd `ziixaa -øîà`ed xeriydy ¨¨¨©

äöéa úBìöì éãk,`xnbd zvxzn .àîéàiax zrca xnel jixv - §¥¦§¥¨¥¨
`ed xeriydy `aiwrdòîBâìe äöéa úBìöì éãk,`xnbd zl`ey . §¥¦§¥¨§§¨

,jk uxzl epkxved recnàîéìåzeziixad oia dxizq oi`y uxzp - §¥¨
meyn ,`aiwr iax zrcayàeä àøeòéL ãç éãéàå éãéàziilv - ¦¦§¦¦©¦¨

gxkda ,`xnbd zayiin .onf ly xeriy eze` md dviad zrinbe
,drinbe dilv ick `ed xeriydy `aiwr iax ixaca x`al jixv

y meynïk íàeze` `edy `l` dilv ick wx `ed xeriydy - ¦¥
,drinb enk onf xeriyéàfò ïa eðééäiax oia welig oi`y `vnp - ©§¤©©

ziilv ick `ed xeriyd i`fr oa zrcl mb ixdy ,i`fr oal `aiwr
.drinbe diilv ly xeriyl `aiwr iax zpeeky gken `l` ,dvia

,`xiza oa dcedi iax zrca zeziixad oia dxizq `xnbd dywn
íúä,dpey`xd `ziixaa -àøéúa ïa äãeäé éaø øîàxeriydy ¨¨¨©©¦§¨¤§¥¨
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רז

oifge` mipy` cenr c sc oey`x wxtdheq
.äàîè éãkxa` zwiWp EpiidC ,d`xrd icM d`iA icM EdnE .d`iA icM d`nh icM EdnE §¥ª§¨©§¥ª§¨§¥¦¨©§¥¦¨§¥©£¨¨§©§§¦©¥¤

oOwlE ,lwCd zFaiaq Klil mc`d lkEIW lwC ztTd icM DxErW dOke ,mFwn FzF`A§¨§©¨¦¨§¥©¨©¤¤¤©¨¨¨¥¥§¦©¤¤§©¨

:oFdNM ipzinl il dOl Wxtn.ñBk úâéæî éãkoOwlE .ziriax qFM mzqE ,minA Fbfnl §¨¥¨¨¦§¦§¥ª§§¥§¦©§¨§§©¦§¨§¦¦§©¨

:Fz`xrdA ddFW `EdW dOM xrW FnvrA ElNd minkgd on cg`e cg` lM 'ixn`ìBèéì ©§¦¨¤¨§¤¨¦©£¨¦©¨§©§¦¥©¨¤¤§©£¨¨¦
.íñé÷:diPW oiAn.äéàø ïéàL ô"ò óàådxEnB ¥¨¦¥¦¤¨§©¤¥§¨¨§¨

Wi ,DiA azM lQl ci zhWFd e`l `xwC ,xaCl©¨¨¦§¨¨¨©¨©©¨©¥¥

:mgl xMkl dpFf dX` dWTdC zvwn fnxe xkf¥¤§¤¤¦§¨§ª§¨¦¨¨§¦©¤¤

.éì änì éðä ìëåxEriW ipzil '`WixA ipzinl §¨¨¥¨¨¦§¦§¥§¥¨¦§¥¦

:lwC ztTd icM d`nh icM dxizqéãk àðz éàc §¦¨§¥ª§¨§¥©¨©¤¤§¦¨¨§¥
.àðéîà äåä äàîèicil `al KixSd xEriW lkA ª§¨£¨£¦¨§¨¦©¨¦¨Ÿ¦¥

xAcie DzF` dYtIW ,DzEvx`e d`nh EpiidC KM̈§©§ª§¨§©§¨¤§©¤¨¦©¥

:dSxzYW cr DAl lr.ì"î÷d`nh i`nC ©¦¨©¤¦§©¤§©ª§¨

dxizQd mcw xninl `Mi`C ,DcEgl d`iA¦¨§©§¦¨§¥©Ÿ¤©§¦¨

:Fl ziSxzp.äàøòä éãk ì"î÷wxtA l"iwC ¦§©¥§¥©£¨¨§§¤¤

FYnai lr `Ad(.cp zFnai)d`iA xnbM d`xrd ©¨©§¦§§¨©£¨¨¦§©¦¨

:zFixrd lkl.äàøòä éãk àðz éàå`pY `le §¨¨£¨§¦¨¨§¥©£¨¨§Ÿ¨¨

d`xrd icM `pin` ded ,d`nh icM `WixA§¥¨§¥ª§¨£¨£¦¨§¥©£¨¨

`l d`xrd icM d`iA icM `pY 'it`e ,DzEvx`e§©§¨©£¦¨¨§¥¦¨§¥©£¨¨Ÿ

d`xrd `pin` `p`C ,DzEvx` hirnin ded£¨¦§¦©§¨©£¨£¦¨©£¨¨

ikdC ,opirA DzEvx` EdinE d`iA xnB ihErnl§©¥§©¦¨¦©§¨¨¥¨§¨¥

`p`e d`iA icM dxizq xEriW dOM rnWn ied£¥©§©©¨¦§¦¨§¥¦¨©£¨

x` EpiidC d`iA ikxv lM `pin`xnbE DzEv £¦¨¨¨§¥¦¨§©§©§¨§©

,d`xrd d`iA `id dn Wxtn xcde ,d`iA¦¨©£©§¨¥©¦¦¨©£¨¨

`WixA `pY KMld ,hirni` `l DzEvx` iYM ©̀©¥©§¨Ÿ¦§¦¦§¨¨¨§¥¨

xcde DzEvx`e d`nh rnWnC d`nh icM§¥ª§¨§©§©ª§¨§©§¨©£©

KigxM lre ,d`iA icM d`nh `id dnE WixR̈¦©¦ª§¨§¥¦¨§©¨§¥

d`iA xnB DNM d`iA `dC DzEvx` hirOi ¦̀§¦©§¨§¨¦¨ª¨§©¦¨

dnE `pY xcde ,DzEvx` `N` hrin `le rnWn©§©§Ÿ¦¥¤¨©§¨©£©¨¨©

xnB opirA `lC ihErnl d`xrd d`iA `id¦¦¨©£¨¨§©¥§Ÿ¨¥¨§©

`pY `l (i`C) iOp DPn 'irnW `liOnE ,d`iA¦¨¦¥¨©§¦¦¨©¥§¦Ÿ¨¨

,DzEvx` `hrnn ded `l iYM` d`iA icM§¥¦¨©©¥Ÿ£¨§©£¨©§¨

,rnWn DzEvx`e d`iA xnB d`nh ickC¦§¥ª§¨§©¦¨§©§¨©§©

xnB `N` `hrnn `l DxzA WixtC d`xrde§©£¨¨§¨¦©§©Ÿ§©£¨¤¨§©

:EdNM Ekixhvi` KMld ,d`iA.änëåxEriW `Ed ¦¨¦§¨¦§§¦ª§§©¨¦

`Mil `de .lwC ztTd icM ,DcEgl d`xrd©£¨¨§©§¥©¨©¤¤§¨¥¨

ztTd icM `xEriW sFq sFqe li`Fd ,iiEWw`l§©§¥¦§¦¨§¥©¨©

ztTd icM dxizq xEriW dOM ipYil `Ed lwC¤¤¦§¥©¨¦§¦¨§¥©¨©

dxizq xEQ` iWFxtl `pzl Dil irAi`C ,lwC¤¤§¦¨¥¥§¨¨§¨¥¦§¦¨

ikd mEXn ,d`xrd F` d`iA xnB F` i`n mEXn¦©§©¦¨©£¨¨¦¨¥

:ziWixtcM d`iA icM d`nh icM `pYúøæç éãk ¨¨§¥ª§¨§¥¦¨§¦§¦¦§¥£¨©
.ì÷c:dtTd EpiidC `YWd c"qw.çeøagExdW ¤¤©§¨§©§©¨¨¨©¤¨©

:FnFwnl xfFg `Ede sprdl FYtgFCéà÷ ©§§¤¨¨§¥¦§¨¦
.dézëeãa:FrEpriPn gpâBæîì éãk àîéà §§¥¨¦¦£¥¨§¥¦§

ìå.úBzL,lirl xn`wC FzFYWl icM i`de §¦§§©§¥¦§§¨¨©§¥

rWFdi 'x siqFn `w xfril` iAx xn`wC dbifO ©̀§¦¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¨¦§ª©

dbifn ickE ,dbifOd mr opirA iOp dIzW xn`e§¨©§¦¨©¥¨¥¨¦©§¦¨§¥§¦¨

,xn`w dIzWE dbifn `ziixzaA `kd `pzC§¨¨¨¨§©§©§¨§¦¨§¦¨¨¨©

FbfOW xg`W ,`Ed cIn DiiYWnl dbifn mzqC¦§¨§¦¨§¦§§¥¦¨¤©©¤§¨

:FzF` ddWn m` lwlwznéaø eðééä ë"à ¦§©§¥¦©§¤©§©¦
.øæòéìài`e ,dbifn icM EpiidC `pniwF`e lwC zxfg xfril` iAx xn` [wC] (iOp) `ziixzaaE ,FzFYWl icM xn`e rWFdi 'x bilR `we xn`w qFMd zbifn icM `ziiOwA xfril` 'x `dC ¡¦¤¤§¨¡¦¤¤§©©§¨§¥§¦©©¨¨©§¨¨¦§ª©§¨©§¥¦§§©§©§¨©¥©¨©©¦¡¦¤¤£¨©¤¤§¦§¨§©§§¥§¦¨§¦

:xfril` iAx Epiid ,xn`w dIzW `lA DixzA rWFdi 'x xn`wC dbifnì éãk øîà àëä.BúBzL:qFMl.àeä àøeòéL ãçFzFYWl icM xn` `ziiOwaC ,rWFdi 'x Epiid k"` iiEWw`l `Mile §¦¨§¨¨©§ª©©§¥§Ÿ§¦¨¨¨©©§©¦¡¦¤¤¨¨¨©§¥¦§©©¦¨§¥¨§©§¥©§§ª©¦§©©§¨¨©§¥¦§
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ד עמוד ב
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(
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`ed jexa yecwdeðéaø äLîk,déa áéúëcdxezd zlaw lr - §Ÿ¤©¥¦§¦¥

"Bîì úã Là Bðéîéîok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. ¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
ïðçBé éaøì déì àéL÷,éàä' weqtd oeyl ixd -ãéì ãé'yxtzn `l ©§¨¥§©¦¨¨©¨§©

mdixacl ixdy ,`liy ax icinlz eyxcy enkdéì àéòaéî ãiî ãé̈¦¨¦©§¨¥
ixv did -jexa yecwd ly ecin eicil laiw ixdy ,aezk zeidl j

.`edïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨
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רט

ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dheq(iriax meil)

mixryn m`d wtzqdl yi okeéøòNãa Bà éhçãaieyrd xkka - ¦§¦¥¦§©£¥
yxcpy mixeryn ieyrd xkka e` ,cidn hnype wlg `edy mihign

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegtBà àëékøa§©¦¨
àLewàa,cidn hnyp jx `edy jezne dkx dqira yelipy xkka - §©¨

lk lr `xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpy dyw dqira e`
,enilt zrca iy` ax ly zewitqde÷éz. ¥

ãçàå ãçà ìk ïðçBé éaø øîà óñBé (áø) øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¥¨©©¦¨¨¨¤¨§¤¨
eeydy mi`pzdn,d`ia zligz onf z` døòéL Bîöòaitk xriy - §©§¦¥

,`xnbd zl`ey .d`ia zligza envra ddey didy onfdàkéàäå§¨¦¨
áéñð àìc éàfò ïaitk xriyy xnel ozip cvike ,dy` `yp `ly - ¤©©§Ÿ§¦

,`xnbd dper .d`iaa ddy envr `edy onfdàîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨
y aiyz dvxzäåä Løéôe áéñð`l` ,dilr `ae dy` `yp - §¦¦¥£¨

.dy`dn yxte yxbzd okn xg`lyàîéà úéòaéàå,òéîL déaøî §¦¨¥¥¨¥©¥§¦©
déìonf `ed dnk eaxn laiw j` ,dy` `yp `l envr `ed mpn` - ¥

.d`iadàîéà úéòaéàå" xn`py dn ea miiwzd ,åéàøéì 'ä ãBñ- " §¦¨¥¥¨¦¥¨
.ieyp did m` ddey did onf dnk rciy

àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥
énà éaøc,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæå,íçì ìëBàä ìk §©¦©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦¨¨¥¤¤

íéãé úìéèð àìaeze` miyiprn ,dlik`d iptläMà ìò àa eléàk §Ÿ§¦©¨©¦§¦¨©¦¨
øîàpL .äðBæ"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékweqtd yxcpe ," ¨¤¤¡©¦§©¦¨¨©¦©¤¤

mc`d aiigzn mgl xkka `hgy `hg liayay ,ezligzl eteqn
,`xnbd zl`ey .dpef dy` lr `ay ink yperaàáø øîàéàä- ¨©¨¨©

weqtd oeyl ixd'íçì økk ãò äðBæ äLà ãòaitk yxtzn epi` ' §©¦¨¨©¦©¤¤
' eixacl ixdy ,`xier ax yxcy'äðBæ äMà ãò íçì økk ãòa§©¦©¤¤©¦¨¨

déì éòaéîdyrnd lr yxtzn 'cra'y meyn ,aezkl did jixv - ¦¨¥¥§©
z` yxc `xier ax eli`e ,lawny yperd lr yxtzn 'cr'e ,dyry©

.jtidl weqtdàáø øîà àlà,jk weqtd z` yexcl yiàaä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¨
óBqì ,äðBæ äMà ìòy eteq -,íçì økk Lwáîicil ribny ©¦¨¨©§©¥¦©¤¤

.zeiprúìéèða ìæìænä ìk øæòéìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§©§¥¦§¦©
íéãée zny eteq ,eici z` lehil `la lek`l libxy -ïî ø÷òð ¨©¦¤¡¨¦

íìBòä. ¨¨
áø øîà éMà øa àéiç áø øîàmc` lhepyk ,¯ íéðBLàø íéî ¨©©¦¨©©¦¨©©©¦¦¦

,dcerqd iptly mici zlihpéøöåéãé déaâiL Cdlihpd zrya ¨¦¤©§¦©¨¨
äìòîìlhepyke .íéðBøçà íéî,dcerqd seqay mici zlihp - §©§¨©¦©£¦

éøöähîì åéãé ìétLiL C.éëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke - ¨¦¤©§¦¨¨§©¨©§¨©¦¨¦
êéøö åéãé ìèBpääìòîì åéãé déaâiLyyg yi ,ok dyri `l m`y , ©¥¨¨¨¦§¤©§¦©¨¨§©§¨

íénä eàöé ànLdpey`xd dlihpa e`nhpy÷øtì õeçuegn - ¤¨¥§©©¦©¤¤
,cid skl zerav`d oiay xeaigd mewnleøæçéåeizerav`l §©§§

,diipy mrt lehiykíéãiä úà eànèéå..ìk eäaà éaø øîà ¦©§¤©¨©¦¨©©¦©¨¨
íéãé áebéð àìa út ìëBàä,dlihpd xg`l eici z` abpn `ly - ¨¥©§Ÿ¦¨©¦

aygpe ,qe`n xac df ixdàîè íçì ìëBà eléàk,øîàpLxg`l §¦¥¤¤¨¥¤¤¡©
didi jky oniqk dqe`n dxeva mgl zet`l l`wfgil 'd xn`y

" ,zelba l`xyilíîçì úà ìàøNé éðá eìëàé äëk 'ä øîàiå©Ÿ¤¨¨Ÿ§§¥¦§¨¥¤©§¨
Bâå àîè"¯.`nh `xwp qe`n xacy ixd ¨¥§

,`xnbd zl`eyéàîeweqtd jyndn miyxec dn -Léà úLàå" ©§¥¤¦
"ãeöú äø÷é Lôð,`xnbd dper .éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ¤¤§¨¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBé,jk yexcl yiçeøä úeqb Ba LiL íãà ìk,dee`b -óBqáì ¨¨¨¨¨¤¥©¨©§©
Léà úLàa ìLëð,yi` zy` xeqi`a -Lôð Léà úLàå' øîàpL ¦§¨§¥¤¦¤¤¡©§¥¤¦¤¤

'ãeöú äø÷éddeabd ytpd xnelk ,dxwid ytpdy ,miyxece - §¨¨¨
.dpef yi` zy` xg` secxz ,d`bzny,`xnbd dywnàáø øîà, ¨©¨¨

éàäweqtd oeyl ixd -äø÷é Lôð''iax yxcy itk yxtzn epi` ©¤¤§¨¨
,eixacl ixdy ,opgei¯ ääBáb Lôðdee`b oeyl `edydéì éòaéî- ¤¤§¨¦¨¥¥

.aezkl jixv didãBòå,déì éòaéî ãeöz àéä,weqtd zpeek m` - §¦¨¦¨¥¥
,'cevz `id' aezkl jixv did ,yi` zy`d z` dcv dxwid ytpdy
.dxwid ytpd z` dcv yi` zy`dy rnyn weqtd oeyln eli`e

àáø øîà àlà,jk yxcp weqtdLéà úLà ìò àaä ìkdyr `le ¤¨¨©¨¨¨©¨©¥¤¦
,daeyzeléôàm`da áéúëc äøBz ãîì"íéðéðtî àéä äø÷é"¯ £¦¨©¨¦§¦¨§¨¨¦¦§¦¦

aeyg mkg cinlzy ,df weqt miyxecexzeiñðëpL ìBãb ïäkî¦Ÿ¥¨¤¦§¨
¯ íéðôìå éðôìok it lr s` ,miycewd ycewlàéä`ay dxiard - ¦§©§¦§¦¦
yi` zy` lrípäéb ìL dðéãì epãeöz.mepdibl eze` `iaz - §¤§¦¨¤¥¦Ÿ

elit` ,yi` zy` lr `ay in - 'yi` zy`e' ,jk weqtd yxtzne
.mepidibl eze` 'cevz' ef dxiar ,dxez cnly - 'dxwi ytp' `edy

úeqb Ba LiL íãà ìk éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨¨¤¥©
çeøäaygp ,dee`b lra -eléàkyíéáëBk úãBáò ãáBòcnlpe , ¨©§¦¥£©¨¦
dnny ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúkdee`b lra iabl - §¦¨¨

"áì dáb ìk 'ä úáòBz,"íúä áéúëe" dxf dcear iabl -àìå £©¨§©¥§¦¨¨§Ÿ
Eúéa ìà äáòBú àéáú."déãéc ïðçBé éaøåenvra -,øîàlray ¨¦¥¨¤¥¤§©¦¨¨¦¥¨©

dee`baygpeléàkyøwéòa øôk,'ca -øîàpL"Eááì íøå §¦¨©¨¦¨¤¤¡©§¨§¨¤
éäìà 'ä úà zçëLåBâå Ez` gky eli`k aygp dee`b ici lry - " §¨©§¨¤¡Ÿ¤§

.'cøîà àðéðç øa àîç éaø`ed ixd dee`b lraeléàkyìò àa ©¦¨¨©£¦¨¨©§¦¨©
úBéøòä ìkdnn cnlpe ,y ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúk- ¨¨£¨§¦¨¨

" ,dee`b lra iabláì dáâ ìk 'ä úáòBz,"¯ íúä áéúëeiabl £©¨§©¥§¦¨¨
" ,zeixrBâå ìàä úáòBzä ìk úà ék."øîà àìeòdee`b lray ¦¤¨©¥Ÿ¨¥§¨¨©
`ed ixdäîa äða eléàk,dxf dcear -øîàpL"ïî íëì eìãç §¦¨¨¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦

àeä áLçð äná ék Btàa äîLð øLà íãàä,miyxece ,"ìà ¨¨¨£¤§¨¨§©¦©¤¤§¨©
éø÷ézik' weqtd z`äna,'`ed aygpàlàik'äîa,'`ed aygp ¦§¥©¤¤¨¨¨

car eli`k aygp - ytp lral envr aiygdl d`bzndy epiidc
.dnaa dxf dcear

,`xnbd zl`eyéàî" weqtdn miyxec dn -ä÷ðé àì ãéì ãé." ©¨§¨Ÿ¦¨¤
,`xnbd dperáø øîà,jk yexcl yiLéà úLà ìò àaä ìk- } ¨©©¨©¨©¥¤¦

,{gex zeqb ea yiy lkeléôàmc` eze` m`Ceøa LBãwäì eäð÷ä £¦¦§¨§©¨¨
õøàå íéîL àeäenqxt jk ici lre ,`ed jexa yecwd z` gaiy - ¨©¦¨¤¤

ux`e miny lr ehilydedéa áéúëc eðéáà íäøáàk"éãé éúîéøä §©§¨¨¨¦¦§¦¥£¦Ÿ¦¨¦
õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà 'ä ìàok it lr s` ,"dðécî ä÷pé àì ¤¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤Ÿ¦¨¤¦¦¨

ípäéb ìL,`xnbd dywn .éáãì eäì àéL÷ly daiyid ipa -éaø ¤¥¦Ÿ©§¨§¦§¥©¦
àìéL,éàä' weqtd oeyl ixd -ä÷ðé àì ãéì ãéenk yxtzn `l ' ¦¨©¨§¨Ÿ¦¨¤

eixacl ixdy ,ax yxcydéì éòaéî éãé,aezk zeidl jixv did - ¨¦¦¨¥¥
.epia` mdxa` lv` azkpy enkàìéL éaø éác éøîà àlàyi ¤¨¨§¦§¥©¦¦¨

,jk weqtd z` yexcleléôàde`b lrad m`äøBz ìaé÷icin £¦¦¥¨
`ed jexa yecwdeðéaø äLîk,déa áéúëcdxezd zlaw lr - §Ÿ¤©¥¦§¦¥

"Bîì úã Là Bðéîéîok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. ¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
ïðçBé éaøì déì àéL÷,éàä' weqtd oeyl ixd -ãéì ãé'yxtzn `l ©§¨¥§©¦¨¨©¨§©

mdixacl ixdy ,`liy ax icinlz eyxcy enkdéì àéòaéî ãiî ãé̈¦¨¦©§¨¥
ixv did -jexa yecwd ly ecin eicil laiw ixdy ,aezk zeidl j

.`edïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

íMLeid eay mewnd `edïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúà ¤¨©§¦¤©§©£¦¤
úBãìBiäoaxw z` miaixwny drya zecleid my zecner eidy - ©§
,mzxdhïéøäèîeúàïéòøBönä.mlbxe mci lr mcd z` mifn - §©£¦¤©§¨¦

ïäëåæçBàäéãâáa,dhn itlk jyene ,x`evd gzta -íàeòø÷ð §Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§
,dkiynd zngn dicbaeòø÷ð,jk lr citwn epi`eíàåeîøôð- ¦§§§¦¦§§

,miax mirxwl enxtp m` s`eeîøôðdcba z` odkd jyen jke ,ãò ¦§§©
àeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòNz` odkd xizn - ¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨

dl mexbie dleepl ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry
.dcezyéaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaìäàðàìäéä ©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨

eälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñda exbzi `ly ick , §©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥
m` .mipdkdäúéääqkúîíéðáìamicba dyeal dzid m` - ¨§¨¦§©¨¦§¨¦

,mipaläqëîíéøBçLa.dleepl ick mixegy micba dl miyialn - §©¨¦§¦
m` okeääéäéìòéìk¯ áäæ,adf ihiykz ¨¨¨¤¨§¥¨¨
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רי

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dheq(iying meil)

äNBò eléôàmc` eze`øúqa ä÷ãö,dpizp oeyln `ed 'cil ci'e - £¦¤§¨¨©¥¤
,iprd cil ecin dwcv ozepyáéúëcjk lróà ätëé øúqa ïzî" ¦§¦©¨©¥¤¦§¤¨

Bâåok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. §Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
,`xnbd zl`eyçeøä éqâì äøäæà,ze`bzdl `ly -ïépî. ©§¨¨§©¥¨©¦©¦

,daiyneéøéòæ øîà àáø øîàweqtdn"ìà eðéæàäå eòîL ¨©¨¨¨©§¦¦¦§§©£¦©
eäaâz.ze`bzdl `ly dxdf` o`k ixd ,"øîà ÷çöé øa ïîçð áø ¦§¨©©§¨©¦§¨¨©
àëäîdxdf`dy -`id" weqtdnzçëLå Eááì íøå'd z` ¥¨¨§¨§¨¤§¨©§¨
jidl`",'d zgky icil `a d`bzndy xnelk ,áéúëe"Eì øîLä §¦¦¨¤§

éäìà 'ä úà çkLz ïtE,'d z` gekyl `ly mc`d xdfeny - " ¤¦§©¤¡Ÿ¤
i `linned`ian dee`bd ixdy ,ze`bzdl `ly dxdf` o`k y

.'d zgkylàòìéà éaø øîà ïéáà éaøãëåoeyldy epxn`y dn - §¦§©¦¨¦¨©©¦¦§¨
iax mya oia` iax ixac it lr df ,dyrz `l `ed 'gkyz ot xnyd'

,`rli`øîàpL íB÷î ìk àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc§¨©©¦¨¦¨©©¦¦§¨¨¨¤¤¡©
ly oeyl dxezaøîMä,ït,ìàå,àlà Bðéàieeiv lr xaerdy xnel ¦¨¤¤§©¥¤¨

xaer `ed ixd ,dfäNòz àìa. §Ÿ©£¤
àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥

éqà áøc,énà áøc déîMî dì øîà ïéðîæå,Ba LiL íãà ìk §©©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦¨¨¨¤¥
èòîúî óBqì ,çeøä úeqb,ezeaiygn hrnzny eteq -øîàpL ©¨©©¦§©¥¤¤¡©

"èòî eîBø.hrnzdl eteq d`bzne mnexzn m`y miyxece - " §©
,weqtd jynd z` x`al `xnbd dkiynnBðLé øîàz ànLå§¤¨Ÿ©¤§

íìBòa,mc`d lkk igy -øîBì ãeîìz"¯ "epðéàå.epnf mcew zny ¨¨©§©§¥¤
Ba øæBç íàå`ed ixd ,eipr dyrpe¯ óñàðzníäøáàk Bpîæa §¦¥¤¡¨¦§©§©§¨¨

eðéáàa`de,zeøîàpL"ïeöô÷é ìkk eëîäå"¯miyxecez` ¨¦¤¤¡©§ª§©Ÿ¦¨§
dlind- 'oevtwi lkk' ea miiwzn ,jne eipr dyrp m`y ,'eknede'

mixyi zen zeniyeäa áéúëc á÷òéå ÷çöé íäøáàk'ìka''ìkî' §©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§©Ÿ¦Ÿ
'ìk.'lk' mda aezky zea`d enk ,oevtwi 'lk'k epiide ,'åàì íàå- Ÿ§¦¨

" weqtd jynd ea miiwzn ,eipr dyrp `l m`eìîé úìaL Làøëe" §Ÿ¦Ÿ¤¦¨
.oldlcke ,zleaiy enk letie xayiy -

,`xnbd zl`eyéàî'úìBaL Làøëelray weqtd zpeek dn - ' ©§Ÿ¦¤
dfa ewlgpy daiyne .zleaiyd y`x ltepy enk leti de`báø©

àcñç áøå àðeä,øîà ãçletiy xn` mdn cg` -àñàñ ék ¨§©¦§¨©¨©¦¨¨
àzìaéLcn xaype ltepy zleaiyd ly oeilrd wlgd enk -.eili` §¦©§¨

dîöò úìBaéLk øîà ãçå,`xnbd dywn .dhiwld onfa zltepy §©¨©§¦¤©§¨
àzìaéLc àñàñ ék øîàc ïàîì àîìLa,zleaiyd y`xk - ¦§¨¨§©§¨©¦¨¨§¦©§¨

¯ áéúëc eðééäweqta azkpy dn oaenleti d`bzndyLàøëe' ©§¦§¦§Ÿ
'úìaL,dîöò àzìaeL ék øîàc ïàîì àlàdyw ,Làøëe' éàî ¦Ÿ¤¤¨§©§¨©¦©§¨©§¨©§Ÿ
'úìaLzvxzn .dnvr zleaiyd zlitpl `ed ienicd ixde - ¦Ÿ¤

,`xnbdìàòîLé éaø éác àðz ïëå éqà áø øîà,íãàì ìLî ¨©©©¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨
eäãN CBúì ñðëpL,zeleaiy hwllèwìî àeä ääBáb ääBáb- ¤¦§©§¨¥§¨§¨§©¥

,dlrnl mihleay mideabd mileaiyd z` hwll ligzdl ekxc
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äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨
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,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
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óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
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úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦

myéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLlr wleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãî`l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©
,cere .mind z` zezyln ecgtiìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©

eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rxi` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦
eéä úBàîèepif zn`ay odilr exn`ie -àlàúeëæ ïäì äìzL- §¥¨¤¨¤¨¨¨¤§

.mciay zekf zngn edf xac odl rx` `ly dn,dyweàúéà íàå§¦¦¨
m`y df oic zngn ,zyy axk xn`p m` -úðéãîa íéãò dì Lé¥¨¥¦¦§¦©

íiädze` miwcea mind oi`énð ,`vnpìò òø íL àéöBî äzà ©¨©¦©¨¦¥©©
eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rx` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦

eéä úBàîè,epif zn`ay odilr exn`ie -íéãò ïäì LiL àlà §¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦
íiä úðéãîamind oi`y meyn edf ,xac odl rx` `ly dn - ¦§¦©©¨

eiy micr yiy oeik owceal milirenixacn gken `l` .epify mirc
,dzpify mirceiy micr yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywezøîà÷ ïBòîL éaøìike - §©¦¦§¨¨§©§
,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxnïBòîL éaøì§©¦¦§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcîxaeqd oerny iax zrcl - ¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
m`y ,eixac gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y
mirceiy micr yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l
iax zrcl epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify

.df frll eyyg `ly opaxe
,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥

¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn

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

המשך ביאול רמסכת סוטה ריום שישי רעומל עמ' א



ריד

ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨
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,dpFW`x dxizq lW d`nh lr `le micrd̈¥¦§Ÿ©ª§¨¤§¦¨¦¨

,i`ed axwnE WCwn zA ilkA dWcw iM KMld¦§¨¦¨§¨¦§¦©¦§©¦§©£¨

:micr Dl Eed `lC.äéá÷ðì äëøöpLdEgiPde §Ÿ£¨¥¦¤¦§§¨¦§¨¤¨§¦¦¨

:dzPfe dklde.ätëa äpäk éçøt ehàclW §¨§¨§¦§¨§©¦§¥§ª¨§¦¨¤

:mcIn hnXY `NW Dl miiElY DW`xíìBòì Ÿ¨§¦¨¤Ÿ¦¨¥¦¨¨§¨
.àøwòî ïðéøîàãkC `wlq dedcM`WixA DiYr ¦§©§¦¨¥¦¨¨§©£¨©§¨©§¥§¥¨

ikd ENt`e ,E`A dpFW`x dxizq z`nh lrW¤©ª§©§¦¨¦¨¨©£¦¨¥

`lC oeikC xn`wC `dC ,zWW axl `iWw `lŸ©§¨§©¥¤§¨§¨¨©§¥¨§Ÿ

iOp ikd oi` ,oiNgl wERiY WECwl `ifg©§¨§¦¥§ª¦¦¨¥©¥

ztxUp `id opAxcnE ,oiNgl z`vi `ziixF`Cn¦§©§¨¨¨§ª¦¦§©¨¨¦¦§¤¤

liaWAW rcil zFkldA oi`iwA lMd oi`W itl§¦¤¥©Ÿ§¦¦©£¨¥©¤¦§¦

Ez`e ,WCwl diE`x dzid `l micr Dl EidW¤¨¨¥¦Ÿ¨§¨§¨§©¥§¨

:oiNgl zxW ilkA WCTW xaC oi`ivFn xninl§¥©¦¦¨¨¤¦¥¦§¦¨¥§ª¦

.úBçðnä ìëk àéä éøäEWcw `NW cr E`nhPW £¥¦§¨©§¨¤¦§§©¤Ÿ¨§

:dgpOd z` dincA `iaie dcRze ilkALã÷ ¦§¦§¦¨¤§¨¦§¨¤¨¤©¦§¨¨©
.õîwäWcw zxW ilkA unTd ozpe DvnTW ©Ÿ¤¤§¨¨§¨©©Ÿ¤¦§¦¨¥¨©

zFcFar rAx` dpErh dgpOdW ,unw zXcwA¦§ª©Ÿ¤¤©¦§¨§¨©§©£

KFYn dvinw ,migaf mC lW zFcFar rAx` cbpM§¤¤©§©£¤©§¨¦§¦¨¦

zxW ilM lW oiMQdW ,dhigW cbpM zxW ilM§¦¨¥§¤¤§¦¨¤©©¦¤§¦¨¥

cbpM dklFd ,mC zlAw cbpM ipW zxW ilkA unTd WiCwdl ilM oYnE ,mCd z` WCwn§©¥¤©¨©©§¦§©§¦©Ÿ¤¦§¦¨¥¥¦§¤¤©¨©¨¨¨§¤¤

:mCd zwixf cbpM unTd zxhwde ,dklFd.àeä únLopirA o`O`C ,dzFW Dpi` aEWe ¨¨§©§¨©©Ÿ¤§¤¤§¦©©¨¤¥§¥¨¨§©©¨¥¨

:DiixWnl.úBçðnä ìëk àéä éøä:dHnl sxVze dxhwdl dvinw oiA lEqR odA rxi`W §¦§§¨£¥¦§¨©§¨¤¥©¨¤§¥§¦¨§©§¨¨§¦¨¥§©¨

.÷étñä àìå:mixiXd z` lFk`l odM.äøtkzxRM e`l dxRM i`d .Dwtq z` Ff dgpn §Ÿ¦§¦Ÿ¥¤¡¤©¦©¦¦§¨¦§¨¤§¥¨©©¨¨¨©¨©

oeike ,wcAze DzF` dwWie `ai ,daxw xWkdA ixdW ,zFUrl dilr WIX dn lM Dvnw zxhwd zrWA Ff dgpn dzUrW ,opixn`w Dl diE`xd dxRM `N` ,oFr zxMfd `le `Ed oFr̈§Ÿ©§¨©¨¤¨©¨¨¨§¨¨¨©§¦¨¤¨§¨¦§¨¦§©©§¨©¨§¨¨©¤¥¨¤¨©£¤£¥§¤§¥¨§¨¨Ÿ§©§¤¨§¦¨¥§¥¨

:otEbA lEqR odA rxi` `NW onf lM oilk`p dixiW daxw xWkdaC.äàîè àéäL íéãò dì eàa:dxhwd mcw ,i`w `xTrO`.ïéîîBæ äéãò eàöîð:Kkl d`A mdici lrW Dzxizq icr ¦§¤§¥¨§¨§¨¤¨¤¡¨¦¨§©¤Ÿ¥©¨¤§§¨¨¨¥¦¤¦§¥¨©¥¦¨¨¨¥Ÿ¤©§¨¨¦§§¥¤¨§¦¥¥§¦¨¨¤©§¥¤¨¨§¨

.ïélç dúçðîiM n"ye ,lgl zxW ilMn oi`ivFn Exn`i `OW oinnFf dicr E`vnp iM opAxCn sxVY opixn` `l `nl` ,ded zErhaC DA oilrFn oi`e ,ilM zXcw `le dR zXcw `l ¦§¨¨ª¦Ÿ§ª©¤§Ÿ§ª©§¦§¥£¦¨¦§¨£¨©§¨Ÿ©§¦¨¦¨¥¦§©¨¨¦¦§§¥¤¨§¦¤¨Ÿ§¦¦¦§¦¨¥§Ÿ¦

:i`ed WCwn zaC ,xn`w `ziixF`Cn ztxUp Dzgpn d`nh `idW micr Dl E`A ipYw.eäì úéà àì÷:zErh DWcwdW oircFi lMd.úLL áøc déúååkWIW dhFq oiwcFA miOd oi`C ¨¨¥¨¨¥¦¤¦§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§©§¨¨¨©§©¦§©£¨¨¨¦§©Ÿ§¦¤¤§¥¨¨§¨¥§©¥¤§¥©©¦§¦¨¤¥

:micr Dl.déîòhî àìå:`wtp `pixg` `xTn `N` ,cg` crA zi`Ce dhFql `N` Wixcin dhFq wtql e`l `EddC ,DA oi` creC.äøBäèdzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp `l m`e ¨¥¦§Ÿ¦©§¥¦§¥¥¨§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨§¨©¨¦§¥¤¨¤¨¦§¨©£¦¨©§¨§¨§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨

:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede ,rxf drxfpe.äøBäèe`xizi e"ie §¦§§¨¨©©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨§¥¨

:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl.àéä:DA xAcl DA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le.äðála úBøæBî §©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨§©¥¨§©§¨¨
:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW `ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C ¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤
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éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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גילוי  ועד אחרית שנה", כלומר  ה' אלוקיך בה מרשית השנה  עיני  גו' תמיד  "ארץ אשר   – ישראל היא  מעלתה המיוחדת של ארץ 
אלוקות.

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



ריז

ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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מה שנכתב בגמרא – הרי זה חלק מכל השקלא-וטריא והפלפולים שהיו בכל הדורות )ולא עניינים שנתחדשו בזמן האמוראים דווקא(.
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



ריח

ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨
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óà ãçàå íéòáLa ïläl äî 'EeøBé øLà äøBzä ét¦©¨£¤©§©¨§¦§¦§¤¨©
,eäðéîøe :'eëå äéìò ïéîéiàîe :ãçàå íéòáLa ïàk̈§¦§¦§¤¨§©§¦¨¤¨§§¦§
äéìò ïéîéiàî Ck äzLz àlL äéìò ïéîéiànL Cøãk§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤¨§©§¦¨¤¨
øácä Cì øeøa íà éza dì íéøîBà ,äzLzL¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

ééøea ìò éãîò ,zà äøBähLíéî ïéàL éôì ,éúLe C ¤§¨©§¦§¦©§¥§¦§¦¤¥©¦
,éç øNa ìò çðenL Láé íñì àlà ïéîBc íéønä©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©
Bðéà äkî íL ïéà ,ãøBéå ìçìçî äkî íL Lé íà¦¥¨©¨§©§¥§¥¥¨©¨¥
,äléâî ä÷çîpL íãB÷ ïàk ,àéL÷ àì .íeìk ìéòBî¦§Ÿ©§¨¨¤¤¦§£¨§¦¨
eðz :'eëå äéðôì øîBàå :äléâî ä÷çîpL øçàì ïàk̈§©©¤¦§£¨§¦¨§¥§¨¤¨§¨
eòøéàL íéNòîe äãbä ìL íéøác äéðôì øîBà ïðaø©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤©¨¨©£¦¤¥§
àìå eãéâé íéîëç øLà' ïBâk ,íéðBLàøä íéáeúka©§¦¨¦¦§£¤£¨¦©¦§Ÿ
,BôBñ äéä äî ,LBa àìå äãBä äãeäé .'íúBáàî eãçë¦£¥£¨§¨¨§Ÿ¤¨¨
äéä äî ,LBa àìå äãBä ïáeàø .àaä íìBòä éiç ìçð̈©©¥¨¨©¨§¥¨§Ÿ¤¨¨
ïøëO äî ,ïøëO äîe .àaä íìBòä éiç ìçð ,BôBñ¨©©¥¨¨©¨©§¨¨©§¨¨
íãáì íäì' äfä íìBòa ïøëO äî àlà ,ïðéøîà à÷ãk¦§¨¨§¦©¤¨©§¨¨¨¨©¤¨¤§©¨
,äãeäéa àîìLa .'íëBúa øæ øáò àìå õøàä äðzð¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨¦§¨¨¦¨

äé økiå' áéúëc éãBàc ïçkLà,'épnî ä÷ãö øîàiå äãe ©§§¨§¥¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éãBàc ïìðî ïáeàø àlà¤¨§¥§¨¨§¥§¨©©¦§¥©©§¨¦
'úîé ìàå ïáeàø éçé' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ
øaãna ìàøNé eéäL íéðL ïúBà ìk ,'äãeäéì úàæå'§Ÿ¦¨¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨
ãîòL ãò ïBøàa ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä̈©§¨¤§¨§§¨¦¨¨©¤¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
ãiî 'äãeäéì úàæå' äãeäé ,äãBäL ïáeàøì íøb éî¦¨©¦§¥¤¨§¨§Ÿ¦¨¦¨

ì déøáéà ìò ,'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'ìàå' àòé÷øc àzáéúîì déì ïéìéiòî à÷ äåä àìå àôL §©§¨©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨§¤
à÷ äåä àì ,'Bì áø åéãé' ïðaø éãäa àzòîLa çøèîe ì÷Lî òãé à÷ äåä àìå ,'epàéáz Bîò©§¦¤§Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨¨¨¨Ÿ£¨¨
àìc éëéä ék ,éãBàc äãeäé àîìLa .'äéäz åéøvî øæòå' àúëìéäc àaélà àzòîL déì à÷ìñ̈§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨§¥¤¦¨¨¦§¤¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

éöç úLL áø øîàäå ,éãBàc déì änì ïáeàø àlà ,øîz óøOézèéøôîc (ìàøNé øa) éìò ó ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©¦§¨¥¦§¨¥
.øáBL ïéáúBk dpéî zòîL :'eëå éðà äàîè äøîà íà :éäBçà eãLçéì àìc éëéä ék ,déàèç¤§¥¦¥¦§Ÿ¥¨§£¦¦¨§¨§¥¨£¦§¨§©§¦¨§¦¥
ïéàL íB÷îa ,àáø øîà àlà ,éðz÷ úøáBL àäå ,àáø déì øîà .úòø÷î éðz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦§¨©©¨©¥¨¨§¨¤¤¨¨¥¤¨¨©¨¨§¨¤¥

ì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå :ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk,dúBà ïéìòî :çøæî éøòL §¦§¨¨§¦©§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨©£¦¨
íúä
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(



רכי
ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev
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kÎhiרכב wxt l`wfgi - mi`iap

èé-÷øô ìà÷æçéci

ãé(ô) :äðé÷ì éäzå àéä äðé÷ ìBLîì èáL æò-ähî dá äéä-àìå äìëà déøt äécá ähnî Là àözå©¥¥̧¥¹¦©¥³©¤Æ¨Æ¦§¨´¨½̈¨§Ÿ¨¬¨¨²©¥−Ÿ¥´¤¦§®¦¬¨¦−©§¦¬§¦¨«

ë-÷øô ìà÷æçéfÎ`

àeáLiå ýåýé-úà Løãì ìàøNé éð÷fî íéLðà eàa Lãçì øBNòa éLîça úéòéáMä äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©§¦¦À©«£¦¦Æ¤¨´©½Ÿ¤¨¯£¨¦²¦¦§¥¬¦§¨¥−¦§´Ÿ¤§¨®©¥§−
(ñ) :éðôìá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâøîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa §¨¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ

:ýåýé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìä ýåýé éðãàãíúà ètLúä £Ÿ¨´¡¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©Æ̈¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«£¦§´ŸŸ½̈
:íòéãBä íúBáà úáòBz-úà íãà-ïa èBtLúääéøça íBéa ýåýé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå £¦§−¤¨¨®¤£¬Ÿ£−̈¦¥«§¨©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§Æ¨¢¦´

ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷òé úéa òøæì éãé àOàå ìàøNéá§¦§¨¥½¨¤¨´¨¦À§¤Æ©Æ¥´©«£½Ÿ¨¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§¨¬
:íëéýìàåáìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia ¡Ÿ¥¤«©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãeæeànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðéò éöewL Léà íäìà øîàå §©½§¦¬¦−§¨¨£¨«¨Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®
:íëéýìà ýåýé éðà£¦−§¨¬¡Ÿ¥¤«

i"yx
(„È).äéãá äèîî ùà àöúå באת ושריה מלכיה מעוון

הרעה: äðé÷ì.לה éäúå àéä äðé÷ נבואתא היא איליא
לאיליא: ותהא

(‡).'ä úà ùåøãì לנו שומע אינו ואם צרכיהם על
מכרנו  כבר שהרי שבידנו עבירות על ניענש לא אנו גם
שגרשה  ואשה רבו שמכרו עבד כלום. עלינו לו ואין
אתה  הענין ומסוף כלום זה על לזה יש כלום בעלה

וגו' רוחכם על והעולה שהשיבם מתשובה (לקמןלמד

íëì.(‚):ל"ב) ùøãà íà הזה הספר ובסוף בבקשתכם
המקומות  מן אחת זו ישראל לבית אדרש אמר הוא
ועל  הרעה. על בו חוזר שהקב"ה אותנו המלמדים

יעשה ולא אמר ההוא בזה כג)כיוצא מדרש (במדבר
íúåà.(„)תנחומא: èåôùúä:ויכוח íåéá(‰)לשון

.ìàøùéá éøçá לפני כבושה זו שנאה שהיתה הרי
עד  במצרי' משהיו שנה מאות לתשע קרוב המקום
עתה  שהיו ידי ועל עליהם מחפ' אהבתו והיתה יחזקאל
תעורר  שנאה נאמר זה ועל נתעוררה לפשוע מרבים

וגו' י)מדנים íäéìà.(Ê):(משלי  øîåàå ניבא אהרן
בסנה  משה על הקב"ה שנגלה קודם זו נבואה להם

שנאמר ב)וזהו א בית (שמואל  אל נגלתי הנגלה לעלי,
וגו': במצרים בהיותם אביך

cec zcevn
(„È).˘‡ ‡ˆ˙Âאת ושרף אש  יצאה כמוטות  שהיו הבדים  מן

לרדות ע"י למשול  ושבט  חזק  מטה  בה נשאר  ולא פריה
בה' פשעו הממשלה גודל בעבור ר"ל  המורדים  את בו וללקות
בה ואין בה  נשאר לא  הממשלה  מן וגם  טובתה  ממנה ונלקח

עליה : הקמים  מול  לעמוד כח  ‰È‡.עוד  ‰È˜היא אמורה
ההיא: הממלכה  על בה  לקונן לקינה  תהיה וכן  לקינה 

(‡).˙ÈÚÈ·˘‰ ‰˘·:יהויכין המלך  החמישי:·È˘ÈÓÁ.לגלות ‰'.בחודש  ˙‡ ˘Â¯„Ï על לו  ולהתחנן לפניו להתפלל  ר"ל
תחרב: שלא ÈÙÏ.ירושלים  Â·˘ÈÂ:לפני בתפלה‰Â¯„Ï˘.(‚)התעכבו  אותי לדרוש  באתם האם שאמר  השאלה  בה "א  הוא 

תפלתכם: לקבל  לכם נדרש אהיה  אם  אני חי נשבע  הריני דעו עמדי‰˙˘ËÂÙ.(„)הנה שהדין להודיעם  עמהם  תתווכח  האם
המה : שהוסיפו מה עם אבותם  תועבות  גם הודיעם עשה  ·Ï‡¯˘È.(‰)זאת  È¯Á· ÌÂÈ·:במצדים בהיותם  בישראל  בחרתי  כאשר

.È„È ‡˘‡Â: משם להוציאם בשבועה ידי  נשאתי Ì‰Ï.אז Ú„Â‡Âידי ונשאתי אהרן על  שכינתי בהשראת  שמה  להם נודעתי 
באמצעית מושגחים  שהיו הקדמונים כגוי' לא  עליכם ומשגיח  למנהיג אהיה אני  ר"ל אלהיכם ה' אני  להם  לאמר בשבועה 

מעלה : של  ושריהם  השמים ‰‰Â‡.(Â)מערכת ÌÂÈ·נשבעתי אז ומשגיח  למנהיג  להם שאהיה  להם  שנשבעתי ביום בו ר "ל 
הארצות: לכל המפוארה והיא  ודבש חלב  זבת שהיא להם אותה חפשתי אשר ארץ אל ממצרים  ‡Ì‰ÈÏ.(Ê)להוציאם ¯ÓÂ‡Â

לעבירה : סרסור הוא העין כי  לו  מראות שעיניו והתיעוב השקץ השליכו ואיש  איש  כל  אליהם  אמרתי  אהרן ÈÏÂÏ‚·Â.ע"י
אחריהם: ללכת תטמאו  אל מצרים של  ‡ÌÎÈ‰Ï.בעכו"ם '‰ È‡:בעכו "ם אותי תחליפו א"כ  ואיך  כאומר 

oeiv zcevn
(„È).‰È„·בדים ותעש וכן  הגסים  הענפים וז)הם :(לעיל

(‚).˘¯„Ï‰ אל אל אדרוש אני וכן תפלה ענין ה)הוא :(איוב
(„).ËÂÙ˘˙‰: ויכוח תרתי˙¯˙È.(Â)ענין  כמו חיפוש ענין

ב)בלבי ונטיפה :Ê·˙.:(קהלת זיבה ויופי:ˆ·È.מל ' הדר ענין 
(Ê).ÈˆÂ˜˘:ותיעוב שיקוץ מלשון

a wxt minid ixac - miaezk

à íéîéä éøáãá-÷øôckÎfi

æé:éìàòîLiä øúé àNîò éáàå àNîò-úà äãìé ìéâéáàåçéäMà äáeæò-úà ãéìBä ïBøöç-ïa áìëå ©£¦©¾¦¨§−̈¤£¨¨®©£¦´£¨½̈¤−¤©¦§§¥¦«§¨¥´¤¤§À¦²¤£¨¬¦−̈
:ïBcøàå ááBLå øLé äéðá älàå úBòéøé-úàåèéBì ãìzå úøôà-úà áìë Bì-çwiå äáeæò úîzå §¤§¦®§¥´¤¨¤½¨¥¬¤§−̈§©§«©−̈¨£¨®©¦«©«³¨¥Æ¤¤§½̈©¥¬¤−

:øeç-úàë(ñ) :ìàìöa-úà ãéìBä éøeàå éøeà-úà ãéìBä øeçåàëøéëî-úa-ìà ïBøöç àa øçàå ¤«§Æ¦´¤¦½§¦−¦¬¤§©§¥«§©©À¨³¤§Æ¤©¨¦Æ
:áeâN-úà Bì ãìzå äðL íéML-ïa àeäå dç÷ì àeäå ãòìâ éáàáëBì-éäéå øéàé-úà ãéìBä áeâNe £¦´¦§½̈§´§¨½̈§−¤¦¦´¨¨®©¥¬¤−¤§«§−¦´¤¨¦®©«§¦À

(ñ) :ãòìbä õøàa íéøò LBìLå íéøNòâëúð÷-úà ízàî øéàé úeç-úà íøàå-øeLb çwiå ¤§¦³§¨Æ¨¦½§¤−¤©¦§¨«©¦©´§«©Â£¨¤©¸Ÿ¨¦¯¥¦¨²¤§¨¬
:ãòìâ-éáà øéëî éða älà-ìk øéò íéML äéúða-úàåãëúLàå äúøôà áìëa ïBøöç-úBî øçàå §¤§Ÿ¤−¨¦¦´¦®¨¥¾¤§¥−¨¦¬£¦¦§¨«§©©¬¤§−§¨¥´¤§¨®¨§¥³¤

(ñ) :òB÷ú éáà øeçLà-úà Bì ãìzå äiáà ïBøöç¤§Æ£¦½̈©¥´¤½¤©§−£¦¬§«©

i"yx
(ÊÈ).éìàòîùéä øúé הישראלי כתוב י"ז) ב' (ובשמואל

הגתי  אדום עובד בית דוגמת דר היה ישמעאל בארץ
את  ויקח המלך וישלח ו') א' (מלכים וכן ו') ב' (שם
צורי: איש ואביו אלמנה אשה בן מצור חירם

(ÁÈ).äùà äáåæò úà ãéìåä ïåøöç ïá áìëå לפי
בתו  שם את כינה לכך עזובה ששמה אשה לו שהיתה
את  כלב לו ויקח עזובה ותמת כדכתיב אשה עזובה
עזובה: ששמה אשה לו שהיתה מכאן אפרת

(ËÈ):øåç úà åì ãìúå(Î)éøåàå éøåà úà ãéìåä øåçå
.ìàìöá úà ãéìåä היה מהם אחד שכל וחשוב צא

בן  היה כלב שהרי כשהולידו שנים שמונה מן פחות
שנה  ארבעים בן י"ד) (יהושע דכתיב במרגלים שנים מ'
שהרי  כולם נולדו כבר שעה ואותה וגו' בשלוח אנכי
כשהוליד  ח' בן היה כלב בצלאל, שעשה המשכן הוקם
עזובה  מיתת ואחר יריעות כשהוליד ט' ובן אשה עזובה
אחרת  בשנה חור את והולידה אפרת את לקח אשתו
ואורי  אורי את כשהוליד ח' בן וחור שנים י' בן הרי
(שמות  וכתיב שנים כ"ו הרי בצלאל כשהוליד ח' בן
שנה  מי"ג פחות איש ואין לב חכם איש כל ואת ל"ו)
מ' הרי שנה י"ח בן המשכן שעשה בשעה בצלאל הרי

ח' מן פחות היה מהם אחד שכל נמצא אחת חסר שנה
בן  ומדרש ומורה סורר בן בפרק מפורש וכן כשהולידו

הולידו: ושש øéëî.(Î‡)שש úá ìà ïåøöç àá øçàå
בת  אל בא חצרון שהרי דוד של כבודו משום זה כל
כאשר  דוגמא אישות לשום שלא לפילגש לקחה מכיר
ב' הרי ס' בן היה והוא נ"א) (תהלים שבע בת אל בא
לשום  לקחה שלא אחת לגריעותא מכיר לבת דברים
משפחות  כבוד מפני זקן היה שחצרון ואחת אישות
כ"ג  מכיר בני לו נתנו יאיר וכשהוליד לו נתנוה יהודה

מבנותיו: אחת אשה ליקח íøàå.(Î‚)ערים øåùâ ç÷éå
לארמים  קרובים שהיו לפי והמעכתי גשורי הוא גשור
היו  וארם ישראל, ארץ של במזרחה יושבים שהיו
מקדם  ארם ט') (ישעיה דכתיב במזרח יושבים
ישראל  כשחטאו השופטים ובימי מאחור ופלשתים
סא"א) (אלו הלכו ואז ארם ביד אויב ביד מסרם
כתבן  שהחזירן ולפי החזירן דוד וכשבא מהם ולקחום

äúøôà.(Î„)כאן: áìëá קראו אשתו (כלב) שם על
אפרתה: (כלב) העיר éáàאת øåçùà úà åì ãìúå

.òå÷ú:חצרון מיתת òå÷ú.לאחר éáà תקוע עיר של שר
יהודה: שבט של שהוא

cec zcevn
(ÁÈ).ÔÂ¯ˆÁ Ô· ·ÏÎÂגם הקדים נשיא שהיה  כלב כבוד מפני

הבכור : לירחמאל  ‡˘‰.אותו ‰·ÂÊÚ ˙‡ „ÈÏÂ‰בנים הוליד
ט ) (שמות העיר את  כצאתי וכן יריעות ומן אשתו  עזובה  מן 

העיר : מן ·È‰.ומשפטו ‰Ï‡Â:עזובה והיא האחת, של 
(‡Î).¯Á‡Â: למעלה האמורים  הבנים  שלשת לו שנולד  אחר ‚ÚÏ„.ר "ל  È·‡את ייחס לזה  וידוע, חשוב היה  גלעד  כי על

רבים : וכמוהו בנו אחר ÂÏ.(Î·)מכיר È‰ÈÂהכתוב יאיר זה  ואין האלה  הערים  ירש וממנה  הגלעד מארץ אשה שלקח  ארז "ל 
È‡È¯.(Î‚)בתורה : ˙ÂÁ כי‡˙ יאיר חות לעריו הוא  גם קרא לזה יאיר , חות לעריו קרא  בתורה המוזכר מנשה  בן יאיר  כי על 

יאיר חות ג "כ  וקראם עירים  שלשים לבניו שהיו בשופטי' המוזכר השופט הגלעדי  יאיר  וכמו  מרובות ועריו כשמו שמו  היה 
זה: מבניו:Ì˙‡Ó.בעבור לקחו  יאיר מות  לאחר  ˜˙.ר"ל  עיר:‡˙ ששים ההוא בהמחוז שהיו  בנותיה ועם קנת ‡Ï‰עם ÏÎ
.¯ÈÎÓ È·:מכיר לבני היו האלה  הערים הששים כל  אמר כאילו הלמ"ד  ÔÂ¯ˆÁ.(Î„)תחסר  ˙ÂÓ ¯Á‡Âחצרון שמת  אחר ר "ל 

אשחור: את לו  ילדה אביה  ששמה  חצרון אשת אז אפרת את בנו כלב שלקח  ˙˜ÚÂ.בעת  È·‡,עיר שם והוא  תקוע של  שר
עיר: על  אבי  לשון  שנזכר מקום  בכל  וכן וזרעו בניו היו תקוע אנשי  כל  ור"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÈÏ‡ÚÓ˘È‰ ¯˙È(בש "ב) האמור  הישראלי יתרא הוא

שהוא ולדעת ישמעאל  בארץ שהתגורר  על הישמעאלי ונקרא 
הישראלי: נקרא  ישראל  כפרני:ÂÁ˙.(Î‚)מבני תרגומו



רכג kÎhi wxt l`wfgi - mi`iap

èé-÷øô ìà÷æçéci

ãé(ô) :äðé÷ì éäzå àéä äðé÷ ìBLîì èáL æò-ähî dá äéä-àìå äìëà déøt äécá ähnî Là àözå©¥¥̧¥¹¦©¥³©¤Æ¨Æ¦§¨´¨½̈¨§Ÿ¨¬¨¨²©¥−Ÿ¥´¤¦§®¦¬¨¦−©§¦¬§¦¨«

ë-÷øô ìà÷æçéfÎ`

àeáLiå ýåýé-úà Løãì ìàøNé éð÷fî íéLðà eàa Lãçì øBNòa éLîça úéòéáMä äðMa | éäéå©§¦´©¨¨´©§¦¦À©«£¦¦Æ¤¨´©½Ÿ¤¨¯£¨¦²¦¦§¥¬¦§¨¥−¦§´Ÿ¤§¨®©¥§−
(ñ) :éðôìá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâøîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa §¨¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ

:ýåýé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìä ýåýé éðãàãíúà ètLúä £Ÿ¨´¡¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©Æ̈¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«£¦§´ŸŸ½̈
:íòéãBä íúBáà úáòBz-úà íãà-ïa èBtLúääéøça íBéa ýåýé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå £¦§−¤¨¨®¤£¬Ÿ£−̈¦¥«§¨©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§Æ¨¢¦´

ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷òé úéa òøæì éãé àOàå ìàøNéá§¦§¨¥½¨¤¨´¨¦À§¤Æ©Æ¥´©«£½Ÿ¨¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§¨¬
:íëéýìàåáìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia ¡Ÿ¥¤«©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãeæeànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðéò éöewL Léà íäìà øîàå §©½§¦¬¦−§¨¨£¨«¨Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®
:íëéýìà ýåýé éðà£¦−§¨¬¡Ÿ¥¤«

i"yx
(„È).äéãá äèîî ùà àöúå באת ושריה מלכיה מעוון

הרעה: äðé÷ì.לה éäúå àéä äðé÷ נבואתא היא איליא
לאיליא: ותהא

(‡).'ä úà ùåøãì לנו שומע אינו ואם צרכיהם על
מכרנו  כבר שהרי שבידנו עבירות על ניענש לא אנו גם
שגרשה  ואשה רבו שמכרו עבד כלום. עלינו לו ואין
אתה  הענין ומסוף כלום זה על לזה יש כלום בעלה

וגו' רוחכם על והעולה שהשיבם מתשובה (לקמןלמד

íëì.(‚):ל"ב) ùøãà íà הזה הספר ובסוף בבקשתכם
המקומות  מן אחת זו ישראל לבית אדרש אמר הוא
ועל  הרעה. על בו חוזר שהקב"ה אותנו המלמדים

יעשה ולא אמר ההוא בזה כג)כיוצא מדרש (במדבר
íúåà.(„)תנחומא: èåôùúä:ויכוח íåéá(‰)לשון

.ìàøùéá éøçá לפני כבושה זו שנאה שהיתה הרי
עד  במצרי' משהיו שנה מאות לתשע קרוב המקום
עתה  שהיו ידי ועל עליהם מחפ' אהבתו והיתה יחזקאל
תעורר  שנאה נאמר זה ועל נתעוררה לפשוע מרבים

וגו' י)מדנים íäéìà.(Ê):(משלי  øîåàå ניבא אהרן
בסנה  משה על הקב"ה שנגלה קודם זו נבואה להם

שנאמר ב)וזהו א בית (שמואל  אל נגלתי הנגלה לעלי,
וגו': במצרים בהיותם אביך

cec zcevn
(„È).˘‡ ‡ˆ˙Âאת ושרף אש  יצאה כמוטות  שהיו הבדים  מן

לרדות ע"י למשול  ושבט  חזק  מטה  בה נשאר  ולא פריה
בה' פשעו הממשלה גודל בעבור ר"ל  המורדים  את בו וללקות
בה ואין בה  נשאר לא  הממשלה  מן וגם  טובתה  ממנה ונלקח

עליה : הקמים  מול  לעמוד כח  ‰È‡.עוד  ‰È˜היא אמורה
ההיא: הממלכה  על בה  לקונן לקינה  תהיה וכן  לקינה 

(‡).˙ÈÚÈ·˘‰ ‰˘·:יהויכין המלך  החמישי:·È˘ÈÓÁ.לגלות ‰'.בחודש  ˙‡ ˘Â¯„Ï על לו  ולהתחנן לפניו להתפלל  ר"ל
תחרב: שלא ÈÙÏ.ירושלים  Â·˘ÈÂ:לפני בתפלה‰Â¯„Ï˘.(‚)התעכבו  אותי לדרוש  באתם האם שאמר  השאלה  בה "א  הוא 

תפלתכם: לקבל  לכם נדרש אהיה  אם  אני חי נשבע  הריני דעו עמדי‰˙˘ËÂÙ.(„)הנה שהדין להודיעם  עמהם  תתווכח  האם
המה : שהוסיפו מה עם אבותם  תועבות  גם הודיעם עשה  ·Ï‡¯˘È.(‰)זאת  È¯Á· ÌÂÈ·:במצדים בהיותם  בישראל  בחרתי  כאשר

.È„È ‡˘‡Â: משם להוציאם בשבועה ידי  נשאתי Ì‰Ï.אז Ú„Â‡Âידי ונשאתי אהרן על  שכינתי בהשראת  שמה  להם נודעתי 
באמצעית מושגחים  שהיו הקדמונים כגוי' לא  עליכם ומשגיח  למנהיג אהיה אני  ר"ל אלהיכם ה' אני  להם  לאמר בשבועה 

מעלה : של  ושריהם  השמים ‰‰Â‡.(Â)מערכת ÌÂÈ·נשבעתי אז ומשגיח  למנהיג  להם שאהיה  להם  שנשבעתי ביום בו ר "ל 
הארצות: לכל המפוארה והיא  ודבש חלב  זבת שהיא להם אותה חפשתי אשר ארץ אל ממצרים  ‡Ì‰ÈÏ.(Ê)להוציאם ¯ÓÂ‡Â

לעבירה : סרסור הוא העין כי  לו  מראות שעיניו והתיעוב השקץ השליכו ואיש  איש  כל  אליהם  אמרתי  אהרן ÈÏÂÏ‚·Â.ע"י
אחריהם: ללכת תטמאו  אל מצרים של  ‡ÌÎÈ‰Ï.בעכו"ם '‰ È‡:בעכו "ם אותי תחליפו א"כ  ואיך  כאומר 

oeiv zcevn
(„È).‰È„·בדים ותעש וכן  הגסים  הענפים וז)הם :(לעיל

(‚).˘¯„Ï‰ אל אל אדרוש אני וכן תפלה ענין ה)הוא :(איוב
(„).ËÂÙ˘˙‰: ויכוח תרתי˙¯˙È.(Â)ענין  כמו חיפוש ענין

ב)בלבי ונטיפה :Ê·˙.:(קהלת זיבה ויופי:ˆ·È.מל ' הדר ענין 
(Ê).ÈˆÂ˜˘:ותיעוב שיקוץ מלשון

a wxt minid ixac - miaezk

à íéîéä éøáãá-÷øôckÎfi

æé:éìàòîLiä øúé àNîò éáàå àNîò-úà äãìé ìéâéáàåçéäMà äáeæò-úà ãéìBä ïBøöç-ïa áìëå ©£¦©¾¦¨§−̈¤£¨¨®©£¦´£¨½̈¤−¤©¦§§¥¦«§¨¥´¤¤§À¦²¤£¨¬¦−̈
:ïBcøàå ááBLå øLé äéðá älàå úBòéøé-úàåèéBì ãìzå úøôà-úà áìë Bì-çwiå äáeæò úîzå §¤§¦®§¥´¤¨¤½¨¥¬¤§−̈§©§«©−̈¨£¨®©¦«©«³¨¥Æ¤¤§½̈©¥¬¤−

:øeç-úàë(ñ) :ìàìöa-úà ãéìBä éøeàå éøeà-úà ãéìBä øeçåàëøéëî-úa-ìà ïBøöç àa øçàå ¤«§Æ¦´¤¦½§¦−¦¬¤§©§¥«§©©À¨³¤§Æ¤©¨¦Æ
:áeâN-úà Bì ãìzå äðL íéML-ïa àeäå dç÷ì àeäå ãòìâ éáàáëBì-éäéå øéàé-úà ãéìBä áeâNe £¦´¦§½̈§´§¨½̈§−¤¦¦´¨¨®©¥¬¤−¤§«§−¦´¤¨¦®©«§¦À

(ñ) :ãòìbä õøàa íéøò LBìLå íéøNòâëúð÷-úà ízàî øéàé úeç-úà íøàå-øeLb çwiå ¤§¦³§¨Æ¨¦½§¤−¤©¦§¨«©¦©´§«©Â£¨¤©¸Ÿ¨¦¯¥¦¨²¤§¨¬
:ãòìâ-éáà øéëî éða älà-ìk øéò íéML äéúða-úàåãëúLàå äúøôà áìëa ïBøöç-úBî øçàå §¤§Ÿ¤−¨¦¦´¦®¨¥¾¤§¥−¨¦¬£¦¦§¨«§©©¬¤§−§¨¥´¤§¨®¨§¥³¤

(ñ) :òB÷ú éáà øeçLà-úà Bì ãìzå äiáà ïBøöç¤§Æ£¦½̈©¥´¤½¤©§−£¦¬§«©

i"yx
(ÊÈ).éìàòîùéä øúé הישראלי כתוב י"ז) ב' (ובשמואל

הגתי  אדום עובד בית דוגמת דר היה ישמעאל בארץ
את  ויקח המלך וישלח ו') א' (מלכים וכן ו') ב' (שם
צורי: איש ואביו אלמנה אשה בן מצור חירם

(ÁÈ).äùà äáåæò úà ãéìåä ïåøöç ïá áìëå לפי
בתו  שם את כינה לכך עזובה ששמה אשה לו שהיתה
את  כלב לו ויקח עזובה ותמת כדכתיב אשה עזובה
עזובה: ששמה אשה לו שהיתה מכאן אפרת

(ËÈ):øåç úà åì ãìúå(Î)éøåàå éøåà úà ãéìåä øåçå
.ìàìöá úà ãéìåä היה מהם אחד שכל וחשוב צא

בן  היה כלב שהרי כשהולידו שנים שמונה מן פחות
שנה  ארבעים בן י"ד) (יהושע דכתיב במרגלים שנים מ'
שהרי  כולם נולדו כבר שעה ואותה וגו' בשלוח אנכי
כשהוליד  ח' בן היה כלב בצלאל, שעשה המשכן הוקם
עזובה  מיתת ואחר יריעות כשהוליד ט' ובן אשה עזובה
אחרת  בשנה חור את והולידה אפרת את לקח אשתו
ואורי  אורי את כשהוליד ח' בן וחור שנים י' בן הרי
(שמות  וכתיב שנים כ"ו הרי בצלאל כשהוליד ח' בן
שנה  מי"ג פחות איש ואין לב חכם איש כל ואת ל"ו)
מ' הרי שנה י"ח בן המשכן שעשה בשעה בצלאל הרי

ח' מן פחות היה מהם אחד שכל נמצא אחת חסר שנה
בן  ומדרש ומורה סורר בן בפרק מפורש וכן כשהולידו

הולידו: ושש øéëî.(Î‡)שש úá ìà ïåøöç àá øçàå
בת  אל בא חצרון שהרי דוד של כבודו משום זה כל
כאשר  דוגמא אישות לשום שלא לפילגש לקחה מכיר
ב' הרי ס' בן היה והוא נ"א) (תהלים שבע בת אל בא
לשום  לקחה שלא אחת לגריעותא מכיר לבת דברים
משפחות  כבוד מפני זקן היה שחצרון ואחת אישות
כ"ג  מכיר בני לו נתנו יאיר וכשהוליד לו נתנוה יהודה

מבנותיו: אחת אשה ליקח íøàå.(Î‚)ערים øåùâ ç÷éå
לארמים  קרובים שהיו לפי והמעכתי גשורי הוא גשור
היו  וארם ישראל, ארץ של במזרחה יושבים שהיו
מקדם  ארם ט') (ישעיה דכתיב במזרח יושבים
ישראל  כשחטאו השופטים ובימי מאחור ופלשתים
סא"א) (אלו הלכו ואז ארם ביד אויב ביד מסרם
כתבן  שהחזירן ולפי החזירן דוד וכשבא מהם ולקחום

äúøôà.(Î„)כאן: áìëá קראו אשתו (כלב) שם על
אפרתה: (כלב) העיר éáàאת øåçùà úà åì ãìúå

.òå÷ú:חצרון מיתת òå÷ú.לאחר éáà תקוע עיר של שר
יהודה: שבט של שהוא

cec zcevn
(ÁÈ).ÔÂ¯ˆÁ Ô· ·ÏÎÂגם הקדים נשיא שהיה  כלב כבוד מפני

הבכור : לירחמאל  ‡˘‰.אותו ‰·ÂÊÚ ˙‡ „ÈÏÂ‰בנים הוליד
ט ) (שמות העיר את  כצאתי וכן יריעות ומן אשתו  עזובה  מן 

העיר : מן ·È‰.ומשפטו ‰Ï‡Â:עזובה והיא האחת, של 
(‡Î).¯Á‡Â: למעלה האמורים  הבנים  שלשת לו שנולד  אחר ‚ÚÏ„.ר "ל  È·‡את ייחס לזה  וידוע, חשוב היה  גלעד  כי על

רבים : וכמוהו בנו אחר ÂÏ.(Î·)מכיר È‰ÈÂהכתוב יאיר זה  ואין האלה  הערים  ירש וממנה  הגלעד מארץ אשה שלקח  ארז "ל 
È‡È¯.(Î‚)בתורה : ˙ÂÁ כי‡˙ יאיר חות לעריו הוא  גם קרא לזה יאיר , חות לעריו קרא  בתורה המוזכר מנשה  בן יאיר  כי על 

יאיר חות ג "כ  וקראם עירים  שלשים לבניו שהיו בשופטי' המוזכר השופט הגלעדי  יאיר  וכמו  מרובות ועריו כשמו שמו  היה 
זה: מבניו:Ì˙‡Ó.בעבור לקחו  יאיר מות  לאחר  ˜˙.ר"ל  עיר:‡˙ ששים ההוא בהמחוז שהיו  בנותיה ועם קנת ‡Ï‰עם ÏÎ
.¯ÈÎÓ È·:מכיר לבני היו האלה  הערים הששים כל  אמר כאילו הלמ"ד  ÔÂ¯ˆÁ.(Î„)תחסר  ˙ÂÓ ¯Á‡Âחצרון שמת  אחר ר "ל 

אשחור: את לו  ילדה אביה  ששמה  חצרון אשת אז אפרת את בנו כלב שלקח  ˙˜ÚÂ.בעת  È·‡,עיר שם והוא  תקוע של  שר
עיר: על  אבי  לשון  שנזכר מקום  בכל  וכן וזרעו בניו היו תקוע אנשי  כל  ור"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÈÏ‡ÚÓ˘È‰ ¯˙È(בש "ב) האמור  הישראלי יתרא הוא

שהוא ולדעת ישמעאל  בארץ שהתגורר  על הישמעאלי ונקרא 
הישראלי: נקרא  ישראל  כפרני:ÂÁ˙.(Î‚)מבני תרגומו



eרכד dpyn iyy wxt mi`lk zkqn

„ìëàî ïìéà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä,øúBnä úçz ìà òøæ àéáäì øzî.Lãçä Clä íàå,epøéæçé.äNòî ©©§¤¤©¤¤©¦§¨¦©©£¨ª¨§¨¦¤©¤©©©¨§¦¦¥¤¨¨©£¦¤©£¤
CìäLòLBäé éaøìöàìàòîLé éaøæéæò øôëì,äðàz úö÷î ìò äìãî ïôb eäàøäå.Bì øîà:àéáäì éðà äî ¤¨©©¦§ª©¥¤©¦¦§¨¥¦§©¨¦§¤§¨¤¤ª§¨©¦§¨§¥¨¨©¨£¦§¨¦

øúBnä úçz ìà òøæ?Bì øîà:øzî.äéðânä úéáì íMî eäìòäå,úö÷î ìò äìãî àéäL ïôb eäàøäå ¤©¤©©©¨¨©ª¨§¤¡¨¦¨§¥©¨©§¨§¤§¨¤¤¤¦ª§¨©¦§¨
äî÷L ìL ïcñå äøBwä,äaøä úBøB÷ Báe.Bì øîà:øeñà Bæ äøBwä úçz,øzî øàMäå. ©¨§©¨¤¦§¨©§¥¨©©©©¨¨§©§¨ª¨

‰÷øñ ïìéà eäæéà?úBøt äNBò BðéàL ìk.øéàî éaøøîBà:÷øñ ïìéà ìkä,äðàzäå úéfä ïî õeç.éñBé éaø ¥¤¦©§¨¨¤¥¤¥©¦¥¦¥©Ÿ¦©§¨¦©©¦§©§¥¨©¦¥
øîBà:úBîìL úBãN ïéòèBð eäBîk ïéàL ìk,÷øñ ïìéà äæ éøä. ¥¨¤¥¨§¦¨§¥£¥¤¦©§¨
Âñéøò é÷ñt–ãBòå úBnà äðBîL.eøîàL úBcî ìëåíéîëçãBòå íäa ïéà íøka,ñéøò é÷ñtî õeç.àïä el ¦§¥¨¦§¤©§§¨¦¤¨§£¨¦©¤¤¥¨¤§¦¦§¥¨¦¥¥

ñéøò é÷ñt?Bòöîàî áøçL ñéøò,Ba eøizLðåïàkî íéðôb Lîçå ïàkî íéðôb Lîç,íàäðBîL íL Lé ¦§¥¨¦¨¦¤¨©¥¤§¨§¦§©§¨¥§¨¦¦¨§¨¥§¨¦¦¨¦¤¨§¤

c.epxifgi:øúåîä òøæéå äìéçú äéäù íå÷îì.fifr:íå÷î íù.xzen el xn`:åðôâ éðôî åúðàú ìèáî íãà ïéàù.diipbnd zia:íå÷î íùocq
.dnwy ly:ïéðáì úåøå÷ åðîî ïéëúåçå íéøòéá ìãâä äðàú ïìéà àåäå äî÷ù ïìéà ìù ùøù.xzen x`yde xeq` ef dxew zgzäøå÷ ìë äàåø éðàù

:åîöò éðôá ïìéàë äøå÷å
d.wxq oli` lkdíãà ïéàå ïä íéáåùç úåîéìù úåãù åðîî òèéì ïéìéâøù ïéî ìëã øáñ éñåé 'øå ,åðôâ ìöà ìèáî íãà úåðìéà øàù ìë øéàî 'ø øáñã

:ïôâ éáâì ìéèáã àåä úåøéô äùåò åðéàù ïìéàã ÷"úë äëìäå ,åðôâ éðôî ïìèáî
e.qixr iwqt:ìéæàå äì ùøôî.cere zen` dpenyéñåî øîåìë:çôè åðééäã äîà úéùù àéäå èòåî øáã úåîà äðåîù ìò ãåò ó.ervn`n axgy

:íéðôâ ùîçî úåçô ñéøò ïéàù ,ïéñéøò éúù åùòðå éòöîàä ïôâ áøçå øãâä ãöá íéðôâ à"é òèðù ïåâë.ezcear el oipzep cere zen` dpenyïðçåé 'øì

`xephxa yexit
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דינו אין  מאכל שאילן  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
הקודמת. המשנה בסוף שהזכרנו  כמו  כאפיפיירות,

ìëàî ïìéà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnäשריגי המגביה – ÇÇÀÆÆÇÆÆÇÄÀÈÄÇÇÂÈ
מאכל, מאילן  חלק על  øúBnäהגפן  úçz ìà òøæ àéáäì øzîËÈÀÈÄÆÇÆÇÇÇÈ

שאין  הגפן , שריגי עליו  נמשכו  שלא האילן שאר  תחת לזרוע מותר  –

כאפיפיירות. דינו  אין ולכן גפנו, לגבי מאכל אילן מבטל  íàåÀÄאדם
Lãçä Clä, האילן כל על החדשים השריגים נמשכו  אם –epøéæçé ÄÅÆÈÈÇÂÄÆ

מפרש הרמב"ם בתחילה. עליו שהדלה למקום החדש את יחזיר  –

נזרע, שכבר  הזרע על  וסכך  החדש  שהלך  הקודמת, במשנה כמו כאן 
א  מאכל שאילן אחר,וכיון  למקום החדש  את יחזיר לגפן , בטל  ינו 

אלא  כבר  כשזרע כאן  מדובר  שלא מפרשים, ויש מותרים, והזרעים
על אף עליהם, הדלה שלא הענפים שאר תחת לזרוע רוצה הוא שאם

המותר תחת ויזרע למקומם, יחזירם והתפשטו, הלכו שהשריגים פי 

ברטנורא ). לפי(ר"ש ; החדש, שיחזיר מועיל זה אין סרק באילן ואמנם

כאפיפיירות, דינו החדש  בו  שהלך  מקום ובכל הגפן , לגבי שבטל
הגפן  לגבי נתבטל שלא מוכיח הוא הרי  כשמחזירו, מאכל  באילן אבל 

טוב "). יום  éaø("תוספות ìöà òLBäé éaø CìäL äNòîÇÂÆÆÈÇÇÄÀËÇÅÆÇÄ
æéæò øôëì ìàòîLé היום הנקרא המקום שהוא סוברים יש – ÄÀÈÅÄÀÇÈÄ

חברון, מערב בדרום עזיז" ישמעאל ,eäàøäå"חרבת רבי –ïôb ÀÆÀÈÆÆ
äðàz úö÷î ìò äìãî,תאנה מאילן חלק על –Bì øîàרבי – ËÀÈÇÄÀÈÀÅÈÈÇ

יהושע: לרבי  øúBnäישמעאל  úçz ìà òøæ àéáäì éðà äî– ÈÂÄÀÈÄÆÇÆÇÇÇÈ
התאנה? שאר  תחת לזרוע לי  Bìהמותר  øîà:יהושע רבי  –øzî ÈÇËÈ

גפנו מפני תאנתו מבטל  אדם שאין íMî(תוספתא).– eäìòäåÀÆÁÈÄÈ
äéðânä úéáìסמוך מקום שם היינו המגניה שבית מפרשים, יש  – ÀÅÇÈÇÀÈ

מפרשים: ויש עזיז. dipbndלכפר  zial מגניה משפחת של לשדה –

שלמה "), äøBwä("מלאכת úö÷î ìò äìãî àéäL ïôb eäàøäåÀÆÀÈÆÆÆÄËÀÈÇÄÀÈÇÈ
äî÷L ìL ïcñå:גורסים יש –,ocqa dxewd zvwn lrאוjeza ÀÇÈÆÄÀÈ

,ocqd נקראים וענפיו מדברית) תאנה (מין  השקמה אילן  שקמה; של 
והגפן  "סדן"; נקרא והגזע לבניין, קורות מהם שעושים לפי "קורות",

השקמה, של  אחד ענף מקצת על מודלה äaøäהיתה úBøB÷ BáeÇÀÅ
הגפן. מודלה היתה לא שעליהם ענפים, הרבה היו ובשקמה –øîàÈÇ

Bì: ישמעאל לרבי יהושע רבי  –øeñà Bæ äøBwä úçz אותה – ÇÇÇÈÈ
שדינה  כולה, תחת לזרוע אסור מקצתה על  מודלה שהגפן  קורה

øzîכאפיפיירות, øàMäå,לזרוע מותר הקורות שאר  תחת אבל  – ÀÇÀÈËÈ
עצמו  בפני כאילן  חשובה בשקמה וקורה קורה לפי(תוספתא).שכל

והוא  מאכל, אילן  היא שהשקמה מפני  הוא שהטעם יוצא, הרמב"ם

לזרוע  אסור  הגפן עליו שמודלה ענף שאותו  מאכל, אילן בכל הדין
לשונו  וכן  הענפים, שאר תחת אלא לזרוע הותר ולא (הל'תחתיו,

יב): ו, תחת כלאים  לזרוע מותר  זה הרי  מאכל  אילן  מקצת על "הדלה
הגפן", שריגי עליהן  נמשכו שלא האילן בדבדי שאותו ודאי  ומשמע

אסור כולו  פנים כל טוב").על יום ("תוספות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

תחת  לזרוע אסור  סרק אילן  מקצת על  הגפן את שהמדלה ג במשנה שלמדנו  לאחר 
לענין סרק אילן  נקרא מה להגדיר, משנתנו  באה כאפיפיירות, שדינו לפי  המותר ,

זה.

÷øñ ïìéà eäæéà?כאפיפיירות שדינו לעיל  ששנינו –ðéàL ìkB ÅÆÄÇÀÈÈÆÅ
úBøt äNBò אדם כזה שאילן לפי  פירות, מגדל שאינו אילן כל  – ÆÅ

גפנו. לגבי  øñ÷מבטלו  ïìéà ìkä :øîBà øéàî éaøכלומר – ÇÄÅÄÅÇÙÄÇÀÈ
לגבי מבטלם שאדם סרק, כאילן  דינם האילנות כל  הגפן הדלאת לענין 

äðàzäåגפנו, úéfä ïî õeç ואינם יתירה, חשיבות להם שיש – ÄÇÇÄÀÇÀÅÈ
הגפן. לגבי ïéòèBðבטלים eäBîk ïéàL ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÆÅÈÀÄ
úBîìL úBãN שדות אותו  לנטוע דרך  שאין  פרי  מעצי  מין כל  – ÈÀÅ

øñ÷שלמות, ïìéà äæ éøä מה אבל  גפנו ; לגבי מבטלו  שאדם – ÂÅÆÄÇÀÈ
מבטלם  אדם ואין  הם, חשובים אילנות שלמות, שדות לנטוע שרגילים

גפנו. nw`,מפני  `pzk dkldd הנקרא הוא פירות עושה שאינו  שאילן 
בטל אינו פירות, העושה אילן כל אבל הגפן . לגבי שבטל סרק אילן

הגפן . לגבי

i p y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøò é÷ñt, במשנתנו להלן  כמפורש שנפסק, עריס של קטעים – ÄÀÅÈÄ
ãBòå úBnà äðBîL,העריס של אחידותו  לבטל כדי  שיעורם, – ÀÆÇÀ

טפח  שהיא האמה, שישית היינו  מועט, דבר  ועוד  אמות שמונה הוא

íøka(תוספתא ). íéîëç eøîàL úBcî ìëå הנמדדים בשיעורים – ÀÈÄÆÈÀÂÈÄÇÆÆ
ãBòåבאמות, íäa ïéà, הן מדוייקות מידות אלא –é÷ñtî õeç ÅÈÆÀÄÄÀÅ
ñéøòאמות "שמונה בהם שאמרו  –cere."?ñéøò é÷ñt ïä elà ÈÄÅÅÄÀÅÈÄ

Bòöîàî áøçL ñéøò הגפנים וחרבו גפנים מעשר יותר בו  שהיו  – ÈÄÆÈÇÅÆÀÈ
ïàkîהאמצעיות, íéðôb Lîçå ïàkî íéðôb Lîç Ba eøizLðåÀÄÀÇÀÈÅÀÈÄÄÈÀÈÅÀÈÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBnà,ì òøæ àéáé àGíL;ãBòå úBnà äðBîL–BúãBáò éãk Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå. ©¨¦¤©§¨§¤©§§¦§¥£¨§¥©¤©¨
Êäìëå ïøwä CBzî ìúkä ïî àöBé àeäL ñéøò–BúãBáò Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå.éñBé éaøøîBà:ïéà íà ¨¦¤¥¦©Ÿ¤¦©¤¤§¨¤§¦£¨§¥©¤©¨©¦¥¥¦¥

úBnà òaøà íL,ì òøæ àéáé àGíL. ¨©§©©¨¦¤©§¨
Áï÷ñôì íäéìò ñçå ñéøòä ïî íéàöBiä íéðwä–øzî ïcâðk.Lãçä ïäéìò CläiL éãk ïàNò,øeñà. ©¨¦©§¦¦¤¨¦§¨£¥¤§¨§¨§¤§¨ª¨£¨¨§¥¤§©¥£¥¤¤¨¨¨
Ëñéøòä ïî àöBiä çøtä,Ba äéeìz úìhèî elàk BúBà ïéàBø–øeñà Bcâðk;úéìca ïëå.ïìéàî äøBîæ çúBnä ©¤©©¥¦¤¨¦¦§¦§ª¤¤§¨§¤§¨§¥©¨¦©¥©§¨¥¦¨

òáøàå äæì úåîà òáøà ïúéù êéøö íøë äéì áéùçã ïàîìå ,øúåîä úà òøåæå äæì íéçôè äùùå äæì íéçôè äùù ïúåð íøë ñéøò áéùç àìã éøåð ïá
ãåòå ,íøëä úçø÷á åîë äîà æ"è ñéøò é÷ñôá éòá àìãî ,éìéî ìëì åàì íøë ñéøò áéùçã ïàî åìéôà åäéî .ãåòå åúåà àìà òåøæì ìåëé åðéàå äæì úåîà

ïî÷ìãë ùã÷î àì êìéàå íéçôè äùùî ñéøò é÷ñô øúåî òøåæäå ùã÷î íøëá úåîà 'ã òøåæäã[â"î æ"ô]:
f.dlke oxwd jezn lzekd on `vei `edy qixríéúùå äæî ïø÷ä ùàøá ùìù àìà øãâä ìë úà úå÷éæçî ïéàå ,øãâ ãöá úåòåèðä íéðôâ ùîç ïåâë

:úåãîåò ìúåëä úåéåæ éðùá àìà íéðôâ íù ïéà ìúåëä òöîàáå ,äæî éðùä ïø÷ä ùàøá.ezcear el mipzepïàëî íéçôè äùùå ïàëî íéçôè äùù
:úåîà òáøà ìúåëä êøåà ïéàù ô"òàå ,ìúåëä øàù òøåæå.'eke zen` rax` my oi` m` xne` iqei 'xúâ éáâ ìéòìã ïé÷øôá øñàã äéîòèì éñåé 'ø

åðéàù ìúåë ìöà ìáà úåîà òáøà éñåé éáø êéøöîã àåä úåçåø òáøàî íéîåúñù ò÷ðå úâá à÷åã àîéú àìã ì"î÷ àëäå ,úåîà 'ã íù ïéà íà ò÷ðå
éáâ ìáà ,ìúåë ìù úåðø÷ éðù ïéá íéðôâ ['ä] ïàë ùéã íåùî úåîà òáøà éñåé 'ø êéøöî àäá [à"ä] .àäá ïðéòîùà éàå .àì àîéà úåçåø òáøàî ó÷åî

:éñåé éáøë äëìä ïéàã åðáúë ìéòìå .àëéøö àì àîéà úéãéçé ïôâ àìà íù ïéàù ò÷ðå úâ
g.qixrd on mi`veid mipwd:ñéøòä øãñì õåç ïéèìåáù.owqtl odilr qgeïäéìò ñçù éðôî àìà ïôâä ïäéìò úåìãäì åúòãù úîçî íù ïçéðä àìù

:ãáìá.xzen ocbpkäéúçú òåøæì øúåî êëìä úåøéôéôàä ïî íéáåùç ïðéàù éôì:ï.ycgd odilr jldiy ickåçîöéùë ïôâä éâéøù ïáâ ìò äìãéù
:åìéãâéå

h.`veid gxtdïôâä äçøôä ïåùìî(å øéù):ñéøòì õåç èìåáå àöåé ïôâä ïî ìãâù äî øîåìë ,.zlhehnäèîì ìáçá íéãéøåî íéðåáäù ìæøáä àåä

`xephxa yexit

צד, מכל עריס שיעור כדי  שנשתייר  כלומר –äðBîL íL Lé íàÄÆÈÀÆ
úBnà אינו שם שנשתיירו העריסים שני שבין  החרב המקום אם – Ç

מצומצמות, אמות שמונה íLìאלא òøæ àéáé àG לזרוע אסור  – ÈÄÆÇÀÈ
ãBòåשם; úBnà äðBîL העריסים שבין החרב המקום אם אבל – ÀÆÇÀ

לעיל, שבארנו  כמו האמה, ששית ועוד אמות שמונה רחב ïéðúBðÀÄהוא
BúãBáò éãk Bì חכמים לדעת עבודתו, כדי  עריס לכל נותנים – ÀÅÂÈ

משנה  לעיל  (עיין  טפחים ששה נורי  בן  יוחנן רבי  ולדעת אמות, ארבע
øúBnäא), úà òøBæå זורע שאינו  חכמים לדעת נמצא שבאמצע. – ÀÅÇÆÇÈ

לכל ככרם חשוב עריס אין  לדעתם שאף ומכאן , "ועוד ". אותו אלא
שש לה שנותנים הכרם, קרחת כדין  עריס פסקי דין  אין  שהרי  דבר,

עבודת  של  אמות ארבע בתוך  שהזורע ועוד, א); ד , (לעיל אמה עשרה
של במרחק עריס, פסקי  מותר הזורע ואילו מקדש, הוא הרי הכרם

בארנו  – ג). ז, להלן (כמבואר מקדש  אינו  מהעריסים, טפחים ששה
אבל המפרשים). רוב פירשוה (וכן  הר "ש  פירוש כפי המשנה את

אין  הכל לדברי ועוד, אמות שמונה שם יש  שאם מפרש, הרמב"ם
שבכגון  לפי  המותר, את וזורע טפחים, ששה אלא עריס לכל  נותנים
(עיין  יחידות כגפנים ודינן  כרם, להיות מצטרפות הגפנים אין זה

שאין  משום אלא מטעמו, ולא כרמב"ם מפרש הגר "א ח). ד, למעלה
הבא  אבל הגפנים, כנגד  כשזרועים אלא אמות ארבע  לכרם נותנים

שזורע  כאן  ואף טפחים. ששה אלא להרחיק צריך  אינו הצד  מן  לזרוע
בענין  – הצד . מן זורע הוא הרי  העריסים "cere"בין  xeriy כותב

טפח עשירת היינו  באמה, מששים אחד  שהוא (פירוש הרמב"ם,

ה-ו) ח, כלאים  הל' להרמב"ם : המשניות

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äìëå ïøwä CBzî ìúkä ïî àöBé àeäL ñéøò גפנים חמש  – ÈÄÆÅÄÇÙÆÄÇÆÆÀÈÆ
גפנים  שלש אלא הכותל , כל את תופסות ואינן  כותל, על המעורסות

עומדות העריס בקרן של – גפנים ושתי הכותל , של אחת בקרן 

פנוי , הוא הכותל  של האמצעי והחלק BúãBáòהשנייה, Bì ïéðúBðÀÄÂÈ
יחידית, בגפן  כמו  כאן , טפחים וששה מכאן טפחים ששה –òøBæåÀÅÇ

øúBnä úàפי על אף הכותל, שבאמצע השטח שאר את – ÆÇÈ
הר "ש משנתנו  מפרשים כך  – אמות. ארבע הכותל של  ארכו שאין

זה  הסמוכים כתלים "שני כותב: הרמב"ם אבל מברטנורא. והרב
הכתלים  עם יוצא והעריס שביניהם בזוית נטועות והגפנים לזה

וכלה" הקרן  ט ),מתוך  ח , כלאים ישראל"(הל' "תפארת בעל  ומפרש 
דל "ת, אות בצורת לזה זה סמוכים שהכתלים היא, הרמב"ם שכוונת

מעורסות מהן שלש  בזוית, נטועות גפנים אחדוחמש כותל  על 
כזה: השני , הכותל על  מהן  äושתיים ä ä

ä
ä

שבקרן  היינו  וכלה", הקרן "מתוך  והלשון
מתאחדות  השורותזווית שתי שלונגמרות

באמצע  וכלה מהזוית יוצאת שורה שכל  היא הכוונה או  העריס;
העומדים  כתלים לשני הרמב"ם נתכוון  שלא סוברים, ויש הכותל ;

שביניהם  זוית ובקרן לזה, זה סמוכים בכלל  שהם אלא דל "ת, בצורת
שהוא  במקום כלה הוא אלא הכתלים, בצידי  מתפשט ואינו  עריס נטוע

הקרן  מן  אלבק);יוצא מכל(ר"ח  למשנתנו. מפירושו  גם נראה וכן
מעיקרי "שמרחיק הרמב"ם), לשון (לפי היא קמא תנא דעת מקום

עליו  שאין  הכלה במקום וזורע טפחים), ששה (היינו כשיעור הגפנים
העריס, שביניהן הכתלים שני  בין  מכוון שהזרע פי  על  ואף עריס;

הכתלים". בין  זורע זה הרי כשיעור, והרחיק øîBà:הואיל éñBé éaøÇÄÅÅ
àúBnà òaøà íL ïéà íלפי) אמות ארבע בכותל  אין אם – ÄÅÈÇÀÇÇ

פירוש (לפי אמות ארבע הכתלים בין אין  אם או הר "ש ), פירוש

íLìהרמב"ם), òøæ àéáé àG או בגת נטועה שהיא בגפן כמו – ÈÄÆÇÀÈ
ה, (לעיל אמות ארבע שם אין  אם שם לזרוע אוסר יוסי שרבי  בנקע

ד ).
i y i l y m e i
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ñéøòä ïî íéàöBiä íéðwä הגפנים ואין  לעריס, חוץ הבולטים – ÇÈÄÇÀÄÄÆÈÄ
עליהם, ï÷ñôìמודלות íäéìò ñçåמפני שם הניחם שלא – ÀÈÂÅÆÀÈÀÈ

ולקצרם, לחתכם עליהם שחס מפני אלא גפנים, עליהם להדלות שרוצה
הקנים, את לקלקל רוצה הקנים,ïcâðkשאינו מתחת –øzî– ÀÆÀÈËÈ

ג). משנה לעיל  (עיין אפיפיירות דין  להם שאין  éãkלזרוע, ïàNòÂÈÈÀÅ
Lãçä ïäéìò CläiL יוצאים הקנים שיהו במכוון עשה אם אבל – ÆÀÇÅÂÅÆÆÈÈ

מהגפנים, שיגדלו החדשים השריגים עליהם שיתפשטו –øeñàכדי È
כאפיפירות. שדינם כנגדם, ָלזרוע

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøòä ïî àöBiä çøtä והוא הגפן, מן וגדל  שפרח חדש שריג – ÇÆÇÇÅÄÆÈÄ
לעריס, חוץ ובולט BúBàיוצא ïéàBø,הפרח את –úìhèî elàk ÄÀÄÀËÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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„ìëàî ïìéà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä,øúBnä úçz ìà òøæ àéáäì øzî.Lãçä Clä íàå,epøéæçé.äNòî ©©§¤¤©¤¤©¦§¨¦©©£¨ª¨§¨¦¤©¤©©©¨§¦¦¥¤¨¨©£¦¤©£¤
CìäLòLBäé éaøìöàìàòîLé éaøæéæò øôëì,äðàz úö÷î ìò äìãî ïôb eäàøäå.Bì øîà:àéáäì éðà äî ¤¨©©¦§ª©¥¤©¦¦§¨¥¦§©¨¦§¤§¨¤¤ª§¨©¦§¨§¥¨¨©¨£¦§¨¦

øúBnä úçz ìà òøæ?Bì øîà:øzî.äéðânä úéáì íMî eäìòäå,úö÷î ìò äìãî àéäL ïôb eäàøäå ¤©¤©©©¨¨©ª¨§¤¡¨¦¨§¥©¨©§¨§¤§¨¤¤¤¦ª§¨©¦§¨
äî÷L ìL ïcñå äøBwä,äaøä úBøB÷ Báe.Bì øîà:øeñà Bæ äøBwä úçz,øzî øàMäå. ©¨§©¨¤¦§¨©§¥¨©©©©¨¨§©§¨ª¨

‰÷øñ ïìéà eäæéà?úBøt äNBò BðéàL ìk.øéàî éaøøîBà:÷øñ ïìéà ìkä,äðàzäå úéfä ïî õeç.éñBé éaø ¥¤¦©§¨¨¤¥¤¥©¦¥¦¥©Ÿ¦©§¨¦©©¦§©§¥¨©¦¥
øîBà:úBîìL úBãN ïéòèBð eäBîk ïéàL ìk,÷øñ ïìéà äæ éøä. ¥¨¤¥¨§¦¨§¥£¥¤¦©§¨
Âñéøò é÷ñt–ãBòå úBnà äðBîL.eøîàL úBcî ìëåíéîëçãBòå íäa ïéà íøka,ñéøò é÷ñtî õeç.àïä el ¦§¥¨¦§¤©§§¨¦¤¨§£¨¦©¤¤¥¨¤§¦¦§¥¨¦¥¥

ñéøò é÷ñt?Bòöîàî áøçL ñéøò,Ba eøizLðåïàkî íéðôb Lîçå ïàkî íéðôb Lîç,íàäðBîL íL Lé ¦§¥¨¦¨¦¤¨©¥¤§¨§¦§©§¨¥§¨¦¦¨§¨¥§¨¦¦¨¦¤¨§¤

c.epxifgi:øúåîä òøæéå äìéçú äéäù íå÷îì.fifr:íå÷î íù.xzen el xn`:åðôâ éðôî åúðàú ìèáî íãà ïéàù.diipbnd zia:íå÷î íùocq
.dnwy ly:ïéðáì úåøå÷ åðîî ïéëúåçå íéøòéá ìãâä äðàú ïìéà àåäå äî÷ù ïìéà ìù ùøù.xzen x`yde xeq` ef dxew zgzäøå÷ ìë äàåø éðàù

:åîöò éðôá ïìéàë äøå÷å
d.wxq oli` lkdíãà ïéàå ïä íéáåùç úåîéìù úåãù åðîî òèéì ïéìéâøù ïéî ìëã øáñ éñåé 'øå ,åðôâ ìöà ìèáî íãà úåðìéà øàù ìë øéàî 'ø øáñã

:ïôâ éáâì ìéèáã àåä úåøéô äùåò åðéàù ïìéàã ÷"úë äëìäå ,åðôâ éðôî ïìèáî
e.qixr iwqt:ìéæàå äì ùøôî.cere zen` dpenyéñåî øîåìë:çôè åðééäã äîà úéùù àéäå èòåî øáã úåîà äðåîù ìò ãåò ó.ervn`n axgy

:íéðôâ ùîçî úåçô ñéøò ïéàù ,ïéñéøò éúù åùòðå éòöîàä ïôâ áøçå øãâä ãöá íéðôâ à"é òèðù ïåâë.ezcear el oipzep cere zen` dpenyïðçåé 'øì

`xephxa yexit
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דינו אין  מאכל שאילן  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
הקודמת. המשנה בסוף שהזכרנו  כמו  כאפיפיירות,

ìëàî ïìéà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnäשריגי המגביה – ÇÇÀÆÆÇÆÆÇÄÀÈÄÇÇÂÈ
מאכל, מאילן  חלק על  øúBnäהגפן  úçz ìà òøæ àéáäì øzîËÈÀÈÄÆÇÆÇÇÇÈ

שאין  הגפן , שריגי עליו  נמשכו  שלא האילן שאר  תחת לזרוע מותר  –

כאפיפיירות. דינו  אין ולכן גפנו, לגבי מאכל אילן מבטל  íàåÀÄאדם
Lãçä Clä, האילן כל על החדשים השריגים נמשכו  אם –epøéæçé ÄÅÆÈÈÇÂÄÆ

מפרש הרמב"ם בתחילה. עליו שהדלה למקום החדש את יחזיר  –

נזרע, שכבר  הזרע על  וסכך  החדש  שהלך  הקודמת, במשנה כמו כאן 
א  מאכל שאילן אחר,וכיון  למקום החדש  את יחזיר לגפן , בטל  ינו 

אלא  כבר  כשזרע כאן  מדובר  שלא מפרשים, ויש מותרים, והזרעים
על אף עליהם, הדלה שלא הענפים שאר תחת לזרוע רוצה הוא שאם

המותר תחת ויזרע למקומם, יחזירם והתפשטו, הלכו שהשריגים פי 

ברטנורא ). לפי(ר"ש ; החדש, שיחזיר מועיל זה אין סרק באילן ואמנם

כאפיפיירות, דינו החדש  בו  שהלך  מקום ובכל הגפן , לגבי שבטל
הגפן  לגבי נתבטל שלא מוכיח הוא הרי  כשמחזירו, מאכל  באילן אבל 

טוב "). יום  éaø("תוספות ìöà òLBäé éaø CìäL äNòîÇÂÆÆÈÇÇÄÀËÇÅÆÇÄ
æéæò øôëì ìàòîLé היום הנקרא המקום שהוא סוברים יש – ÄÀÈÅÄÀÇÈÄ

חברון, מערב בדרום עזיז" ישמעאל ,eäàøäå"חרבת רבי –ïôb ÀÆÀÈÆÆ
äðàz úö÷î ìò äìãî,תאנה מאילן חלק על –Bì øîàרבי – ËÀÈÇÄÀÈÀÅÈÈÇ

יהושע: לרבי  øúBnäישמעאל  úçz ìà òøæ àéáäì éðà äî– ÈÂÄÀÈÄÆÇÆÇÇÇÈ
התאנה? שאר  תחת לזרוע לי  Bìהמותר  øîà:יהושע רבי  –øzî ÈÇËÈ

גפנו מפני תאנתו מבטל  אדם שאין íMî(תוספתא).– eäìòäåÀÆÁÈÄÈ
äéðânä úéáìסמוך מקום שם היינו המגניה שבית מפרשים, יש  – ÀÅÇÈÇÀÈ

מפרשים: ויש עזיז. dipbndלכפר  zial מגניה משפחת של לשדה –

שלמה "), äøBwä("מלאכת úö÷î ìò äìãî àéäL ïôb eäàøäåÀÆÀÈÆÆÆÄËÀÈÇÄÀÈÇÈ
äî÷L ìL ïcñå:גורסים יש –,ocqa dxewd zvwn lrאוjeza ÀÇÈÆÄÀÈ

,ocqd נקראים וענפיו מדברית) תאנה (מין  השקמה אילן  שקמה; של 
והגפן  "סדן"; נקרא והגזע לבניין, קורות מהם שעושים לפי "קורות",

השקמה, של  אחד ענף מקצת על מודלה äaøäהיתה úBøB÷ BáeÇÀÅ
הגפן. מודלה היתה לא שעליהם ענפים, הרבה היו ובשקמה –øîàÈÇ

Bì: ישמעאל לרבי יהושע רבי  –øeñà Bæ äøBwä úçz אותה – ÇÇÇÈÈ
שדינה  כולה, תחת לזרוע אסור מקצתה על  מודלה שהגפן  קורה

øzîכאפיפיירות, øàMäå,לזרוע מותר הקורות שאר  תחת אבל  – ÀÇÀÈËÈ
עצמו  בפני כאילן  חשובה בשקמה וקורה קורה לפי(תוספתא).שכל

והוא  מאכל, אילן  היא שהשקמה מפני  הוא שהטעם יוצא, הרמב"ם

לזרוע  אסור  הגפן עליו שמודלה ענף שאותו  מאכל, אילן בכל הדין
לשונו  וכן  הענפים, שאר תחת אלא לזרוע הותר ולא (הל'תחתיו,

יב): ו, תחת כלאים  לזרוע מותר  זה הרי  מאכל  אילן  מקצת על "הדלה
הגפן", שריגי עליהן  נמשכו שלא האילן בדבדי שאותו ודאי  ומשמע

אסור כולו  פנים כל טוב").על יום ("תוספות
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תחת  לזרוע אסור  סרק אילן  מקצת על  הגפן את שהמדלה ג במשנה שלמדנו  לאחר 
לענין סרק אילן  נקרא מה להגדיר, משנתנו  באה כאפיפיירות, שדינו לפי  המותר ,

זה.

÷øñ ïìéà eäæéà?כאפיפיירות שדינו לעיל  ששנינו –ðéàL ìkB ÅÆÄÇÀÈÈÆÅ
úBøt äNBò אדם כזה שאילן לפי  פירות, מגדל שאינו אילן כל  – ÆÅ

גפנו. לגבי  øñ÷מבטלו  ïìéà ìkä :øîBà øéàî éaøכלומר – ÇÄÅÄÅÇÙÄÇÀÈ
לגבי מבטלם שאדם סרק, כאילן  דינם האילנות כל  הגפן הדלאת לענין 

äðàzäåגפנו, úéfä ïî õeç ואינם יתירה, חשיבות להם שיש – ÄÇÇÄÀÇÀÅÈ
הגפן. לגבי ïéòèBðבטלים eäBîk ïéàL ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÆÅÈÀÄ
úBîìL úBãN שדות אותו  לנטוע דרך  שאין  פרי  מעצי  מין כל  – ÈÀÅ

øñ÷שלמות, ïìéà äæ éøä מה אבל  גפנו ; לגבי מבטלו  שאדם – ÂÅÆÄÇÀÈ
מבטלם  אדם ואין  הם, חשובים אילנות שלמות, שדות לנטוע שרגילים

גפנו. nw`,מפני  `pzk dkldd הנקרא הוא פירות עושה שאינו  שאילן 
בטל אינו פירות, העושה אילן כל אבל הגפן . לגבי שבטל סרק אילן

הגפן . לגבי
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ñéøò é÷ñt, במשנתנו להלן  כמפורש שנפסק, עריס של קטעים – ÄÀÅÈÄ
ãBòå úBnà äðBîL,העריס של אחידותו  לבטל כדי  שיעורם, – ÀÆÇÀ

טפח  שהיא האמה, שישית היינו  מועט, דבר  ועוד  אמות שמונה הוא

íøka(תוספתא ). íéîëç eøîàL úBcî ìëå הנמדדים בשיעורים – ÀÈÄÆÈÀÂÈÄÇÆÆ
ãBòåבאמות, íäa ïéà, הן מדוייקות מידות אלא –é÷ñtî õeç ÅÈÆÀÄÄÀÅ
ñéøòאמות "שמונה בהם שאמרו  –cere."?ñéøò é÷ñt ïä elà ÈÄÅÅÄÀÅÈÄ

Bòöîàî áøçL ñéøò הגפנים וחרבו גפנים מעשר יותר בו  שהיו  – ÈÄÆÈÇÅÆÀÈ
ïàkîהאמצעיות, íéðôb Lîçå ïàkî íéðôb Lîç Ba eøizLðåÀÄÀÇÀÈÅÀÈÄÄÈÀÈÅÀÈÄÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyy wxt mi`lk zkqn

úBnà,ì òøæ àéáé àGíL;ãBòå úBnà äðBîL–BúãBáò éãk Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå. ©¨¦¤©§¨§¤©§§¦§¥£¨§¥©¤©¨
Êäìëå ïøwä CBzî ìúkä ïî àöBé àeäL ñéøò–BúãBáò Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå.éñBé éaøøîBà:ïéà íà ¨¦¤¥¦©Ÿ¤¦©¤¤§¨¤§¦£¨§¥©¤©¨©¦¥¥¦¥

úBnà òaøà íL,ì òøæ àéáé àGíL. ¨©§©©¨¦¤©§¨
Áï÷ñôì íäéìò ñçå ñéøòä ïî íéàöBiä íéðwä–øzî ïcâðk.Lãçä ïäéìò CläiL éãk ïàNò,øeñà. ©¨¦©§¦¦¤¨¦§¨£¥¤§¨§¨§¤§¨ª¨£¨¨§¥¤§©¥£¥¤¤¨¨¨
Ëñéøòä ïî àöBiä çøtä,Ba äéeìz úìhèî elàk BúBà ïéàBø–øeñà Bcâðk;úéìca ïëå.ïìéàî äøBîæ çúBnä ©¤©©¥¦¤¨¦¦§¦§ª¤¤§¨§¤§¨§¥©¨¦©¥©§¨¥¦¨

òáøàå äæì úåîà òáøà ïúéù êéøö íøë äéì áéùçã ïàîìå ,øúåîä úà òøåæå äæì íéçôè äùùå äæì íéçôè äùù ïúåð íøë ñéøò áéùç àìã éøåð ïá
ãåòå ,íøëä úçø÷á åîë äîà æ"è ñéøò é÷ñôá éòá àìãî ,éìéî ìëì åàì íøë ñéøò áéùçã ïàî åìéôà åäéî .ãåòå åúåà àìà òåøæì ìåëé åðéàå äæì úåîà

ïî÷ìãë ùã÷î àì êìéàå íéçôè äùùî ñéøò é÷ñô øúåî òøåæäå ùã÷î íøëá úåîà 'ã òøåæäã[â"î æ"ô]:
f.dlke oxwd jezn lzekd on `vei `edy qixríéúùå äæî ïø÷ä ùàøá ùìù àìà øãâä ìë úà úå÷éæçî ïéàå ,øãâ ãöá úåòåèðä íéðôâ ùîç ïåâë

:úåãîåò ìúåëä úåéåæ éðùá àìà íéðôâ íù ïéà ìúåëä òöîàáå ,äæî éðùä ïø÷ä ùàøá.ezcear el mipzepïàëî íéçôè äùùå ïàëî íéçôè äùù
:úåîà òáøà ìúåëä êøåà ïéàù ô"òàå ,ìúåëä øàù òøåæå.'eke zen` rax` my oi` m` xne` iqei 'xúâ éáâ ìéòìã ïé÷øôá øñàã äéîòèì éñåé 'ø

åðéàù ìúåë ìöà ìáà úåîà òáøà éñåé éáø êéøöîã àåä úåçåø òáøàî íéîåúñù ò÷ðå úâá à÷åã àîéú àìã ì"î÷ àëäå ,úåîà 'ã íù ïéà íà ò÷ðå
éáâ ìáà ,ìúåë ìù úåðø÷ éðù ïéá íéðôâ ['ä] ïàë ùéã íåùî úåîà òáøà éñåé 'ø êéøöî àäá [à"ä] .àäá ïðéòîùà éàå .àì àîéà úåçåø òáøàî ó÷åî

:éñåé éáøë äëìä ïéàã åðáúë ìéòìå .àëéøö àì àîéà úéãéçé ïôâ àìà íù ïéàù ò÷ðå úâ
g.qixrd on mi`veid mipwd:ñéøòä øãñì õåç ïéèìåáù.owqtl odilr qgeïäéìò ñçù éðôî àìà ïôâä ïäéìò úåìãäì åúòãù úîçî íù ïçéðä àìù

:ãáìá.xzen ocbpkäéúçú òåøæì øúåî êëìä úåøéôéôàä ïî íéáåùç ïðéàù éôì:ï.ycgd odilr jldiy ickåçîöéùë ïôâä éâéøù ïáâ ìò äìãéù
:åìéãâéå

h.`veid gxtdïôâä äçøôä ïåùìî(å øéù):ñéøòì õåç èìåáå àöåé ïôâä ïî ìãâù äî øîåìë ,.zlhehnäèîì ìáçá íéãéøåî íéðåáäù ìæøáä àåä
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צד, מכל עריס שיעור כדי  שנשתייר  כלומר –äðBîL íL Lé íàÄÆÈÀÆ
úBnà אינו שם שנשתיירו העריסים שני שבין  החרב המקום אם – Ç

מצומצמות, אמות שמונה íLìאלא òøæ àéáé àG לזרוע אסור  – ÈÄÆÇÀÈ
ãBòåשם; úBnà äðBîL העריסים שבין החרב המקום אם אבל – ÀÆÇÀ

לעיל, שבארנו  כמו האמה, ששית ועוד אמות שמונה רחב ïéðúBðÀÄהוא
BúãBáò éãk Bì חכמים לדעת עבודתו, כדי  עריס לכל נותנים – ÀÅÂÈ

משנה  לעיל  (עיין  טפחים ששה נורי  בן  יוחנן רבי  ולדעת אמות, ארבע
øúBnäא), úà òøBæå זורע שאינו  חכמים לדעת נמצא שבאמצע. – ÀÅÇÆÇÈ

לכל ככרם חשוב עריס אין  לדעתם שאף ומכאן , "ועוד ". אותו אלא
שש לה שנותנים הכרם, קרחת כדין  עריס פסקי דין  אין  שהרי  דבר,

עבודת  של  אמות ארבע בתוך  שהזורע ועוד, א); ד , (לעיל אמה עשרה
של במרחק עריס, פסקי  מותר הזורע ואילו מקדש, הוא הרי הכרם

בארנו  – ג). ז, להלן (כמבואר מקדש  אינו  מהעריסים, טפחים ששה
אבל המפרשים). רוב פירשוה (וכן  הר "ש  פירוש כפי המשנה את

אין  הכל לדברי ועוד, אמות שמונה שם יש  שאם מפרש, הרמב"ם
שבכגון  לפי  המותר, את וזורע טפחים, ששה אלא עריס לכל  נותנים
(עיין  יחידות כגפנים ודינן  כרם, להיות מצטרפות הגפנים אין זה

שאין  משום אלא מטעמו, ולא כרמב"ם מפרש הגר "א ח). ד, למעלה
הבא  אבל הגפנים, כנגד  כשזרועים אלא אמות ארבע  לכרם נותנים

שזורע  כאן  ואף טפחים. ששה אלא להרחיק צריך  אינו הצד  מן  לזרוע
בענין  – הצד . מן זורע הוא הרי  העריסים "cere"בין  xeriy כותב

טפח עשירת היינו  באמה, מששים אחד  שהוא (פירוש הרמב"ם,

ה-ו) ח, כלאים  הל' להרמב"ם : המשניות
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äìëå ïøwä CBzî ìúkä ïî àöBé àeäL ñéøò גפנים חמש  – ÈÄÆÅÄÇÙÆÄÇÆÆÀÈÆ
גפנים  שלש אלא הכותל , כל את תופסות ואינן  כותל, על המעורסות

עומדות העריס בקרן של – גפנים ושתי הכותל , של אחת בקרן 

פנוי , הוא הכותל  של האמצעי והחלק BúãBáòהשנייה, Bì ïéðúBðÀÄÂÈ
יחידית, בגפן  כמו  כאן , טפחים וששה מכאן טפחים ששה –òøBæåÀÅÇ

øúBnä úàפי על אף הכותל, שבאמצע השטח שאר את – ÆÇÈ
הר "ש משנתנו  מפרשים כך  – אמות. ארבע הכותל של  ארכו שאין

זה  הסמוכים כתלים "שני כותב: הרמב"ם אבל מברטנורא. והרב
הכתלים  עם יוצא והעריס שביניהם בזוית נטועות והגפנים לזה

וכלה" הקרן  ט ),מתוך  ח , כלאים ישראל"(הל' "תפארת בעל  ומפרש 
דל "ת, אות בצורת לזה זה סמוכים שהכתלים היא, הרמב"ם שכוונת

מעורסות מהן שלש  בזוית, נטועות גפנים אחדוחמש כותל  על 
כזה: השני , הכותל על  מהן  äושתיים ä ä

ä
ä

שבקרן  היינו  וכלה", הקרן "מתוך  והלשון
מתאחדות  השורותזווית שתי שלונגמרות

באמצע  וכלה מהזוית יוצאת שורה שכל  היא הכוונה או  העריס;
העומדים  כתלים לשני הרמב"ם נתכוון  שלא סוברים, ויש הכותל ;

שביניהם  זוית ובקרן לזה, זה סמוכים בכלל  שהם אלא דל "ת, בצורת
שהוא  במקום כלה הוא אלא הכתלים, בצידי  מתפשט ואינו  עריס נטוע

הקרן  מן  אלבק);יוצא מכל(ר"ח  למשנתנו. מפירושו  גם נראה וכן
מעיקרי "שמרחיק הרמב"ם), לשון (לפי היא קמא תנא דעת מקום

עליו  שאין  הכלה במקום וזורע טפחים), ששה (היינו כשיעור הגפנים
העריס, שביניהן הכתלים שני  בין  מכוון שהזרע פי  על  ואף עריס;

הכתלים". בין  זורע זה הרי כשיעור, והרחיק øîBà:הואיל éñBé éaøÇÄÅÅ
àúBnà òaøà íL ïéà íלפי) אמות ארבע בכותל  אין אם – ÄÅÈÇÀÇÇ

פירוש (לפי אמות ארבע הכתלים בין אין  אם או הר "ש ), פירוש

íLìהרמב"ם), òøæ àéáé àG או בגת נטועה שהיא בגפן כמו – ÈÄÆÇÀÈ
ה, (לעיל אמות ארבע שם אין  אם שם לזרוע אוסר יוסי שרבי  בנקע

ד ).
i y i l y m e i
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ñéøòä ïî íéàöBiä íéðwä הגפנים ואין  לעריס, חוץ הבולטים – ÇÈÄÇÀÄÄÆÈÄ
עליהם, ï÷ñôìמודלות íäéìò ñçåמפני שם הניחם שלא – ÀÈÂÅÆÀÈÀÈ

ולקצרם, לחתכם עליהם שחס מפני אלא גפנים, עליהם להדלות שרוצה
הקנים, את לקלקל רוצה הקנים,ïcâðkשאינו מתחת –øzî– ÀÆÀÈËÈ

ג). משנה לעיל  (עיין אפיפיירות דין  להם שאין  éãkלזרוע, ïàNòÂÈÈÀÅ
Lãçä ïäéìò CläiL יוצאים הקנים שיהו במכוון עשה אם אבל – ÆÀÇÅÂÅÆÆÈÈ

מהגפנים, שיגדלו החדשים השריגים עליהם שיתפשטו –øeñàכדי È
כאפיפירות. שדינם כנגדם, ָלזרוע

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøòä ïî àöBiä çøtä והוא הגפן, מן וגדל  שפרח חדש שריג – ÇÆÇÇÅÄÆÈÄ
לעריס, חוץ ובולט BúBàיוצא ïéàBø,הפרח את –úìhèî elàk ÄÀÄÀËÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïìéàì–øeñà äézçz.éîâa Bà ìáça d÷tñ–øzî ÷etqä úçz.Lãçä åéìò CläiL éãk BàNò–øeñà. §¦¨©§¤¨¨¦§¨§¤¤§¤¦©©©¦ª¨£¨§¥¤§©¥¨¨¤¨¨¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡éøánäõøàa ïôbä úà C,GL dab ìò øôò ïéà íàíéçôè äL,äéìò òøæ àéáé àG,úòìãa dëéøáä elôà ©©§¦¤©¤¤¨¨¤¦¥¨¨©©¨§¨§¨¦¨¦¤©¨¤¨£¦¦§¦¨¦§©©
ïBìéña Bà.òìña dëéøáä,GL àlà dab ìò øôò ïéàL ét ìò óàúBòaöà L–äéìò òøæ àéáäì øzî.äáekøàä §¦¦§¦¨§¤©©©¦¤¥¨¨©©¨¤¨¨¤§¨ª¨§¨¦¤©¨¤¨¨©§¨

éðMä øwòä ïî àlà dì ïéããBî ïéà ïôbaL. ¤©¤¤¥§¦¨¤¨¦¨¦¨©¥¦
·éøánäGL Cíéàøð íäéøwòå íéðôb L,÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:äðBîL ãòå úBnà òaøàî íäéðéa Lé íà, ©©§¦¨§¨¦§¦¨¥¤¦§¦©¦¤§¨¨©¨¥¦¥¥¥¤¥©§©©§©§¤

åúãåáòî øúåé ñéøòä úåøåîæ åìãâù ïåâë éøééî àëäå .çøôä úçú íéðååëî íéòøæä íà íéøòùî åáå äøùé äîåçä [íà] ïéðáä úà åá úåàøì äîåçä éðô ìò
:øåñà çøô íù ïéà åìéôà åúãåáò êåúáã ,õåçì çøôå.zilca okeäùùì õåç äçøô íà ñéøò äðéàù úåñðåìë éáâ ìò úéìãåîä úéãéçé ïôâá ïéøòùî ïëå

:äúãåáò íäù íéçôè.xeq` dizgz:øúåî ïàëîå ïàëî íéããöä ïî ìáà äøåîæä úçú.laga dwtqïìéàì ïìéàî òéâúù äëåøà äøåîæä äúéä àìù
,ùãçä åéìò êìäéù éãë ÷åôñä äùò íà ìáà .øúåî ÷åôñä úçú øåñà äøåîæä úçú .ïìéàä ãò ÷éôñúù éãë äúåà êéøàäì éîâ åà ìáç äùàøá øù÷å

:åéúçú òåøæì øåñà
f`.ux`a otbd z` jixandúãåáò íåùî ,øåñà íéçôè äùìù äáâ ìò øôò ùé åìéôà íéçôè äùù êåúáã ,íéçôè äùùì õåç äëøáää úøáåòå

:úéãéçé ïôâ.dilr rxf `iai `l,åìöà íéòøæðùë ìúåëä úåãåñé ïé÷ìîå çåçéú øôòä ïéùåòù àìà ,éùøúùî àì íéããöì íéòøæã øúåî ãöä ïî ìáà
ïéëìäî ïäìù íéùøùä ïéà ìáàéåäå ïôâá íéòøæä éùøù íéñðëðå êø ïôâäù éôì äúãåáòì õåç åìéôà úëøáåîä ïôâä ìò òøæ àéáé àìã àîòèå .ãöä ïî

:éøù ïéëø ïðéàù úåðìéà øàù ìáà ,ïìéàá ÷øé úáëøä.oelqa e` zrlca dkixad elit`éùøùã íåùî øåñà ïåìñä êåúá åà úòìãä êåúá ïôâä áçúù
:äùéáé úòìãäù ïåâë øñúî àì úòìãá íéòøæ íåùîå .øôò íéçôè äùìù äáâ ìò ïéàùë ïôâä ãò ïéùìôîå íéá÷åð íéòøæä.oelqãçà ïåìñå áæøîå øåðéö

:íéçôè äùìù øôò êéøö ïéà úëúî ìù ïåìñáã éøééî à÷åã ñøç ìù ïåìñáå .àåä.rlqa dkixad:íéùøùä ïî çúôðå [ùìôúî] êø òìñã .äù÷daekx`d
.otbayø÷éòä ïî ïéããåî úéãéçé ïôâ úãåáò ïäù íéçôè äùù ãåãîì íéàáùë ,äîå÷ò äáåëøà ïéîë úô÷æðå úøæåçå ò÷ø÷ éáâ ìò úôôëðå äîå÷ò ïôâ

øëéðå äàøð ïåùàøä ø÷éòä íà ìáà ,äúôéôë íå÷îá äòåèð àéä åìéàë äîåã àìà äàøð ïåùàøä ø÷éòä ïéàùë éìéî éðäå .ó÷åæå øæåç àåäù íå÷îî éðùä
:ïåùàøä ø÷éòä ïî àìà ïéããåî ïéà äîå÷òä ïôâä ùøù àåäù

a.miptb yly jixandãöî äùàø àéöåîå àîåâ äúåàá ò÷ø÷ä úçú äøåîæä áéëùîå õøàá øôåç úçà ïôâî úåøåîæ éúù ïéàöåéùë êéøáîä êøã
íéúù àëéà àäã íøë ååä éëäáã ùìùî íéðôâ éúù [êéøáîä ì"ö] (áéëøîä) éðúîì éöî éåäã ä"äå .äùù íéùåò íéðôâ ùìùî àöîð ,ïôâ úéùòðå øçà

`xephxa yexit

Ba äéeìz–"zlhehn" מתכת או  בדיל  של  משקולת אנך, היינו  ÀÈ
הנבנה  הקיר את בה בוחנים שהבנאים חוט, של בראשו הקשורה אחרת

שהוא  מה וכל ישר , אנך  בקו  משערים כאן  ואף ומאונך ; ישר הוא אם
Bcâðk,מתחתיו היינו הפרח, כנגד  –øeñàפי על  אף לזרוע, – ÀÆÀÈ

הכרם. לעבודת חוץ úéìcaשהוא ïëåעל המודלית יחידית בגפן – ÀÅÇÈÄ
טפחים, לששה מחוץ והתפשט חדש ענף ממנה יצא שאם קנים, גבי 

לזרוע. אסור וכנגדו  אנך, קו  לפי  מודדים הגפן , עבודת שיעור  שהוא
ïìéàì ïìéàî äøBîæ çúBnä,לחברתה אחת מגפן –äézçz ÇÅÇÀÈÅÄÈÀÄÈÇÀÆÈ

øeñà.לזרוע אסור  הזמורה תחת –éîâa Bà ìáça d÷tñ אם – ÈÄÀÈÀÆÆÀÆÄ
עד שתספיק כדי גמי או  חבל בראשה וקשר  קצרה, היתה הזמורה

etqä÷לאילן, úçz, הגמי או החבל  תחת –øzî.לזרוע –BàNò ÇÇÇÄËÈÂÈ
Lãçä åéìò CläiL éãkכלומר הסיפוק, את עשה אם אבל – ÀÅÆÀÇÅÈÈÆÈÈ

החדש , הענף עליו  שיתפשט כדי  הגמי, או  החבל בו  øeñàÈשקשר 
כאפיפיירות. שדינו  תחתיו, לזרוע –

i r i a x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

לגפן גפן בין  לנטוע אפשרות לו ואין בכרמו , הגפנים מספר  את להגדיל הרוצה
הגפנים  את תדלדל  שמא תיקלט ואם תיקלט, לא שמא היניקה, שטח מיעוט מחמת
האדמה, בתוך ונועצה וכופפה גפן  של ארוכה זמורה לוקח הריהו  הסמוכות,

שתינ באופן הקרקע, מעל מוציאה לחברתה גפן  שבין  השטח מהקרקע ובאמצע ק
מפרידים  ענפים, ותוציא ותשתרש שתיקלט ולאחר אליה; מחוברת שהיא ומהגפן
על "ברך ", מלשון "הברכה" נקראת הגפנים לריבוי זו דרך האם. גפן ובין  בינה
כלאים  בדיני עוסקת משנתנו  באדמה. אותה ונועצים הזמורה את שכופפים שם

ב"הברכה". הקשורים

õøàa ïôbä úà Céøánä בקרקע וטומנה הגפן  זמורת הכופף – ÇÇÀÄÆÇÆÆÈÈÆ
שבארנו  כמו  חדשה כגפן  משם שתצמח כדי אחר , מצד  ראשה ומוציא
הגפן  מעיקר  טפחים לששה חוץ שהיתה בהברכה כאן ומדובר  לעיל ;

שם,(ברטנורא ), מותרת dabשהזריעה ìò øôò ïéà íàגבי על – ÄÅÈÈÇÇÈ
שם, טמונה שהיא במקום המוברכת, GLíéçôèהזמורה äL– ÀÈÀÈÄ

äéìòעובי, òøæ àéáé àG משלושה שבפחות זה, במקום יזרע לא – ÈÄÆÇÈÆÈ
כלאים  כמרכיב זה והרי  הזמורה, בגוף נכנסים הזרעים שרשי  טפחים

מהלכים  הזרעים שרשי שאין לפי לזרוע, מותר הצד מן  אבל  בגפן.
úòìãaלצד , dëéøáä elôà המוברכת הזמורה את שתחב – ÂÄÄÀÄÈÄÀÇÇ

כלאים, משום אוסרת אינה עצמה שהיא יבשה, שהדלעת וכגון בדלעת,
ïBìéña Bà שהוא וכגון בצינור, היינו  בסילון , הזמורה את שהכניס – ÀÄ

חרס טפחים (ירושלמי ),של שלושה גבה על עפר  אין  אם מקום מכל
ואת  הדלעת את מנקבים הזרעים ששרשי  לפי  עליה, לזרוע אסור

שלושה  עפר  צריך אין  מתכת של בצינור ברם בזמורה. ונכנסים הסילון 
לנקבו. יכולים השרשים שאין  òìñaטפחים, dëéøáä את הבריך – ÄÀÄÈÀÆÇ

קשה, סלע בתוך  àlàהזמורה dab ìò øôò ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÈÇÇÈÆÈ
GLúBòaöà L,(ס"מ (כ-6 –äéìò òøæ àéáäì øzî שאין – ÈÆÀÈËÈÀÈÄÆÇÈÆÈ

הסלע. את מנקבים ïôbaLהשרשים äáekøàäלאחר שהגפן  יש  – ÈÇÀÈÆÇÆÆ
היא  הרי אותה וכשמעלים למטה, נכפפת הארץ מן מעט שעלתה

ברך , היינו  ארכובה, כעין  dìנעשית ïéããBî ïéà טפחים ששה – ÅÀÄÈ
הגפן , של משרשה עבודתה éðMäכדי  øwòä ïî àlà ממקום – ÆÈÄÈÄÈÇÅÄ

כשאין  אמורים? דברים במה הארכובה. מסוף עולה, שהארכובה

והרי הגפן, של  שרשה מקום ניכר  שלא היינו  נראה, הראשון העיקר
העיקר נראה אם אבל  כפיפתה. במקום נטועה הגפן כאילו  נראה זה

הראשון מהעיקר  למדוד יש הארכובה, שורש  היינו  (ירושלמי;הראשון,

להרמב"ם ). המשניות פירוש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

GL Céøánäíéðôb L,בקרקע וטמנה גפן מכל זמורה שכפף – ÇÇÀÄÈÀÈÄ
שלש נעשו כך  ידי ועל אחר, במקום הזמורות שלש של ראשיהן ויצאו

גפנים, לשש  íéàøðהגפנים íäéøwòå הגפנים שש  כל של הגזעים – ÀÄÈÅÆÄÀÄ
שבארנו , כמו ממנה, אחת זמורה אלא הגפן  כל טמן שלא éaøÇÄנראים,

íäéðéa Lé íà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà, לגפן גפן בין – ÆÀÈÈÇÈÅÄÅÅÅÆ
äðBîL ãòå úBnà òaøàîיתר ולא אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ

אמות, שמונה úBôøèöîעל elà éøäששלש פי  על ואף לכרם, – ÂÅÅÄÀÈÀ
כגפנים  נחשבות הן הרי הראשונות, לגפנים מחוברות החדשות הגפנים

ש וכיון זה מיוחדות הרי  גפנים, שלש  שלש של שורות שתי  כאן יש 
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úBôøèöî elà éøä;åàì íàå,úBôøèöî ïðéà.äLáiL ïôb,úLc÷î dðéàå äøeñà.øéàî éaøøîBà:øîö óà £¥¥¦§¨§§¦¨¥¨¦§¨§¤¤¤¨§¨£¨§¥¨§©¤¤©¦¥¦¥©¤¤
Lc÷î Bðéàå øeñà ïôb.÷Bãö øa øæòìà éaøBîMî øîBà:Lc÷î Bðéàå øeñà ïôbä éab ìò óà. ¤¤¨§¥§©¥©¦¤§¨¨©¨¥¦§©©©¥©¤¤¨§¥§©¥

‚ïéLc÷î àGå ïéøñBà elà:íøkä ïaøç øúBî,íøkä ìBçî øúBî,ñéøò é÷ñt øúBî,úBøéôétà øúBî.ìáà ¥§¦§§©§¦©¨§¨©¤¤©§©¤¤©¦§¥¨¦©©¦§¨£¨
ïôbä úçz,ïôbä úãBáòå,íøkaL úBnà òaøàå,úBLc÷î elà éøä. ©©©¤¤©£©©¤¤§©§©©¤©¤¤£¥¥§©§

„Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb úà Ckñîä,Búeéøçàa áiçå Lc÷ äæ éøä.éaøïBòîL éaøå éñBéíéøîBà: ©§©¥¤©§©©¥§¨¤£¥£¥¤¦¥§©¨§©£¨©¦¥§©¦¦§§¦
Lc÷î íãà ïéàBlL BðéàL øác. ¥¨¨§©¥¨¨¤¥¤

:áðæ úàöåé úçàå íéúù ãâðë.oi`xp odixwreø÷éòä çéðäù àìà íéðôâ ùù íéùåò ùìù åéä àì [ë"ìàã ì"ö] (ë"àã) ò÷ø÷á ïôâä ìë áéëùä àìù
:íéðôâ éúù úçà ïôâî äùòå.yi m`éúùë ïðéáùç ãçà ùøùî úå÷ðåé íéúùù ô"òàå ,íéôøèöî äðîùî øúåé àìå äòáøàî úåçô àì ,ïôâì ïôâ ïéá

:íéðôâ.dxeq` dyaiy otbù óøåçá àéòáî àìå .úùã÷î äðéà òøæ íàå ,ïéòä úéàøî íåùî äúãåáò êåúá òåøæì øåñààëéàã äéúçú òåøæì øåñà
íéùáéë ïéàøðå ïäéìò ïéøùåðù íéðôâ àëéà õé÷á íâã íåùî ,øåñà äùáé àéäù øëéðã õé÷á åìéôà àìà ,íéùáéë íéàøð íéðôâä ìëù ïéòä úéàøîì ùçéîì

:íéùáé ïðéà ïäå.otb xnv:íéòøæ ïéî åðéàù éôì ùã÷î åðéàå øåñà ,ïôâì äîåã åìù ïìéàå ï"åèå÷ ïéøå÷ù êåî.otbd iab lr s`ïôâ éáâ ìò åòøæ íà
:åîùî øîàù ÷åãö 'øá øæòìà 'øë àìå î"øë äëìä ïéàå .ùã÷î åðéàå øåñà è"â øôò äáâ ìò ïéàå ò÷ø÷á úëøáåîä

b.mixqe` el`:åá òåøæì íå÷îä.miycwn `le:äôéøù ïåòè òøæä ïéà òøæ íàù.mxkd oaxg xzeníà äîà æ"è íøëä úçø÷ ìéòì ïðúã àä ïåâë
úà òøæå íøëä ïî à"ã ÷éçøäå äîà à"é àìà íù åéä àì íà äîà á"é íøëä ìåçî øúåî ïëå .ùãé÷ àì úåîà òáù òøæå äîà å"è àìà íù åéä àì

:ùã÷ àì øúåîä.qixr iwqt xzenúà òøæå ïàëî íéçôè 'åå ïàëî íéçôè 'å ÷éçøä íàå íùì òøæ àéáé àì úåîà ['ç] íù ùé íà ìéòìã ïé÷øôá ïðúã
:'à ñéøòá ù"ëå ,ïàëî ñéøòå ïàëî ñéøò ùéù ô"òàå àúåáøì è÷ðã ñéøò é÷ñôå .ùã÷ àì øúåîä.zexitit` xzenòøæ àéáé àì ìéòìã ïé÷øôá ïðúã

:ùã÷ àì àéáä íà øúåîä úçú ìà.otbd zgz la`:äéúçú òøæå ïôâä úãåáòì õåç äëùîðù äøåîæ ïåâë.otbd zceare:úéãéçé ïôâä úãåáò íäù è"å
.mxkd zceare:à"ã

cd.ezeixg`a aiige:íéãéá äùòî ãéáò à÷ã àëä éðàù éîøâã àðéã ïéàã àìã ïàîì åìéôàå åúàåáú úà åì íìùìepi`y xac ycwn mc` oi`
.elyåäá áéúëã íéàìë éðàùã ,ïøñåàã åøéáç ìù áìçá øùá ìùá åà åøéáç úøéã÷á íãå áìç ïúåðä ïåâë äøåúáù íéøåñéà øàùì éîã àìå(áë íéøáã)
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אמות, ארבע הזרע את משם להרחיק וצריך  åàìכרם, íàåשיש – ÀÄÈ
אמות, שמונה על יתר  או  אמות מארבע פחות úBôøèöîביניהן ïðéàÅÈÄÀÈÀ

טפחים. ששה אלא מהן  להרחיק שאין יחידות, כגפנים ודינן לכרם, –

äLáiL ïôb,כיבשה נראית והיא החורף, בתחילת עליה שנשרו  – ÆÆÆÈÀÈ
äøeñà הטפחים ששת תוך לזרוע שאסור כלומר לה, סמוך בזריעה – ÂÈ

עליה  נשרו  אם שאפילו  מבואר, ובירושלמי העין . מראית משום שלה,
בתחום  לזרוע אסור מקום מכל יבשה, שהיא שניכר  פי  על אף בקיץ,

ונראות  בקיץ גם נושרים שעליהן  גפנים שיש  שלה, הטפחים ששת
יבשות. אינן אבל  úLc÷îכיבשות dðéàå אין לה, סמוך  זרע אם – ÀÅÈÀÇÆÆ

הכרם. כלאי משום נאסר ïôbהזרוע øîö óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÆÆÆÆ
גפן, צמר המגדל  אילן –Lc÷î Bðéàå øeñà אותו לנטוע אסור  – ÈÀÅÀÇÅ

מפרשים: ויש  הכרם. את אוסר אינו בכרם כשנטעו  בדיעבד  אבל  בכרם,
שהוא  העין, מראית משום גפן , צמר  המגדל  האילן אצל לזרוע שאסור 

הזרוע את מקדש אינו  אבל  לגפן, ישראל ").דומה øæòìà("תפארת  éaøÇÄÆÀÈÈ
BîMî øîBà ÷Bãö øa: מאיר רבי  של –ïôbä éab ìò óà– ÇÈÅÄÀÇÇÇÅÇÆÆ

טפחים, שלושה גבה על עפר ואין בארץ, לזרוע,øeñàשהבריכה – È
הקודמת, במשנה ששנינו Lc÷îכמו Bðéàå אין עליה, זרע אם – ÀÅÀÇÅ

הכרם. כלאי משום אוסר  iaxkהזרע `le xi`n iaxk `l dkld oi`e
.enyn xn`y wecv xa xfrl`
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מקדש. ואינו לזרוע שאסור  בדינים ללמד  מוסיפה משנתנו 

ïéøñBà elà:גורסים ויש  בו; לזרוע המקום –,oixeq`ïéLc÷î àGå ÅÀÄÀÀÇÀÄ
הכרם: כלאי  משום נאסר אינו זרע, שאם –íøkä ïaøç øúBî– ÇÈÀÈÇÆÆ

מאמצעו , שחרב כרם היינו  הכרם", "קרחת בענין  א) ד, (לעיל למדנו 
אמות  ארבע הגפנים מן  מרחיקים אמה, עשרה שש  היא הקרחת שאם

"מותר נקרא זה "מותר " המותר. את וזורעים הכרם, עבודת כדי 
עשרה  שש  בקרחת כשאין אבל הכרם"; חורבן או "מותר  הקרחת"

ארבע  הגפנים מן  שמרחיקים פי על (אף המותר  את לזרוע אסור  אמה,
הזרע  אין  המותר, את זרע אם שבדיעבד ללמד  משנתנו  ובאה אמות);

íøkäמתקדש. ìBçî øúBîמחול בענין ב) ד, (לעיל  למדנו  שכן – ÇÀÇÆÆ
אמה  עשרה שתים שם אין שאם לגדר, כרם שבין המקום היינו  הכרם,
מכל מהכרם, אמות ארבע שהרחיק פי  על  ואף לשם, זרע יביא לא

ללמד המשנה ובאה הכרם"; מחול "מותר  את לזרוע אסור מקום
מתקדש. הזרע אין הכרם, מחול  מותר זרע אם é÷ñtשבדיעבד øúBîÇÄÀÅ

ñéøò אמות שמונה שם יש  אם – עריס "פסקי  ו): ו , (לעיל  ששנינו  – ÈÄ
וזורע  עבודתו כדי לו  נותנין  ועוד , אמות שמונה לשם; זרע יביא לא

והרחיק  אמות שמונה שם אין  שאם ללמד, משנתנו ובאה המותר", את
מתקדש. הזרע אין המותר, את וזרע צד לכל טפחים ששה מהגפנים

úBøéôétà øúBî לע) ששנינו  כמו הגפן – את "המדלה ג): ו , יל  ÇÇÄÀÈ
המותר , תחת אל  זרע יביא לא אפיפירות, מקצת l`על  `iad m`e ָ

yciw."ïôbä úçz ìáà שנמשכה בזמורה כגון  הגפן, תחת הזורע – ÂÈÇÇÇÆÆ
תחתיה, וזרע הגפן לעבודת ïôbäחוץ úãBáòå ששת בתוך או – ÇÂÇÇÆÆ

היחידית, הגפן  עבודת שיעור שהם íøkaLהטפחים úBnà òaøàåÀÇÀÇÇÆÇÆÆ
הכרם, עבודת שיעור שהן  הכרם, של אמות ארבע בתוך הזורע או  –

úBLc÷î elà éøä.שריפה וטעון  בהנאה אסור הכל – ÂÅÅÀÇÀ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb úà Ckñîä הדין והוא – ÇÀÇÅÆÇÀÇÇÅÀÈÆÂÅ
שיש משום "המסכך" התנא נקט אלא חברו, של גפנו תחת בזורע

קמא תנא לדברי חידוש א ),בזה פג, יבמות ÷Lc(תוספות äæ éøäÂÅÆÄÅ
תבואתו, כדין  הכרם, כלאי משום בהנאה, חברו תבואת אסר –áiçåÀÇÈ

Búeéøçàa.בידיים תבואתו שהפסיד לפי  חברו, נזק בתשלומי – ÀÇÂÈ
BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄÅÈÈÀÇÅÈÈÆÅ

BlLהמסכך ולכן שלו, שאינו דבר כלאים משום אוסר  אדם אין  – Æ
שנאמר נאסרת, חברו  תבואת אין  חברו , של  תבואתו  גבי על גפנו 

ט): כב, תזרע(דברים –jnxk"לא כרם jnxkכלאים" אחר.ולא של

לומר תלמוד מניין ? אחר כרם כרמך , אלא לי "אין דורש : קמא ותנא
גורסים: ויש  הכרם"). ("ותבואת Ð"כרם" "mi`lk" :xnel cenlz"

כרם  אפילו מקדש  שאדם לרבות, בא שהפסוק כלומר מקום", מכל
חברו .

izdw - zex`ean zeipyn
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ïìéàì–øeñà äézçz.éîâa Bà ìáça d÷tñ–øzî ÷etqä úçz.Lãçä åéìò CläiL éãk BàNò–øeñà. §¦¨©§¤¨¨¦§¨§¤¤§¤¦©©©¦ª¨£¨§¥¤§©¥¨¨¤¨¨¨
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‡éøánäõøàa ïôbä úà C,GL dab ìò øôò ïéà íàíéçôè äL,äéìò òøæ àéáé àG,úòìãa dëéøáä elôà ©©§¦¤©¤¤¨¨¤¦¥¨¨©©¨§¨§¨¦¨¦¤©¨¤¨£¦¦§¦¨¦§©©
ïBìéña Bà.òìña dëéøáä,GL àlà dab ìò øôò ïéàL ét ìò óàúBòaöà L–äéìò òøæ àéáäì øzî.äáekøàä §¦¦§¦¨§¤©©©¦¤¥¨¨©©¨¤¨¨¤§¨ª¨§¨¦¤©¨¤¨¨©§¨

éðMä øwòä ïî àlà dì ïéããBî ïéà ïôbaL. ¤©¤¤¥§¦¨¤¨¦¨¦¨©¥¦
·éøánäGL Cíéàøð íäéøwòå íéðôb L,÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:äðBîL ãòå úBnà òaøàî íäéðéa Lé íà, ©©§¦¨§¨¦§¦¨¥¤¦§¦©¦¤§¨¨©¨¥¦¥¥¥¤¥©§©©§©§¤

åúãåáòî øúåé ñéøòä úåøåîæ åìãâù ïåâë éøééî àëäå .çøôä úçú íéðååëî íéòøæä íà íéøòùî åáå äøùé äîåçä [íà] ïéðáä úà åá úåàøì äîåçä éðô ìò
:øåñà çøô íù ïéà åìéôà åúãåáò êåúáã ,õåçì çøôå.zilca okeäùùì õåç äçøô íà ñéøò äðéàù úåñðåìë éáâ ìò úéìãåîä úéãéçé ïôâá ïéøòùî ïëå

:äúãåáò íäù íéçôè.xeq` dizgz:øúåî ïàëîå ïàëî íéããöä ïî ìáà äøåîæä úçú.laga dwtqïìéàì ïìéàî òéâúù äëåøà äøåîæä äúéä àìù
,ùãçä åéìò êìäéù éãë ÷åôñä äùò íà ìáà .øúåî ÷åôñä úçú øåñà äøåîæä úçú .ïìéàä ãò ÷éôñúù éãë äúåà êéøàäì éîâ åà ìáç äùàøá øù÷å

:åéúçú òåøæì øåñà
f`.ux`a otbd z` jixandúãåáò íåùî ,øåñà íéçôè äùìù äáâ ìò øôò ùé åìéôà íéçôè äùù êåúáã ,íéçôè äùùì õåç äëøáää úøáåòå

:úéãéçé ïôâ.dilr rxf `iai `l,åìöà íéòøæðùë ìúåëä úåãåñé ïé÷ìîå çåçéú øôòä ïéùåòù àìà ,éùøúùî àì íéããöì íéòøæã øúåî ãöä ïî ìáà
ïéëìäî ïäìù íéùøùä ïéà ìáàéåäå ïôâá íéòøæä éùøù íéñðëðå êø ïôâäù éôì äúãåáòì õåç åìéôà úëøáåîä ïôâä ìò òøæ àéáé àìã àîòèå .ãöä ïî

:éøù ïéëø ïðéàù úåðìéà øàù ìáà ,ïìéàá ÷øé úáëøä.oelqa e` zrlca dkixad elit`éùøùã íåùî øåñà ïåìñä êåúá åà úòìãä êåúá ïôâä áçúù
:äùéáé úòìãäù ïåâë øñúî àì úòìãá íéòøæ íåùîå .øôò íéçôè äùìù äáâ ìò ïéàùë ïôâä ãò ïéùìôîå íéá÷åð íéòøæä.oelqãçà ïåìñå áæøîå øåðéö

:íéçôè äùìù øôò êéøö ïéà úëúî ìù ïåìñáã éøééî à÷åã ñøç ìù ïåìñáå .àåä.rlqa dkixad:íéùøùä ïî çúôðå [ùìôúî] êø òìñã .äù÷daekx`d
.otbayø÷éòä ïî ïéããåî úéãéçé ïôâ úãåáò ïäù íéçôè äùù ãåãîì íéàáùë ,äîå÷ò äáåëøà ïéîë úô÷æðå úøæåçå ò÷ø÷ éáâ ìò úôôëðå äîå÷ò ïôâ

øëéðå äàøð ïåùàøä ø÷éòä íà ìáà ,äúôéôë íå÷îá äòåèð àéä åìéàë äîåã àìà äàøð ïåùàøä ø÷éòä ïéàùë éìéî éðäå .ó÷åæå øæåç àåäù íå÷îî éðùä
:ïåùàøä ø÷éòä ïî àìà ïéããåî ïéà äîå÷òä ïôâä ùøù àåäù

a.miptb yly jixandãöî äùàø àéöåîå àîåâ äúåàá ò÷ø÷ä úçú äøåîæä áéëùîå õøàá øôåç úçà ïôâî úåøåîæ éúù ïéàöåéùë êéøáîä êøã
íéúù àëéà àäã íøë ååä éëäáã ùìùî íéðôâ éúù [êéøáîä ì"ö] (áéëøîä) éðúîì éöî éåäã ä"äå .äùù íéùåò íéðôâ ùìùî àöîð ,ïôâ úéùòðå øçà
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Ba äéeìz–"zlhehn" מתכת או  בדיל  של  משקולת אנך, היינו  ÀÈ
הנבנה  הקיר את בה בוחנים שהבנאים חוט, של בראשו הקשורה אחרת

שהוא  מה וכל ישר , אנך  בקו  משערים כאן  ואף ומאונך ; ישר הוא אם
Bcâðk,מתחתיו היינו הפרח, כנגד  –øeñàפי על  אף לזרוע, – ÀÆÀÈ

הכרם. לעבודת חוץ úéìcaשהוא ïëåעל המודלית יחידית בגפן – ÀÅÇÈÄ
טפחים, לששה מחוץ והתפשט חדש ענף ממנה יצא שאם קנים, גבי 

לזרוע. אסור וכנגדו  אנך, קו  לפי  מודדים הגפן , עבודת שיעור  שהוא
ïìéàì ïìéàî äøBîæ çúBnä,לחברתה אחת מגפן –äézçz ÇÅÇÀÈÅÄÈÀÄÈÇÀÆÈ

øeñà.לזרוע אסור  הזמורה תחת –éîâa Bà ìáça d÷tñ אם – ÈÄÀÈÀÆÆÀÆÄ
עד שתספיק כדי גמי או  חבל בראשה וקשר  קצרה, היתה הזמורה

etqä÷לאילן, úçz, הגמי או החבל  תחת –øzî.לזרוע –BàNò ÇÇÇÄËÈÂÈ
Lãçä åéìò CläiL éãkכלומר הסיפוק, את עשה אם אבל – ÀÅÆÀÇÅÈÈÆÈÈ

החדש , הענף עליו  שיתפשט כדי  הגמי, או  החבל בו  øeñàÈשקשר 
כאפיפיירות. שדינו  תחתיו, לזרוע –

i r i a x m e i
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לגפן גפן בין  לנטוע אפשרות לו ואין בכרמו , הגפנים מספר  את להגדיל הרוצה
הגפנים  את תדלדל  שמא תיקלט ואם תיקלט, לא שמא היניקה, שטח מיעוט מחמת
האדמה, בתוך ונועצה וכופפה גפן  של ארוכה זמורה לוקח הריהו  הסמוכות,

שתינ באופן הקרקע, מעל מוציאה לחברתה גפן  שבין  השטח מהקרקע ובאמצע ק
מפרידים  ענפים, ותוציא ותשתרש שתיקלט ולאחר אליה; מחוברת שהיא ומהגפן
על "ברך ", מלשון "הברכה" נקראת הגפנים לריבוי זו דרך האם. גפן ובין  בינה
כלאים  בדיני עוסקת משנתנו  באדמה. אותה ונועצים הזמורה את שכופפים שם

ב"הברכה". הקשורים

õøàa ïôbä úà Céøánä בקרקע וטומנה הגפן  זמורת הכופף – ÇÇÀÄÆÇÆÆÈÈÆ
שבארנו  כמו  חדשה כגפן  משם שתצמח כדי אחר , מצד  ראשה ומוציא
הגפן  מעיקר  טפחים לששה חוץ שהיתה בהברכה כאן ומדובר  לעיל ;

שם,(ברטנורא ), מותרת dabשהזריעה ìò øôò ïéà íàגבי על – ÄÅÈÈÇÇÈ
שם, טמונה שהיא במקום המוברכת, GLíéçôèהזמורה äL– ÀÈÀÈÄ

äéìòעובי, òøæ àéáé àG משלושה שבפחות זה, במקום יזרע לא – ÈÄÆÇÈÆÈ
כלאים  כמרכיב זה והרי  הזמורה, בגוף נכנסים הזרעים שרשי  טפחים

מהלכים  הזרעים שרשי שאין לפי לזרוע, מותר הצד מן  אבל  בגפן.
úòìãaלצד , dëéøáä elôà המוברכת הזמורה את שתחב – ÂÄÄÀÄÈÄÀÇÇ

כלאים, משום אוסרת אינה עצמה שהיא יבשה, שהדלעת וכגון בדלעת,
ïBìéña Bà שהוא וכגון בצינור, היינו  בסילון , הזמורה את שהכניס – ÀÄ

חרס טפחים (ירושלמי ),של שלושה גבה על עפר  אין  אם מקום מכל
ואת  הדלעת את מנקבים הזרעים ששרשי  לפי  עליה, לזרוע אסור

שלושה  עפר  צריך אין  מתכת של בצינור ברם בזמורה. ונכנסים הסילון 
לנקבו. יכולים השרשים שאין  òìñaטפחים, dëéøáä את הבריך – ÄÀÄÈÀÆÇ

קשה, סלע בתוך  àlàהזמורה dab ìò øôò ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÈÇÇÈÆÈ
GLúBòaöà L,(ס"מ (כ-6 –äéìò òøæ àéáäì øzî שאין – ÈÆÀÈËÈÀÈÄÆÇÈÆÈ

הסלע. את מנקבים ïôbaLהשרשים äáekøàäלאחר שהגפן  יש  – ÈÇÀÈÆÇÆÆ
היא  הרי אותה וכשמעלים למטה, נכפפת הארץ מן מעט שעלתה

ברך , היינו  ארכובה, כעין  dìנעשית ïéããBî ïéà טפחים ששה – ÅÀÄÈ
הגפן , של משרשה עבודתה éðMäכדי  øwòä ïî àlà ממקום – ÆÈÄÈÄÈÇÅÄ

כשאין  אמורים? דברים במה הארכובה. מסוף עולה, שהארכובה

והרי הגפן, של  שרשה מקום ניכר  שלא היינו  נראה, הראשון העיקר
העיקר נראה אם אבל  כפיפתה. במקום נטועה הגפן כאילו  נראה זה

הראשון מהעיקר  למדוד יש הארכובה, שורש  היינו  (ירושלמי;הראשון,

להרמב"ם ). המשניות פירוש

ב ה נ ש מ ר ו א ב

GL Céøánäíéðôb L,בקרקע וטמנה גפן מכל זמורה שכפף – ÇÇÀÄÈÀÈÄ
שלש נעשו כך  ידי ועל אחר, במקום הזמורות שלש של ראשיהן ויצאו

גפנים, לשש  íéàøðהגפנים íäéøwòå הגפנים שש  כל של הגזעים – ÀÄÈÅÆÄÀÄ
שבארנו , כמו ממנה, אחת זמורה אלא הגפן  כל טמן שלא éaøÇÄנראים,

íäéðéa Lé íà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà, לגפן גפן בין – ÆÀÈÈÇÈÅÄÅÅÅÆ
äðBîL ãòå úBnà òaøàîיתר ולא אמות מארבע פחות לא – ÅÇÀÇÇÀÇÀÆ

אמות, שמונה úBôøèöîעל elà éøäששלש פי  על ואף לכרם, – ÂÅÅÄÀÈÀ
כגפנים  נחשבות הן הרי הראשונות, לגפנים מחוברות החדשות הגפנים

ש וכיון זה מיוחדות הרי  גפנים, שלש  שלש של שורות שתי  כאן יש 
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úBôøèöî elà éøä;åàì íàå,úBôøèöî ïðéà.äLáiL ïôb,úLc÷î dðéàå äøeñà.øéàî éaøøîBà:øîö óà £¥¥¦§¨§§¦¨¥¨¦§¨§¤¤¤¨§¨£¨§¥¨§©¤¤©¦¥¦¥©¤¤
Lc÷î Bðéàå øeñà ïôb.÷Bãö øa øæòìà éaøBîMî øîBà:Lc÷î Bðéàå øeñà ïôbä éab ìò óà. ¤¤¨§¥§©¥©¦¤§¨¨©¨¥¦§©©©¥©¤¤¨§¥§©¥

‚ïéLc÷î àGå ïéøñBà elà:íøkä ïaøç øúBî,íøkä ìBçî øúBî,ñéøò é÷ñt øúBî,úBøéôétà øúBî.ìáà ¥§¦§§©§¦©¨§¨©¤¤©§©¤¤©¦§¥¨¦©©¦§¨£¨
ïôbä úçz,ïôbä úãBáòå,íøkaL úBnà òaøàå,úBLc÷î elà éøä. ©©©¤¤©£©©¤¤§©§©©¤©¤¤£¥¥§©§

„Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb úà Ckñîä,Búeéøçàa áiçå Lc÷ äæ éøä.éaøïBòîL éaøå éñBéíéøîBà: ©§©¥¤©§©©¥§¨¤£¥£¥¤¦¥§©¨§©£¨©¦¥§©¦¦§§¦
Lc÷î íãà ïéàBlL BðéàL øác. ¥¨¨§©¥¨¨¤¥¤

:áðæ úàöåé úçàå íéúù ãâðë.oi`xp odixwreø÷éòä çéðäù àìà íéðôâ ùù íéùåò ùìù åéä àì [ë"ìàã ì"ö] (ë"àã) ò÷ø÷á ïôâä ìë áéëùä àìù
:íéðôâ éúù úçà ïôâî äùòå.yi m`éúùë ïðéáùç ãçà ùøùî úå÷ðåé íéúùù ô"òàå ,íéôøèöî äðîùî øúåé àìå äòáøàî úåçô àì ,ïôâì ïôâ ïéá

:íéðôâ.dxeq` dyaiy otbù óøåçá àéòáî àìå .úùã÷î äðéà òøæ íàå ,ïéòä úéàøî íåùî äúãåáò êåúá òåøæì øåñààëéàã äéúçú òåøæì øåñà
íéùáéë ïéàøðå ïäéìò ïéøùåðù íéðôâ àëéà õé÷á íâã íåùî ,øåñà äùáé àéäù øëéðã õé÷á åìéôà àìà ,íéùáéë íéàøð íéðôâä ìëù ïéòä úéàøîì ùçéîì

:íéùáé ïðéà ïäå.otb xnv:íéòøæ ïéî åðéàù éôì ùã÷î åðéàå øåñà ,ïôâì äîåã åìù ïìéàå ï"åèå÷ ïéøå÷ù êåî.otbd iab lr s`ïôâ éáâ ìò åòøæ íà
:åîùî øîàù ÷åãö 'øá øæòìà 'øë àìå î"øë äëìä ïéàå .ùã÷î åðéàå øåñà è"â øôò äáâ ìò ïéàå ò÷ø÷á úëøáåîä

b.mixqe` el`:åá òåøæì íå÷îä.miycwn `le:äôéøù ïåòè òøæä ïéà òøæ íàù.mxkd oaxg xzeníà äîà æ"è íøëä úçø÷ ìéòì ïðúã àä ïåâë
úà òøæå íøëä ïî à"ã ÷éçøäå äîà à"é àìà íù åéä àì íà äîà á"é íøëä ìåçî øúåî ïëå .ùãé÷ àì úåîà òáù òøæå äîà å"è àìà íù åéä àì

:ùã÷ àì øúåîä.qixr iwqt xzenúà òøæå ïàëî íéçôè 'åå ïàëî íéçôè 'å ÷éçøä íàå íùì òøæ àéáé àì úåîà ['ç] íù ùé íà ìéòìã ïé÷øôá ïðúã
:'à ñéøòá ù"ëå ,ïàëî ñéøòå ïàëî ñéøò ùéù ô"òàå àúåáøì è÷ðã ñéøò é÷ñôå .ùã÷ àì øúåîä.zexitit` xzenòøæ àéáé àì ìéòìã ïé÷øôá ïðúã

:ùã÷ àì àéáä íà øúåîä úçú ìà.otbd zgz la`:äéúçú òøæå ïôâä úãåáòì õåç äëùîðù äøåîæ ïåâë.otbd zceare:úéãéçé ïôâä úãåáò íäù è"å
.mxkd zceare:à"ã

cd.ezeixg`a aiige:íéãéá äùòî ãéáò à÷ã àëä éðàù éîøâã àðéã ïéàã àìã ïàîì åìéôàå åúàåáú úà åì íìùìepi`y xac ycwn mc` oi`
.elyåäá áéúëã íéàìë éðàùã ,ïøñåàã åøéáç ìù áìçá øùá ìùá åà åøéáç úøéã÷á íãå áìç ïúåðä ïåâë äøåúáù íéøåñéà øàùì éîã àìå(áë íéøáã)
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אמות, ארבע הזרע את משם להרחיק וצריך  åàìכרם, íàåשיש – ÀÄÈ
אמות, שמונה על יתר  או  אמות מארבע פחות úBôøèöîביניהן ïðéàÅÈÄÀÈÀ

טפחים. ששה אלא מהן  להרחיק שאין יחידות, כגפנים ודינן לכרם, –

äLáiL ïôb,כיבשה נראית והיא החורף, בתחילת עליה שנשרו  – ÆÆÆÈÀÈ
äøeñà הטפחים ששת תוך לזרוע שאסור כלומר לה, סמוך בזריעה – ÂÈ

עליה  נשרו  אם שאפילו  מבואר, ובירושלמי העין . מראית משום שלה,
בתחום  לזרוע אסור מקום מכל יבשה, שהיא שניכר  פי  על אף בקיץ,

ונראות  בקיץ גם נושרים שעליהן  גפנים שיש  שלה, הטפחים ששת
יבשות. אינן אבל  úLc÷îכיבשות dðéàå אין לה, סמוך  זרע אם – ÀÅÈÀÇÆÆ

הכרם. כלאי משום נאסר ïôbהזרוע øîö óà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÆÆÆÆ
גפן, צמר המגדל  אילן –Lc÷î Bðéàå øeñà אותו לנטוע אסור  – ÈÀÅÀÇÅ

מפרשים: ויש  הכרם. את אוסר אינו בכרם כשנטעו  בדיעבד  אבל  בכרם,
שהוא  העין, מראית משום גפן , צמר  המגדל  האילן אצל לזרוע שאסור 

הזרוע את מקדש אינו  אבל  לגפן, ישראל ").דומה øæòìà("תפארת  éaøÇÄÆÀÈÈ
BîMî øîBà ÷Bãö øa: מאיר רבי  של –ïôbä éab ìò óà– ÇÈÅÄÀÇÇÇÅÇÆÆ

טפחים, שלושה גבה על עפר ואין בארץ, לזרוע,øeñàשהבריכה – È
הקודמת, במשנה ששנינו Lc÷îכמו Bðéàå אין עליה, זרע אם – ÀÅÀÇÅ

הכרם. כלאי משום אוסר  iaxkהזרע `le xi`n iaxk `l dkld oi`e
.enyn xn`y wecv xa xfrl`
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מקדש. ואינו לזרוע שאסור  בדינים ללמד  מוסיפה משנתנו 

ïéøñBà elà:גורסים ויש  בו; לזרוע המקום –,oixeq`ïéLc÷î àGå ÅÀÄÀÀÇÀÄ
הכרם: כלאי  משום נאסר אינו זרע, שאם –íøkä ïaøç øúBî– ÇÈÀÈÇÆÆ

מאמצעו , שחרב כרם היינו  הכרם", "קרחת בענין  א) ד, (לעיל למדנו 
אמות  ארבע הגפנים מן  מרחיקים אמה, עשרה שש  היא הקרחת שאם

"מותר נקרא זה "מותר " המותר. את וזורעים הכרם, עבודת כדי 
עשרה  שש  בקרחת כשאין אבל הכרם"; חורבן או "מותר  הקרחת"

ארבע  הגפנים מן  שמרחיקים פי על (אף המותר  את לזרוע אסור  אמה,
הזרע  אין  המותר, את זרע אם שבדיעבד ללמד  משנתנו  ובאה אמות);

íøkäמתקדש. ìBçî øúBîמחול בענין ב) ד, (לעיל  למדנו  שכן – ÇÀÇÆÆ
אמה  עשרה שתים שם אין שאם לגדר, כרם שבין המקום היינו  הכרם,
מכל מהכרם, אמות ארבע שהרחיק פי  על  ואף לשם, זרע יביא לא

ללמד המשנה ובאה הכרם"; מחול "מותר  את לזרוע אסור מקום
מתקדש. הזרע אין הכרם, מחול  מותר זרע אם é÷ñtשבדיעבד øúBîÇÄÀÅ

ñéøò אמות שמונה שם יש  אם – עריס "פסקי  ו): ו , (לעיל  ששנינו  – ÈÄ
וזורע  עבודתו כדי לו  נותנין  ועוד , אמות שמונה לשם; זרע יביא לא

והרחיק  אמות שמונה שם אין  שאם ללמד, משנתנו ובאה המותר", את
מתקדש. הזרע אין המותר, את וזרע צד לכל טפחים ששה מהגפנים

úBøéôétà øúBî לע) ששנינו  כמו הגפן – את "המדלה ג): ו , יל  ÇÇÄÀÈ
המותר , תחת אל  זרע יביא לא אפיפירות, מקצת l`על  `iad m`e ָ

yciw."ïôbä úçz ìáà שנמשכה בזמורה כגון  הגפן, תחת הזורע – ÂÈÇÇÇÆÆ
תחתיה, וזרע הגפן לעבודת ïôbäחוץ úãBáòå ששת בתוך או – ÇÂÇÇÆÆ

היחידית, הגפן  עבודת שיעור שהם íøkaLהטפחים úBnà òaøàåÀÇÀÇÇÆÇÆÆ
הכרם, עבודת שיעור שהן  הכרם, של אמות ארבע בתוך הזורע או  –

úBLc÷î elà éøä.שריפה וטעון  בהנאה אסור הכל – ÂÅÅÀÇÀ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb úà Ckñîä הדין והוא – ÇÀÇÅÆÇÀÇÇÅÀÈÆÂÅ
שיש משום "המסכך" התנא נקט אלא חברו, של גפנו תחת בזורע

קמא תנא לדברי חידוש א ),בזה פג, יבמות ÷Lc(תוספות äæ éøäÂÅÆÄÅ
תבואתו, כדין  הכרם, כלאי משום בהנאה, חברו תבואת אסר –áiçåÀÇÈ

Búeéøçàa.בידיים תבואתו שהפסיד לפי  חברו, נזק בתשלומי – ÀÇÂÈ
BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄÅÈÈÀÇÅÈÈÆÅ

BlLהמסכך ולכן שלו, שאינו דבר כלאים משום אוסר  אדם אין  – Æ
שנאמר נאסרת, חברו  תבואת אין  חברו , של  תבואתו  גבי על גפנו 

ט): כב, תזרע(דברים –jnxk"לא כרם jnxkכלאים" אחר.ולא של

לומר תלמוד מניין ? אחר כרם כרמך , אלא לי "אין דורש : קמא ותנא
גורסים: ויש  הכרם"). ("ותבואת Ð"כרם" "mi`lk" :xnel cenlz"

כרם  אפילו מקדש  שאדם לרבות, בא שהפסוק כלומר מקום", מכל
חברו .
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‰øîàéñBé éaø:úéòéáMa Bîøk úà òøfL ãçàa äNòî,éðôì äNòî àáeéaøàáé÷ò,øîàå:Lc÷î íãà ïéà ¨©©¦¥©£¤§¤¨¤¨©¤©§©§¦¦¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¨©¥¨¨§©¥
BðéàL øácBlL. ¨¨¤¥¤

Âåéðôlî àöéå íøkä úà òøfL ñpàä,ãòBna elôà BøöB÷.íéìòBtì ïúBð àeä änk ãò?LéìL ãò.ïàkî øúé, ¨©¨¤¨©¤©¤¤§¨¨¦§¨¨§£¦©¥©©¨¥©£¦©§¦¨¥¦¨
CìBäå Bkøãk øöB÷,ãòBnä øçàì elôà.ñpà àø÷ð àeä éúîéàî?ò÷LiMî. ¥§©§§¥£¦§©©©¥¥¥¨©¦§¨©¨¦¤¦§©

Êäàeáz éab ìò íéðôbä úà äìòìòL çeøä,ãiî øcâé.ñðà Bòøà íà–øzî.ïôbä úçz äèBð àéäL Búàeáz, ¨©¤¦§£¨¤©§¨¦©©¥§¨¦§Ÿ¦¨¦¥§Ÿ¤ª¨§¨¤¦¨©©©¤¤

'øë äëìä ïéàå . î"î íéàìë ì"ú ïéðî øçà íøë êîøë àìà éì ïéà êîøë òøæú àì éøîà ïðáøå ,øçà íøë àìå êîøë òîùîã íéàìë êîøë òøæú àì
:àáé÷ò éáøë àìå [ïåòîù éáøë àìå] éñåé.dhinya:åìùë áåùç åðéàå ø÷ôä ìëäù øåîâ ïéð÷ íäá åì ïéà

e.qp`d:åòøæå íøë ìæâù.eiptln `vie:òåøæ àåäùë åéìòáì íøëä øæçù.crena elit` exvewåðéàù øáã øñåà íãà ïéàù ãáàä øáã åðéàù ô"òàå
éñåé àîù àøé àåä íà ð"à .íøëá íéàìë íéé÷îë äàøð àäé àìù ãòåîá øåö÷ì åøéúä ïéòä úéàøî éðôî ë"ôòà ,åìù,ãáàä øáã éåä æà ãòåîá íéúàî ó

åðè÷ìà øåæçàùëìî òøâ àìã ,ùã÷ íéìòáì äøæçù øçàì íééúàî åôéñåä íà íå÷î ìëî åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàã ïøñà àì ñðàäã â"ò óàã
:ùã÷ù ìéòì ïðúã åéðôì çåøä åúøòñ åà.yily créåàøä ïøëù ìò øúåé ùéìùá àìà íéìòåô àöî àì íàù ,íéìòåôä øëùá ùéìù ãò éùøôîã úéà

íøëä úåøéô ïéåùù äîî ùéìù ãò éùøôîã úéàå .íøëá ïéäúùî íéàìëäù ô"òà ïëøãë øöå÷ àìà ïúé àì äæ ìò øúåé ,ãéî íéàìëä øå÷òéù éãë ïúé
:åëøãë øåö÷éù ãò ïéúîé àìà ,ïúé àì òøæä úàåáúå íøëä úåøéô éååù ùéìùî øúåé ,ãéî íéàìëä øå÷òì éãë íéìòåôì ïúé äãùä úàåáúå`xwp izni`n

.qp`éàî øîåìë:äòéøæá åøñàì åìùë áùçäì ñðàä íù ìò íøëä àø÷ð éúî.rwyiynäéäú äòù äúåàî ,ïìæâä ù"ò àø÷éå íøëä ïî íéìòáä íù
:äá òøæéù äî ìë ùã÷éå åìùë äáåùç íøëä

f.dlrlry gexd:àìòìò çåø ïðéîâøúî äøòñ çåø .äøòñù.xecbi:èå÷ìéå êåúçé øîåìë íéøîúá øãåâ åîë.wxia oke:ïôâä úçú [äèåðä].xifgi

`xephxa yexit

ורבי יוסי רבי לדעת שונה כלאים שאיסור  מבואר , ב) פג , (יבמות בתוספות
אוסר שאדם מוצאים אנחנו אחרים באיסורים שהרי אחרים, מאיסורים שמעון
נאסר, זה הרי חברו של בתבשיל חלב או  נבלה הנותן  כגון שלו , שאינו  דבר
(לעיל שנינו  שכן במחשבה, התלוי איסור הוא כלאים שאיסור  לפי הוא והטעם

ו ): xzen,ה, Ð ephwl` el rib`yk :xn`e mxka wxi d`exd","מאתיים הוסיף ואפילו 
הוא  שהטעם ומבארים, זה הסבר  דוחים ויש איסורים. בשאר כן  שאין מה
שנוח  או ברצון, הנעשית פעולה היינו תזרע", "לא בכלאים: שכתוב משום
או חברו , אצל שגדל  ממה לו  ניחא ולא נהנה אדם אין  והרי הדבר, בקיום לו

לעיל. שבארנו כמו "כרמך " שכתוב משום
שסיכך הגפן דין לגבי  שמעון ורבי יוסי  רבי בדברי אמוראים נחלקו בירושלמי 
הואיל אסורה, פנים כל  על  שהגפן סובר , יוחנן  ר' חברו. תבואת גבי  על  בה
אינה  הגפן אף נאסרת התבואה ואין  שהואיל  סובר, אלעזר  ור' שלו , והיא

אלעזר). ר' של  טעמו על  נאמרו שונים (ופירושים "איןm"anxdeנאסרת פוסק:
חבירו, של  תבואתו גבי  על  גפנו המסכך לפיכך שלו . שאינו דבר  מקדש אדם

.d`eazd dycwzp `le eptb yciw ולא תבואה קידש תבואתו, על  חברו גפן סיכך 
ח). ה, כלאים (הל' חברו" גפן קידש

i y y m e i
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המשניות  שתי באות הנוסחאות בכל  ואמנם הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
בראשן : ומסומן ביחד, d'.הללו 'c

úéòéáMa Bîøk úà òøfL ãçàa äNòî :éñBé éaø øîà– ÈÇÇÄÅÇÂÆÀÆÈÆÈÇÆÇÀÇÀÄÄ
ירקות או תבואה השמיטה,זרע בשנת éðôìבכרמו äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ

BlL BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà :øîàå ,àáé÷ò éaø כיון – ÇÄÂÄÈÀÈÇÅÈÈÀÇÅÈÈÆÅÆ
משום  אוסר אדם ואין אחר, של בכרם כזורע זה הרי  הפקר , שהכל 
ולא  הכרם לא זריעתו  ידי על נאסר  לא ולכן שלו, שאינו  דבר  כלאים

הקודמת, שבמשנה לדבריו  וסמך  כראיה זו עובדה יוסי רבי והביא הזרע.
אחד קידש לא חברו , תבואת על חברו  גפן  "סיכך הרמב"ם: פוסק וכן

ח). ה, (כלאים קידש" לא בשביעית, כרמו הזורע זה ומפני מהן,
אם  נאסרו , הגפנים אבל  נאסרו, לא הענבים שדווקא כותב, והר"ש

הפקר. הזמורות שאין  מאתיים, הוסיפו 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שלו ". שאינו דבר  מקדש אדם "אין  בדין  ללמד מוסיפה משנתנו 

íøkä úà òøfL ñpàä,תבואה וזרעו כרם שגזל  ליסטים –àöéå ÈÇÈÆÈÇÆÇÆÆÀÈÈ
åéðôlî;כלאים זרוע כשהוא לבעליו הכרם שחזר האנס, מלפני  – ÄÀÈÈ

שצריך אלא שלו, שאינו  דבר מקדש אדם שאין מותר , הכרם והרי 
בכרמו, כלאים מקיים יהא שלא התבואה, את elôàלקצור  BøöB÷ÀÂÄ

ãòBnaפי על ואף המועד; בחול אפילו  התבואה את הוא קוצר – ÇÅ
מקום  מכל  האבד , בדבר אלא המועד  בחול  מותרת מלאכה שאין

כמקיים  נראה יהא שלא העין , מראית מפני  זו  תבואה לקצור לו התירו
בכרם; íéìòBtìכלאים ïúBð àeä änk ãò מוצא אינו  אם – ÇÇÈÅÇÂÄ

בשכרם, להעלות חייב הוא כמה עד הקצוב, בשכר  שיקצרו  פועלים

הקצירה? את להחיש  LéìLכדי  ãò אמוראים נחלקו  בירושלמי  – ÇÀÄ
ע  אומר  אחד הדבר: ואחדבפירוש הקצוב, השכר על יתר  שליש ד 

הפירות. מדמי שליש עד  ïàkîאומר øúé דורשים הפועלים אם – ÈÅÄÈ
שליש, על יתירה CìBäåתוספת Bkøãk øöB÷לשכור חייב אינו  – ÅÀÇÀÀÅ

יכלתו , כפי  קוצר  עצמו  הוא אלא ãòBnäפועלים, øçàì elôà– ÂÄÀÇÇÇÅ
המועד, לאחר  גם ותימשך הקצירה תשתהה כך ידי על אם אפילו

לקיימם, רוצה שאינו  רואים הכל הכלאים, בקצירת עוסק והוא שהואיל
העין. מראית משום כאן ñpàואין àø÷ð àeä éúîéàîכלומר – ÅÅÈÇÄÀÈÇÈ

בזריעת  לאסרו כשלו שייחשב האנס שם על  הכרם נקרא מאימתי
הכרם;ò÷LiMîכלאים? מן הראשונים הבעלים שם משישתכח – ÄÆÄÀÇ

מבארים  כך הכל. מקדש הריהו בו  וכשזורע כשלו , הכרם נחשב מאז
דחוק, המפרשים כל  של "פירושם כותב: והגר "א המשנה. מפרשי 

הלשון: שיהא ראוי `qp.והיה ly `xwp izni`n הלשון מהו וגם
הנכון  הפירוש  אבל שלו? שיהיה מקודם הוזכר  לא הרי  "מאימתי "?

היינו  שליש, עד לפועל  ליתן  שצריך במשנתנו  ששנינו  שמה הוא,
כשיצא qp`ykדווקא הלכך  אסור, היה בידו שכשהיה חברו, כרם

שזרע  אחר  באדם אבל  הקצירה. את להחיש הבית בעל צריך  מלפניו 
יעקור לא ואם הכלאים, את לעקור  שצריך אמנם הדין  חברו , של  כרמו
מהראוי יותר  לפועלים ליתן  צריך  אינו  אבל  כלאים, כמקיים הריהו

שלו , שאינו דבר אוסר אדם שאין אסור , היה לא שמעולם משום להם,
ולכך באנס דווקא משנתנו  דנה מכאן  יעקור . לו כשיוודע הבית ובעל

שם  משישקע זה? דין  לענין אנס נקרא הוא מאימתי שואלת: היא
מהראוי, יותר לפועלים ליתן  צריך אינו  שישקע קודם אבל הבעלים.

חברו  של כרמו  שזרע אחר כאדם אליהו").שדינו ("שנות
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äàeáz éab ìò íéðôbä úà äìòìòL çeøä וכפפה שסיערה – ÈÇÆÄÀÂÈÆÇÀÈÄÇÇÅÀÈ
(תרגום התבואה שבלי גבי  על  הגפנים Ðאת "dxrq gex",א יחזקאל 

– lerlr`ד. gex,(ãiî øcâéביניהן גדר יעשה יסככו (ר "ש),– שלא ÄÀÙÄÈ
גורסים: ויש  התבואה; על  Ðהגפנים cecbi הזמורות את יחתוך כלומר 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriay wxt mi`lk zkqn

éa ïëå÷ø,Lc÷î Bðéàå øéæçî.úLc÷úî äàeáz éúîéàî?LéøLzMî.íéáðòå?ïálä ìBôk eNòiMî.äàeáz §¥§¨¨©£¦§¥§©¥¥¥¨©§¨¦§©¤¤¦¤©§¦©£¨¦¦¤¥¨§©¨¨§¨
ìk äLáiLdkøö,ïkøö ìk eìLaL íéáðòå–úBLc÷úî ïðéà. ¤¨§¨¨¨§¨©£¨¦¤¨§¨¨§¨¥¨¦§©§

:ïîå÷îì ÷øéäå äàåáúä.ycwn epi`eìáà ïôâä úçú äàåáúä ø÷éòùë åðééä ùã÷îå øñåà ïôâä úçú ìéòì ïðúã àäã ,ùã÷î åðéà øéæçä àì íà
:ùã÷î åðéà ïôâä úçú äèåðå ïôâì õåç úãîåò äàåáúä ø÷éòùë.yixyzynàéáúùî øîåìë ùéìùúùî éñøâã úéàå .ò÷ø÷á íéùøù åèùôúéù äòùî

øîà àðîçøã ùéìù(áë íéøáã):äàåáú éø÷î àì ùéìùî úåçôå íøëä úàåáúå.oald letk eyriyn miapreåòéâä àìù íøëá ÷øé åà äàåáú òøæ íàù
è÷ìå ÷øé åà äàåáú ïãöá òøæå ïáìä ìåôë åùòðù íéáðò ïëå .ùã÷ àì æ"ä ïáìä ìåôë úåéäì íéáðòä åòéâéù íãå÷ òøæä ø÷òå ïáìä ìåôë úåéäì åéáðò

:ùã÷ àì æ"ä ,ùéìùúùî ñéøâã ïàîì ùéìù àéáéù íãå÷ åà ,ùéøùéù íãå÷ òøæä.okxv lk elyay miapre dkxv lk dyaiy d`eazãöá ïôâ òèðå
àø÷ øîàã ,úåùã÷î ïðéà ïëøö ìë [åìùáù íéáðòä] ãöá òøæ åà äëøö ìë äùáéù äàåáúä(áë íéøáã),íøëä úàåáúå òøæú øùà òøæä äàìîä ùã÷ú ïô

áåù åùáéù øçàì ïëå ,òøæ úàìî ììëì åòéâä àì ùéìù åàéáä àìù åà åùéøùä àìù ÷øéå äàåáúå ,íøë úàåáúå òøæ úàìî íù äéäéù ãò ùã÷î åðéà
:íøë úàåáú ïééåø÷ ïðéà ïëøö ìë åìùáù øçàì åà ïáìä ìåôë úåéäì åòéâéù íãå÷ íéáðòå ,òøæ úàìî ïéåø÷ ïðéà
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התבואה גבי שעל הגפנים את שלמה ");או  כך("מלאכת  מפרשים ויש
בתמרים" "גודר  כמו  "גודר", הגירסה לפי  Bòøà(ברטנורא ).גם íàÄÅÀ

ñðà, מיד לגדור יכול  ואינו  –øzî בינתיים הוסיף אם אפילו  – ÙÆËÈ
ו). ה, לעיל (עיין ממאתיים ïôbäאחד úçz äèBð àéäL BúàeázÀÈÆÄÈÇÇÇÆÆ

הגפן , ענפי  תחת נוטות היו  לגפן  חוץ הזרועה תבואתו  שבלי  אם –

éa ïëå÷ø, הגפן תחת נוטים היו  הירק עלי  אם –øéæçî את – ÀÅÀÈÈÇÂÄ
למקומם, הירק עלי  את או Lc÷îהשיבולים Bðéàåאוסר ואינו  – ÀÅÀÇÅ

ג): (משנה לעיל  ששנינו  ומה החזירם; לא אם otbdבהנאה zgz
,ycwnכשעיקר אבל הגפן, תחת הירק או התבואה כשעיקר היינו

עלי או  השיבולים שראשי אלא לגפן, חוץ עומד הירק או  התבואה
מקדש אינו הגפן תחת נטו  äàeázברטנורא ).(רא "ש;הירק éúîéàîÅÅÈÇÀÈ

úLc÷úî?בהנאה נאסרת היא מתי  בכרם, שנזרעה תבואה – ÄÀÇÆÆ
LéøLzMî:גורסים ויש  בקרקע. שרשים שתשלח משעה –yilyzyn ÄÆÇÀÄ

התבואה (ירושלמי), את עקר אם אבל  גידולה, לשליש  משתגיע כלומר
נתקדשה. לא לכן, את íéáðòåקודם ואוסרים מתקדשים מתי – ÇÂÈÄ

ïáläהתבואה? ìBôk eNòiMîועקר בכרם תבואה זרע ואם – ÄÆÅÈÀÇÈÈ
מותר. הכל הלבן , כפול הענבים שנעשו  קודם äLáiLאותה äàeázÀÈÆÈÀÈ

dkøö ìk,בצידה גפן ונטע –ïkøö ìk eìLaL íéáðòå וזרע – ÈÈÀÈÇÂÈÄÆÈÀÈÈÀÈ
úBLc÷úîבצידם, ïðéàהכרם בכלאי  שכתוב ט ):– כב, "פן (דברים ÅÈÄÀÇÀ
mxkdתקדש  z`eaze rxfz xy` rxfd d`lndכל שיבשה ותבואה ,"

אלא זרע" "מלאת עוד  נקראת אינה וענבים "d`eaz",או"obc"צרכה

"ענבים". אלא הכרם" "תבואת עוד נקראים אינם צרכם כל  שבשלו 
קודם  הירושלמי ) גירסת (לפי  או שהשרישה, קודם תבואה גם כן 
"מלאת  בכלל  אינם הלבן, כפול  שנעשו קודם וענבים שליש , שהביאה

לעיל: ששנינו למה הטעם ומכאן  הכרם", ותבואת "izni`nהזרע
) yixyzyn ?zycwzn d`eazאוletk eyriiyn miapre ,(yilyzyn

"oald.( רמב"ם),בישולם כל  ונגמר שהואיל  הסיפא, טעם מבארים ויש
גדל כשהם אלא מתקדשים הכרם כלאי ואין  גדלים, אינם ים שוב

(הר"ש).באיסור

משעה  אלא אינו הכרם בכלאי  ההנאה שאיסור  למדים, נמצאנו ממשנתנו 
הקידוש". "עונת הנקראת: והיא מסויימת, לעונה והענבים התבואה שהגיעה
משייעשו ובכרם משתשליש), (או  משתשריש – בתבואה היא הרי  זו  עונה
את  בארנו שלפיה הרמב"ם, של  שיטתו אמנם זוהי הלבן . כפול  הענבים

אחרת. היא הר "ש שיטת אך משנתנו,

חמדה"). "ארץ פי  (על השיטות שתי  איפוא נפרט הענין באור  ולהרחבת

y"xd zhiy itl הוא שבהם זמנים שלושה בכרם יש למשנתנו), (בפירושו
קידוש. זמני שלושה יש בתבואה גם וכן  מתקדש,

הלבן, כפול  הענבים משייעשו ב) החרצן, משישריש א) הם: בכרם הזמנים
ממאתיים. אחד  הכרם כשיוסיף mixacd:ג) yexitמעיקרו שנשתל החרצן 

וזהו הגרעינים, בהשתרשות מיד  נאסר הזרעים, עם מעיקרא") ("זרוע באיסור 
,"ovxgd yixyiyn" זרוע") מכבר נטוע שהוא בכרם ירק או  תבואה הזורע אולם

כשהגיעו אלא נאסרים, הענבים אין  נאסר, הכל  בזה שגם פי  על אף ובא"),

וזהו  הלבן" "פול לעונת oald"באיסור  letk miaprd eyriiyn" הענבים הגיעו  ואם
נאסרים הם הרי  כלאים בו  נזרעו כך אחר  ורק הלבן , פול לעונת etiqeiykבהיתר

.miiz`nn cg`
תקדש "פן  בכתוב הלשון משינויי נלמדים אלו rxfdזמנים d`lnd תזרע אשר 

mxkd z`eaze."
"rxf"בכד כמונח לכן שקודם משישריש, היינו  הזריעה, משעת משמעו: –

א); כה, פסחים (עיין שהתוספת"d`lnd"הוא משמע –z`lnznd,מתקדשת

miiz`nnהיינו  cg` ztqez;Ð "mxkd z`eaz"על שחל שעה מאותה משמע

הלבן ". כפול "משייעשו חכמים כדברי  שהוא הכרם", "תבואת שם הענבים

מכל בכרם, שנזרעה לתבואה בנוגע אמורים ו "המלאה" ש"הזרע" פי על ואף

עצמו. לכרם בנוגע גם מכאן  למדים מקום

משתשריש, א) הירושלמי ): פי (על  הללו  הזמנים שלשת ישנם בתבואה גם וכן 

כשתוסיף  ג) שבענבים), הלבן " "פול עונת (כנגד הגידול שליש משתביא ב)

בכרם, שנזרעה בתבואה היא שליש בהבאת הקידוש עונת ממאתיים. אחד 

כלאים, באיסור  זריעתה שעיקר  פי על אף משתשריש, נאסרת התבואה אין שאז 

אלא  אינה התבואה של הקידוש עונת גם באיסור , נזרע לא והכרם שהואיל 

עליו חולק יוחנן  ר' אבל (בירושלמי); אושעיא ר' דעת זו  שליש, בהבאת

מעיקרא  "זרועה היא שהרי משתשריש, התבואה נאסרת זה בכגון  שגם וסובר ,

יוחנן ר ' לדעת שגם חמדה") "ארץ בעל (כותב נראה מקום ומכל באיסור ".

הזרוע  נקוב עציץ בהעברת והוא שליש, בהבאת קידוש עונת בתבואה תיתכן 

זריעתה  עיקר התבואה גם זה שבכגון הבאה), במשנה (כמבואר בכרם תבואה

עיון. וצריך שליש, בהבאת תיאסר  ולכן  בהיתר ,

הר "ש שיטת לפי  dfaכן  df miielz d`eazde miaprd oi` שאם הקידוש, לענין

שהתבואה  פי  על  אף הלבן , כפול שנעשו  דהיינו הקידוש, לעונת הגיעו  הענבים

התבואה  אם להיפך או  ממאתיים, אחד  הוסיפה לא או  שליש הביאה לא עדיין

שהגיע  מין אותו  הלבן, כפול  נעשו לא הענבים ועדיין  גידולה, שליש הביאה

שאז השריש, לא עוד השני שהמין  מבמקרה חוץ נאסר, הריהו  הקידוש לעונת

כלל. כלאים עדיין כאן אין  כאילו  זה שהרי  כלל , אוסר  אינו 

א הי "ם רמב ה יטת :ש
mxkaאלא אינה הקידוש עונת –,oald letk miaprd eyriiyn עונת בו ואין 

ממה  נלמד  זה דבר  ממאתיים. אחד בהוספת ולא בהשרשה לא אחרת קידוש
" הכרם".z`eazeשכתוב
d`eazaהיא הקידוש עונת –,yixyzyn הירושלמי לגירסת היינוyilyzyn,או 

.yily `iazynאבל באיסור . מעיקרה שנזרעה בתבואה אמורים? דברים במה
היא  הקידוש עונת מאליו ) שצמח בכרמו  ירק שמצא (כגון  ובא" ב"זרוע

תקדש "פן  שכתוב: ממה נלמד זה דבר ממאתיים. אחד d`lndבתוספת
rxfdשכן ,...""rxfd"משמעו"d`lnd"e ,yixyiyn.ותוספת מילוי  ידי  על משמעה

הן  מיוחדות אלו  עונות עלd`eazlברם המדבר מקרא של וכפשוטו בלבד ,
קודם. הזכרנו  שכבר  כמו  כלל , אלו עונות אין בענבים אבל תבואה,

,dfa df mixeyw d`eazde mxkd ixeqi` לעונת הגיע לא מהמינים שאחד  זמן  וכל
מתקדש. אינו השני המין אף הקידוש,

פי על אף ונשתרשה, בכרם תבואה הזורע הרמב"ם, לדעת גם מקום ומכל 
אסורה התבואה הלבן, כפול להיות עדיין  הגיעו  לא משום opaxcn,שהענבים

יד ). ה, כלאים (הל ' קנס

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîàéñBé éaø:úéòéáMa Bîøk úà òøfL ãçàa äNòî,éðôì äNòî àáeéaøàáé÷ò,øîàå:Lc÷î íãà ïéà ¨©©¦¥©£¤§¤¨¤¨©¤©§©§¦¦¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¨©¥¨¨§©¥
BðéàL øácBlL. ¨¨¤¥¤

Âåéðôlî àöéå íøkä úà òøfL ñpàä,ãòBna elôà BøöB÷.íéìòBtì ïúBð àeä änk ãò?LéìL ãò.ïàkî øúé, ¨©¨¤¨©¤©¤¤§¨¨¦§¨¨§£¦©¥©©¨¥©£¦©§¦¨¥¦¨
CìBäå Bkøãk øöB÷,ãòBnä øçàì elôà.ñpà àø÷ð àeä éúîéàî?ò÷LiMî. ¥§©§§¥£¦§©©©¥¥¥¨©¦§¨©¨¦¤¦§©

Êäàeáz éab ìò íéðôbä úà äìòìòL çeøä,ãiî øcâé.ñðà Bòøà íà–øzî.ïôbä úçz äèBð àéäL Búàeáz, ¨©¤¦§£¨¤©§¨¦©©¥§¨¦§Ÿ¦¨¦¥§Ÿ¤ª¨§¨¤¦¨©©©¤¤

'øë äëìä ïéàå . î"î íéàìë ì"ú ïéðî øçà íøë êîøë àìà éì ïéà êîøë òøæú àì éøîà ïðáøå ,øçà íøë àìå êîøë òîùîã íéàìë êîøë òøæú àì
:àáé÷ò éáøë àìå [ïåòîù éáøë àìå] éñåé.dhinya:åìùë áåùç åðéàå ø÷ôä ìëäù øåîâ ïéð÷ íäá åì ïéà

e.qp`d:åòøæå íøë ìæâù.eiptln `vie:òåøæ àåäùë åéìòáì íøëä øæçù.crena elit` exvewåðéàù øáã øñåà íãà ïéàù ãáàä øáã åðéàù ô"òàå
éñåé àîù àøé àåä íà ð"à .íøëá íéàìë íéé÷îë äàøð àäé àìù ãòåîá øåö÷ì åøéúä ïéòä úéàøî éðôî ë"ôòà ,åìù,ãáàä øáã éåä æà ãòåîá íéúàî ó

åðè÷ìà øåæçàùëìî òøâ àìã ,ùã÷ íéìòáì äøæçù øçàì íééúàî åôéñåä íà íå÷î ìëî åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàã ïøñà àì ñðàäã â"ò óàã
:ùã÷ù ìéòì ïðúã åéðôì çåøä åúøòñ åà.yily créåàøä ïøëù ìò øúåé ùéìùá àìà íéìòåô àöî àì íàù ,íéìòåôä øëùá ùéìù ãò éùøôîã úéà

íøëä úåøéô ïéåùù äîî ùéìù ãò éùøôîã úéàå .íøëá ïéäúùî íéàìëäù ô"òà ïëøãë øöå÷ àìà ïúé àì äæ ìò øúåé ,ãéî íéàìëä øå÷òéù éãë ïúé
:åëøãë øåö÷éù ãò ïéúîé àìà ,ïúé àì òøæä úàåáúå íøëä úåøéô éååù ùéìùî øúåé ,ãéî íéàìëä øå÷òì éãë íéìòåôì ïúé äãùä úàåáúå`xwp izni`n

.qp`éàî øîåìë:äòéøæá åøñàì åìùë áùçäì ñðàä íù ìò íøëä àø÷ð éúî.rwyiynäéäú äòù äúåàî ,ïìæâä ù"ò àø÷éå íøëä ïî íéìòáä íù
:äá òøæéù äî ìë ùã÷éå åìùë äáåùç íøëä

f.dlrlry gexd:àìòìò çåø ïðéîâøúî äøòñ çåø .äøòñù.xecbi:èå÷ìéå êåúçé øîåìë íéøîúá øãåâ åîë.wxia oke:ïôâä úçú [äèåðä].xifgi

`xephxa yexit

ורבי יוסי רבי לדעת שונה כלאים שאיסור  מבואר , ב) פג , (יבמות בתוספות
אוסר שאדם מוצאים אנחנו אחרים באיסורים שהרי אחרים, מאיסורים שמעון
נאסר, זה הרי חברו של בתבשיל חלב או  נבלה הנותן  כגון שלו , שאינו  דבר
(לעיל שנינו  שכן במחשבה, התלוי איסור הוא כלאים שאיסור  לפי הוא והטעם

ו ): xzen,ה, Ð ephwl` el rib`yk :xn`e mxka wxi d`exd","מאתיים הוסיף ואפילו 
הוא  שהטעם ומבארים, זה הסבר  דוחים ויש איסורים. בשאר כן  שאין מה
שנוח  או ברצון, הנעשית פעולה היינו תזרע", "לא בכלאים: שכתוב משום
או חברו , אצל שגדל  ממה לו  ניחא ולא נהנה אדם אין  והרי הדבר, בקיום לו

לעיל. שבארנו כמו "כרמך " שכתוב משום
שסיכך הגפן דין לגבי  שמעון ורבי יוסי  רבי בדברי אמוראים נחלקו בירושלמי 
הואיל אסורה, פנים כל  על  שהגפן סובר , יוחנן  ר' חברו. תבואת גבי  על  בה
אינה  הגפן אף נאסרת התבואה ואין  שהואיל  סובר, אלעזר  ור' שלו , והיא

אלעזר). ר' של  טעמו על  נאמרו שונים (ופירושים "איןm"anxdeנאסרת פוסק:
חבירו, של  תבואתו גבי  על  גפנו המסכך לפיכך שלו . שאינו דבר  מקדש אדם

.d`eazd dycwzp `le eptb yciw ולא תבואה קידש תבואתו, על  חברו גפן סיכך 
ח). ה, כלאים (הל' חברו" גפן קידש

i y y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

המשניות  שתי באות הנוסחאות בכל  ואמנם הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה
בראשן : ומסומן ביחד, d'.הללו 'c

úéòéáMa Bîøk úà òøfL ãçàa äNòî :éñBé éaø øîà– ÈÇÇÄÅÇÂÆÀÆÈÆÈÇÆÇÀÇÀÄÄ
ירקות או תבואה השמיטה,זרע בשנת éðôìבכרמו äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ

BlL BðéàL øác Lc÷î íãà ïéà :øîàå ,àáé÷ò éaø כיון – ÇÄÂÄÈÀÈÇÅÈÈÀÇÅÈÈÆÅÆ
משום  אוסר אדם ואין אחר, של בכרם כזורע זה הרי  הפקר , שהכל 
ולא  הכרם לא זריעתו  ידי על נאסר  לא ולכן שלו, שאינו  דבר  כלאים

הקודמת, שבמשנה לדבריו  וסמך  כראיה זו עובדה יוסי רבי והביא הזרע.
אחד קידש לא חברו , תבואת על חברו  גפן  "סיכך הרמב"ם: פוסק וכן

ח). ה, (כלאים קידש" לא בשביעית, כרמו הזורע זה ומפני מהן,
אם  נאסרו , הגפנים אבל  נאסרו, לא הענבים שדווקא כותב, והר"ש

הפקר. הזמורות שאין  מאתיים, הוסיפו 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שלו ". שאינו דבר  מקדש אדם "אין  בדין  ללמד מוסיפה משנתנו 

íøkä úà òøfL ñpàä,תבואה וזרעו כרם שגזל  ליסטים –àöéå ÈÇÈÆÈÇÆÇÆÆÀÈÈ
åéðôlî;כלאים זרוע כשהוא לבעליו הכרם שחזר האנס, מלפני  – ÄÀÈÈ

שצריך אלא שלו, שאינו  דבר מקדש אדם שאין מותר , הכרם והרי 
בכרמו, כלאים מקיים יהא שלא התבואה, את elôàלקצור  BøöB÷ÀÂÄ

ãòBnaפי על ואף המועד; בחול אפילו  התבואה את הוא קוצר – ÇÅ
מקום  מכל  האבד , בדבר אלא המועד  בחול  מותרת מלאכה שאין

כמקיים  נראה יהא שלא העין , מראית מפני  זו  תבואה לקצור לו התירו
בכרם; íéìòBtìכלאים ïúBð àeä änk ãò מוצא אינו  אם – ÇÇÈÅÇÂÄ

בשכרם, להעלות חייב הוא כמה עד הקצוב, בשכר  שיקצרו  פועלים

הקצירה? את להחיש  LéìLכדי  ãò אמוראים נחלקו  בירושלמי  – ÇÀÄ
ע  אומר  אחד הדבר: ואחדבפירוש הקצוב, השכר על יתר  שליש ד 

הפירות. מדמי שליש עד  ïàkîאומר øúé דורשים הפועלים אם – ÈÅÄÈ
שליש, על יתירה CìBäåתוספת Bkøãk øöB÷לשכור חייב אינו  – ÅÀÇÀÀÅ

יכלתו , כפי  קוצר  עצמו  הוא אלא ãòBnäפועלים, øçàì elôà– ÂÄÀÇÇÇÅ
המועד, לאחר  גם ותימשך הקצירה תשתהה כך ידי על אם אפילו

לקיימם, רוצה שאינו  רואים הכל הכלאים, בקצירת עוסק והוא שהואיל
העין. מראית משום כאן ñpàואין àø÷ð àeä éúîéàîכלומר – ÅÅÈÇÄÀÈÇÈ

בזריעת  לאסרו כשלו שייחשב האנס שם על  הכרם נקרא מאימתי
הכרם;ò÷LiMîכלאים? מן הראשונים הבעלים שם משישתכח – ÄÆÄÀÇ

מבארים  כך הכל. מקדש הריהו בו  וכשזורע כשלו , הכרם נחשב מאז
דחוק, המפרשים כל  של "פירושם כותב: והגר "א המשנה. מפרשי 

הלשון: שיהא ראוי `qp.והיה ly `xwp izni`n הלשון מהו וגם
הנכון  הפירוש  אבל שלו? שיהיה מקודם הוזכר  לא הרי  "מאימתי "?

היינו  שליש, עד לפועל  ליתן  שצריך במשנתנו  ששנינו  שמה הוא,
כשיצא qp`ykדווקא הלכך  אסור, היה בידו שכשהיה חברו, כרם

שזרע  אחר  באדם אבל  הקצירה. את להחיש הבית בעל צריך  מלפניו 
יעקור לא ואם הכלאים, את לעקור  שצריך אמנם הדין  חברו , של  כרמו
מהראוי יותר  לפועלים ליתן  צריך  אינו  אבל  כלאים, כמקיים הריהו

שלו , שאינו דבר אוסר אדם שאין אסור , היה לא שמעולם משום להם,
ולכך באנס דווקא משנתנו  דנה מכאן  יעקור . לו כשיוודע הבית ובעל

שם  משישקע זה? דין  לענין אנס נקרא הוא מאימתי שואלת: היא
מהראוי, יותר לפועלים ליתן  צריך אינו  שישקע קודם אבל הבעלים.

חברו  של כרמו  שזרע אחר כאדם אליהו").שדינו ("שנות

y c e w z a y
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äàeáz éab ìò íéðôbä úà äìòìòL çeøä וכפפה שסיערה – ÈÇÆÄÀÂÈÆÇÀÈÄÇÇÅÀÈ
(תרגום התבואה שבלי גבי  על  הגפנים Ðאת "dxrq gex",א יחזקאל 

– lerlr`ד. gex,(ãiî øcâéביניהן גדר יעשה יסככו (ר "ש),– שלא ÄÀÙÄÈ
גורסים: ויש  התבואה; על  Ðהגפנים cecbi הזמורות את יחתוך כלומר 
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éa ïëå÷ø,Lc÷î Bðéàå øéæçî.úLc÷úî äàeáz éúîéàî?LéøLzMî.íéáðòå?ïálä ìBôk eNòiMî.äàeáz §¥§¨¨©£¦§¥§©¥¥¥¨©§¨¦§©¤¤¦¤©§¦©£¨¦¦¤¥¨§©¨¨§¨
ìk äLáiLdkøö,ïkøö ìk eìLaL íéáðòå–úBLc÷úî ïðéà. ¤¨§¨¨¨§¨©£¨¦¤¨§¨¨§¨¥¨¦§©§

:ïîå÷îì ÷øéäå äàåáúä.ycwn epi`eìáà ïôâä úçú äàåáúä ø÷éòùë åðééä ùã÷îå øñåà ïôâä úçú ìéòì ïðúã àäã ,ùã÷î åðéà øéæçä àì íà
:ùã÷î åðéà ïôâä úçú äèåðå ïôâì õåç úãîåò äàåáúä ø÷éòùë.yixyzynàéáúùî øîåìë ùéìùúùî éñøâã úéàå .ò÷ø÷á íéùøù åèùôúéù äòùî

øîà àðîçøã ùéìù(áë íéøáã):äàåáú éø÷î àì ùéìùî úåçôå íøëä úàåáúå.oald letk eyriyn miapreåòéâä àìù íøëá ÷øé åà äàåáú òøæ íàù
è÷ìå ÷øé åà äàåáú ïãöá òøæå ïáìä ìåôë åùòðù íéáðò ïëå .ùã÷ àì æ"ä ïáìä ìåôë úåéäì íéáðòä åòéâéù íãå÷ òøæä ø÷òå ïáìä ìåôë úåéäì åéáðò

:ùã÷ àì æ"ä ,ùéìùúùî ñéøâã ïàîì ùéìù àéáéù íãå÷ åà ,ùéøùéù íãå÷ òøæä.okxv lk elyay miapre dkxv lk dyaiy d`eazãöá ïôâ òèðå
àø÷ øîàã ,úåùã÷î ïðéà ïëøö ìë [åìùáù íéáðòä] ãöá òøæ åà äëøö ìë äùáéù äàåáúä(áë íéøáã),íøëä úàåáúå òøæú øùà òøæä äàìîä ùã÷ú ïô

áåù åùáéù øçàì ïëå ,òøæ úàìî ììëì åòéâä àì ùéìù åàéáä àìù åà åùéøùä àìù ÷øéå äàåáúå ,íøë úàåáúå òøæ úàìî íù äéäéù ãò ùã÷î åðéà
:íøë úàåáú ïééåø÷ ïðéà ïëøö ìë åìùáù øçàì åà ïáìä ìåôë úåéäì åòéâéù íãå÷ íéáðòå ,òøæ úàìî ïéåø÷ ïðéà

`xephxa yexit

התבואה גבי שעל הגפנים את שלמה ");או  כך("מלאכת  מפרשים ויש
בתמרים" "גודר  כמו  "גודר", הגירסה לפי  Bòøà(ברטנורא ).גם íàÄÅÀ

ñðà, מיד לגדור יכול  ואינו  –øzî בינתיים הוסיף אם אפילו  – ÙÆËÈ
ו). ה, לעיל (עיין ממאתיים ïôbäאחד úçz äèBð àéäL BúàeázÀÈÆÄÈÇÇÇÆÆ

הגפן , ענפי  תחת נוטות היו  לגפן  חוץ הזרועה תבואתו  שבלי  אם –

éa ïëå÷ø, הגפן תחת נוטים היו  הירק עלי  אם –øéæçî את – ÀÅÀÈÈÇÂÄ
למקומם, הירק עלי  את או Lc÷îהשיבולים Bðéàåאוסר ואינו  – ÀÅÀÇÅ

ג): (משנה לעיל  ששנינו  ומה החזירם; לא אם otbdבהנאה zgz
,ycwnכשעיקר אבל הגפן, תחת הירק או התבואה כשעיקר היינו

עלי או  השיבולים שראשי אלא לגפן, חוץ עומד הירק או  התבואה
מקדש אינו הגפן תחת נטו  äàeázברטנורא ).(רא "ש;הירק éúîéàîÅÅÈÇÀÈ

úLc÷úî?בהנאה נאסרת היא מתי  בכרם, שנזרעה תבואה – ÄÀÇÆÆ
LéøLzMî:גורסים ויש  בקרקע. שרשים שתשלח משעה –yilyzyn ÄÆÇÀÄ

התבואה (ירושלמי), את עקר אם אבל  גידולה, לשליש  משתגיע כלומר
נתקדשה. לא לכן, את íéáðòåקודם ואוסרים מתקדשים מתי – ÇÂÈÄ

ïáläהתבואה? ìBôk eNòiMîועקר בכרם תבואה זרע ואם – ÄÆÅÈÀÇÈÈ
מותר. הכל הלבן , כפול הענבים שנעשו  קודם äLáiLאותה äàeázÀÈÆÈÀÈ

dkøö ìk,בצידה גפן ונטע –ïkøö ìk eìLaL íéáðòå וזרע – ÈÈÀÈÇÂÈÄÆÈÀÈÈÀÈ
úBLc÷úîבצידם, ïðéàהכרם בכלאי  שכתוב ט ):– כב, "פן (דברים ÅÈÄÀÇÀ
mxkdתקדש  z`eaze rxfz xy` rxfd d`lndכל שיבשה ותבואה ,"

אלא זרע" "מלאת עוד  נקראת אינה וענבים "d`eaz",או"obc"צרכה

"ענבים". אלא הכרם" "תבואת עוד נקראים אינם צרכם כל  שבשלו 
קודם  הירושלמי ) גירסת (לפי  או שהשרישה, קודם תבואה גם כן 
"מלאת  בכלל  אינם הלבן, כפול  שנעשו קודם וענבים שליש , שהביאה

לעיל: ששנינו למה הטעם ומכאן  הכרם", ותבואת "izni`nהזרע
) yixyzyn ?zycwzn d`eazאוletk eyriiyn miapre ,(yilyzyn

"oald.( רמב"ם),בישולם כל  ונגמר שהואיל  הסיפא, טעם מבארים ויש
גדל כשהם אלא מתקדשים הכרם כלאי ואין  גדלים, אינם ים שוב

(הר"ש).באיסור

משעה  אלא אינו הכרם בכלאי  ההנאה שאיסור  למדים, נמצאנו ממשנתנו 
הקידוש". "עונת הנקראת: והיא מסויימת, לעונה והענבים התבואה שהגיעה
משייעשו ובכרם משתשליש), (או  משתשריש – בתבואה היא הרי  זו  עונה
את  בארנו שלפיה הרמב"ם, של  שיטתו אמנם זוהי הלבן . כפול  הענבים

אחרת. היא הר "ש שיטת אך משנתנו,

חמדה"). "ארץ פי  (על השיטות שתי  איפוא נפרט הענין באור  ולהרחבת

y"xd zhiy itl הוא שבהם זמנים שלושה בכרם יש למשנתנו), (בפירושו
קידוש. זמני שלושה יש בתבואה גם וכן  מתקדש,

הלבן, כפול  הענבים משייעשו ב) החרצן, משישריש א) הם: בכרם הזמנים
ממאתיים. אחד  הכרם כשיוסיף mixacd:ג) yexitמעיקרו שנשתל החרצן 

וזהו הגרעינים, בהשתרשות מיד  נאסר הזרעים, עם מעיקרא") ("זרוע באיסור 
,"ovxgd yixyiyn" זרוע") מכבר נטוע שהוא בכרם ירק או  תבואה הזורע אולם

כשהגיעו אלא נאסרים, הענבים אין  נאסר, הכל  בזה שגם פי  על אף ובא"),

וזהו  הלבן" "פול לעונת oald"באיסור  letk miaprd eyriiyn" הענבים הגיעו  ואם
נאסרים הם הרי  כלאים בו  נזרעו כך אחר  ורק הלבן , פול לעונת etiqeiykבהיתר

.miiz`nn cg`
תקדש "פן  בכתוב הלשון משינויי נלמדים אלו rxfdזמנים d`lnd תזרע אשר 

mxkd z`eaze."
"rxf"בכד כמונח לכן שקודם משישריש, היינו  הזריעה, משעת משמעו: –

א); כה, פסחים (עיין שהתוספת"d`lnd"הוא משמע –z`lnznd,מתקדשת

miiz`nnהיינו  cg` ztqez;Ð "mxkd z`eaz"על שחל שעה מאותה משמע

הלבן ". כפול "משייעשו חכמים כדברי  שהוא הכרם", "תבואת שם הענבים

מכל בכרם, שנזרעה לתבואה בנוגע אמורים ו "המלאה" ש"הזרע" פי על ואף

עצמו. לכרם בנוגע גם מכאן  למדים מקום

משתשריש, א) הירושלמי ): פי (על  הללו  הזמנים שלשת ישנם בתבואה גם וכן 

כשתוסיף  ג) שבענבים), הלבן " "פול עונת (כנגד הגידול שליש משתביא ב)

בכרם, שנזרעה בתבואה היא שליש בהבאת הקידוש עונת ממאתיים. אחד 

כלאים, באיסור  זריעתה שעיקר  פי על אף משתשריש, נאסרת התבואה אין שאז 

אלא  אינה התבואה של הקידוש עונת גם באיסור , נזרע לא והכרם שהואיל 

עליו חולק יוחנן  ר' אבל (בירושלמי); אושעיא ר' דעת זו  שליש, בהבאת

מעיקרא  "זרועה היא שהרי משתשריש, התבואה נאסרת זה בכגון  שגם וסובר ,

יוחנן ר ' לדעת שגם חמדה") "ארץ בעל (כותב נראה מקום ומכל באיסור ".

הזרוע  נקוב עציץ בהעברת והוא שליש, בהבאת קידוש עונת בתבואה תיתכן 

זריעתה  עיקר התבואה גם זה שבכגון הבאה), במשנה (כמבואר בכרם תבואה

עיון. וצריך שליש, בהבאת תיאסר  ולכן  בהיתר ,

הר "ש שיטת לפי  dfaכן  df miielz d`eazde miaprd oi` שאם הקידוש, לענין

שהתבואה  פי  על  אף הלבן , כפול שנעשו  דהיינו הקידוש, לעונת הגיעו  הענבים

התבואה  אם להיפך או  ממאתיים, אחד  הוסיפה לא או  שליש הביאה לא עדיין

שהגיע  מין אותו  הלבן, כפול  נעשו לא הענבים ועדיין  גידולה, שליש הביאה

שאז השריש, לא עוד השני שהמין  מבמקרה חוץ נאסר, הריהו  הקידוש לעונת

כלל. כלאים עדיין כאן אין  כאילו  זה שהרי  כלל , אוסר  אינו 

א הי "ם רמב ה יטת :ש
mxkaאלא אינה הקידוש עונת –,oald letk miaprd eyriiyn עונת בו ואין 

ממה  נלמד  זה דבר  ממאתיים. אחד בהוספת ולא בהשרשה לא אחרת קידוש
" הכרם".z`eazeשכתוב
d`eazaהיא הקידוש עונת –,yixyzyn הירושלמי לגירסת היינוyilyzyn,או 

.yily `iazynאבל באיסור . מעיקרה שנזרעה בתבואה אמורים? דברים במה
היא  הקידוש עונת מאליו ) שצמח בכרמו  ירק שמצא (כגון  ובא" ב"זרוע

תקדש "פן  שכתוב: ממה נלמד זה דבר ממאתיים. אחד d`lndבתוספת
rxfdשכן ,...""rxfd"משמעו"d`lnd"e ,yixyiyn.ותוספת מילוי  ידי  על משמעה

הן  מיוחדות אלו  עונות עלd`eazlברם המדבר מקרא של וכפשוטו בלבד ,
קודם. הזכרנו  שכבר  כמו  כלל , אלו עונות אין בענבים אבל תבואה,

,dfa df mixeyw d`eazde mxkd ixeqi` לעונת הגיע לא מהמינים שאחד  זמן  וכל
מתקדש. אינו השני המין אף הקידוש,

פי על אף ונשתרשה, בכרם תבואה הזורע הרמב"ם, לדעת גם מקום ומכל 
אסורה התבואה הלבן, כפול להיות עדיין  הגיעו  לא משום opaxcn,שהענבים

יד ). ה, כלאים (הל ' קנס

izdw - zex`ean zeipyn
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ח ה נ ש מ ר ו א ב

ש "עציץ  בארנו ושם כארץ", הוא הרי נקוב "עציץ י): (ה, דמאי  במסכת שנינו כבר 

שהוא  הקרקע מן גם יונק בו  והזרוע קטן, שורש  כדי  נקב בו שיש  היינו נקוב"

הכרם. כלאי איסור לענין נקוב עציץ דין ללמד  באה משנתנו עליה. עומד

áe÷ð õéöò,ירק או תבואה מין  בתוכו  שזרע –íøka Lc÷î– ÈÄÈÀÇÅÇÆÆ
הרי הכרם, עבודת של אמות בארבע או  בכרם מונח היה העציץ אם

הכרם. בקרקע זרע כאילו  בהנאה, אוסר  åáe÷ðהוא BðéàLאבל – ÀÆÅÈ
נקוב, שאינו Lc÷îעציץ Bðéà אינו בו, וזרע בכרם הניחו אם – ÅÀÇÅ

מדרבנן איסור בזה יש  מקום ומכל ïBòîL(רמב"ם ).מקדש, éaøåÀÇÄÄÀ
äæå äæ :øîBà,בכרם המונחים נקוב שאינו  ועציץ נקוב עציץ – ÅÆÈÆ

ïéLc÷î àGå ïéøñBàבדיעבד אבל  בהם, לזרוע אסור  לכתחילה – ÀÄÀÀÇÀÄ
כזורע  דינו  אין נקוב בעציץ הזורע שאף מקדשים, אינם בהם, זרע אם

שמעון.בארץ. כרבי הלכה  áe÷ðואין õéöò øéáònä מין הזרוע – ÇÇÂÄÈÄÈ
הגפנים,íøkaירק, תחת באויר  העבירו  אלא בארץ, הניחו שלא – ÇÆÆ

íéúàîa óéñBä íà הוסיף בכרם העציץ את שהעביר בזמן  אם – ÄÄÀÈÇÄ
ממאתיים  אחד שתוספת הזכרנו , וכבר  ממאתיים; אחד שבו  הזרע

שגדלה  התוספת כשיעור חלקים ותשעה תשעים מאה בצמח שהיו היינו 
חלקים, מאתיים בו יש התוספת ועם אבלøeñàבאיסור, הזרע, – È

שאף  מבארים, יש  בקרקע. העציץ הניח שלא כיון  נאסרו, לא הגפנים
שיהא  כדי חכמים שקנסוהו קנס, משום אלא אסור  אינו  שבעציץ הזרע

הכרם בכלאי  טוב").זהיר יום הזרע ("תוספות אין הרמב"ם לדעת אבל 
להעביר שאסור להשמיע, אלא המשנה באה ולא כלל, נאסר  שבעציץ

לא  העביר, אם בדיעבד אבל  ירק. בו  שזרוע נקוב עציץ הכרם בתוך
תחת  הניחו  "ואם מוסיף: הרמב"ם אך  הזרע. לא ואף הכרם נאסר

קידש" זה הרי  ממאתיים, אחד תוספת כדי  בארץ שם ונשתהה הגפן

כג). ה , כלאים שהבאנו (הל' הראשון  כפירוש  נראה המשנה לשון ברם,

ברטנורא ). פי (על

izdw - zex`ean zeipyn

`"iyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

קודם! אחד רגע המשיח ביאת יקרבו החסידות, תורת בהפצת וכשיעסקו

פעמים]. ז' – הד' בבא ולכפול הבבות, ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊË במדרש כמבואר דשמיניֿעצרת, היו"ט ישנו הסוכות חג לבניו 65לאחרי שאמר למלך המשל
פרידתכם"; עלי קשה אחד, יום עוד עמי עכבו מכם "בבקשה

ספירת  לספור מתחילים דפסח ב' שבליל לפי – הדבר וטעם נוסף, יו"ט אין הפסח חג לאחרי אבל
ה"עצרת" שהוא השבועות, חג בא הפסח חג ולאחרי הפסח, לחג המשך הם הספירה ימי וכל העומר,

הפסח  בשבעה"66דחג פעמים בששה פעמים בחמשה "פעמים – החודש בימי קבוע זמן לו אין ,67(שלכן
ספה"ע  של החמישים ביום היא קביעותו ).68אלא

כן, לאחרי גם יפעלו וההתוועדות חסידות שהמאמר להשתדל יש הפסח, חג ונמשך שהולך וכיון
בקיום  בפועל ועשי' וחסידות, נגלה ללמוד – ובפשטות התורה, בלימוד בפועל עשי' בפועל: בעשי'

המצוות.

לעילא" דעצמות 69"עשי' העצמי גילוי יהי' שאז המשיח, לגילוי נזכה – דוקא בפועל עשי' ע"י .
ב"ה. א"ס ומהות

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר ערבית ותפלת המזון ברכת (לאחרי

בריא. קיץ פסח: לאחרי לאחל נוהג הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

לו.65) כט, פינחס לו. כג, אמור בפרש"י הובא
ב.66) פ"ז, שהש"ר ראה
ב.67) ו, ר"ה

רסתצ"ד.68) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
פינחס 69) בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א רע"ב. קח, ח"ג זהר
ב). עח,

המשך מעמוד רה
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éñåä íà ïéàåø ãöéë:íéúàîî ãçà ó

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ש "עציץ  בארנו ושם כארץ", הוא הרי נקוב "עציץ י): (ה, דמאי  במסכת שנינו כבר 

שהוא  הקרקע מן גם יונק בו  והזרוע קטן, שורש  כדי  נקב בו שיש  היינו נקוב"

הכרם. כלאי איסור לענין נקוב עציץ דין ללמד  באה משנתנו עליה. עומד

áe÷ð õéöò,ירק או תבואה מין  בתוכו  שזרע –íøka Lc÷î– ÈÄÈÀÇÅÇÆÆ
הרי הכרם, עבודת של אמות בארבע או  בכרם מונח היה העציץ אם

הכרם. בקרקע זרע כאילו  בהנאה, אוסר  åáe÷ðהוא BðéàLאבל – ÀÆÅÈ
נקוב, שאינו Lc÷îעציץ Bðéà אינו בו, וזרע בכרם הניחו אם – ÅÀÇÅ

מדרבנן איסור בזה יש  מקום ומכל ïBòîL(רמב"ם ).מקדש, éaøåÀÇÄÄÀ
äæå äæ :øîBà,בכרם המונחים נקוב שאינו  ועציץ נקוב עציץ – ÅÆÈÆ

ïéLc÷î àGå ïéøñBàבדיעבד אבל  בהם, לזרוע אסור  לכתחילה – ÀÄÀÀÇÀÄ
כזורע  דינו  אין נקוב בעציץ הזורע שאף מקדשים, אינם בהם, זרע אם

שמעון.בארץ. כרבי הלכה  áe÷ðואין õéöò øéáònä מין הזרוע – ÇÇÂÄÈÄÈ
הגפנים,íøkaירק, תחת באויר  העבירו  אלא בארץ, הניחו שלא – ÇÆÆ

íéúàîa óéñBä íà הוסיף בכרם העציץ את שהעביר בזמן  אם – ÄÄÀÈÇÄ
ממאתיים  אחד שתוספת הזכרנו , וכבר  ממאתיים; אחד שבו  הזרע

שגדלה  התוספת כשיעור חלקים ותשעה תשעים מאה בצמח שהיו היינו 
חלקים, מאתיים בו יש התוספת ועם אבלøeñàבאיסור, הזרע, – È

שאף  מבארים, יש  בקרקע. העציץ הניח שלא כיון  נאסרו, לא הגפנים
שיהא  כדי חכמים שקנסוהו קנס, משום אלא אסור  אינו  שבעציץ הזרע

הכרם בכלאי  טוב").זהיר יום הזרע ("תוספות אין הרמב"ם לדעת אבל 
להעביר שאסור להשמיע, אלא המשנה באה ולא כלל, נאסר  שבעציץ

לא  העביר, אם בדיעבד אבל  ירק. בו  שזרוע נקוב עציץ הכרם בתוך
תחת  הניחו  "ואם מוסיף: הרמב"ם אך  הזרע. לא ואף הכרם נאסר

קידש" זה הרי  ממאתיים, אחד תוספת כדי  בארץ שם ונשתהה הגפן

כג). ה , כלאים שהבאנו (הל' הראשון  כפירוש  נראה המשנה לשון ברם,

ברטנורא ). פי (על

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: סט Baדף ïéøB÷ ïëéä àéðúc ,éáéúéî,התורה בספר -.äøæòa ¥¦¥§©§¨¥¨¦¨£¨¨
á÷òé ïa øæòéìà éaø ו øîàpLחולק ,úéaä øäa øîBà בקריאה ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©

עזרא ג)שקרא ח øòL(נחמיה éðôì øLà áBçøä éðôì Ba àø÷iå'©¦§¨¦§¥¨§£¤¦§¥©©
.'íénä למלכי מלבד בעזרה ישיבה אין שהרי קשה, קמא תנא ולדעת ©¨¦

דוד. àcñç,בית áø øîàåשקראו קמא תנא íéLð,כוונת úøæòa §¨©©¦§¨§¤§©¨¦
לשבת. מותר שבה

ענין: באותו נוסף פסוק הגמרא מפרשת עזרא, בקריאת העיסוק נאמר אגב 
ו) שם ìBãbä'.(שם íéäìàä 'ä úà àøæò Cøáéå':הגמרא מבררת ©§¨¤¤§¨¤¨¡Ÿ¦©¨

'ìBãb' éàî:הגמרא משיבה גידלו. כיצד -,áø øîà óñBé áø øîà ©¨¨©©¥¨©©
BìcbLשהזכירו LøBônäבכך íMa.אותיות ארבע בן שם -ìcéb áø ¤¦§©¥©§¨©¦¥
,øîà את ברכה כל בסוף לומר השני המקדש בבית שתיקן בכך גידלו ¨©

לו)הפסוק טז א' ãòå(דה"י íìBòä ïî ìàøNé éäìà 'ä Ceøa'¨¡Ÿ¥¦§¨¥¦¨¨§©
'íìBòä. ¨¨

גידל: רב דברי על מקשה éîéc,הגמרא áøì éiaà déì øîà,כך לפרש גידל לרב הפירוש àîìéãåמנין ¨©¥©©¥§©¦¦§¦§¨
כרב  LøBônäהוא íMa BìcébL.:הגמרא déìמשיבה øîà כיון זה בפירוש מיאן גידל רב לאביי, דימי רב  ¤¦§©¥©§¨¨©¥

íéìeábaש  LøBônä íL íéøîBà ïéà את שהזכיר יתכן לא לעזרה, חוץ עמד שעזרא וכיון לעזרה. חוץ - ¥§¦¥©§¨©§¦
המפורש. שם

הגמרא: בגבולים,àìåמקשה המפורש שם אומרים אין גידל רב לדעת וכי -áéúkäå(ד שם 'ãîòiå(שם §Ÿ§©§¦©©£Ÿ
,ìcéb áø øîàå ,'øácì eNò øLà õò ìcâî ìò øôqä àøæò,'מגדל' ונשבע BìcbהעםLמהו לה' ¤§¨©Ÿ¥©¦§©¥£¤¨©¨¨§¨©©¦¥¤¦§

LøBônä íMa:הגמרא מתרצת עזרא. כהוראת äúéäלעשות äòL úàøBä את שיעקור לה' שזעקו זו, ©¥©§¨¨©¨¨¨§¨
אסור. מקום בכל אבל מביניהם, הרע יצר

הפסוקים: את לדרוש ממשיכה נאמרהגמרא שם הגדולה כנסת אנשי ד)בתפילת ט ä'(שם ìà e÷òöiå'©¦§£¤
'ìBãb ìB÷a íéäìà.:הגמרא øeîàמבררת éàî:הגמרא משיבה ïðçBé,בזעקתם. éaø àîéúéàå áø øîà ¡Ÿ¦§¨©¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨

àééa àééa,אבוי אבוי -éàä eðééä,זרה עבודה של הרע היצר זהו, הלא -àLc÷îì déáøçàc שהחריב - ¦¨¦¨©§©§©§§¥§¦§¨¨
המקדש, déìëéäìאת dél÷å,היכלו את ושרף -é÷écö eäleëì eäðéìè÷å,הצדיקים כל את והרג - §©§¥§¥¨¥§©§¦§§§©¦¥

ïBäòøàî ìàøNéì eäðéìâàå,מארצם ישראל את והגלה -å הוא זאת כל ïðéaאחר ãwøî ïééãò.ומסיתנו §©§¦§§¦§¨¥¥©§£§£©¦§©¥¥¨
íeìkלכך לא וכי -ïì dézáäéהרע היצר àøâàכדיàlàאת déa éìea÷ì,עליו כשנתגבר שכר לקבל - §§©§¥¨¤¨§©¥¥©§¨

אנחנו ïðéòaאך déøâà àìå ïðéòa eäéà àì.בשכרו ולא חפצים אנו בו לא -à÷úét eäì ìôð כתב - Ÿ¦§¦¨§Ÿ©§¥§¦¨¨©§¦§¨
,úîà da áúk äåäc ,àòé÷øî.לסלקו הדבר שטוב עמם מסכים שה' כלומר ¥§¦¨©£¨§©¨¡¤

dpéî òîL ,àðéðç áø øîà שeä Ceøa LBãwä ìL BîúBç,úîà à כמלך בפיתקא, 'אמת' חתם ולכן ¨©©£¦¨§©¦¨¨¤©¨¨¡¤
תקנותיהם. על וחותם עבדיו עם שמסכים

i"yx

'åâå àøæò êøáéå`pipr `edda Ð
jexa" aizk aegxd iptl `xwiec
eze`a epwiz jk 'ebe "midl` 'd
dkxa lk seqa ycwna xnel meid
ziprz zkqna opixn`ck dkxae

.(`,bi)ïéìåáâádxfrl ueg lk Ð
.oileab ixwàééá àééáoeyl Ð

.`plaewe dwrfäéáøçàã éàä
ùã÷îä úéáìmingx oiywan Ð

dcear ly rxd xvi mcia xqniy
.dxfàøâà éìåá÷ìeze` sekpy Ð

.xky lawpeà÷úéô.azk Ðúîà
.mknr ip` mikqn ,xnelk Ð

בתפילין העניין ד"שם ה' נקרא עליך" הוא באופן גלוי אפילו אצל אומות העולם, כמו שכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 
ויראו ממך".

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zenai(oey`x meil)

:`xnbd daiynàðéc éáì dãäa àìæàc Cädvelgd zaexw ± ©§¨§¨©£¨§¥¦¨
,oic ziaa uelgl zkledyk dil` zeelzdl dkxcyïðaø eäa eøæb̈§§©¨¨

ulgy mi`exd exaqi `ny ,ulegd lr oze` exq`e dizexva
dvelg zxv mb xizdl e`eai dzxv z` xizp m`e ,daexwl

lirl x`eank dxezd on dxeq`y(:n)la` .éàädvelg zxvàìc ©§Ÿ
,àðéc éáì dãäa àìæàexn`ie odipia etilgi `ny yeygl oi`e ¨§¨©£¨§¥¦¨

,ezvelg zaexw z` `ypyïðaø eäa eøæb àìoxqe`l dizeaexwa Ÿ¨§§©¨¨
.ulegd lr

äðùî
dúBçà úà åéçà àNðå ,Bzîáéì õìBçä,dvelgd lyúîedf g` ©¥¦¦§§¨¨¨¦¤£¨¥

`id ixd ,ulegd iptl meail ezy` dltpe,úîaéúî àìå úöìBç¤¤§Ÿ¦§©¤¤
ony meyn ,dvilg dkixv la` .ezvelg zaexw `idy meyn

.el dwewf `ide ,eilr dxeq` dpi` dxezd,BzLà úà Løâîä ïëå§¥©§¨¥¤¦§
úîe ,dúBçà úà åéçà àNðåepnn meail ef zeg` dltpe df g` §¨¨¨¦¤£¨¥

,yxbnd iptläøeèt Bæ éøäezyexb zeg` oky .dvilgd on s` £¥§¨
meain dxeht dexre ,dxezd on 'dy` zeg`' xeqi`a eilr zcner

.dvilge
íáé úøîBL,dnaiiy mail dpiznnyåéçà LcéwLznd dlra ly ¤¤¨¨¤¦¥¨¦
dúBçà úà,lrad zzin xg`l,eøîà àøéúa ïa äãeäé éaø íeMî ¤£¨¦©¦§¨¤§¥¨¨§
Bì íéøîBà,ycwnléçà äNòiL ãò ïzîääNòî Edvilg e` meai §¦©§¥©¤©£¤¨¦©£¤

xeq` okl mcew la` .dzeg` `idy jzqex` jl xzez f`e ,dnaia
y xg`l j` .ezwewf zeg` meyn dzeg`adì õìç[dnail]åéçà ¨©¨¨¦

xg`d,dñðk Bàdzrne ,dzwif drwtBzLà úà ñBðëé`idy §¨¨¦§¤¦§
m` oke .dzeg`ñBðëé äîáéä äúîycwndBzLà úà`idy ¥¨©§¨¨¦§¤¦§

zaygp dzeg` oi` aeye ,dzwif drwt dzzina oky ,dzeg`
.ezwewf zeg`l

m`úîdíáédf caln maii e` uelgiy xg` g` xzep `le ,ipyd ¥¨¨
,dzeg` z` yciwyàéöBédf g`BzLà úà[dnaid zeg`],èâa ¦¤¦§§¥

åz`åéçà úLà`ivei dnaid.äöéìçael dycwzdy ef oky §¥¤¨¦©£¦¨
meyn eilr dxeq` dnaide ,ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`

.dy` zeg`

àøîâ
zne dzeg` z` eig` `ype ezy` z` yxbnd oke :epzpyna epipy

:`xnbd dywn .dxeht ef ixdïëå' éàî,'yxbndoic oi` `ld ©§¥
dxeht dyexb zeg` oky ,eiptl dpypy ulegd oicl dey yxbnd

:`xnbd zvxzn .zvleg dvelg zeg` eli`e ,dvilgn s`àîéà¥¨
dpynd ixaca [xen`-].'Løâîä ìáà'£¨©§¨¥

ïàk ,Lé÷ì Léø øîàef dpyna,éaø äðLxeqi`yäLeøb úBçà ¨©¥¨¦¨¨¨©¦£§¨
`ed,äøBz éøácîxeqi` la` ,dvilgd on s` dxeht okleúBçà ¦¦§¥¨£

äöeìç`ed,íéøôBñ éøácî.znaiizn `le zvleg ok lre £¨¦¦§¥§¦
:epzpyna epipy,'åëå LcéwL íáé úøîBLoa dcedi iax meyn ¤¤¨¨¤¦¥

.dyrn jig` dyriy cr oznd el mixne` ,exn` `xizaøîà̈©
àøéúa ïa äãeäé éaø éøáãk äëìä ,ìàeîLdwif opaxcny xaeqd §¥£¨¨§¦§¥©¦§¨¤§¥¨

od eli`k ezwewf zeaexw z` maid lr zxqe`e ,zeyi`k zaygp
.ezy` zeaexw

:ef dnai oica zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàmaid yciwy dnai ¦©§¨§
jk xg`e ,dzeg` z`eäî ,BzLà äúîepic.Bzîáéaxg`l m`d ¥¨¦§©¦¦§

ezy` zzin xg`l ixdy ,dnaid dzeg`a xzen ezy` dzny
zeg` meyn zg` dry eilr dxq`py xg`n e` ,dzeg` zxzip
zy`k eilr dxeq` `id ixde ,mlerl meai oic dpnn rwt ,dy`
oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .devn mewna `ly g`

:dfeäééåøz éøîàc àðéðç éaøå áøy xg`ly exn` mdipy -äúî ©§©¦£¦¨§¨§¥©§©§¥¨
,eäééåøz éøîàc éqà áøå ìàeîL ,Bzîáéa øzeî BzLàxg`l s`y ¦§¨¦¦§§¥§©©¦§¨§¥©§©§

y.Bzîáéa øeñà BzLà äúî:`xnbd zyxtnàîòè éàî ,àáø øîà ¥¨¦§¨¦¦§¨©¨¨©©§¨
áøc,ezy` zzin xg`l dnaid z` xizndäîáé éàåäc íeMî §©¦©£©§¨¨

äøzeäL,meail dzlitp zryaåz` yciwyk okn xg`l wx ¤§¨§
dzeg`äøñàðdzny xg`l ok lre ,dy` zeg` xeqi`a eilr ¤¤§¨

ezy`äøzeäå äøæçådy` zeg` xeqi`nïBLàøä døézéäì øBæçz §¨§¨§§¨©£§¤¥¨¨¦
.dzlitp zryak meaia

:`ziixan ax lr dywn `xnbdàðeðîä áø áéúîepipy ,`axl ¥¦©©§¨
,`ziixaaìLïéçà äLyíéðLmdnïéàeNðl,úBéçà ézLoae`xy §Ÿ¨©¦§©¦§¦§¥£¨

,dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` `ypäðôeî ãçàåiele ± §¤¨§¤
e ,ieyp did `lúî`edy oae`xéìòaî ãçàdúBéçà,mipa ila ¥¤¨¦©£¥£¨

da äNòådäðôeîoae`x zy` lgxaúî Ck øçàå ,øîàîoerny §¨¨¨§¤©£¨§©©¨¥
,éðMä åéçà,iel iptl meail ezy` d`l mb dltpeäúî Ck øçàå ¨¦©¥¦§©©¨¥¨

d`lBzLàg`d oerny lyåéøçàoae`x zy` lgx ,[xeiv d`x] ¦§©£¨
`idyäîáé dúBàiel iptl dpey`x dltpyúöìBçelàìå ¨§¨¨¤¤§Ÿ

,úîaéúîoerny zzina dzeg` d`l eiptl dltpy xg`l oky ¦§©¤¤
dwiqn .d`l zzin xg`l s`e ,mlerl lgx eilr dxq`p dlra

:dziiyew z` `xnbdéànàå`ld ,iel lr xq`idl dkiynn `id §©©
,äøzeäå äøæçå äøñàðå äøzeäL äîáék éåäézzrya ixdy ¦§¥¦§¨¨¤§¨§¤¤§¨§¨§¨§§¨

,dxq`p okn xg`l wxe el zxzen dzid oiicr oae`xn dzlitp
y dpic ax ixacl ok m`eïBLàøä døézéäì øBæçzzzin xg`l ©£§¤¥¨¨¦

.d`l
÷ézLéà.xac `pepnd axl aiyd `le `ax÷ôðc øúáìxg`l±] ¦§¦§¨©¦§©

,`pepnd ax [`viyøîà,envrl `ax,déì úøîà àì éànà £©©©Ÿ¨§©¥
zhiya `ziixadyàéä øæòìà éaøzhiyk xaeq ax eli`e ,diepy ©¦¤§¨¨¦

.eilr miwlegd minkgcixdøîàoldl dpyna xfrl` iax(.hw), ©¨©
,meail zltep dpi` ,mipa `la zn jk xg`e ezyexb z` xifgnd
eli` ixdy ,eig` lr dxq`p dlran dyexb dzidy onfa oky

e ,meail die`x dzid `l dry dze`a zn didåéìò äãîòL ïåéë¥¨¤¨§¨¨¨
[maid lr-].úéîìBò åéìò äøñàð øeqéàa úçà äòLx`eane ¨¨©©§¦¤¤§¨¨¨¨¦

dyxiby xg`l wxe meail die`x dzid dligzay s`y ,eixaca
g dpi` mewn lkn ,meain drwtedxfgy xg`l dxzidl zxfe

meyn ,meaia zxzen `idy mixaeqe miwleg minkg la` .d`ype
.oey`xd dxzidl xefgz dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnaiy

:evexizn ea xfeg `axøîà øãä`ziixad z` cinrdl oi` ,`ax £©£©
c meyn ,xfrl` iaxkøeîéà[xnel yiy-]ciznøæòìà éaø øîà ¥§¨©©¦¤§¨¨

wx ,zinler dxeq` ,dxzede dxfge dxq`pykyàéæç àìc àëéä¥¨§Ÿ©§¨
meail [die`x-],äìéôð úòLamcew diyexib zrya dxq`p oky ¦§©§¦¨

.meail dltpe dlra znyàéæçc àëéä ìáàmeail,äìéôð úòLa £¨¥¨§©§¨¦§©§¦¨
lreta dxzed dlra oae`x zny dryay `ziixaa iepyd ote`k

,ielléî[ike-]øîàdxfge dxq`p okn xg`l m`y xfrl` iax ¦¨©
oicay epivn `ly oeike .oey`xd dxzidl xefgz `ly dxzede
ink ok m` ,minkge xfrl` iax miwleg [xn`n iabl] `ziixad
mlek itl `ziixad oicay dpin rny `l` ,`ziixad zxaeq
dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnaiy mixne` `le ,dxeq`
xaeq axy xnel xyt` i` ok m`e ,oey`xd dxzidl zxfeg
`ax dyr aehe ,zniiw `pepnd ax ziiyew `linn ,minkgk

.wzyy
:evexiz z` miiwe `ax ea xfg aeyøîà øãä,`axïéàoic ok` - £©£©¦

.minkge xfrl` iax zwelgna ielz `ziixadàéðzäåepipy oky ± §¨©§¨
eiptl dnaid dltpy xg`l eznai zeg` z` ycwnd ,`ziixaa

,meail,øîBà øæòìà éaøy xg`lBzLàa øzeî Bzîáé äúîxake ©¦¤§¨¨¥¥¨§¦§¨§¦§
y xg`l elit` la` .ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpi`äúî¥¨

BzLàe ,eznaia xeq` oiicr.úîaéúî àìå úöìBç äîáé dúBàm` ¦§¨§¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
xaeq axe ,xfrl` iaxk zxaeq mig` dylya lirl `ziixad ok

dpyna eilr miwlegd minkgk(my)zxfgen dyexb mixizne ,
.meaia

ok m` :`xnbd zl`eyàîéìyéqà áøå ìàeîLs`y mixaeqd ¥¨§¥§©©¦
,eznaia xeq` ezy` dzny xg`léøîàc[mixaeq-]øæòìà éaøk §¨§¥§©¦¤§¨¨

,`xnbd daiyn .minkgk `leàîéz eléôàmixaeq mdy,ïðaøk £¦¥¨§©¨¨
oky .eznai zzin xg`l ezy` z` exq` recn mdilr dywi `l

y exaqiéâìtéî÷ àì ïàk ãò[ewlgp `l-]øæòìà éaøc déìò ïðaø ©¨Ÿ¨¦©§¥©¨¨£¥§©¦¤§¨¨
,dexizdeeäééìò øñzéî àì Cìéàå äìéôpîc íeMî àlàzryn ± ¤¨¦§¦§¦¨§¥¨Ÿ¦§©£©§

lr dnaid dxq`p `l meail dzlitp zry `idy lrad zzin
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רלג
miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtzenai

àðéã éáì äãäá àìæàã êäd`lyk Ð,oic zial dnr dzeg` dkilen zvlegileke

lgxlc xaqc `ki`e ,eznai ediipn id irci `l `nlrepiidc ,lgx zxv aiqp ike .ulg

lgxy ixaq edpi`c .aiqp ezvelg zxv :ixn` ,ezvelg zaexw zxv,eed eig` iyp dzxve

.lgxl ulg ixdyàðéã éáì äãäá àìæà àìã éàäzkled dzxv oi` zvleg dnaidyk Ð

dxv zeg` aiqp ik ,jkld .dnropixn` `l Ð

.aiqp ezvelg zeg`

äðùîúîáééúî àìåzeg` dl `iedc Ð

`l dvilgn ,edine .ezvelg,`xhtn

dzeg`c ab lr s`e ,dinw `inx `ziixe`cnc

ixacn `l` dpi` dvelg zeg`c .zniiw

.mixteqùøâîä ïëåoke" i`n :ira `xnba Ð"?
äøåèôd`veic ,dvilgd on s` Ðzeg` meyn

dyexb zeg`e .zniiw ezy`e li`ed ,dy`

`xwie) aizkc ,dxez ixacn"diiga dilr" :(gi

.diigay lk Ðùã÷ù íáé úøîåùon cg` Ð

,mdiptl ef dltpy xg`l dzeg` z` oig`d

dwwfede.oleklïúîäÐ,qepklnzrbt `wc

.dwewf zeg`aäùòî äùòéù ãòeqpkiy Ð

,evlgi e` dnaid z` oig`dxwrzedzwif

.jnnåúùà úà ñåðëé äîáéä äúîelit`c Ð

dzne dqpk.dzeg`a xzen Ðíáéä úî`le Ð

.df `l` g` el xzepäöéìçá åéçà úùà úàå
.`id ezyexb zeg`c ,`l ineai la` Ð

àøîâäãåäé éáøë äëìä,dwif yic Ð

.eilr `xqinl `nil`eåúîáéá åäî
dznc oeik :opixn` in Ðzeg` xeqi` rwt Ð

,dy`xeqi` rwtc ab lr s` ,`nlc e` .`ixye

li`ed ,g` zy` xeqi`a dilr mw ,dy` zeg`

dwewf dzidy drya zg` dry eilr dxq`pe

"dilr `ai dnai" da `xew ip` oi`e ,mailÐ

dl yiy g` zy`k `id ixddxeq`e ,mipa

.eilr zinleráøã àîòè éàîixd ,ixyc Ð

zg` dry eilr dxq`p!äøúåäùzrya Ð

.dzlitpäøñàð.dzeg` df yciwyk Ðøçàå
åéçà úî êë,dzeg` dltpe ,ipyd Ðdzxq`e

ab lr s`e .dwewf zeg` meyn eilr dpey`xl

,"oig` drax`" wxta opzck ,xn`n da carc

lr el ie`e ,ezy` lr el ie` :mixne` lld zia

.eig` zy`åéøçà éðù ìù åúùà äúî êë øçàå
Ðdx`ype.ef xn`n zlraàéä øæòìà éáøÐ

dxifgde dy`d z` yxbnd :"i`ny zia" wxta

li`ed ,xqe` xfrl` iax ,mail zxzen Ð

.g` zyexb xeqi`a zg` dry eilr dcnre

éàæçúéà àì äìéôð úòùáãdlitp inwnc Ð

.dilr `xqzi`åúîáé äúîzeg` ycwn` Ð

.i`w eznaiúöìåç.iq` axe l`enyk Ðãò
øæòìà éáøã äéìò ïðáø éâéìô àì ïàëwxta Ð

,dxifgde dy` yxbn iab `l` "i`ny zia"

,dilr `xqzi` `l jli`e dlitpnc meyn

iigay xeqi`e`kilc ,`zyd .ipdn `l eig`

dlitp zrya da `xew ip` oi` xninle`lc Ð

ycwnc `ziixaa la` .i`ed dlitp zrya

,dilr `xqzi` jli`e dlitpnc ,eznai zeg`

dnai" meai zwif zrya da `xew ip` oi` ixde

.ibilt `l ,"dilr `aiäðùîõåìçú àìÐ

.`xnba `nrh yxtnúåìåòáå úåìåúáúåñåøà
úåàåùðåoia `ki` yxtd i`n :ira `xnba Ð

zeleza,zeqex`lze`eyp oiazeleral?åñøàúé úåàåùðä,oexg`l dray oa wtq oey`xl dryz oa wtq clz `ly .`ed ipy rxfl oey`x rxf oia oigadl meyn `nrhc Ð

oiqexi`ae.ikd xninl `kilåàùðé úåñåøàäå.oey`xd on `xari` `l `dc ,cin Ðõåçäñåøàîäãåäéáùeid dcedia :(`,ai) zeaezkc `nw wxt opzc Ðmicgiindlkde ozgd

da qb eal `diy ick dtegl ozqipk mcewwgvne libx :xnelk Ðdnrzliraa dfn df oiyea eidi `ly Ð.lira `nlc opiyiig ,jkld .devnåñøàúé íéùðä ìëiqei iax Ðze`eyp`

`ly ,jlr `pbilt `da ,edine .oi`eyp eh` oiqexi` opixfb `le ,zxn`wck ,eqx`zi ze`eyp miypd lk :dcedi iaxl xn`w ikde ,i`wdpnl` oia zwlg,dyexblqx`il dpnl` zxzde

dla` ini jezaqx`z `l oi`eypd on dpnl` :il `xiaq `p`e Ð.dla` ini miyly lk
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êä`pic ial dcda `lf`cdnr dzeg` lgx dkilen zvleg d`lyk :qxhpewa yxit Ð

ze`eyp odizy elit` ,dzxv mb dxeq` ikdle dvlg lgxy ixaqc `ki`e ,oic zial

,yxit dlecb dnize .lgxl ulg ixdy ,eid eig` iyp dzxve lgxy ixaq edpi`c ,ixkpl

dzn `d ,zniiw `idy onfa dzeg`ae :oizipzna opz `dcÐ) onwl inp opze !`ixyhn(`,:

ixaq `de ?i`n`e .dzeg`a xzen dzne dl ulg

s` ,oixzen oig`d :opzc ,cere !ulg dzeg`ly

xqzin `lc :cere !`pic ial dicda ilf`c ab lr

`nw wxta opixn`ck ,devna `wec `l` dxv

zenai)g(`,) "oig` drax`" yixa lirle ,(`,fk

,`kdc oizipznl dl iziin zeig`a ligzd iab

qxhpewd yexite .eig`l ze`eyp odipyy epiidc

d`xpe .ixkpl `le eig`l d`eypa zvw ayil yi

ial dicda `lf`c `d :opiqxbc wgvi epiaxl

dvlgc oeike ,uelgl zkledy :yexit ,`picÐ

dzaexw zxv mb exq`e ,ith dyexbl `inc

la` .dexr zxvl `incc ,oig`l d`eypk

d`l `le d`l zxv zvlegykÐd`l `inc `l

dvelg zxv zaexw `idy lgx elit`e ,dyexbl

`le dicda `l iqxb `lc mixtq yie .`ixy

`lc `de `pic ial `lf`c `d :`l` ,dcda

.`lf`àéöåéhba ezy` z`wxta Ð

zenai) "oig` drax`"hk(`,ef"c xninl ira `l

.lirl ziyixtck ,rytc `kdc jd ihernl "`id

äúîeznaia xzen ezy`ipzwc oizipzne Ð

iedc ,ezy` dzn hwp `le ,eznai dzn

ith `zeaxÐ`pz maid zn ipzinl irac icii`

.dnaid dzn inpéàîiedc meyn axc `nrh

dxzedy dnaidrax`" wxtac it lr s`e Ð

zenai) "oig`fk(a,xydxzed `l elit` ax i

dipya xzen dpey`xd dzn :xn`wc ,dlgzkl

Ð`kd la` ,opaxc dwifa `wec epiidÐzeg`

.dxzedc meyn `wec ,`ziixe`c dy`

äùòxn`n dpten da`l` jixhv` `l Ð

zenai) xn`c ,i`ny zian iwet`l

hk(`,dyr hwp :inp i` .xenb oipw dpew xn`n :

zwif oi`c ab lr s`c opireny`l xn`n da

dxenb dipydÐ.ef z` zxqe` ikd elit`

éàîàå'ek dxzedy dnai iediz:dniz Ð

yixa axl `ziixa jdn jixt `lc

zenai) "oig` drax`" wxtgk(`,iaxc ipyile ,

.`kd ipynck ,`id xfrl`øãäxeni` xn`

'ek xfrl` iax xn`cxninl ivn ded izk` Ð

zia" wxta onwl yxtnck xfrl` iaxc `nrhc

) "i`ny`l `nlc `ziixa jda la` ,(`,hw

.ibilt
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.äøeèt Bæ éøä ¯ úîe dúBçà úà åéçàíáé úøîBL ¨¦¤£¨¥£¥§¨¤¤¨¨
àøéúa ïa äãeäé éaø íeMî ,dúBçà úà åéçà LcéwL¤¦¥¨¦¤£¨¦©¦§¨¤§¥¨

éçà äNòiL ãò ïzîä :Bì íéøîBà :eøîà.äNòî E ¨§§¦©§¥©¤©£¤¨¦©£¤
äúî .BzLà úà ñBðëé ¯ dñðk Bà åéçà dì õìç̈©¨¨¦§¨¨¦§¤¦§¥¨
BzLà úà àéöBé ¯ íáé úî .BzLà úà ñBðëé ¯ äîáéä©§¨¨¦§¤¦§¥¨¨¦¤¦§
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,äøñàðå ,äøzeäL äîáék éåäéz ?éànàå .úîaéúî¦§©¤¤§©©¤¡¥¦¨¨¤§¨§¤¤§¨
.÷ézLéà !ïBLàøä døézéäì øBæçz ¯ äøzeäå äøæçå§¨§¨§§¨©£§¤¥¨¨¦¦§¦
øæòìà éaø déì zøîà àì éànà :øîà ÷ôðc øúáì§¨©§¨©£©©©¨¨§©§¥©¦¤§¨¨
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רלד
miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtzenai

ìåáéàä éðôîeqx`zi miypd lk i`de .zelia` Ðmzdc ,`ypil dqex` ihernl e`l Ð

idlya xn`ck ,dcedi iaxn ith liwn iqei iax dpgad iabc .dil `xiaq dcedi iaxk

zenai) "mig` drax`"c `xnb.dilr ibeltl iz` zelia`a `l` ,(`,dlàøîâàìà
éàîà õåìçú àìzxaern dpi` m` ,dyly xg`le Ðdlitd m` e` ,`ypz Ð,`ypz Ð

.dvlg `dcïðçåé éáøã äéúáåéú éåäéú àîéìÐ

`ypze litz `ny uelgz `l ikd meyne

.dvilg dny `l zxaern zvilge ,ef dvilga

äéðéáúåà éî åàìå.(a,dl) oiwxit yixa Ðàîéì
àúáåéú éåäéú éîð àäîi`c dpin `wtpe Ð

`vxzin`ziinw.jd mewiz Ðéàî äùåøâ
øîéîì àëéàdzid m` ,uelgz `l i`n` Ð

`dc ,df ly eig` d`ypy mcew xg`n dyexb

xninl `ki` i`n ,`niiwe dpedkl `id dleqt?
uelgz `l i`n`?éðåæî íåùîlk dl zi`c Ð

`ziixaa `ipzck ,dlra iqkpn dyly

dvlg i`e .oizrnya`l idi`e .ipefn dl zil Ð

ciqtne ,dyly xg`l cr `aqpin ivn.dl

äùåøâå äñåøàdqx`zpy dyexb Ð,dlra zne

oiqexi`d on meail dltpejeza uelgz Ð

`ki` ipefn meyn e`l `kdc .dylyÐ

fexk meyn `le ,lran ipefn dl zil dqex`c

dpedkloiyexb meyn `id dleqt `dc Ð

.i`nwéñåé éáøã íåùî àìàdlerd lk Ð

jeza meail dler dpi`e li`ed efe ,'ek meail

g` zy`a rbti `ny lirl oxn`ck ,dylyÐ

.dvilgl mipwfd iptl dxryd dler dpi`

dvlg i`c ,iywiz `l opgei iaxlei`ce Ð

dvilgl dler dpi` i`dc ,dvilge`l Ð

epipy miyp dnk ixdy ,rnyn dleqt dvilg

,xyt` `lc `kid zenaiizn `le zevleg

xyt`c `kid ,edine .`id dvilg `nl`

.opidyn meail d`xzy cr ipezn`làîéìéà
ïéùåãé÷ ÷ôñwtq ,oiyeciw eig` dl wxf oebk Ð

.dl aexw wtq el aexwúîáééúî àì éàîàÐ

eznai `id i` :jytp dnn maiizzxity Ð

eed oiyeciw e`l i`e ,maiin`nlra zixkp Ð

.aiqpäæéà òãåé ïéàå úåéçà éúùî úçà ùãé÷ù
ùãé÷ ïäî`le zevleg odizy ,zne Ð

rbt `nlc ,ineaiil ivn `lc ,zenaiizn

meaiil dler dpi`c `kd `de .dwewf zeg`a

e`eaiy cr oiznz opixn` `le ,dvilgl dlere

micr.eznai z` exxaieàúùä éëämzd Ð

,`kd la` .dl opirci ded i` ,`id meaiil dler

`xarin `l xn`ie edil` `ai m`in Ð

opigibyndiamaizze?úá åàìã äðè÷ éøä
'åë àéä éøåáòéàjpd lke .dvlg `l jkld Ð

zeg` oebk ,zenaiizn `le zevleg opax exn`c

dexr zxv wtqe ezwewf zeg`e ezvelgmzd Ð

`id meaii za `ziixe`cnc oeik ,jkld .xq`z mlerl ok m`c ,`ed xyt` `lc meyn

xyt`c ,`kd la` .dvlg Ðiiedyl.xzida xacd `vie ,opidyn Ðíéùãç äùìù
íéðåùàøä.dlra zngn `ypdl dleki dpi`y Ðäìòá ìùî úðåæð:dl azk oky Ð

`pfzne iziaa `azi `dz z`"."jizelnx` xbin inei lk iqkpnúðåæð äðéà êìéàå ïàëî
íáé ìùî àìå ìòá ìùî àìz`yp `ly onf lk ,mzdc .dpnl` x`yl dnec dpi`e Ð

ilr lecb eceaky ilra ipelt zngn :zxne`e xg`ljd la` .zepefn dl yi Ð`cib` Ð

mai lyn `le .zepefn lra iqkp lr dl oi` jkitl ,maia.dtegl qpkzy cr Ðãîò
ïéãáezrazy Ð,xeht e` qepk e` :oica.gxaeíáé ìùî úðåæð.dil opiqpwc Ðäëéøö

ïéúîäì.dzin mein miycg dyly dl eidiy cr Ð
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éàîàopgei iaxc `zaeiz iediz `nil`ny meyn uelgz `l `nlc :xn`z m`e Ð

ly cle zxaern `vnz `ny opiyiige ,weyl `ypil dvilg dze` lr jenqz

dyly jezc ,yginl `kil `dlc :xnel yie !mlerd xie`l `viy cr xeht epi` clee ,`niiw

`yi `ly :cere .zerhl `ai `l zxaern `vnz m` ,inp dyly xg`le ,`ypz `l i`ce

.exag zxaern mc`íåùîipefn dl ciqtnc

oizipznc uelgz `l df mrh itl ÐÐdaeh dvr

.ol rnyn `wàìà`ki` i`n dyexb dqex`

xninloeik ,dqex` yiwl yixl :xn`z m`e Ð

:xnel yie ?uelgz `l i`n` ,`xarin `lc

iaxl la` .d`eyp eh` dqex` exfb yiwl yixlc

`kil ,`nlra fexk meyn dteb d`eypc ,opgei

dqex`nc ?dyexb hwp i`n`c :dnize .xfbnl

.jxtinl ivn ded `cixbàø÷`xwnd eilr

dfdiaxn dil iywz yiwl yixl :xn`z m`e Ð

jez zvleg dpi` inp yiwl yixlc :xnel yie !iqei

.meail dler dpi`c meyn ,dyly

úå÷ôñäzenaizn `le zevleg`iddn Ð

zenai) ipy wxtacbk(a,[in] ,

,yciw efi` rcei epi`e zeig` izyn zg` yciwy

la` .jix`dl jixv didy `l` ,jxtinl ivn ded

) "oig` drax`" yixc `iddnek lirl(`,

zenaizn `le zevlegcÐ,jxtinl ivn ded `l

`kd la` ,obrzdle ayil dl oi` mlerlcÐ

lirlc `iddk ,wtqd xxaziy cr oizndl dleki

`iddn ,edine .dylyd xg` cr oizndl dlekiy

) "oig` drax`" wxtac oiyeciw wtqcl lirl(a,

.jxtnl ivn ded

àîéìéàmelk jka oi`e maiizz oiyecw wtq

wtq clepy xninl ira `le Ð

e` dexr zxv `id m` wtq iedc ,dexra oiyeciw

`lÐodizexv zewitqd xninl dil ded ok m`c

ivn ded oiyexib wtqae .zenaizn `le zevleg

.eig` zyexb `id `ny ,zenaizn `lc inwe`l

àäixeari` za e`lc dphwo`nl elit`e Ð

) onwl xfb `lcan(a,dlecb eh` dphwÐipd

dnai oiprl la` ,miyp x`ya dpgad oiprl ilin

Ð.dcenãîògxae oicagxaa e`l Ð

`l dvex oi`e dpbrl dvexy ,ixii` dliaya

zeaezkc `xza wxta `dc .uelgl `le maiil

)fw(a,m`e ,ixxvl yiigc l`enyl dpin jixt

gxa dliayaÐ?ixxvl yginl ol zi` i`n`

.ixii` oenn zngn e` oicxn zngn gxaa `l`

`lc oeikc ,dlg oicd `edc ,gxa `wec e`le

el rxi`y qpe` zngn `l` ,gxa dliayaÐdn

wxta inlyexia xn` `icdae .dlg il dn gxa il

yxity enk `le .dlg oicd `edc "it lr s`"

`de .`l dlg la` ,gxa `wec mzd qxhpewa

) zeaezk yixa `iraca(`,i`n dlg :Ðepiid

`kd la` ,onf zrbda cin dlgyÐqpekl el dedc ,oica cnry xg` dlgymcew xzl`l d

`l` dvxzp `l m` la` ,gxae meail dvxzpa `wec :wgvi epiaxl d`xpe .qpe` el rxi`y

uelglÐ.uelgl `l` maiil eteq oi`c oeik ,main zepefn minkg dl epwziy d`xp oi`

gxa `l la` ,elyn zepefn dl epwz gxa `weceÐ,mailn xg`iy giky `lc meyn ,`l

wxta edine .zepefn dl epwz `l xg`l libxy hren onf meync ,dvxzpe onw dizi`c oeik

zenai) "oig` drax`"cnryk :xn`wc .zepefna aiig inp gxa `l ikc zvw rnyn (a,hk

,xn`n da cara ixii` mzdc ab lr s` .gxa llk xikfn epi`e ,elyn zepefn dl ewqte oica

lirl ziyixtckÐyiyk `l` dyr `ll xn`n da dyr oia wlgl `xaq mey oi` df oiprl

df `le df `l xn`n dyr `l i`c ,oinai ipy`lÐelit` ,df `le df `l ,zepefna aiign

xg` oiprac meyn ,xn`n da cara inwe`l mzd jixhv`e .gxae mail mdn cg` dvxzp

dqpk `ly minkg edeqpwy qpw zngnc d`xp zvwe .xtin ivn ded `lÐ.zepefn dl epwz

) zeaezkc `xza wxta xn`ck .ely dici dyrn oi` `dczepefn dl oi` gxa `lyac ziyixtc i`nle ."dil `caryn `l dici dyrn meyn i`" :(a,fwÐepi` dici dyrnc di`x epi`

jizepefnl jici dyrn i`v dl xn` `ny yegl oi`c ,elyÐaiigin `lc xninl dil ied ith df yexitlc :wgvi epiax xne` ,edine .zepefn dl ewqtie gxaiy cr dil `caryn `l izk`c

.dizepefna
xg`l
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.ìeaéàä éðtîàøîâànL ¯ íaééúz àì àîìLa ¦§¥¨¦¦§¨¨Ÿ¦§©¥¤¨
çà úLà øeqéàa òât à÷å ,àîéi÷ ïa ãìeä äéäé¦§¤©¨¨¤©¨¨§¨¨©§¦¥¤¨
éåäéz àîéì ?éànà ¯ õBìçz àì àlà .àúééøBàc§©§¨¤¨Ÿ©£©©¥¨¤¡¥

:øîàc ïðçBé éaøc àúáeézdîL úøaeòî úöéìç §§¨§©¦¨¨§¨©£¦©§¤¤§¨
?àðîéæ àãç ïðçBé éaøì déðéáúBà éî åàìå !äöéìç£¦¨§¨¦§¦¥§©¦¨¨£¨¦§¨
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.äpeäkä ïî äeìñôîe ,äæøëäa éåä àìå äöéìça©£¦¨§¨¨¥©©§¨¨¦§§¨¦©§¨
íeMî ?øîéîì àkéà éàî äLeøb ,äðîìà çðéz¥©©§¨¨§¨©¦¨§¥©¦
äLeøb äñeøà ,äàeNð çðéz .úBðBæî dì ãéñôîc§©§¦¨§¥©§¨£¨§¨
:àéðúc .éñBé éaøc íeMî àlà ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¤¨¦§©¦¥§©§¨
:Bì øîà ,éñBé éaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦¥¨©

ìL CBúa õBìçì eäî.õBìçz àì :Bì øîà ?äL ©©£§§¨¨©Ÿ©£
àì íàå" :äæ àø÷î åéìò àø÷ ?Cëa äîe õBìçúå§©£©§¨¨¨¨¨¦§¨¤§¦Ÿ
äìBò ¯ íeaéì äìBòä ìk ,íaé ¯ õôç íà àä "õtçé©§Ÿ¨¦¨¥©¥¨¨¨§¦¨
àìå úBöìBç úB÷ôqä :àðpéç áø áéúî .'åë äöéìçì©£¦¨§¦©¦¨¨©§¥§§Ÿ
éànà ,ïéLec÷ ÷ôñ àîéìéà ?úB÷ôñ éàî .úBîaéúî¦§©§©§¥¦¥¨¨¥¦¦©©
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,àéä íeaééå äöéìç úa ¯ Lcé÷ àäc øîàéå eäiìà¥¦¨§Ÿ©§¨¦¥©£¦¨§¦¦
éî ¯ äøaòéà àì àäc øîàéå eäiìà àáé íà àëä̈¨¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©§¨¨¦©§¨¦
éøeaòéà úa åàìc äpè÷ àä ?dì ïðéîaéå déa çbLî©§©¥§©§¦©¨¨§©¨§¨©¦©¦

ìL ïézîäì äëéøö éëä eléôàå ,àéä.íéLãç äL ¦©£¦¨¦§¦¨§©§¦§¨¢¨¦
ïðaø eðzìL ,äîáé :ä íéLãç äLúðBfð ¯ íéðBLàø ¨©¨©§¨¨§¨¢¨¦¨¦¦¦¤

ìòa ìMî àì úðBfð dðéà ¯ Cìéàå ïàkî ,ìòa ìMî¦¤©©¦¨§¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©©
,íáé ìMî úðBfð ¯ çøáe ïéca ãîò .íáé ìMî àìå§Ÿ¦¤¨¨¨©©¦¨©¦¤¦¤¨¨
¯ ìòaî ,dì úéì ¯ íáiî ?éàî ïè÷ íáé éðôì äìôð̈§¨¦§¥¨¨¨¨©¦¨¨¥¨¦©©
,dì úéà :øîà ãç ;àðéáøå àçà áø da éâéìt ?éàî©§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©¦¨
.äeñð÷ àiîLî ,dì úéì :àúëìäå ,dì úéì :øîà ãçå§©¨©¥¨§¦§§¨¥¨¦§©¨§¨¨

ïðaø eðzCBúa íéçà dì eöìçL äîáé : ¨©¨©§¨¨¤¨§¨©¦§
ìLìL ïézîäì äëéøö ¯ äL,íéLãç äL §¨§¦¨§©§¦§¨¢¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zenai(oey`x meil)

ìeaéàä éðtîoiqexi`a xeq` la`y ,zny dlra lr [zela`d-] ¦§¥¨¦
.dgny mda yiy iptn

àøîâ
dyly jeza maiizz `le uelgz `l dnaid :epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .miycgíaééúz àì àîìLamiycg dyly cr ¦§¨¨Ÿ¦§©¥
yeygl yi ixdy ,lrad zzinnànLoey`xd dlran dxarzd ¤¨

e,àîéi÷ ïa ãìeä äéäéda oi`y mipa el yiy g` zy` `id ixde ¦§¤©¨¨¤©¨¨
,meai zevnåc `vnp maiizz m`òât à÷maidçà úLà øeqéàa §¨¨©§¦¥¤¨

àlà .àúééøBàcy epipyy dnõBìçz àìepi` miycg dyly cr §©§¨¤¨Ÿ©§
,oaenéànàmiycg dyly xg`l xxazi m`e ,cin uelgz `l ©©

`ed epzpyn mrhy gxkdae .`ypdl cin xzez zxaern dpi`y
,litz seqal m` elit` dvilg dpi` zxaern zvilgy meyn

lirl yiwl yix ixacke(:dl)dyly jez uelgl dxq` ok lre .
ef dvilg lr jenqze ,litze zxaern `vniz `ny ,miycg

ok m`e .ztqep dvilg `ll weydn mc`l `ypizeàîéìm`d-] ¥¨
epzpynny [xn`påäézúøaeòî úöéìç øîàc ïðçBé éaøc àzáeéz é ¦§¥§§¨§©¦¨¨§¨©£¦©§¤¤

,äöéìç dîLmiycg dyly oiznzy mrh mey oi` eixacl ixdy §¨£¦¨
.uelgzy cr

didzy jka dne :zl`eye dziiyew rvn`a dwiqtn `xnbd
,opgei iax lr `iyew epzpynnàãç ïðçBé éaøì déðéáúBà éî åàìå§¨¦§¦¥§©¦¨¨£¨

àðîéælirl zg` mrt eixac z` xak epigc `l ike ±(:dl)zngn ¦§¨
eixac lr dyw xak ok` :`xnbd daiyn .`ziixad ixac

m`d ,le`yl yi oiicry `l` ,`ziixanàäî àîéìdpynénð ¥¨¥¨©¥
àzáeéz éåäéz.eixac lr ¦§¥§§¨

:`xnbd zvxznàìc meyn ,opgei iax lr epzpynn dywàëä Ÿ¨¨
àîòè eðééä,miycg dyly jez uelgz `lyànLzxaern `id ©§©§¨¤¨

eàäéd,àîéi÷ ïa ãìåzlqtp dpi`e jxevl `ly dzvilg z`vnpe §¥¨¨¤©¨¨
dvelg `idy exaqi dvilgd z` mi`exde ,dvelg oicn dpedkl

,dpedkl dleqteúàöîðåyäpeäkì æBøk dëéøöî äzàicky ± §¦§¥¨©¨©§¦¨¨©§¨
dzid `l dzvilgy dilr fixkdl ekxhvi dpedkl dxizdl

.dvilg
:`xnbd dywndëøöðådxiykdl fexk jixvpy jka dn ± §©§§¨

zvxzn .dvilgd z` dilr xeq`l yi jk meyn ike ,dpedkl
:`xnbdäæøëäa éåä àìå äöéìça éàåäc àkéà àîìcmpyi `ny - ¦§¨¦¨©£©©£¦¨§Ÿ¨¥§©§¨¨

jk meyne ,dfxkdd zrya `le dvilgd zrya egkpy mc` ipa
dvelg `idy exaqiäeìñôîe[delqtie-],äpeäkä ïî`ypiz m`e ©§§¨¦©§¨

jez uelgl dilr exq` ok lr .dpedkl dvelg xizdl e`eai odkl
`le dvilg dkixv ok` `id m`d xxaziy ick ,miycg dyly

.jxevl `ly uelgz
:`xnbd dywnçðézrecn df mrh itläðîìàcr uelgz `l ¦©©§¨¨

dzidy dnaia la` ,miycg dylyäLeøblral d`yipy iptl §¨
meail epnn dltpy df,øîéîì àkéà éàîjeza uelgz `l recne ©¦¨§¥©

zngn odkl dxeq` `id dvilg `ll mb `ld ,miycg dyly
xg` mrh d`ian `xnbd .zerha uelgzy jka dne ,diyexib

,uelgzy cr oizndl dkixv dyexb s` :dyexb zpzndlíeMî¦
úBðBæî dì ãéñôîcdyly jynay oldl x`eai oky .dvilga §©§¦¨§

dvlg m` la` ,eiqkpn dnaid zpefip lrad zzin xg`l miycg
dxeq`y xg`ne .lrad iqkpn zpefip dpi` dfd onfd jeza
`l ,llk zepefn dl eidi `l miycg dyly xg`l cr `ypdl

.xg` mc`n `le dlran
:df mrh lr dywn `xnbdçðézdzidy dnai recn df mrh itl ¦©

äàeNðwx dzidy dnai la` ,miycg dyly cr uelgz `l znl §¨
äñeøàdzid el dqx`zpy mcewe ,znläLeøbn,xg` mc`éàî £¨§¨©

,øîéîì àkéà`id oke ,zepefn dqex`l oi` dvilg `ll mb `ld ¦¨§¥©
oizndl dilr recn ok m`e ,diyexib zngn dpedkl dxeq`
miycg dyly zpzndl xg` mrh d`ian `xnbd .miycg dyly

:dvilglàlà,miycg dyly xg`l cr uelgln oizndl dkixv ¤¨
íeMîenrhéaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòî ,àéðúc .éñBé éaøc ¦§©¦¥§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦

éñBéeeäî ,Bì øîàdnaid oicìL CBúa õBìçìäLzzinn miycg ¥¨©©©§§§Ÿ¨
.dlraBì øîà,iqei iax.õBìçú àì,mc` eze` el xn`,õBìçúå ¨©Ÿ©§§©§

åéìò àø÷ .Cëa äîeiqei iaxäæ àø÷î(h ,f dk mixac),õBtçé àì íà' ©§¨¨¨¨¨¦§¨¤¦Ÿ©§
Flrp dvlge ,'ebe dxrXd FYnai dzlre FYnai z` zgwl Wi`d̈¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§©©§¨§¨§¨©£

,rnyn 'uetgi `l m`' dvilga xn`py dnne .'Flbx lrníà àä ¥©©§¨¦
õôç,maiilíaé`weecy o`kne .maiil ecia ±ìkdnaiäìBòä ¨¥©¥¨¨¨

[die`xd-]äìBò íeaééìoic zia xryläöéìçìutg maid oi`yk §¦¨©£¦¨
dnaiil,'åëdie`x dpi` s` meail die`x dpi`y dnai lk la`

die`x dpi` dlra zzinn miycg dyly jez dnai s`e .dvilgl
iloi` s` ok lre ,meai oic da bdep oi`e zxaern `vnz `ny ,mea

.df onfa uelgl dl
:iqei iax ixac lr dywn `xnbd,àðpéç áø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©¦¨¨
.úBîaéúî àìå úBöìBç úB÷ôqä:`xnbd zxxanéàîodúB÷ôñ ©§¥§§Ÿ¦§©§©§¥

,el`ïéLec÷ ÷ôñ àîéìéàznd g`l eycwzd m`d `ed wtqy - ¦¥¨§¥¦¦
,meail zewewf ode.íeìk Cëa ïéàå ,íaééúz ,úBîaéúî àì éànà©©Ÿ¦§©§¦§©¥§¥§¨§

`id ixd e`l m` oiae znd zy` `id m` oia ,jytp dnn oky
.eig`l zxzenåàì àlàa xaecn [i`ce `l`-]LcéwL ÷ôñznd ¤¨¨¨¥¤¦¥

úBéçà ézLî úçàd`le lgx,Lcé÷ ïäî Bæéà òãBé Bðéàåxg`le ©©¦§¥£¨§¥¥©¥¥¤¦¥
opi`e zevleg odizyy .meail dwewf odn in reci oi` zny
`id lgx m` oky ,wtqn maid lr zexeq`y meyn ,zenaiizn
`id d`l m`e ,ezwewf zeg` `idy meyn eilr dxeq` znd zy`
s` oi` ixde .[xeiv d`x] df mrhn lgx eilr dxeq` znd zy`

,meail die`x odn zg`emewn lknéðz÷`idy,úöìBçoi`e ¨¨¥¤¤
m`e .znd zy` `id in micra xxaziy cr oizndl dl mixne`
die`x dpi`y elit` uelgz miycg dyly jez dnai s` ok

l.meail die`x `id m` xxaziy cr oizndl jxhvz `le ,meai
:`xnbd zvxznàzLä éëäzencl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¥©§¨

`ld .miycg dyly jez dnai oicl df oicíúä,oiyeciw wtqa ¨¨
àäc øîàéå eäiìà àáé íà[z`f z`y-]Lcé÷i`ce ,zndúa ¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©§¨¦¥©

,àéä íeaééå äöéìç,meail mb die`x zvlegd zn`d itly `vnpe £¦¨§¦¦
ok lre ,maid lr dze` mixqe` ep` epzrici oexqg zngny `l`

la` .ef dvilga weyl zxzip zycewny efe ,odizyl uelgiàëä̈¨
s` ,dlra zzinn miycg dyly jez dnaiaøîàéå eäiìà àáé íà¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©

äøaòéà àì àäc[zxaern dpi`y-]dì ïðéîaéå déa çbLî éîike - §¨Ÿ¦©§¨¦©§©¥§©§¦©¨
meail dxeqi` zaiqy s` ixdy .meaia dpxizpe eixaca gibyp
epwizy xg`l mewn lkn ,dxarzp `ny wtqd zngn `id
dpi`y xxazi m` mbe ,i`ce xeqi` df ixd oizndl minkg
dler dpi`y dnai `idy `vnp .epira xeqi`d cenri zxaern

c :dixack dgiken `xnbd .uelgl dl oi` s` ok lre ,meailàä̈
àéä éøeaòéà úa åàìc äpè÷,[xeair za dpi`y-]éëä eléôàå §©¨§¨©¦©¥¦©£¦¨¥

ìL ïézîäì äëéøö.íéLãç äLxeqi` `l` xeqi` wtq df oi`y ixd §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
.i`ce

:dnaid zepefna dpc `ziixadäîáé ,ïðaø eðz`l oiicry ¨©¨¨§¨¨
a ,dvlg e` dnaiizdìLíéðBLàøä íéLãç äLdlra zzin xg`l §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦

î úðBfðeiqkpìLd,ìòaezngn drepn `id df onf jeza ixdy ¦¤¦¤©©
la` .mixg`l `ypdlnàìå ìòa ìMî àì úðBfð dðéà Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©©§Ÿ

.íáé ìMîm`eãîòmaid,ïéãae` dpqpkiy dnaid ezrazy ¦¤¨¨¨©©¦
,dl uelgi,çøáe`dzy eze` miqpew.íáé ìMî úðBfð ¨©¦¤¦¤¨¨

:ohw iptl dltpy dnai zepefn oica dpc `xnbdíáé éðôì äìôð̈§¨¦§¥¨¨
ïè÷maii e` uelgie lcbiy cr el oizndl dkixveî ,(éàî)iqkp ¨¨©¦

díáii`cedì úéìoi`e ,uelgl e` mail ecia oi` ixdy ,zepefn ¨¨¥¨
zepefn oiprl la` .eqpewl daiq meyîd iqkpìòaexary xg`l ¦©©

,dlra zzinn miycg dylyéàî:`xnbd d`ian .dpicda éâéìt ©§¦¥¨
dì úéà øîà ãç .àðéáøå àçà áødcia oi`y meyn ,eiqkpn zepefn ©©¨§¨¦¨©¨©¦¨

.maid licbiy cr weydn mc`l `ypidl e` maiizdløîà ãçå§©¨©
dì úéìiqkpn zpefip dpi`y dnai lkk ,lrad iqkpn zepefn ¥¨

:`xnbd dwiqn .miycg dyly xg`l lraddì úéì ,àúëìäå§¦§§¨¥¨
e ,maid iqkpn `le lrad iqkpn `l zepefnäeñð÷ àiîMîletizy ¦§©¨©§¨

.mdn cg` s`n zepefn dl eidi `le ,ohw mai iptl
:miycg dyly jeza oick `ly dvlgy dnai oica dpc `ziixad

ìL CBúa íéçà dì eöìçL äîáé ,ïðaø eðz,äL`ypdl dxeq` ¨©¨¨§¨¨¤¨§¨©¦§§Ÿ¨
`l` ,dvilgd xg` cin weylìL ïézîäì äëéøöíéLãç äLmein §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zenai(oey`x meil)

ìeaéàä éðtîoiqexi`a xeq` la`y ,zny dlra lr [zela`d-] ¦§¥¨¦
.dgny mda yiy iptn

àøîâ
dyly jeza maiizz `le uelgz `l dnaid :epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .miycgíaééúz àì àîìLamiycg dyly cr ¦§¨¨Ÿ¦§©¥
yeygl yi ixdy ,lrad zzinnànLoey`xd dlran dxarzd ¤¨

e,àîéi÷ ïa ãìeä äéäéda oi`y mipa el yiy g` zy` `id ixde ¦§¤©¨¨¤©¨¨
,meai zevnåc `vnp maiizz m`òât à÷maidçà úLà øeqéàa §¨¨©§¦¥¤¨

àlà .àúééøBàcy epipyy dnõBìçz àìepi` miycg dyly cr §©§¨¤¨Ÿ©§
,oaenéànàmiycg dyly xg`l xxazi m`e ,cin uelgz `l ©©

`ed epzpyn mrhy gxkdae .`ypdl cin xzez zxaern dpi`y
,litz seqal m` elit` dvilg dpi` zxaern zvilgy meyn

lirl yiwl yix ixacke(:dl)dyly jez uelgl dxq` ok lre .
ef dvilg lr jenqze ,litze zxaern `vniz `ny ,miycg

ok m`e .ztqep dvilg `ll weydn mc`l `ypizeàîéìm`d-] ¥¨
epzpynny [xn`påäézúøaeòî úöéìç øîàc ïðçBé éaøc àzáeéz é ¦§¥§§¨§©¦¨¨§¨©£¦©§¤¤

,äöéìç dîLmiycg dyly oiznzy mrh mey oi` eixacl ixdy §¨£¦¨
.uelgzy cr

didzy jka dne :zl`eye dziiyew rvn`a dwiqtn `xnbd
,opgei iax lr `iyew epzpynnàãç ïðçBé éaøì déðéáúBà éî åàìå§¨¦§¦¥§©¦¨¨£¨

àðîéælirl zg` mrt eixac z` xak epigc `l ike ±(:dl)zngn ¦§¨
eixac lr dyw xak ok` :`xnbd daiyn .`ziixad ixac

m`d ,le`yl yi oiicry `l` ,`ziixanàäî àîéìdpynénð ¥¨¥¨©¥
àzáeéz éåäéz.eixac lr ¦§¥§§¨

:`xnbd zvxznàìc meyn ,opgei iax lr epzpynn dywàëä Ÿ¨¨
àîòè eðééä,miycg dyly jez uelgz `lyànLzxaern `id ©§©§¨¤¨

eàäéd,àîéi÷ ïa ãìåzlqtp dpi`e jxevl `ly dzvilg z`vnpe §¥¨¨¤©¨¨
dvelg `idy exaqi dvilgd z` mi`exde ,dvelg oicn dpedkl

,dpedkl dleqteúàöîðåyäpeäkì æBøk dëéøöî äzàicky ± §¦§¥¨©¨©§¦¨¨©§¨
dzid `l dzvilgy dilr fixkdl ekxhvi dpedkl dxizdl

.dvilg
:`xnbd dywndëøöðådxiykdl fexk jixvpy jka dn ± §©§§¨

zvxzn .dvilgd z` dilr xeq`l yi jk meyn ike ,dpedkl
:`xnbdäæøëäa éåä àìå äöéìça éàåäc àkéà àîìcmpyi `ny - ¦§¨¦¨©£©©£¦¨§Ÿ¨¥§©§¨¨

jk meyne ,dfxkdd zrya `le dvilgd zrya egkpy mc` ipa
dvelg `idy exaqiäeìñôîe[delqtie-],äpeäkä ïî`ypiz m`e ©§§¨¦©§¨

jez uelgl dilr exq` ok lr .dpedkl dvelg xizdl e`eai odkl
`le dvilg dkixv ok` `id m`d xxaziy ick ,miycg dyly

.jxevl `ly uelgz
:`xnbd dywnçðézrecn df mrh itläðîìàcr uelgz `l ¦©©§¨¨

dzidy dnaia la` ,miycg dylyäLeøblral d`yipy iptl §¨
meail epnn dltpy df,øîéîì àkéà éàîjeza uelgz `l recne ©¦¨§¥©

zngn odkl dxeq` `id dvilg `ll mb `ld ,miycg dyly
xg` mrh d`ian `xnbd .zerha uelgzy jka dne ,diyexib

,uelgzy cr oizndl dkixv dyexb s` :dyexb zpzndlíeMî¦
úBðBæî dì ãéñôîcdyly jynay oldl x`eai oky .dvilga §©§¦¨§

dvlg m` la` ,eiqkpn dnaid zpefip lrad zzin xg`l miycg
dxeq`y xg`ne .lrad iqkpn zpefip dpi` dfd onfd jeza
`l ,llk zepefn dl eidi `l miycg dyly xg`l cr `ypdl

.xg` mc`n `le dlran
:df mrh lr dywn `xnbdçðézdzidy dnai recn df mrh itl ¦©

äàeNðwx dzidy dnai la` ,miycg dyly cr uelgz `l znl §¨
äñeøàdzid el dqx`zpy mcewe ,znläLeøbn,xg` mc`éàî £¨§¨©

,øîéîì àkéà`id oke ,zepefn dqex`l oi` dvilg `ll mb `ld ¦¨§¥©
oizndl dilr recn ok m`e ,diyexib zngn dpedkl dxeq`
miycg dyly zpzndl xg` mrh d`ian `xnbd .miycg dyly

:dvilglàlà,miycg dyly xg`l cr uelgln oizndl dkixv ¤¨
íeMîenrhéaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòî ,àéðúc .éñBé éaøc ¦§©¦¥§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦

éñBéeeäî ,Bì øîàdnaid oicìL CBúa õBìçìäLzzinn miycg ¥¨©©©§§§Ÿ¨
.dlraBì øîà,iqei iax.õBìçú àì,mc` eze` el xn`,õBìçúå ¨©Ÿ©§§©§

åéìò àø÷ .Cëa äîeiqei iaxäæ àø÷î(h ,f dk mixac),õBtçé àì íà' ©§¨¨¨¨¨¦§¨¤¦Ÿ©§
Flrp dvlge ,'ebe dxrXd FYnai dzlre FYnai z` zgwl Wi`d̈¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§©©§¨§¨§¨©£

,rnyn 'uetgi `l m`' dvilga xn`py dnne .'Flbx lrníà àä ¥©©§¨¦
õôç,maiilíaé`weecy o`kne .maiil ecia ±ìkdnaiäìBòä ¨¥©¥¨¨¨

[die`xd-]äìBò íeaééìoic zia xryläöéìçìutg maid oi`yk §¦¨©£¦¨
dnaiil,'åëdie`x dpi` s` meail die`x dpi`y dnai lk la`

die`x dpi` dlra zzinn miycg dyly jez dnai s`e .dvilgl
iloi` s` ok lre ,meai oic da bdep oi`e zxaern `vnz `ny ,mea

.df onfa uelgl dl
:iqei iax ixac lr dywn `xnbd,àðpéç áø áéúî,`ziixaa epipy ¥¦©¦¨¨
.úBîaéúî àìå úBöìBç úB÷ôqä:`xnbd zxxanéàîodúB÷ôñ ©§¥§§Ÿ¦§©§©§¥

,el`ïéLec÷ ÷ôñ àîéìéàznd g`l eycwzd m`d `ed wtqy - ¦¥¨§¥¦¦
,meail zewewf ode.íeìk Cëa ïéàå ,íaééúz ,úBîaéúî àì éànà©©Ÿ¦§©§¦§©¥§¥§¨§

`id ixd e`l m` oiae znd zy` `id m` oia ,jytp dnn oky
.eig`l zxzenåàì àlàa xaecn [i`ce `l`-]LcéwL ÷ôñznd ¤¨¨¨¥¤¦¥

úBéçà ézLî úçàd`le lgx,Lcé÷ ïäî Bæéà òãBé Bðéàåxg`le ©©¦§¥£¨§¥¥©¥¥¤¦¥
opi`e zevleg odizyy .meail dwewf odn in reci oi` zny
`id lgx m` oky ,wtqn maid lr zexeq`y meyn ,zenaiizn
`id d`l m`e ,ezwewf zeg` `idy meyn eilr dxeq` znd zy`
s` oi` ixde .[xeiv d`x] df mrhn lgx eilr dxeq` znd zy`

,meail die`x odn zg`emewn lknéðz÷`idy,úöìBçoi`e ¨¨¥¤¤
m`e .znd zy` `id in micra xxaziy cr oizndl dl mixne`
die`x dpi`y elit` uelgz miycg dyly jez dnai s` ok

l.meail die`x `id m` xxaziy cr oizndl jxhvz `le ,meai
:`xnbd zvxznàzLä éëäzencl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¥©§¨

`ld .miycg dyly jez dnai oicl df oicíúä,oiyeciw wtqa ¨¨
àäc øîàéå eäiìà àáé íà[z`f z`y-]Lcé÷i`ce ,zndúa ¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©§¨¦¥©

,àéä íeaééå äöéìç,meail mb die`x zvlegd zn`d itly `vnpe £¦¨§¦¦
ok lre ,maid lr dze` mixqe` ep` epzrici oexqg zngny `l`

la` .ef dvilga weyl zxzip zycewny efe ,odizyl uelgiàëä̈¨
s` ,dlra zzinn miycg dyly jez dnaiaøîàéå eäiìà àáé íà¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©

äøaòéà àì àäc[zxaern dpi`y-]dì ïðéîaéå déa çbLî éîike - §¨Ÿ¦©§¨¦©§©¥§©§¦©¨
meail dxeqi` zaiqy s` ixdy .meaia dpxizpe eixaca gibyp
epwizy xg`l mewn lkn ,dxarzp `ny wtqd zngn `id
dpi`y xxazi m` mbe ,i`ce xeqi` df ixd oizndl minkg
dler dpi`y dnai `idy `vnp .epira xeqi`d cenri zxaern

c :dixack dgiken `xnbd .uelgl dl oi` s` ok lre ,meailàä̈
àéä éøeaòéà úa åàìc äpè÷,[xeair za dpi`y-]éëä eléôàå §©¨§¨©¦©¥¦©£¦¨¥

ìL ïézîäì äëéøö.íéLãç äLxeqi` `l` xeqi` wtq df oi`y ixd §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
.i`ce

:dnaid zepefna dpc `ziixadäîáé ,ïðaø eðz`l oiicry ¨©¨¨§¨¨
a ,dvlg e` dnaiizdìLíéðBLàøä íéLãç äLdlra zzin xg`l §Ÿ¨¢¨¦¨¦¦

î úðBfðeiqkpìLd,ìòaezngn drepn `id df onf jeza ixdy ¦¤¦¤©©
la` .mixg`l `ypdlnàìå ìòa ìMî àì úðBfð dðéà Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨¥¨¦¤Ÿ¦¤©©§Ÿ

.íáé ìMîm`eãîòmaid,ïéãae` dpqpkiy dnaid ezrazy ¦¤¨¨¨©©¦
,dl uelgi,çøáe`dzy eze` miqpew.íáé ìMî úðBfð ¨©¦¤¦¤¨¨

:ohw iptl dltpy dnai zepefn oica dpc `xnbdíáé éðôì äìôð̈§¨¦§¥¨¨
ïè÷maii e` uelgie lcbiy cr el oizndl dkixveî ,(éàî)iqkp ¨¨©¦

díáii`cedì úéìoi`e ,uelgl e` mail ecia oi` ixdy ,zepefn ¨¨¥¨
zepefn oiprl la` .eqpewl daiq meyîd iqkpìòaexary xg`l ¦©©

,dlra zzinn miycg dylyéàî:`xnbd d`ian .dpicda éâéìt ©§¦¥¨
dì úéà øîà ãç .àðéáøå àçà áødcia oi`y meyn ,eiqkpn zepefn ©©¨§¨¦¨©¨©¦¨

.maid licbiy cr weydn mc`l `ypidl e` maiizdløîà ãçå§©¨©
dì úéìiqkpn zpefip dpi`y dnai lkk ,lrad iqkpn zepefn ¥¨

:`xnbd dwiqn .miycg dyly xg`l lraddì úéì ,àúëìäå§¦§§¨¥¨
e ,maid iqkpn `le lrad iqkpn `l zepefnäeñð÷ àiîMîletizy ¦§©¨©§¨

.mdn cg` s`n zepefn dl eidi `le ,ohw mai iptl
:miycg dyly jeza oick `ly dvlgy dnai oica dpc `ziixad

ìL CBúa íéçà dì eöìçL äîáé ,ïðaø eðz,äL`ypdl dxeq` ¨©¨¨§¨¨¤¨§¨©¦§§Ÿ¨
`l` ,dvilgd xg` cin weylìL ïézîäì äëéøöíéLãç äLmein §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zenai(ipy meil)

mig`d dl evlg m`eìL øçàìäL,lrad zzinn miycgïéà §©©§Ÿ¨¥
ïézîäì äëéøöcerìL,íéLãç äLmc`l cin z`yip `l` §¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

.weydnéåäy ,xne`ìMäíéLãç äLdpznd lyeøîàLminkg ¡¥©§Ÿ¨¢¨¦¤¨§
md.íáiä úöéìç úòMî àìå ,ìòaä úúéî úòMî¦§©¦©©©©§Ÿ¦§©£¦©©¨¨

:`xnbd dywnèbî àðL éàîeixg` oizndl dy`d dkixvy ©§¨¦¥
oihiba mi`xen` ewlgpe ,xg`l `ypizy cr miycg dyly(.gi)

.el` miycg dyly mipnp iznnúòMî ,øîà áøcdäðéúðly §©¨©¦§©§¦¨
,miycg dyly oiznz hbd,øîà ìàeîLedyly oiznzy ic §¥¨©

miycgúòMîdäáéúkcgiizn epi` dry dze`n oky ,hbd ly ¦§©§¦¨
dxizdl oi` ax zrcl j` .epnn dxarzp `ny yeygl oi`e dnr
yeygl yi oky ,dpizpd zryn miycg dyly exariy xg`l cr
,dipyl hb azk yceg xg`le dpey`xd ezy`l hb azky inl
xg`l `ypidl dpey`xl xizp m`y ,meid eze`a mdipy z` ozpe
xizdl e`eai ,[dhib zaizkn miycg dyly mdy] miycg ipy
xefbl yi dvelga mb ax ixacle .dipyd z` mb onf eze`a
m` ixdy ,dlra zzinn `le dvilgdn miycg dyly oiznzy
`ypidl dlra zzin xg`l miycg dyly dvlgy dnail xizp
jenqa dvlgy dnai mb xizdl e`eai ,dvilgd xg`l cin

.dpznd `ll `ypidl dlra zzinl
:`xnbd zvxzn,àáø øîàmeyn dvelga ok exfb `l,øîBçå ì÷ ¨©¨¨©¨¤

m`úøk øeqéàg` zy` lyzøzäzzinn miycg dyly xg`l ¦¨¥¦©§¨
,dnaiile eig` zy` lr f` `al el xzed oky ,lradåàì øeqéà¦¨

,weyl dnai lyïkL ìk àìdyly xg`l dvelgl xizdl yiy Ÿ¨¤¥
miycg dyly cer oizndl dkixvdl oi`e ,lrad zzinn miycg

.dvilgdn
:epzpyna epipyíéLpä ìk øàL ïëå`l eyxbzp e` epnl`zpy §¥§¨¨©¨¦

:`xnbd zl`ey .miycg dyly odl ediy cr e`ypi `le eqx`zi
äîáé àîìLalrad zzinn miycg dyly cr maiizz `l ¦§¨¨§¨¨

ïøîàãklirl(:`n)ixde ,`niiw oa clea dlran dxarzd `ny , ¦§©¨¨
.mipa el yiy g` zy` xeqi`a maid lr dxeq` `idàlàaøàL ¤¨§¨

éànà íéLpä ìke` lrad zzinn miycg dyly oizndl zekixv ¨©¨¦©©
:`xnbd daiyn .oiyexibdn,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàzekixv ¨©©©§¨¨©§¥

oizndlàø÷ øîàc íeMî(f fi ziy`xa)Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì' ¦§¨©§¨¦§§¥Ÿ¦§©§£
éøçà,'Eeia`l eqegiy in lr `l` dxey dpikyd oi`y o`kne ©£¤

zeyexbd lr ok lr .eia` in reci oi`y in lr `le ,xexa
ick ,miycg dyly oizndl zepnl`deïBLàø ìL Bòøæ ïéa ïéçáäì§©§¦¥©§¤¦

.éðL ìL Bòøæìmiycg dray xg`l ecli m` ,epizni `l m` oky §©§¤¥¦
e` oey`xd lradn `ed cled m` rcp `l miipyd odi`eyipn

.oldl x`eaiy itk ,ipydn
,àáø áéúî,`ziixaa epipyúøBiâå øb Cëéôìefl df mi`eyp eidy ¥¦¨¨§¦¨¥§¦¤

,mzexib iptlìL ïézîäì ïéëéøöíéLãç äLcr mzexib xg`l §¦¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
ixde .efl df aey e`ypiyïéçáäì éàî àëäipyl oey`x oia,àkéà ¨¨©§©§¦¦¨

zvxzn .oizndl dilr recne ,mc` eze`l aey z`yip `ld
:`xnbdàëämixbaàkéà énðick ,dpzndl mrhòøæ ïéa ïéçáäì ¨¨©¥¦¨§©§¦¥¤©
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המשך בעמוד זק

miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtzenai
éåä.'ek exn`y miycg dyly o`kn cnel ied ,xnelk Ðøîà áøã èâî àðù éàîå

äðéúð úòùî,oyi hb dil ded ok m`c ,dnr cgiizp `l daizk zrync ab lr s`e Ð

.dvilg zryn ipnp inp ikd ,opipn dpizp zryn ikd elit`eúøë øåñéàì,mail Ð

.cin miycg dyly xg`l zxzdåàì øåñéàìxg`l zxzenc oky lk `l ,weyl Ð

mein miycg dyly exare li`ed ,cin dvilg

.dzinêòøæìåêéøçàdxey dpikyd oi`y Ð

lr `l`ikde .eixg` qgein erxfy ,mi`ceed

mkn izexae" :(a,k) mixcpa ol `niiw inp

"ia miryetde micxend.`iaeaxr ipa el` Ðøâ
úøåéâåenr ezy`e xiibzpy xb Ðmikixv Ð

`kde .dfn df yextl ,miycg dyly oizndl

`ki` oigadl i`n?.ipye oey`x o`k oi` ixd

åéáàî åúåçà àùé àîù øîà àáøz`yp m` Ð

oey`xl dryz oa `ede ,dclie dyly jez

z` `yie epa `edy xeaqe ,ipy ly eziaa clepe

`ide ,zxg` dy`n el yiy oey`xd dlra za

.a`d on ezeg`åîàî åéçà úùà íáééîåÐ

zenie dy` `yie ,xg` oa oexg`l clz m`y

,mipa `laaiiedpneig` `edy xeaqk ,df

`ly en`n eig` zy` maiin `vnpe ,eia`n

.zxk aiige ,eia`n÷åùì åîà úà àéöåéåm` Ð

,zenie ipyl en` clz `lmixeaqke,epa dfy

.dvilg `la weyl en` `ypzeúà øåèôéå
÷åùì åúîáé,oey`xd eia`n g` el yi m` Ð

,`ed `l` g` my oi`e ,zne mipa el eid `le

epa zy` z`vnpe ,oexg`d oa `edy xeaq `ede

oey`x ly.dvilg `la weyl z`yp el dwewfd

,yginl `ki`c `ed ipdn `cgl zxeibe xb iabe

`ny ,en`n eig` zy` maii `nyl oebk

clzyke ,dzid zxaerndray oay `id dxeaq

dyecwae ,`ed,rxfpeixg` oa clze xefgze

z` df maiie ,mipa `la zenie dy` `yie

oeike .dyecwa rxfp `ed mby xeaqc ,ezy`

`id dpef dixkp mzqe ,dyecwa `ly rxfp dfy

`vnpe ,df ly epa epi` `ny xninl `ki` Ð

.en`n eig` zy` `yepïäá àøå÷ éðà ïìåëáÐ

,maiizdl e` `ypdl minkg exq`y miyp lk

icil e`ai `ly ick ,dexr zpwz oda ip` `xew

.dexrïàëådpznda Ðmiycg dyly ly

zpwz o`k oi` miyp x`yl minkg exq`y

.`ed in oa oigadl ,cled zpwz `l` ,dexríàå
àúéàeygc Ðon ezeg` `yi `nyl minkg

eia`.`id dexr zpwz inp `d Ðàìãòâôìãìå
x`y lk la` .dexra Ðzexq`pd`ki` Ð

`lc envr lrae `id `zpwzerbtl.dexraàä
àåä àøúáì äòáù øái`c Ð`nwn`xari`

znyk`ipnz xae ,`ed `ipnz xac gkzyi` Ð

.iig `l'åë äãìé àéðîúì éîð éà`vexiz Ð

.`edéäúùéà.d`ypy xg`l Ðinp oicd `ede

dcli drayl inp i` ivexzl ivnc`ki` Ð

ycg `xwirn ,`ed `nwl dryz xa xninl

li`ed `l` .ezzin mcew `xari` cg`uxize

wtq `ki` izk`c iwe`e ,`cga dizlinlibq Ð

.ikda diløîàã ïàîì åìéôà,dcp zkqna Ð

."mizek zepa" wxtaéäéåúåôå÷úìíéîéäÐ

.mini ipye miycg dyy ixdåäùî ïéúîúåÐ

.mireay e` reayíéùãç äùìù åìî éëåÐ

xkip zeidl xaer jxcy ,dlra zzin meilÐ

dwcail`xarin i`e .miyp jxck ,diccamiycg dyly eln `lc ,xkpin ded `l izk` `ed `xza xa i`c ,`ed `nw xa i`ce Ð,di`eyiplxqgc.dpizndy edyn `edd dili`e

xkpin ikd xzale xkpin `l.`ed `xza xa i`ce Ðäëåìéäá`id zxaern i` ,gegiz xtra dze` oikilen Ðzewinrne zexkip dizeriqt Ðcledy ,miyp x`yn xzei.dciaknjk

.mipe`bd zaeyza iz`vnäîöò äôçî.ipy dlra iqkpa yxiie ,`ed oey`xd oay epiai `ly ick ,zxaern d`xz `ly Ð'åë ïì íé÷ã àëéäli`ed Ðmrhecle meyn dpznd

ep`yk ,wtq `di `ly ,`edioey`xn zxaern `idy i`ce mirce.'ek dyrz `ny dxfb :ipyne !`ypz Ðéîð äéãéãxefgz `ny ,zxaern ezy` mr ynyi `l Ð,xarzzewegcie

eig`jrnielcpqk ,eipt zxev.dxev el oi`y dfdêåîá êåîá øîàã ïàîì éà.(a,ai zenai) `nw wxta `id `zbelt Ðäñçãekrnny Ðdqgc .yinyz zrya,ugl oeyl Ð

,evgelyjixv :dvilg iab (`,bw) onwl xn`ckdiqgcinl.dirxkläéåìéò ñééç éîð àëä.ytpd bexdl oiekzn mc` oi`y Ðàîéé÷ ä÷éðîìclzyk Ð.ezwipn
éàå
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øçàìoizndl dkixv oi` miycg dylydvilgdy .ulg `wec :mz epiax xn` Ð

la` .dphw `idy dilr giken dpe`inc zp`nna xn`ck ,dilr `a `ly zgken

dyly xg`l maid zn m`Ðd`ial daexw dnai xzeic ,miycg dyly oizndl dkixv

) "i`ny zia" wxta onwl xn`c ab lr s` .d`eyp eh` opixfbc ,dqex`naiw(`,migqtae

) "mixac el`" wxtar(a,eznaiÐ,dpin fifa

ezy`Ðinwe`l oiprl epiid ,dpin fifa `l

`yi `ny dxfb oiprl la` ,miyly cr diytp`

'ek ezeg`Ðd`ial daexw eznai xninl `ki`

.ithéàîdpizp zryn xn` axc hbn `pyÐ

daizk inwn dilr `a `l i`cec ab lr s`Ð

.oyi hb dil dedc ,df hba dxhet did `l ok m`c

) oihibc ipy wxta yxtn `nrhe`ly (`,gi

zg` xvga miyp izy :exn`iefe dxeq` ef

dzid mdipy zaizky mixaeq mlerdy ,zxzen

iab `kde .dyly jez xizdl `aie ,dpizpl jenq

,evlg dzinl jenq odizyy exaqi inp dvilg

zxk xeqi`l :ipyne .dyly jez xizdl `aie

dyly xg` maiil dvex did m`c ,zxzdÐdid

xyt` j`idc ?oky lk `l e`l xeqi`l ,maiin

dnec dfy ,dvilg xg` weyl `ypdl dxq`l

.jk lr mlerd epl ernyi `le ,`lelhi`e `kegl

êòøæìjixg`) "oi`yep" wxta onwl Ðw(a,

`pngx dil xdf`c `xw i`dn yixc

qgiizi `lc ,dgtye dixkp aiqpiz `l :mdxa`l

.dxza jrxføâzxeibexbc rnyn o`kn Ð

mcewn d`ypyk mixqe`k `lce ,zxeiba xzen

.mxeql exfgi `lcïìåëá'ek `xew ip`Ð

olek oeyl hwpe ,i`w cegl dnai`Ðmeyn

oia ,ze`eyp oia zeqex` oia ,zenai lka ixii`c

dyly jez dvlg m` .weyl `ypdl e` maiizdl

Ð.miycg dyly oizndl zekixv olek

ïéúîúå`ypze edyn,edyn `wec e`l Ð

ly mini dyly oizndl dkixvy

.rxfd zhilw

íúñ`niiw dwipnl zxaernoeyny epiax Ð

xne` did xfrl` oa oerny iax ly epwf

`lc meyn .`ypil zxzen zwpin dyexbc

`caryn"it lr s`" wxta opixn`ck ,wipdl

)dyxbzp (a,hp zeaezkÐd`xp oi`e .dtek epi`

`nrhc xninl ira dedc i`nl `dc ,mz epiaxl

`qgic meyn e` ,lcpq meynÐwelig did `l

,`nrh i`dl oicd `ede .dyexbl dpnl` oia

dpnl` :cere .cala mrhdn `l` ea xfeg epi`c

draz e` ,dyer ipi`e zipefip ipi` dxn` i` ,dteb

dzaezkÐzezl`ya wqet oke ,`caryn `l

.dpnl` `py `le dyexb `py `lc i`g` axc
iax
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,`ed `l` g` my oi`e ,zne mipa el eid `le

epa zy` z`vnpe ,oexg`d oa `edy xeaq `ede

oey`x ly.dvilg `la weyl z`yp el dwewfd
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àøáòéî àîìã àáñðéî éàåxkrine ,dzcil xg`l Ð.arxa dxal dlhwe ,dalg dilr

äéì àñîñîî.ezlik`n Ðìòá äì áäé àìdixa e`lc meyn Ð.`edäéðéòáúéìå
íéùøåéì.oey`x lra ly Ðïéã úéáì àáì äùåá äùàÐ.dpa liaya miyxei reazle

äðá úà úâøåäå.arxa dpa zn dgxk lr Ðúåñåøà åäðéð éä úåìåúá åäðéð éä`d Ð

m` dnai dleza dl zgkyn ikidc ,`id `cg

dqex` `l?øîà÷ éëäipzz `l ,xnelk Ð

`cg dlek `l` ,ilin ixz rnync ,zg`e zg`

zg`e zeleza zg` :yxtnw iyexte .ipzw

elnx`zpy oebke ,zeleraon oia eyxbzp e`

,oi`eypd on oia ,zeleza epiidc ,oiqexi`d

.zelera epiidcéñåé éáøë äëìäixyc Ð

rxfl yginl `kile li`ed ,`ypil zeqex`

d`eype ,oey`x`le iqei iax hwpc i`de .qx`il

dqex` ixy inp dcedi iax `dc ,dcedi iax

iqei iaxc meyn `l` ,`icda `ypilewenip

.enräéìò âéìô äàãéçéã ììëî`nw `pz Ð

zeqex` zg` eqx`zi `le e`ypi `l xn`c

lk qx`il zeqex` elit` xq`c ,zeleza zg`e

`ypil okymiaxc `nzq e`le ,`id d`cigi Ð

:opiqxb ikd .`idàéðúäå ïéà.`zegipa Ðäôåãø
dia` ziaa dcnr ezzinl jenq mbe .dlibx Ð

.`id zxaern xninl `kilc ,daexn onfåà
ñòë äì äéäù.dyniy `le Ðäø÷òxwrpy Ð

.dly m`d dlhpe ,dngxúéðåìéàirnn Ð

dn`diewlxry ipniq dl oi`e ,`id.micceåà
ãìéì äéåàø äðéàùe` `nq [zngn] iiezi`l Ð

.ilegïéúîäì úåëéøö ïìåëdpi`y exfbc Ð

.die`x eh` die`xàîøëã àúéðúîîÐ

zipypyxfg dpyn dze` zngn ,dpaia mxka

.eaäðáéá íøëázexey zexey miayei eidy Ð

oirk.mxkdùç àìäéçîé÷ì`edy dnl Ð

xnelk ,eitn `ivene ogeh.exeaicløçàå íúñ
àéä ú÷åìçî êëiqei iax dlr eblti` `dc Ð

.dcedi iaxeíúñ êë øçàå ú÷åìçîoia Ð

mzqy oia ,mdn cg`a cin dixg` mzqy

ozp :oebk .xcqd eze`a zxg` zkqna dixg`

"lfebd"a `nw `aaa zwelgnc ,ravl xnv

dpynd lk :(`,er) `rivn `aaa mzqe ,(a,w)

,dcedi iaxk ol mzqe ,dpezgzd lr eci:xn`c

'ek d`ivid lr xzi gayd m`.mzqk dkld Ð

ú÷åìçî êë øçàå íúñ.oizipzn ik Ðèé÷ðî
ipeltk dkld ,zeweqt zekld epnn hwln Ð
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éáøeqx`zi miypd lk xne` iqei) oiaexira Ðfn(`,`wec zeqex` elit`c qxhpewa yxit

e`ypi la` .eqx`ziÐqxb i`c .d`xp oi`e .d`eyp eh` dqex` iqei iax xfbc ,`l

cin `ypile qx`il xizn iqei iax dtecxc `ziixaaÐok m`,iqei iaxc` iqei iaxc `iyw

dpi`y eh` dtecx d`eyp xfbinl dil dedc oky lk ,d`eyp eh` dqex` elit` xfb `kdc

dcedi iax dtecxc `ziixaa qxb elit`e !dtecx

Ðmewn lkngken ikidc ,`iywin" wxta

dilr bilt d`cigic `xnbae "ede`ivedy

iax `ed oizipznc `nw `pze ,dtecxc `ziixan

iqei iaxk `ed dtecxc xi`n iax `nlc ?xi`n

`ypil la` ,qx`il `l` ixy `lc ,oizipzncÐ

iax xn`wc miycg dyly oizndl zekixve ,`l

qx`il la` ,`ypiln :epiid ,xi`nÐ,ixy cin

inp ikd ,oizndl zekixv `nzq ipzwc ab lr s`e

zenai) "oig` drax`" wxta ipzwiab (`,dl

oizndl zekixv dzetne dqep`e dieaye zxeib

`wec epiid jgxk lre .dcedi iax ixac ,`nzq

iax `kd ixy d`eyp elit` qx`ilc ,`ypil

iax dia xcdc `xnba gken ikid :cere .dcedi

zekixv olek ipzwc ,`nxkc oizipznn opgei

?ixy qx`il la` ,xn`w `ypil `nlc .oizndl

inp ixy iqei iaxc ,o`k [i"yx yxity] enk d`xpe

`l` dcedi iax` bilt `le ,`ypil dqex`

di`x `iady dn ,edine .dicegl leai`a

iaxn ith dpgada lwinc iqei iaxl opirnyc

) "oig` drax`" wxt seqa dcedi(myÐdpi`

meyn ,lwin dqep`e zxeiba `nlcc ,di`x

) lirl opixn`ck ,xarzz `ly zktdzncdl(`,.

`ziixane .d`eyp eh` dqex` xfb mlerl la`

,iqei iax da qxb i` wcwcl leki did dtecxc

dtecx oi`y eh` dtecx d`eyp elit` xfb `lc

Ð`de .d`eyp eh` dqex` xfb `lc oky lk

,dcedi iax hwp `le ,iqei iaxk opgei iax wiqtc

oiey mdipyc oeikÐiqei iaxk weqtl `ay meyn

qxhpewa yxitck iqei iax hwp e` .leai`a mb

`xnba dibnyk :xn`z m`e .enr ewenipc meyn

)bn onwl(`,miypd lk xne` iqei iax `ni` :

i`ne ?oigadl iqei iaxl dil zile :jixte ,e`ypi

,`wec e`l miypd lkc `nip !dil `iyw

`xwirnc ,ze`eyp` `le ,i`w `wec zeqex``e

`l` i`w ied `lc ,`wec "lk" ied `l inp

:xnel yie !`ypil elit` ixy zeqex`c ,ze`eyp`

oia xity i`we ,`wec lk ied `zydc ,inc `lc

rnync weicdy `l` ,ze`eyp` oia zeqex``

eqx`ziÐe`ypi ,oi`Ðmiyp lM` i`w `l ,`l©¨

lk` oizipznc `hyt la` .cegl ze`eyp` `l`

onwl ipzwc ,mz epiaxl dyw la` .i`w miyp

dyly mdl ediy cr e`ypi `l oleke :`ziixaa

.miypd lk enk zeqex` elit` rnyn .miycg

epiax xn`e .miypd lkl oleke oia wlgl wgece

xizn iqei iax dtecxc `ziixaa qxbc :mz

il qxb `le ,qx`ileh` dqex` iqei iax xfbe .`yp

qxb edlekac ,mixtqd wegnl `ed wgece .d`eyp

.ixy d`eyp elit` qx`ilc ,cere .`ypiläëìäiqei iaxk) "ede`ivedy in" wxta `dc ,dcedi iaxk opiqxb `le Ðen oiaexir(a,xi`n iax :opgei iax xn` ici` xa awri iax xn`w

dcedi iaxeÐiqei iaxe dcedi iax ,dcedi iaxk dkldÐiqei iaxe xi`n iax xnel jixv oi`e ,iqei iaxk dkldÐweqtl opgei iax jixhvi`cn illk ipdl edpzilc wiice .iqei iaxk dkld

dcedi iaxk dkld qxb i`e .dilr bilt d`cigic ab lr s` ,iqei iaxkÐ.dilr biltc iqei iaxn iwet`l ,dcedi iaxk dkld weqtl jixhvi` xityíúñ`id zwelgn jk xg`em`e Ð

) dvia zkqn yixa opixn` `de :xn`za(`,!'ek zay axrn dliap dzid `l m` xn`we ,`tiqa dcedi iax biltc ab lr s` ,'ek oirelcd oikzgn :opzc .oerny iaxk `pz ol mzq zay iab :

xenb mzq aiyg `lc idpc :xnel yieÐmewn lkn) "oii `ivend" wxta :xn`z m`e .cigi iabl miaxk aiygopgei iax xn`de ?xeq` oiekzn oi`y xac opgei iax xaq ine :jixtc (a,`t zay

) xifpa `nzqc ?`iyew i`ne !wxeq `l la` qtqtne steg xifp :opze ,dpyn mzqk dkldan(`,) dviac ipy wxta `zbeltebk(`,zkqnc `nw wxta xn` izkqn ixzae ,sevxwe cexiw iab

) dxf dcearzwelgn jk xg`e mzqa elit` ,mzqk dkld dil zi` opgei iaxc xninl `kile !dpynl xcq oi` (`,fÐzwelgn jk xg`e mzq opgei iaxc `ail` `icda `kd xn`w `dc

izkqn ixza la` ,mzqk dkld oi`c opgei iax dcen zwelgn jk xg`e mzqa i`cec :xnel yie !`idÐol zi` `nzqnc meyn opgei iaxc `nrhe .mzqk `zkldc opgei iaxl dil zi`

oi`e dpynl xcq oi` izkqn ixzac edl zi` i`xen` x`y ,edine .yexita d`xpy cr ewqtn iax ea xfgy xnel epl oi`c ,zwelgn jk xg`e mzq `le ,`ed mzq jk xg`e zwelgnc xninl

) "zebb lk" wxtac :xn`z m`e .mzqk `zkldwxtac dpyn mzqn iziine dpyn mzqk dkld opgei iax xn` `de :jixte .Eaxir `l oia Eaxir oia ,oerny iaxk opgei iax wqt (`,av oiaexir¥§¥§

) "oelg"er my(a,gn ied xacd dfae ,eaxira xfb `lc `l` dpi` opgei iaxl `iyew xwirc :odk oxd` epiax axd uxize !zwelgn jk xg`e mzq epiide ,ylya zwelgn ,mzq jk xg`e zwel

) "ede`ivedy in"a zexivgdn my(a,) dxf dcear zkqnc `nw wxt seqac ,dyw edine .dxifba ibilt `l "zebb lk" wxta la` ."oelg" wxta mzqe`k(`,l`eny wqt ,miza zexiky iab ,

!xi`n iaxk ikd xza `pz ol mzqc ab lr s` ,iqei iaxk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zenai(ipy meil)

yeygl yi `ypiz m`eäøaòéà àîìcipyd dlran [xarzz-] ¦§¨¦©§¨
dzcil xg`løkòîe[xkrzie-]dáìçwepil cled lkei `le ¦©©£¨¨

,dpnnåc `vnpdéì äìè÷.arxa [dpa z` zbxedy-] §¨§¨¥
:`xnbd dywnéëä éàezy`aénð déãécyinyz xeq`l epl yi ¦¨¥¦¥©¥

zvxzn .mpa zenie dalg xkrzie xarzz `ny ,zwpin `idyk
oaa :`xnbddéãécdalg xkrzi m` oky ,jkl yeygl oi` ¦¥
déì àñîñîî[eplik`z-]áìçå íéöéáa.zeni `le §©§§¨¥§¥¦§¨¨

,ok m` :`xnbd dywnénð dãécdly dpa z` zwpinyk mb ± ¦¨©¥
xarzz m` s` `ld .dz`yl exq` recn ,oey`xd dlran

ixdy ,oad zeni `l dalg xkrzie ipydndéì àñîñîî§©§§¨¥
[eplik`z-].áìçå íéöáadlran dl clepy oaa :`xnbd zvxzn §¥¦§¨¨

ewipdl lkez `le dalg xkrzi m` ,oey`xddì áäé àìdìòa Ÿ¨¥¨©©
zenie ,epa epi`y meyn alge mivia el zepwl ick minc ipyd

.arxn
:`xnbd dywníéLøBéì déðéòaúéìåreazl dy`l dl yi `ld ± §¦§§¦¥§§¦

iqkpn mlhile oey`xd dlra iyxein algde miviad inc z`
miaeb a`d zn m`e ,epa z` oefl aiegn a`d ixdy ,dyexid

:`xnbd zvxzn .eiqkpn,ïéc úéáì àáì äLBa äMà ,éiaà øîàyie ¨©©©¥¦¨¨¨Ÿ§¥¦
`ypiz m`e ,dpa liaya dlra iyxei z` razz `l `ny yeygl

,dalg xkrzie xarzz `nyå`idy `vnpdða úà úâøBä.arxa §¤¤¤§¨
miycg dyly oizndl zekixv miypd lk :epzpyna epipy

,`ypidle qx`zdln,úBìeòa úçàå úBìeúa úçàzeyexb zg` ©©§§©©§
:`xnbd dywn .zeqex` zg`e ze`eyp zg` ,zepnl` zg`eéä¥

eäéð[od in-],úBñeøà eäéð éäå úBìeúaixdy ,`ed jd epiid `ld ¦§§¥¦£
,znl zqxe`n dzid ok m` `l` meail letz dlezay okzi `l
aezkzy ic `ld ,odizy z` aezkl dpynd dkxved recne

:zeywdl yi ok enke .dqex`l dpeekdy oiap jkne dlezaeäéð éä¥¦
,úBàeNð eäéð éäå ,úBìeòad`yip m` oky ,`ed jd epiid `ld - §§¥¦§

:`xnbd zvxzn .dlera `id ixd,äãeäé áø øîàzg`' ok` ¨©©§¨
oicl yexit `ed `l` ,envr ipta oic epi` 'zeqex` zg`e ze`eyp

e ,mcewdeìîøàúpL 'úBìeòa úçàå úBìeúa úçà' ,øîà÷ éëä̈¥¨¨©©©§§©©§¤¦§©§§
[epnl`zp-],eLøbúpL Bàxnelkïéae` epnl`zpy zeleza ¤¦§¨§¥

eyxbzp,ïéñeøéàä ïîeïéáeyxbzp e` elnx`zpy zeleraïî ¦¨¥¦¥¦
,ïéàeOpä.miycg dyly oizndl zekixv ©¦¦

`ly xne`e ,minkg ixac lr wleg dcedi iaxy ,epzpyna epipy
,miycg dyly oizndl eyxbzp e` epnl`zpy zeqex` lr exfb
meyn `ed dxifbd mrh ixdy .cin `ypidl odl xzen `l`

,xaerd in ly rcp `le xarzz `ny yygdmiiw epi` df yyge
el dqex` wx dzid m` la` ,oey`xl d`eyp dzidy ote`a `l`
eyxbzp e` epnl`zpy ze`eypd lr mbe .epnn dxarzp `l i`cea
qx`zdl odl xzen la` ,odi`eyipl cr `l` oizndl exfb `l
wx m` la` ,xen`d yygd miiw ipyl `ypiz m` wx oky .cin
iaxk xaeq iqei iax mbe .epnn xarzz `l i`cea el qx`zz
zexzen ze`eype cin `ypidl zexzen zeqex`y ,dcedi
[meyn-] eh` zeqex` lr exfb minkg zrcl la` .cin qx`zdl

.oi`eyip eh` oiqexi` lr exfb oke ,ze`eyp
:ef zwelgna dkldl wqtp ji` dpc `xnbdìò àì øæòìà éaø©¦¤§¨¨Ÿ¨

[`a `l-]déçkLà .àLøãî éáìxfrl` iax [`vn-]éqà éaøì §¥¦§§¨©§§¥§©¦©¦
eøeîà éàî ,déì øîà[exn` dn-]déì øîà .àLøãî éáa ïðaøiax ¨©¥©¨©¨¨§¥¦§§¨¨©¥

,iq`ïðçBé éaø øîà éëä,yxcnd ziaaéñBé éaøk äëìä ¨¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥
`ypidl zexzen zeqex`de ,cin qx`zdl zexzen ze`eypdy

:xfrl` iax el xn` .cindéìò âéìt äàãéçéc ììkîgken m`d ± ¦§¨¦¦¨¨¨¦£¥
epzpyna `nw `pzdy iqei iaxk dkldl wqty opgei iax ixacn
zekixv ze`eyp oiae zeqex` oiay xaeqe ,iqei iax lr wlegy
oky .miax `le cigi `ed ,oiqexi`l oiae oi`eyipl oia oizndl

xk `le mzenk dkld zwqtp dzid miax zrc ef dzid eli`ia
,iq` iax el xn` .iqeiïéà.cigi `ed `nw `pz ok` - ¦

:cigi zrc `id `nw `pz zhiyy eixacl di`x `ian iq` iax
àéðzäå,`ziixaa epipy oky -äúéäL éøädy`däôeãø[dlibx-] §¨©§¨£¥¤¨§¨§¨

Cìéìdi`eyip xg`läéáà úéáìzen iptl ax onf mbe ,zxg` xira ¥¥§¥¨¦¨
,dia` ziaa dzid `l` enr dzdy `l dlrañòk dì äéäL Bà¤¨¨¨©©

dzidyk dlra mr [daixn-]dìòa úéáa,enr dyniy `leBà §¥©§¨
äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,ïéøeñàä úéáa Leáç dìòa äéäL¤¨¨©§¨¨§¥¨£¦¤¨¨©§¨¨¥¤

,ynyl leki epi`yäìBç àéä äúéäL Bàmr ynyl dlki `le ¤¨§¨¦¨
,dlraäìétäL Bàdxaer z`dìòa úúéî øçà`idy okzi `le ¤¦¦¨©©¦©©§¨

,epnn zxaernäø÷ò äúéäL Bà,dngx xwrpyBà`idyBà äð÷æ ¤¨§¨£¨¨§¥¨
úéðBìéà Bà äpè÷,dcile xeair zepa opi`yãìéì äéeàø dðéàL Bà §©¨©§¦¤¥¨§¨¥¥

oi` el` mipte` lkay elit` ,mq e` ileg zngn oebk ,xg` mrhn
`id ixd ,oey`xd dlran dxarzd `ny yygäëéøöïézîäì §¦¨§©§¦

ìL.øéàî éaø éøác .íéLãç äLm`y meyn ,el` lk lr exfby §Ÿ¨¢¨¦¦§¥©¦¥¦
.xarzdl zeie`xy miyp mb xizdl e`eai cin `ypidl odl xizp

øézî äãeäé éaøel`d miypd lka,ãiî àNpéìå ñøàéìxfb `le ©¦§¨©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨
`pzd `ed xi`n iaxy ixd .clil zeie`xd miyp meyn odilr
zeie`xd eh` clil zeie`x opi`y el` miyp lr exfby xaeqd
zhiy ef oi`y `vnp .d`eyp eh` dqex`a mb xfb ok meyne ,clil

.cala cigi zhiy `l` miax
:zxg` `ziixa meyn ea xfg opgei iaxøæç ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©

ïðçBé éaø Ba`xnbd .`nw `pzk wqte ,iqei iaxk wqty dnn ©¦¨¨
:ezxfg mrh z` zyxtnéà ,óñBé áø øîàok`déa øãä[ea xfg-] ¨©©¥¦£©¥

,opgei iaxdéa øãä àîøëc àúéðúnîdzpypy `ziixad meyn ± ¦©§¦¨§©§¨£©¥
.ea xfg dpaia mxkaïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

ïlek ,äðáéa íøka íéîëç étî ézòîL ,ä÷Bøa[miypd lk-] §¨¨©§¦¦¦£¨¦©¤¤§©§¤¨
ìL ïézîäì úBëéøöíéLãç äL,odiyexib e` odilra zzin xg`l §¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

zeie`xd eh` odilr exfby meyn ,clil zeie`x opi`y el` elit`e
.clil

:ezxfg mcew opgei iax ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
dén÷ì úìééò ék ,à÷éøæ éaøì äéîøé éaø[eiptl `eazyk-]éaøc ©¦¦§§¨§©¦§¦¨¦¨§©§©¥§©¦

déì éîø eäaà,[el dywz-]éî[ike-]ïðçBé éaø øîàyéaøk äëìä ©¨§¦¥¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦
,éñBézxzen d`eype cin `ypidle qx`zdl zxzen dqex`y ¥

.cin qx`zdlïðçBé éaø øîàäåy envräðLî íúñk äëìälka §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨
,mewnåixdïðz,mzqa diepyy epzpynaàìå eàNpé àì íéLpä ìk ©§©¨©¨¦Ÿ¦¨§§Ÿ

ìL íäì eäiL ãò eñøàúéúBìeòa úçàå úBìeúa úçà ,íéLãç äL ¦§¨§©¤§¨¤§Ÿ¨¢¨¦©©§§©©§
envr ixac z` xzq ji` ok m`e .zeqex` zg`e ze`eyp zg` 'eke

.iqei iaxk wqte
déì øîà,dinxi iaxl `wixf iaxdéçî÷ì Lç àì àä Cì àîøc- ¨©¥¦§¨¨¨Ÿ©§¦§¥

oian epi` ,xnelk ,egnw z` yibxn epi` ef dxizq jl dywdy in
epzpyn oky .eitn `ivene ogeh `edy mixeaicd z`øçàå íúñ§¨§©©

,àéä ú÷Bìçî Ckiaxe iqei iax ixac mi`aen dkynda ixdy ¨©£¤¦
,df oic lr miwlegy dcediedf ote`a.íúñk äëìä ïéàwqt ok lr ¥£¨¨¦§¨

:eixack giken `wixf iax .`nw `pzk `le iqei iaxk opgei iax
cixd,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àtt áø øîàz`aen mcewyk `weecy ©¨©©¨¨§¦¥¨©¦¨¨

ú÷Bìçîmi`pzCk øçàåa odn zg` dhiy zipypäëìä ,íúñ ©£¤§©©¨§¨£¨¨
,íúñkz` d`iady xg`l ef dhiyk dpynd dnzqy jkn oky ¦§¨

dhiyd ly dnrh xzei dl xazqdy d`xp dpey`xd dhiyd
a oic dpyna dpyp mcew m` la` .dipydCk øçàå íúñd`aed §¨§©©¨

ú÷Bìçî,df oica.íúñk äëìä ïéàzhiy d`aed epzpyna s`e ©£¤¥£¨¨¦§¨
iax wqt ok lre ,mzqa dzpypy `nw `pz zhiy xg`l iqei iax

.iqei iaxk opgei
:dkldd zrxkda mipey millk d`ian `xnbdéîzñîéaø ìéæàå C ¦§§¦§¨¦©¦

déònL íeçð éaøc déôúkà eäaàlr ezkilda jnqp eda` iax ± ©¨©©§¥§©¦©©¨¥
megp iax dide ,eyny megp iax itzkdépéî àúëìä ìéæàå èéwðî§©¥§¨¦¦§¨¨¦¥
.zeweqt zekld epnn rneye hwln -dépéî àòaiax eze` l`y - §¨¦¥

dpyna dzpyp mcew m` ,megpCk øçàå ú÷Bìçîda dzpyp ©£¤§©©¨
a zxg` dhiyéàî ,íúñ.dkldd `iddéì øîà,eda` iaxäëìä §¨©¨©¥£¨¨

.íúñk:el`y ceréàî ,ú÷Bìçî Ck øçàå íúñ.dkldd `idøîà ¦§¨§¨§©©¨©£¤©¨©
déì,eda` iax.íúñk äëìä ïéàyiyk :el`y ceràîúñ ¥¥£¨¨¦§¨§¨¨

ïéúéðúîc,zwelgn `ll mzq dpyn -àúééøáa ú÷Bìçîe- §©§¦¦©£¤§¨©§¨
,zwelgna df oic iepy `ziixaaeéàî.dkldd `iddéì øîàiax ©¨©¥

,eda`íúñk äëìäz`aen m` :el`y cer .dpynú÷Bìçîmi`pz £¨¨¦§¨©£¤
ïéúéðúîa[dpyna-]àúééøáa àîúñedhiyk znzeq `ziixade - §©§¦¦§¨¨§¨©§¨

,df oica zwelgn d`ian `le cala zg`éàî.dkldd `idøîà ©¨©
déì,eda` iax ¥
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zenai(ipy meil)

yeygl yi `ypiz m`eäøaòéà àîìcipyd dlran [xarzz-] ¦§¨¦©§¨
dzcil xg`løkòîe[xkrzie-]dáìçwepil cled lkei `le ¦©©£¨¨

,dpnnåc `vnpdéì äìè÷.arxa [dpa z` zbxedy-] §¨§¨¥
:`xnbd dywnéëä éàezy`aénð déãécyinyz xeq`l epl yi ¦¨¥¦¥©¥

zvxzn .mpa zenie dalg xkrzie xarzz `ny ,zwpin `idyk
oaa :`xnbddéãécdalg xkrzi m` oky ,jkl yeygl oi` ¦¥
déì àñîñîî[eplik`z-]áìçå íéöéáa.zeni `le §©§§¨¥§¥¦§¨¨

,ok m` :`xnbd dywnénð dãécdly dpa z` zwpinyk mb ± ¦¨©¥
xarzz m` s` `ld .dz`yl exq` recn ,oey`xd dlran

ixdy ,oad zeni `l dalg xkrzie ipydndéì àñîñîî§©§§¨¥
[eplik`z-].áìçå íéöáadlran dl clepy oaa :`xnbd zvxzn §¥¦§¨¨

ewipdl lkez `le dalg xkrzi m` ,oey`xddì áäé àìdìòa Ÿ¨¥¨©©
zenie ,epa epi`y meyn alge mivia el zepwl ick minc ipyd

.arxn
:`xnbd dywníéLøBéì déðéòaúéìåreazl dy`l dl yi `ld ± §¦§§¦¥§§¦

iqkpn mlhile oey`xd dlra iyxein algde miviad inc z`
miaeb a`d zn m`e ,epa z` oefl aiegn a`d ixdy ,dyexid

:`xnbd zvxzn .eiqkpn,ïéc úéáì àáì äLBa äMà ,éiaà øîàyie ¨©©©¥¦¨¨¨Ÿ§¥¦
`ypiz m`e ,dpa liaya dlra iyxei z` razz `l `ny yeygl

,dalg xkrzie xarzz `nyå`idy `vnpdða úà úâøBä.arxa §¤¤¤§¨
miycg dyly oizndl zekixv miypd lk :epzpyna epipy

,`ypidle qx`zdln,úBìeòa úçàå úBìeúa úçàzeyexb zg` ©©§§©©§
:`xnbd dywn .zeqex` zg`e ze`eyp zg` ,zepnl` zg`eéä¥

eäéð[od in-],úBñeøà eäéð éäå úBìeúaixdy ,`ed jd epiid `ld ¦§§¥¦£
,znl zqxe`n dzid ok m` `l` meail letz dlezay okzi `l
aezkzy ic `ld ,odizy z` aezkl dpynd dkxved recne

:zeywdl yi ok enke .dqex`l dpeekdy oiap jkne dlezaeäéð éä¥¦
,úBàeNð eäéð éäå ,úBìeòad`yip m` oky ,`ed jd epiid `ld - §§¥¦§

:`xnbd zvxzn .dlera `id ixd,äãeäé áø øîàzg`' ok` ¨©©§¨
oicl yexit `ed `l` ,envr ipta oic epi` 'zeqex` zg`e ze`eyp

e ,mcewdeìîøàúpL 'úBìeòa úçàå úBìeúa úçà' ,øîà÷ éëä̈¥¨¨©©©§§©©§¤¦§©§§
[epnl`zp-],eLøbúpL Bàxnelkïéae` epnl`zpy zeleza ¤¦§¨§¥

eyxbzp,ïéñeøéàä ïîeïéáeyxbzp e` elnx`zpy zeleraïî ¦¨¥¦¥¦
,ïéàeOpä.miycg dyly oizndl zekixv ©¦¦

`ly xne`e ,minkg ixac lr wleg dcedi iaxy ,epzpyna epipy
,miycg dyly oizndl eyxbzp e` epnl`zpy zeqex` lr exfb
meyn `ed dxifbd mrh ixdy .cin `ypidl odl xzen `l`

,xaerd in ly rcp `le xarzz `ny yygdmiiw epi` df yyge
el dqex` wx dzid m` la` ,oey`xl d`eyp dzidy ote`a `l`
eyxbzp e` epnl`zpy ze`eypd lr mbe .epnn dxarzp `l i`cea
qx`zdl odl xzen la` ,odi`eyipl cr `l` oizndl exfb `l
wx m` la` ,xen`d yygd miiw ipyl `ypiz m` wx oky .cin
iaxk xaeq iqei iax mbe .epnn xarzz `l i`cea el qx`zz
zexzen ze`eype cin `ypidl zexzen zeqex`y ,dcedi
[meyn-] eh` zeqex` lr exfb minkg zrcl la` .cin qx`zdl

.oi`eyip eh` oiqexi` lr exfb oke ,ze`eyp
:ef zwelgna dkldl wqtp ji` dpc `xnbdìò àì øæòìà éaø©¦¤§¨¨Ÿ¨

[`a `l-]déçkLà .àLøãî éáìxfrl` iax [`vn-]éqà éaøì §¥¦§§¨©§§¥§©¦©¦
eøeîà éàî ,déì øîà[exn` dn-]déì øîà .àLøãî éáa ïðaøiax ¨©¥©¨©¨¨§¥¦§§¨¨©¥

,iq`ïðçBé éaø øîà éëä,yxcnd ziaaéñBé éaøk äëìä ¨¥¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥
`ypidl zexzen zeqex`de ,cin qx`zdl zexzen ze`eypdy

:xfrl` iax el xn` .cindéìò âéìt äàãéçéc ììkîgken m`d ± ¦§¨¦¦¨¨¨¦£¥
epzpyna `nw `pzdy iqei iaxk dkldl wqty opgei iax ixacn
zekixv ze`eyp oiae zeqex` oiay xaeqe ,iqei iax lr wlegy
oky .miax `le cigi `ed ,oiqexi`l oiae oi`eyipl oia oizndl

xk `le mzenk dkld zwqtp dzid miax zrc ef dzid eli`ia
,iq` iax el xn` .iqeiïéà.cigi `ed `nw `pz ok` - ¦

:cigi zrc `id `nw `pz zhiyy eixacl di`x `ian iq` iax
àéðzäå,`ziixaa epipy oky -äúéäL éøädy`däôeãø[dlibx-] §¨©§¨£¥¤¨§¨§¨

Cìéìdi`eyip xg`läéáà úéáìzen iptl ax onf mbe ,zxg` xira ¥¥§¥¨¦¨
,dia` ziaa dzid `l` enr dzdy `l dlrañòk dì äéäL Bà¤¨¨¨©©

dzidyk dlra mr [daixn-]dìòa úéáa,enr dyniy `leBà §¥©§¨
äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,ïéøeñàä úéáa Leáç dìòa äéäL¤¨¨©§¨¨§¥¨£¦¤¨¨©§¨¨¥¤

,ynyl leki epi`yäìBç àéä äúéäL Bàmr ynyl dlki `le ¤¨§¨¦¨
,dlraäìétäL Bàdxaer z`dìòa úúéî øçà`idy okzi `le ¤¦¦¨©©¦©©§¨

,epnn zxaernäø÷ò äúéäL Bà,dngx xwrpyBà`idyBà äð÷æ ¤¨§¨£¨¨§¥¨
úéðBìéà Bà äpè÷,dcile xeair zepa opi`yãìéì äéeàø dðéàL Bà §©¨©§¦¤¥¨§¨¥¥

oi` el` mipte` lkay elit` ,mq e` ileg zngn oebk ,xg` mrhn
`id ixd ,oey`xd dlran dxarzd `ny yygäëéøöïézîäì §¦¨§©§¦

ìL.øéàî éaø éøác .íéLãç äLm`y meyn ,el` lk lr exfby §Ÿ¨¢¨¦¦§¥©¦¥¦
.xarzdl zeie`xy miyp mb xizdl e`eai cin `ypidl odl xizp

øézî äãeäé éaøel`d miypd lka,ãiî àNpéìå ñøàéìxfb `le ©¦§¨©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨
`pzd `ed xi`n iaxy ixd .clil zeie`xd miyp meyn odilr
zeie`xd eh` clil zeie`x opi`y el` miyp lr exfby xaeqd
zhiy ef oi`y `vnp .d`eyp eh` dqex`a mb xfb ok meyne ,clil

.cala cigi zhiy `l` miax
:zxg` `ziixa meyn ea xfg opgei iaxøæç ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©

ïðçBé éaø Ba`xnbd .`nw `pzk wqte ,iqei iaxk wqty dnn ©¦¨¨
:ezxfg mrh z` zyxtnéà ,óñBé áø øîàok`déa øãä[ea xfg-] ¨©©¥¦£©¥

,opgei iaxdéa øãä àîøëc àúéðúnîdzpypy `ziixad meyn ± ¦©§¦¨§©§¨£©¥
.ea xfg dpaia mxkaïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

ïlek ,äðáéa íøka íéîëç étî ézòîL ,ä÷Bøa[miypd lk-] §¨¨©§¦¦¦£¨¦©¤¤§©§¤¨
ìL ïézîäì úBëéøöíéLãç äL,odiyexib e` odilra zzin xg`l §¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

zeie`xd eh` odilr exfby meyn ,clil zeie`x opi`y el` elit`e
.clil

:ezxfg mcew opgei iax ixac lr `iyew d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
dén÷ì úìééò ék ,à÷éøæ éaøì äéîøé éaø[eiptl `eazyk-]éaøc ©¦¦§§¨§©¦§¦¨¦¨§©§©¥§©¦

déì éîø eäaà,[el dywz-]éî[ike-]ïðçBé éaø øîàyéaøk äëìä ©¨§¦¥¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦
,éñBézxzen d`eype cin `ypidle qx`zdl zxzen dqex`y ¥

.cin qx`zdlïðçBé éaø øîàäåy envräðLî íúñk äëìälka §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨
,mewnåixdïðz,mzqa diepyy epzpynaàìå eàNpé àì íéLpä ìk ©§©¨©¨¦Ÿ¦¨§§Ÿ

ìL íäì eäiL ãò eñøàúéúBìeòa úçàå úBìeúa úçà ,íéLãç äL ¦§¨§©¤§¨¤§Ÿ¨¢¨¦©©§§©©§
envr ixac z` xzq ji` ok m`e .zeqex` zg`e ze`eyp zg` 'eke

.iqei iaxk wqte
déì øîà,dinxi iaxl `wixf iaxdéçî÷ì Lç àì àä Cì àîøc- ¨©¥¦§¨¨¨Ÿ©§¦§¥

oian epi` ,xnelk ,egnw z` yibxn epi` ef dxizq jl dywdy in
epzpyn oky .eitn `ivene ogeh `edy mixeaicd z`øçàå íúñ§¨§©©

,àéä ú÷Bìçî Ckiaxe iqei iax ixac mi`aen dkynda ixdy ¨©£¤¦
,df oic lr miwlegy dcediedf ote`a.íúñk äëìä ïéàwqt ok lr ¥£¨¨¦§¨

:eixack giken `wixf iax .`nw `pzk `le iqei iaxk opgei iax
cixd,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àtt áø øîàz`aen mcewyk `weecy ©¨©©¨¨§¦¥¨©¦¨¨

ú÷Bìçîmi`pzCk øçàåa odn zg` dhiy zipypäëìä ,íúñ ©£¤§©©¨§¨£¨¨
,íúñkz` d`iady xg`l ef dhiyk dpynd dnzqy jkn oky ¦§¨

dhiyd ly dnrh xzei dl xazqdy d`xp dpey`xd dhiyd
a oic dpyna dpyp mcew m` la` .dipydCk øçàå íúñd`aed §¨§©©¨

ú÷Bìçî,df oica.íúñk äëìä ïéàzhiy d`aed epzpyna s`e ©£¤¥£¨¨¦§¨
iax wqt ok lre ,mzqa dzpypy `nw `pz zhiy xg`l iqei iax

.iqei iaxk opgei
:dkldd zrxkda mipey millk d`ian `xnbdéîzñîéaø ìéæàå C ¦§§¦§¨¦©¦

déònL íeçð éaøc déôúkà eäaàlr ezkilda jnqp eda` iax ± ©¨©©§¥§©¦©©¨¥
megp iax dide ,eyny megp iax itzkdépéî àúëìä ìéæàå èéwðî§©¥§¨¦¦§¨¨¦¥
.zeweqt zekld epnn rneye hwln -dépéî àòaiax eze` l`y - §¨¦¥

dpyna dzpyp mcew m` ,megpCk øçàå ú÷Bìçîda dzpyp ©£¤§©©¨
a zxg` dhiyéàî ,íúñ.dkldd `iddéì øîà,eda` iaxäëìä §¨©¨©¥£¨¨

.íúñk:el`y ceréàî ,ú÷Bìçî Ck øçàå íúñ.dkldd `idøîà ¦§¨§¨§©©¨©£¤©¨©
déì,eda` iax.íúñk äëìä ïéàyiyk :el`y ceràîúñ ¥¥£¨¨¦§¨§¨¨

ïéúéðúîc,zwelgn `ll mzq dpyn -àúééøáa ú÷Bìçîe- §©§¦¦©£¤§¨©§¨
,zwelgna df oic iepy `ziixaaeéàî.dkldd `iddéì øîàiax ©¨©¥

,eda`íúñk äëìäz`aen m` :el`y cer .dpynú÷Bìçîmi`pz £¨¨¦§¨©£¤
ïéúéðúîa[dpyna-]àúééøáa àîúñedhiyk znzeq `ziixade - §©§¦¦§¨¨§¨©§¨

,df oica zwelgn d`ian `le cala zg`éàî.dkldd `idøîà ©¨©
déì,eda` iax ¥
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zenai(iyily meil)

éëåy [xg`ne-]éaødpynd z` xciqydàðL àìmzqa ef dpynl §¦©¦Ÿ§¨¨
ok m` ,dzenk rixkdl dvx `leàéiç éaøz` dpyy ecinlz ©¦¦¨

zeziixadBì ïépîdkldy gikedl oi` jkitl .dzenk rixkdl ¦©¦
.`ziixaa dnzqy jkn dzenk

:dzenk dkld oi`y dpyn mzqn dywn megp iaxdéì øîàiax ¨©¥
,megpïðz àäåmilk zkqna(g"n b"it),ïzLt ìL ÷øñîmiwxqny ± §¨§©©§¥¤¦§¨

,ozyt eaíézL Ba eøéizLðå åépéL eìhépL,calaúBàîèwxqnd - ¤¦§¦¨§¦§©§§©¦§¥
ozyt wxql ie`x oiicry itl ,milk z`neh lawne ilkl aygp

.zexzepd eipiy izyaåoy wx ea dxzep m`äøBäè ,úçàepi` - §©©§¨
.yinyzl ie`x epi` aeyy itl d`neh lawnïleëå[mipiyd lk-] §¨

úçà úçà eìhépLwxqndn,úBàîè ïîöò éðôazeie`xy itl ¤¦§©©©©¦§¥©§¨§¥
wxqne .yinyzløîö ìL,xnv ea miwxqny ±úçà åépéL eìhépL ¤¤¤¤¦§¦¨©©

íéúðéaî,zirvn`d dlhip zekenq mipiy yly lk jezny - ¦¥§©¦
,øBäèm` la` .yinyzl ie`x epi` xaky itlìL Ba eøéizLðL ¨¦§©§¨Ÿ

zetevx mipiy,àîè ,ãçà íB÷îaick mipiy ylya icy meyn §¨¤¨¨¥
m`e .xnv wxqläúéäoydïäî úçà äðBöéçä,[el` ylyn-] ¨§¨©¦¨©©¥¤

wxqnd,øBäèm`e .wexiql die`x dpi`e dagx `idy itleìhéð ¨¦§
è÷ìîì ïàNòå íézL[miigwlnl-].úBàîèoy dlhip m` oke,úçà §©¦©£¨¨§©§¥§¥©©

ì dðé÷úäåd z` da xwpBà ,øðdpiwzdyçezéîì[zgiznl-] §¦§¦¨§¥§¦©
,cbad.äàîè§¥¨

:eziiyew z` megp iax wiqnåixddúBàk äëìä ïéàc ,ïì àîéé÷ ©©§¨¨§¥£¨¨§¨
äðLî:`xnbd zvxzn .mzqa diepy `idy elit`déì øîàiax ¦§¨¨©¥

,eda`àéääc dpéî øa,xen`d llkl uegn `id ef dpyn ±cixd ©¦¨§©¦©
äðLî dðéà Bæ ,eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaølre ,zwcwecn ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¥¨¦§¨

:`xnbd zyxtn .dzenk dkld oi` okàðeä áø øîà ,àîòè éàî©©§¨¨©©¨
àéL÷c íeMî ,à÷éà áøc déøa éãéà áøc déîMî çBðî øadxizq ©¨©¦§¥§©¦¦§¥§©¦¨¦§©§¨

nàôéñì àLéø.ef dpyn lycixdéðz÷wxqn ,`yixaøîö ìL ¥¨§¥¨©¨¨¥¤¤¤
eìhépLyly oianåépéLzekenqdúçàzirvn`d,øBäè ,íéúðéaî ¤¦§¦¨©©¦¥§©¦¨

íézL Ba eøéizLð àädefl ef zekenqéðz øãäå .àîè ,ãçà íB÷îa ¨¦§©§§©¦§¨¤¨¨¥§¨©¨¥
m`y ,`tiqaìL Ba eøéizLðLcg` mewna mipiy,àîèrnyne ¦§©§¨Ÿ¨¥

`weecyìLïéà Lwx ea yi m` la` ,d`neh lawn -àì íézL ¨Ÿ¦§©¦Ÿ
oi`e ,wecwca `ly ef dpyn dxqnp i`ce ok m`e .d`neh lawn

.dilr jenql
:`xnbd dgecàéLe÷ éàîezexey izy wxqna yi `ld ,ef `id ©§¨

eli`e ,zipevigd ici lr dyrp wexiqd xwire ,efn miptl ef mipiy
.wexiqd zrya hnyi `ly xnvd z` feg`l ick wx `id ziniptd

ok m`eàä àîìc`nh wxqnd mipiy izy exiizyp m`y epipyy ¦§¨¨
`edàúééååâaqetzl ick mipiy izya ic oky ,ziniptd dxeya - §¨¨¨¨

eli`e .eyinyzl wxqnd ie`x oiicre ,xnvd z`àäepipyy ¨
`ed ,`nh `ed mipiy ylya `weecyàúééøáadxeya - §¨¨¨¨

opi` cala mipiy izye ,wexiqd xwir dyrp day zipevigd
.wexiql zeie`x

:xg` ote`a dpyna dxizqd z` zyxtn `xnbdàëäî àlà¤¨¥¨¨
yn dpi` efy gken,zwcwecn dpcixdéðz÷,`yixaïleëålk-] §¨¨¥§¨

[mipiyde ,úBàîè ïîöò éðôa úçà úçà eìhépLoy lky rnyn ¤¦§©©©©¦§¥©§¨§¥
d`nhdðé÷úä àìc áb ìò óàj` .dyrn ici lr,àôéñ àîéàm` ©©©§Ÿ¦§¦¨¥¨¥¨

oy dlhipçezéîì Bà øðì dðé÷úäå úçàcbad.äàîèrnyne ©©§¦§¦¨§¥§¦©§¥¨
yk `weecydðé÷úädyrn ici lrïéàj` ,d`neh zlawn `id - ¦§¦¨¦

m`àì dðé÷úä àìdpynd ixacy xg`ne .d`neh zlawn Ÿ¦§¦¨Ÿ
oi` ok lre ,wecwca `ly dzpypy gxkda ,el` z` el` mixzeq

.dzenk dkld
:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe ,éiaà øîà,ef `idàä àîìcepipyy ¨©©©¥©§¨¦§¨¨

oydy ote`a `ed ,oewiz `ll mb d`neh zlawn oydy `yixa
eäééú÷a`id ixd ci zia dl yiy xg`ny ,[dly zwd mr-] §¨©§

la` .oewiz dkixv dpi`e ,`idy zenk yeniyl die`xàäepipyy ¨
`idy ote`a `ed ,oewiz dkixv `idy `tiqaeäééú÷ àìa`ll-] §Ÿ¨©§

cr d`neh zlawn dpi` ok lre ,yinyzl die`x dpi`e ,[dzw
:ef dxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbd .dzk`lnl depiwziy

àéLe÷ éàîe ,àtt áø øîà,ef `idàä àîìãå`tiqa epipyy ¨©©¨¨©§¨§¦§¨¨

`ed ,oewiz `la d`neh zlawn dpi`yaoyàúðéh÷[dphw-] §©¦¨¨
e ,ci zia `ll yinyzl die`x dpi`yàä`yixa epipyy ¨

`ed oewiz `ll mb d`neh zlawnyaoyàúîélà[dar-] §©¦¨¨
dxizq oi`y xg`n ok m` .ci zia `la s` yeniyl die`xy

.dzenk dkld oi`e dpyn dpi` recn ,dpynd ixaca
:`xnbd dwiqnàlàdpi`y yiwl yixe opgei iax exn`y dn ¤¨

,dpyn mzq dpi`y mzpeek ,dpynéð÷ååc da éîéiñîc íeMî¦¦§©§¥¨©§¨¥
[miwcwcnd-],'ïBòîL éaø éøác Bæ'.eilr miwleg minkg la` ¦§¥©¦¦§

.dzenk dkld oi` dpyn mzq dpi`y xg`ne
:dpznd oica epzpyn ixacl zxfeg `xnbd,ïéáà øa àéiç éaø çìL̈©©¦¦¨©¨¦

ìL CBz ïéñøàîäL,lrad zzinn miycgïëåy izi`xíéNBò §¨§¦§Ÿ¨§¥¦
minkg,äNòîdyly qx`zdln oizndl dkixv dy`d oi`y ©£¤

ipy ly aexe `ln cg` ycega dl ic `l` ,mi`ln miycg
.mitqep miycg,ìBãbä àðéðç éaø íeMî eðãnìî øæòìà éaø äéä ïëå§¥¨¨©¦¤§¨¨§©§¥¦©¦£¦¨©¨

oizndl dl icyìL Baeød ycegìL Baeøå ,ïBLàød yceg,éLéìL ¤¦§¤§¦¦
åd yceg.íìL éòöîà §¤§¨¦¨¥

:df oica ztqep dhiy d`ian `xnbdàøL øîéîà[xizd-]ñøàéì ©¥©§¨¥¨¥
íBéadíéòLz.lrad zzinnáø àäå ,øîéîàì éLà áø déì øîà §¦§¦¨©¥©©¦§©¥©§¨©

eäééåøz éøîàc ìàeîLeyìL ïézîäì äëéøöíBiî õeç ,íéLãç äL §¥§¨§¥©§©§§¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦¦
,Ba äñøàúpL íBiî õeçå ,Ba únLmiryzd meia qx`zz `le ¤¥§¦¤¦§¨§¨

:xnin` eaiyd .envràeää,l`enye ax ly `xninïéðòìzpznd ©§¦§©
,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc .øîzéà ú÷ðéîzwpindy epipyy dn ¥¤¤¦§©§©§¥§¨§¥©§©§

ïézîäì äëéøöcr qx`zdln,LãBç äòaøàå íéøNò`ed df onf §¦¨§©§¦¤§¦§©§¨¨¤
Ba ãìBpL íBiî õeç,wepizd.Ba äñøàúpL íBiî õeçådy`a la` ¦¤©§¦¤¦§¨§¨

oiqexi`d mei z` s` llek miycg dyly xeriy zwpin dpi`y
:`xnbd dywn aey .envríBéa ïéñeøéà úãeòñ ãáòc àeää àäå§¨©©£©§©¥¦§

íéòLz,oey`xd dy`d lra zzinndéúãeòñì àáø déãñôàå ¦§¦§©§§¥¨¨¦§§¥
:`xnbd zvxzn .mei eze`a dqx`l eilr xq`y jkaàéää©¦

,dcerq,éàåä ïéàeOð úãeòñ`l` miryzd meia `ax xq` `le §©¦¦£©
.oiqexi` `le oi`eyip

:`xnbd dwiqn,àúëìäåzwpinäòaøàå íéøNò ïézîäì äëéøö §¦§§¨§¦¨§©§¦¤§¦§©§¨¨
LãBç,cled zcil mein mi`lnBa ãìBpL íBiî õeç,wepizdõeçå ¤¦¤©§

å .Ba äñøàúpL íBiîzwpin dpi`y dy` okïézîäì äëéøö ¦¤¦§¨§¨§§¦¨§©§¦
`ypidle qx`zdlnìLíéLãç äL,mi`lnBa únL íBiî õeç §Ÿ¨¢¨¦¦¤¥
,dyxbzpy e` dlra.Ba äñøàúpL íBiî õeçå§¦¤¦§¨§¨

,cin eqx`zi miypd lk xne` iqei iax :epzpyna epipyïî õeç¦
'åëå äðîìàämei miyly jez qx`zdl dxeq`y oi`eyipd on ¨©§¨¨

:iqei iax ixac lr dywn `xnbd .zelia` meyn dlra zzinn
,àcñç áø øîàn zelia` ini miylya oiqexi` xizdl yi `ldì÷ ¨©©¦§¨©

ñaëì øeñàL íB÷îa äîe ,øîBçå,a`a dryz ea lgy reaya ,ea ¨¤©§¨¤¨§©¥
ok it lr s`eñøàéì øzeîziiyr `l` dgny jka oi`y meyn ea ¨¥¨¥

,devnñaëì øzenL íB÷î,zelia` ini miylya ,eaïéc Bðéà ¨¤¨§©¥¥¦
Ldidiñøàéì øzeî:`xnbd zyxtn .eaàéä éàîxewn `ed dn ± ¤¨¥¨¥©¦

,a`a dryz ea lgy reaya oiqexi` xzide qeaik xeqi`ïðúc¦§©
ziprza(:ek),úaL[reay-]áàa äòLz ìçLzeidløeñà ,dëBúa ©¨¤¨¦§¨§¨§¨¨

ñaëìe øtñì.eaéLéîçáedf reayayøzeîqakle xtqléðtî §©¥§©¥©£¦¦¨¦§¥
àéðúå .úaMä ãBák,`ziixaaïéèòîî íòä ,äfä ïîfä íãB÷ §©©¨§©§¨¤©§©©¤¨¨§©£¦

ïzélîe àOélî íäé÷ñòae ,ozne `yna zeaxdl `ly ±úBðálî §¦§¥¤¦¦¨¦¦¥¦¦§
,dgny ly oipaòBèðìå,dgny ly drihpåmle`ïéñøàîreaya §¦§©§§¨§¦

,dgny meyn jka oi`y itl dfïéñðBk àì ìáàdy` ea [mi`yep-] £¨Ÿ§¦
.dgny meyn jka yiy itlåmle`ïéñeøéà úãeòñ ïéNBò ïéàmeyn §¥¦§©¥¦

reay `ed 'dfd onfd mcew'y ,`cqg ax xaqe .dgny da yiy
,oiqexi`a xzene qeaika xeq`y epipy eilre ,a`a dryz ea lgy

.oiqexi` xizdl yi zelia` ini miylyay oky lk ok m`e
:`xnbd zvxznàéðz ékaàéääonfd mcew qx`l xzeny `ziixa ¦©§¨©¦

l `id dpeekd ,dfd(àéðz) íãB÷c íãB÷a` yceg y`xny minil ± ¤§¤©§¨
,ea mixzen qeaike zxetqz s`y ,a`a dryz ea lgy reayl cr
`xnbd .mixeq` oiqexi` mb a`a dryz ea lgy reaya la`

:df uexiz dgecå ,àáø øîà`edy reayn `ldíãB÷c íãB÷ ¨©¨¨©¤§¤
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המשך בעמוד לפק

miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtzenai
äàðù àì éáøxciqy iax Ðdvx `ly ,dpyn `dzy d`py `l dpynd z`.dnzeql

àééç éáø`ziixaa dnzqy ,dzenk dkldy el oipn ,ecinlz Ð?úåàîè íéúùefgc Ð

.dizlinläøåäè úçà.icinl ifg `lc Ðäîöò éðôá úçà.wxqna daegz dpi`y Ð

äàîèe` ,xpl die`xy Ð,gezinl.efn ef heg e` micba yextlúçàíééúðéáîlkny Ð

zirvn`d dlhip zekenqd yly.ifg `l ez Ð

äðåöéçä äúéäzg` Ðzenilydn,elld

dpevig oye .zepevigd mr yly exiizypy

eply ur ly wxqnay zepevig oirk ,`id dagx

.xedhe ,ediicda `ipdn `l jkld Ð÷ìîìèÐ

,migwln.y"lph* oixewyøðì.xpd z` xwpl Ð

çåúéîìåoirk ,cba yextl Ðmihiigdoigzeny

.mixnqna zexeräàîè`dc :jixt onwl Ð

,ze`nh onvr ipta zg` zg` olek `yix `pz

.dpiwzd `lc ab lr s`eàämizy ipzwc Ð

`ziieeba `nhoiifgc ,zeirvn`cbpk ody ,ith

ci zia,wxqndod zepeekn ea fge` `edyke

.wexqlàäå`l mizy oi` yly ipzwc ÐÐ

zepeviga `le .`ziixaaopixn` `dc ,[ynn]

oze` `l` ,xedh odn zg` dpevig dzid

zekeyndzia cbpk zepeekn opi`c ,y`xd itlk

i`d ilek efg `le ,wxqnd ciyly jkld Ð

mizy la` ,zvwna efgc `ed`le efg `l Ð

`ziixae `ziieeba :xwir `ede ,xg` oeyl .icin

yi mipiy zexey izy Ðwxqnl,xnv ly

.zeinipte zepevigzeipevigddk`lnd xwir Ð

zeinipte ,oda dielz`ly xnvd helwl Ð

zepeviga ,jklde .leti,cg` mewna yly jixv

zeiniptde.mizya oiic Ðåäééú÷álhpy Ð

dpi`e ,ci zia dl ziyrp `ide ,ur zkizg dnr

.xg` oewiz dkixvàúîéìàmpi`e ,zear Ð

.ci zia zekixvïåòîù éáø éøáã åæe`le Ð

.`ed `nzqäùòî ïéùåò ïëåjk :xnelk Ð

.miyer minkg bdpn izi`xåáåøycg ly Ð

.mly irvn`e ,oexg` ly eaexe ,oey`xàúëìäå
ycg drax`e mixyr oizndl dkixv dwipn Ð

dkixv dwipn dpi`y dy`e ,ea clepy mein ueg

dlra zny mein ueg ,miycg dyly oizndl

eqx`zi miypd lk) ea dqx`zpy mein uegeÐ

ze`eyp`dpnl`d on ueg ,i`w`z` Ð

.`ypiln edpihernle zeqex`` `le opireny`l

xn`ck ,edlekn ith lwin iqei iax dpgad iabc

.("oig` drax`"aøîåçå ì÷`cqg ax Ð

zngn qx`il xqe`y iqei iax ixac lr dinzn

leai` dnk :onwl ipzwck ,miyly lk zelia`

dly.mei miyly Ðñáëì øåñàù íå÷îáÐ

.dkeza zeidl a`a dryz lgy zayøúåî
ñøàéì.edpip dgny e`l oiqexi`c Ðíå÷î

ñáëì øúåîù,la` ly mei miyly jez Ð

,mini dray `l` zqeakza xeq` oi` la`c

mei miyly lkcuediblel`e" wxta opz

"oiglbnqeaik la` ,(`,bk ohw cren),`l Ð

"rxt" `iz`c e`l i` ,dteb zxetqz `dc

xifpn "rxt".`xqzin `l Ðäæä ïîæä íãå÷Ð

lk epiidc ,a`a dryz mcew :jzrc `wlq `w

.'ek oihrnn dkeza zeidl lgy zaydïéñøàîå
.ciarw devne ,`id dgny e`lc Ðàéðú éë

àéää.oiqx`nc Ðíãå÷ã íãå÷zay mcew Ð

.qakl xzen mzdc ,dkeza a`a dryz lgy

qakl xeq`y myk ,zayd jez la`xeq` Ð

.xnege lw `kile ,qx`il inp
àìà
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íå÷îáqakl xzeny:ohw crena [inlyexia] opixn` `dc .xRql opiqxb `le ,opiqxb Ð©¥

`qxb jdn `iad y"piilxe`n awri epiax axde .mei miyly zxetqzle uedibl

`ail` mzdc :xninl epivn cere .[zelecb zeklda `zi` oke] ,xry zlihpa zxzen dy`c

glbl xeq`y myk :zelecb zekld lra azk ikdc .la`a zxetqz ixyc ,iniiw iqei iaxc

iax ixac ,ela` inia glbl xeq` jk crena

xeq` mei miyly lk ,xizn iqei iax .dcedi

lk cg`e ,ey`x xry cg` ,epwf cg` ,zxetqzl

crena mipxtv lehil xeq`y myke .eay xryÐ

iqei iax ,dcedi iax ixac ,ela` inia xeq` jk

.dray xg`l xry zlihpa zxzen dy`de .xizn

dla`a `ixyc ,dy` `nyc :d`xp oi` ,edineÐ

xtql ixyc ,iqei iax oke .a`a dryza inp `ixy
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רמי miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtzenai
äàðù àì éáøxciqy iax Ðdvx `ly ,dpyn `dzy d`py `l dpynd z`.dnzeql

àééç éáø`ziixaa dnzqy ,dzenk dkldy el oipn ,ecinlz Ð?úåàîè íéúùefgc Ð

.dizlinläøåäè úçà.icinl ifg `lc Ðäîöò éðôá úçà.wxqna daegz dpi`y Ð

äàîèe` ,xpl die`xy Ð,gezinl.efn ef heg e` micba yextlúçàíééúðéáîlkny Ð

zirvn`d dlhip zekenqd yly.ifg `l ez Ð

äðåöéçä äúéäzg` Ðzenilydn,elld

dpevig oye .zepevigd mr yly exiizypy

eply ur ly wxqnay zepevig oirk ,`id dagx

.xedhe ,ediicda `ipdn `l jkld Ð÷ìîìèÐ

,migwln.y"lph* oixewyøðì.xpd z` xwpl Ð

çåúéîìåoirk ,cba yextl Ðmihiigdoigzeny

.mixnqna zexeräàîè`dc :jixt onwl Ð

,ze`nh onvr ipta zg` zg` olek `yix `pz

.dpiwzd `lc ab lr s`eàämizy ipzwc Ð

`ziieeba `nhoiifgc ,zeirvn`cbpk ody ,ith

ci zia,wxqndod zepeekn ea fge` `edyke

.wexqlàäå`l mizy oi` yly ipzwc ÐÐ

zepeviga `le .`ziixaaopixn` `dc ,[ynn]

oze` `l` ,xedh odn zg` dpevig dzid

zekeyndzia cbpk zepeekn opi`c ,y`xd itlk

i`d ilek efg `le ,wxqnd ciyly jkld Ð

mizy la` ,zvwna efgc `ed`le efg `l Ð

`ziixae `ziieeba :xwir `ede ,xg` oeyl .icin

yi mipiy zexey izy Ðwxqnl,xnv ly

.zeinipte zepevigzeipevigddk`lnd xwir Ð

zeinipte ,oda dielz`ly xnvd helwl Ð

zepeviga ,jklde .leti,cg` mewna yly jixv

zeiniptde.mizya oiic Ðåäééú÷álhpy Ð

dpi`e ,ci zia dl ziyrp `ide ,ur zkizg dnr

.xg` oewiz dkixvàúîéìàmpi`e ,zear Ð

.ci zia zekixvïåòîù éáø éøáã åæe`le Ð

.`ed `nzqäùòî ïéùåò ïëåjk :xnelk Ð

.miyer minkg bdpn izi`xåáåøycg ly Ð

.mly irvn`e ,oexg` ly eaexe ,oey`xàúëìäå
ycg drax`e mixyr oizndl dkixv dwipn Ð

dkixv dwipn dpi`y dy`e ,ea clepy mein ueg

dlra zny mein ueg ,miycg dyly oizndl

eqx`zi miypd lk) ea dqx`zpy mein uegeÐ

ze`eyp`dpnl`d on ueg ,i`w`z` Ð

.`ypiln edpihernle zeqex`` `le opireny`l

xn`ck ,edlekn ith lwin iqei iax dpgad iabc

.("oig` drax`"aøîåçå ì÷`cqg ax Ð

zngn qx`il xqe`y iqei iax ixac lr dinzn

leai` dnk :onwl ipzwck ,miyly lk zelia`

dly.mei miyly Ðñáëì øåñàù íå÷îáÐ

.dkeza zeidl a`a dryz lgy zayøúåî
ñøàéì.edpip dgny e`l oiqexi`c Ðíå÷î

ñáëì øúåîù,la` ly mei miyly jez Ð

,mini dray `l` zqeakza xeq` oi` la`c

mei miyly lkcuediblel`e" wxta opz

"oiglbnqeaik la` ,(`,bk ohw cren),`l Ð

"rxt" `iz`c e`l i` ,dteb zxetqz `dc

xifpn "rxt".`xqzin `l Ðäæä ïîæä íãå÷Ð

lk epiidc ,a`a dryz mcew :jzrc `wlq `w

.'ek oihrnn dkeza zeidl lgy zaydïéñøàîå
.ciarw devne ,`id dgny e`lc Ðàéðú éë

àéää.oiqx`nc Ðíãå÷ã íãå÷zay mcew Ð

.qakl xzen mzdc ,dkeza a`a dryz lgy

qakl xeq`y myk ,zayd jez la`xeq` Ð

.xnege lw `kile ,qx`il inp
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רמב
miwxt dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtzenai

åàùðé íéùðä ìë øîåà éñåé éáø àîéà àìà`z` leai` `l iqei iaxe .dpnl`n ueg Ð

.`id dgny `dc ,leai` inia xeq`c dcen dcedi iax elit` oi`eyipac .opireny`l

`z`e .eqx`zi ze`eypd lk xn`c ,dcedi iaxc` bilte ,opireny`l `z` e`ypi `l`

elit` xq` `nw `pzc :xaca zewelgn ylye .e`ypi ze`eyp elit` :xninl iqei iax

eh` oey`x zqex` exfbc ,qx`il zeqex`

oi`eyp eh` oexg`c oiqex` opixfbe ,d`eyp

.oexg`c,eqx`zi ze`eypd :xaq dcedi iaxe

,e`ypi zeqex`de ,oi`eyp eh` oiqexi` xfb `le

`din dpgad la` .d`eyp eh` dqex` xfb `le

d`eype ,dil zi`iqei iaxe .`ypz `lelit` Ð

.dil zil dpgadäéì úéà àîéà úéòá éàåÐ

ze`eyp` `le] .ipzw e`ypi ikd elit`e[i`w

zeqex`d lk :xn`w ikde ,i`w zeqex`` `l`

eyxbzpyzepnl` zeqex`d on ueg e`ypi Ð

leai` liig in :jixt onwle .leai`d zngn

dqex``?äãåäé éáø åðééä éëä éàiaxc Ð

xninl `kile .`ypil dqex` ixy inp dcedi

`z` leai` iqei iaxc ,lirlck `kd

mei miyly lk xeq` oi`eypc ,opireny`lÐ

.`id dgnyc ecen `nlr ilek oi`eypa `dc

dcedi iax xn`wc e`ypie`kilc ,dyexb` Ð

.xn`w ,leai`ñøàéì äàåùð åäééðéá àëéàÐ

xfb `lc ,eqx`zi ze`eypd dcedi iax xn`wc

lk :xninl iqei iax `z`e .oi`eyp eh` oiqexi`

leai` `kile li`ed ,e`ypi [zeyexb] zeqex`Ð

dpgad meyne .ixye`l `dc ,`xqzin `l Ð

dqex`e .`id zxaern.opixfb `l d`eyp eh`

`ny yginl `ki`c ,eqx`zi `l ze`eyp la`

dl zixy i`e ,`id zxaernqx`zdliz` Ð

.iaeqpi`låñøàúé íéùðä ìëelit`e Ð

.ze`eypïìåëåoia dyexb oia ,ze`eypd Ð

dpnl`dyly cr dpgad meyn ,e`ypi `l Ð

.miycgéîð àëäzeqex` lk :ikd ipz Ð

,dqex` elit` dpnl`d on ueg ,e`ypi zeyexb

.leai`d iptnïìåëå,e`ypi `l ze`eypd Ð

opiyiigc ,leai` `kilc dyexb elit`.dpgadl

åàùðé àì ïìåëå éðú÷ã àôéñî àìàlrc Ð

jgxk`nwe` `dc ,i`w "e`ypi `l ze`eyp"`

dpgad meyn opixfb `le ,e`ypi zeqex`` `yix

ze`eyp` `tiq ,jkld .ze`eypcipzwc ,i`w

iqexzi` la` .dpgad opirac ,e`ypi `lÐ

.oi`eyp eh` oiqexi` opixfb `le ,inc xityõéøú
'åë éëä àîéàå`tiq i`cec Ði`w oi`eyp`

`l `l` ,e`ypi `l ipziz `l edine ,zxn`wck

.eqx`ziäàîèéî àìådeevn dpi` ,xnelk Ð

.ea wqrzdläúáåúë äáåâdl azkc oebke Ð

:opiqxb ikd .oiqexi`d onàéä éàðú àìàÐ

miypd lk oizipzn ipzwck mlerl `l`

opiyxtcke ,eqx`zize`eyp`c oizrny yixa

.i`wleai`eoiqexi`c opirny`e ,ediipia `ki`

ipzwc onfd mcew :jl `iywce .xeq` la` inia

oiqx`ne.xq`c o`nl `ki`c ,`id i`pz Ð

oiqx`n ipzwc `idde,`id lkd ixac e`l Ð

.iqei iaxl dil `xiaq `leéùà áø øîà àìà
`nwez `l Ð.oiqx`nc `idda dcen iqei iaxe ,i`pzk`ed xnege lw :jl `iywceÐ

dpyi zelia` iedc a`a dryzc ,dycg zelia` oia ip`yzela`e.`liw jkld ,miaxc
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úéìådil zil oigadl iqei iaxl dillirl hwpc dizexage dtecxe ÐÐ.xi`n iax meyn

éàdcedi iax epiid ikdleai` ediipia `ki`c xninl ira `l `zyd ÐÐ`xazqn `lc

ab lr s` .qxhpewa yxitck ,oi`eyip oiprl leai`a dcedi iax yegi `ly xninl dil

leai` `ki`c `zyd jzrc `wlqc i`nl ,mewn lkn ,dqex`a leai` `kil `pwqnd itlc

dqex`aÐdcedi iax yegi `ly xnel `xaq oi`

.oi`eyip oiprl

éðàùdycg zelia` oia:qxhpewa yxit Ð

,dpyi iedc a`a dryzc zelia`c

miaxceÐ,xnege lw iywz izk`c :`iywe .`liw

zelia` oia ip`y :mz epiax yxtne !`xwirnck

qx`il exq`y dycgxingdl yi dycgay itl ,

zelia`ae dpyi zelia`a ok oi`y dn ,dpyian

ozne `yn oiprl ith xingdl yi miaxc

ly xac `edy ozne `ync .cigic zelia`n

meid lk `ihnwxta ewqri m` ,`iqdxtÐe`ai

`le .milyexi lr la`zdl oiyyeg oi`y exn`ie

opinwe`cke ,zg` dry `l` oi`y oiqexi`l inc

a`a dryz lgy zaya la` .mcewc mcewa

dkeza zeidlÐixy i`c ,qx`il xeq`Ðizk`

mixzq zlibna ,edine .qeaikc xnege lw `ki`

epncwi `ly ,a`a dryza elit` qx`il xizn

jixve .inlyexin di`x `iade .mingxa xg`

,qeaika inp xingdl yi miaxc zelia`ac :xnel

mlek edi `ly ,`iqdxt ly xac inp qeaikc

oi`y mi`xpe ,mnvr zetile xtqle qakl miwqer

opixq` `kdc :xn`z m`e .llk la`zdl oiyyeg

ohw crenc `xza wxtae .miyly jez qx`il

)rnyn ,oi`eyipl mei miyly lk :ipz (`,bk

dcedi iaxk `iddc :xnel yie !ixy qx`ilc

elit`c opireny`l ,hwp oi`eyp ,inp i` .ixyc

it lr s` .mei miyly xg`l cin ixy oi`eyp

.milbx dyly oizndl jixvc ipzw ezy`ay

en`ae eia`a opixq`c ab lr s`c :z"xl d`xpe

ycg xyr mipy cr dgnyd ziaÐmewn lkn

dixt zevn meyn ,miyly xg` `yil xzen

,ipzw `nzq oi`eypl mei miyly lkc .diaxe

.ezy`a `l` biltn `lc ,en`ae eia`a elit`

diaxe dixt miiwc ab lr s`eÐdkldc ,ixy

dy` `yi :"eznai lr `ad"a xn`c ryedi iaxk

) "jrxf z` rxf xwaa" :xn`py ,ezepwfazldw

miphw mipa el yi m`e .(`iÐelit` qepkl xzen

zegtd lkl e` ,llk mipa el oi`y e` .dray jez

odkd sqei iaxc `caera rnynck dray xg`

)bk ohw cren(`,zexawd ziaa didy cerac ,

jzeg` ipa ilcbe ikl dzeg`l xn`Ðrnyne

`a `l ok it lr s` :ipzwcn ,xzl`l dqpkc

epiidc mzd yxtne .daexn onfl `l` dilr

oi`eyp la` ,dilr `a `lc rnyne .miylyÐ

lr s` :ipzwc ,inlyexid `iad l`ppg epiaxe .eed

dqpky itÐ.miyly xg`l cr da xikd `l

zpnfd xg`l dig` zny zkceyn zg`a dyrne

miyly jez dqpekl xizde ,dtegl jenq mi`exw

`yi `l m`y xg`n ,lrac diaxe dixt meyn

ef z`Ð`l m` elit` `nye .zxg` `yi `l

odkd sqei iaxa ogky`ck ,zxg`n xzei da utgy xg`n ,xizn did zkceyn dzid

xyt` `l mzd ,edine .dzeg`n dlia` dzidy it lr s` ,i`xzy` eipa zqpxt meync

jez qx`il oizipzna xq`c `de .miyp x`yn xzei dzeg` ipa lr zngxny itl zxg`a

llk mipa el oi`y inl e` ,miphw mipa el yiy inl `ypil dvex elit` biltn `le ,miylyÐ:mz epiax xne` cere .dpgad meyn miycg dyly cr `ypil oiicr oizndl dkixvy itl

zelia` ini zray jez la` .dliraa `l` diaxe dixt zevn `niiwn `lc ,miyly jez lerale `yil xzen mipa el oi`y incÐ) zeaezk yixa gkenck ,qepkl xeq``l` ixy `lc (`,c

zexawd ziaa dnr xacy it lr s` odkd sqei iaxe .gxhw ozg ly eia`c mzd opixn`wcn ,mzd ixiin mipa el oi`yae .`wec dlk ly dn` e` ozg ly eia` znae ,befn epiie geah egaha

Ðmilbx yly oizndl jixvc ezy` iab iriay wxt zegny zkqna ipzcn mz epiax yexitl dyw zvwe .dray jez elit` qepkl ixy mipa zqpxt meyn `ny e` .dray xg` cr qpk `l

miphw mipa el yiy e` mipa el oi` la` ,mipa el yiykÐ`yil xzene ,mei miyly xg`l zxg` `yil xzenÐ`cixb qepklc ,xn`w lerale `yilc xnel jixv
elit`
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ì éeNð äéäL éî .Bãéa úeLøä¯ úîe íéLð ézL ¨§§¨¦¤¨¨¨¦§¥¨¦¥
.dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨
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:`xnbd zl`eyåikéñBé éaøì déì úéìmiycg dyly zpznd oic §¥¥§©¦¥
ickïéçáäìze`eypl s` xizne ,ipy lral oey`x lra oia §©§¦

ok` :`xnbd daiyn .cin `ypdldéì úéìzpznd oic iqei iaxl ¥¥
.miycg dyly

:xg` ote`a iqei iax ixac z` zyxtn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
déì úéà íìBòìdyly oizndl zekixv ze`eypy iqei iaxl §¨¦¥

,miycgàîéàå,eixac yxtl yi jke ±úBñeøà ìk ,øîBà éñBé éaø §¥¨©¦¥¥¨£
eàNpé úBLeøboi` oky ,miycg dyly oizndl zekixv opi`e cin §¦¨§

eh` dqex` iqei iax xfb `le ,oey`xdn exarzd `ny yyg oda
iptn mei miyly lk e`ypi `l zepnl` zeqex` la` .d`eyp

:`xnbd dywn .zelia`d,éëä éàiqei iax ixaceðééäixackéaø ¦¨¥©§©¦
,äãeäédna ok m`e ,`ypdl dqex`l xizn dcedi iax mb ixdy §¨

:`xnbd zvxzn .ewlgpeäééðéa àkéàm`däàeNðe` dpnl`zpy ¦¨¥©§§¨
zxzen dyxbzpñøàéì.cinñøàéì úøzeî äàeNð ,øáñ äãeäé éaø ¥¨¥©¦§¨¨©§¨¤¤¥¨¥

.ipydn xarzz `ny yeygl oi` oiqexi`ay meyn ,cinéñBé éaøå§©¦¥
ñøàéì äøeñà äàeNð øáñlr exfb oky ,miycg dyly xg`l cr ¨©§¨£¨¥¨¥

s` `eaz ,cin qx`zdl dl xizp m`y ,oi`eyip eh` oiqexi`d
.cin `ypdl

:`xnbd dywnåikéñBé éaø øáñyäàeNðdyxbzp e` dpnl`zpy §¨©©¦¥§¨
ñøàéì äøeñà,cinàéðzäå,`ziixaaíéLpä ìk ,øîBà éñBé éaø £¨¥¨¥§¨©§¨©¦¥¥¨©¨¦

eñøàúé,eyxbzpy xg`l cinäðîìàä ïî õeçqx`zdl dxeq`y ¦§¨§¦¨©§¨¨
cinìeaéàä éðtî,dlra zzin lr [zelia`d-]änëåonf `ed ¦§¥¨¦§©¨

dìL ,dlL ìeaéàíBé íéL.dlra zzinnïleëåoia [ze`eypd lk-] ¦¤¨§Ÿ¦§¨
,zepnl` oiae zeyexbïäì eäiL ãò eàNpé àì[edyiy-]ìLäL Ÿ¦¨§©¤§¨¤§Ÿ¨

íéLãçlkl xizn iqei iax mby ixd .oiyexibdn e` lrad zzinn ¢¨¦
lr xfb `le ,oi`eyipd on zeyexbl s`e ,qx`zdl zeyexbd
.dcedi iaxe iqei iax ewlgp dna ok m`e ,oi`eyip eh` oiqexi`

:`xnbd zvxznéàä`iyewàéLe÷ éàîgken ji`e ,ef `id ©©§¨
.oi`eyipd on zeyexba mb qx`zdl iqei iax xizny `ziixadn

àîéìéàdnn ok gkenyéðz÷c`yixaíéLpä ìk øîBà éñBé éaø' ¦¥¨§¨¨¥©¦¥¥¨©¨¦
'eñøàúé,ef oeylk epipy epzpyna mb `ld ,ze`eyp s` rnyny ¦§¨§

eàîélà éî`ziixad [dticr ike-],ïéúéðúnîmykeàðîé÷Bàcz` ¦©¦¨¦©§¦¦§¦§¨
dpyndúBLeøb úBñeøàayeàNpé,cinàëä`ziixaaénðyi ©£§¦¨§¨¨©¥

y `id dzpeeky 'eqx`zi miypd lk' dzpyy dna yxtlìk̈
dúBñeøàdeàNpé úBLeøb.eqx`zi `l ze`eyp la` ,cinàlà £§¦¨§¤¨

gikedl z`a i`ceàôéqîiax xizd ze`eypa mby ,`ziixad ly ¦¥¨
,cin qx`zdl iqeicixdéðz÷,`tiqaïleëå[ze`eypd lk-]àì ©¨¨¥§¨Ÿ

ìL ïäì eäiL ãò eàNpé,íéLãç äL`weecy rnyneéáeñpéà ¦¨§©¤§¨¤§Ÿ¨¢¨¦¦§¥
[`ypdl-]àìc àeä,miycg dyly jeza odl xzedéñeøzéà àä §Ÿ¨¦¨¥
éîc øétL:ef di`x mb dgec `xnbd .cin odl xzen qx`zdl - ©¦¨¥

éëä àîéàå õéøz ,àáø øîà,`ziixad ixaca qexbl yi jk ±éaø ¨©¨¨¨¦§¥¨¨¥©¦
,eàNpé úBLeøb úBñeøà ìk øîBà éñBé,ze`eyp eh` odilr exfb `le ¥¥¨£§¦¨§

äðîìàä ïî õeç`ypdl dxeq`y,dlL ìeaéà änëå ,ìeaéàä éðtî ¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§©¨¦¤¨
ìLúBàeNðe .íBé íéLs`ìL ïäì àäiL ãò ,eñøàúé àì,íéLãç äL §Ÿ¦§Ÿ¦§¨§©¤§¥¨¤§Ÿ¨¢¨¦

.oi`eyip eh` oiqexi`d lr exfb iqei iax zhiyl okyqexbl oi`e
.'eqx`zi `l oleke' `l` ,'e`ypi `l oleke' `tiqa

lr iqei iax xq` ji` :iqei iax ixaca df yexit dgec `xnbd
,zelia` iptn `ypdl oiqexi`d on dpnl`dåikïî äðîìà §©§¨¨¦

ìeaéà dì úéà éî ïéñeøéàä.dlra lr la`zdl zaiig `id m`d - ¨¥¦¦¦¨¦
,énà øa àéiç éaø éðzäådzny inBzLàdceraäñeøà,elàì §¨¨¥©¦¦¨©©¦¦§£¨Ÿ

ïðBà,dzzin meia miycw zlik`a xq`p epi`e ,dilr [la`zn-] ¥
dì ànhéî àìå.dl ze`nhidl el xeq` odk `ed m`e -àéä ïëå §Ÿ¦©¥¨§¥¦

,dlra zny [dqex`d-]úððBà àìzlik`a zxq`p dpi`e eilr Ÿ¤¤
,ezzin meia miycwBì äànhéî àìåwqrzdl zaiig dpi`e - §Ÿ¦©§¨

y ezqex` oke .ezxeawa.dLøBé Bðéà äúîm` mle`eàeä úî ¥¨¥§¨¥
`id ixd diigaäáBbz`dúaeúkdqex` oi`y ixd .eiqkpn ¨§¨¨

jeza `ypdl iqei iax dilr xq` recne ,dlra lr zla`zn
.ezzinn mei miyly

zligzay oey`xd yexitk iqei iax ixaca yxtl zxfeg `xnbd
on dpnl` caln ,cin qx`zdl ze`eypd lkl xizdy ,`ibeqd
`l` .zelia` zngn mei miyly lk qx`zdl dxeq`y oi`eyipd

lirl `ax dywdy(`"r)reay cr a` yceg y`xn m` `ld ,
miyly ,mixzen oiqexi`e ozne `yn xeq` a`a dryz ea lgy
.oiqexi`a mixzeny oky lk ozne `yna mixzeny zelia` ini
qx`zdl xzeny `ziixaa epipyy dn :`xnbd zvxzn jk lre

,lkd ixacl mkqen epi` a` yceg y`xnàlàzwelgnàéä éàpz ¤¨©¨¥¦
.df xacaàéðúc,zxg` `ziixaaLãç Làøîa`,úéðòzä ãòå §©§¨¥ŸŸ¤§©©©£¦

ïzélîe àOélî ïäé÷ñòî ïéèòîî íòä,ozne `yna zeaxdln - ¨¨§©£¦¥¦§¥¤¦¦¨¦¦¥
eúBðálî,dgny ly oipaòBèðìå,dgny ly drihp,ñøàélîe ¦¦§§¦§©¦¥¨¥

àOélîee .dy`úaL[reay-]dëBúa áàa äòLz ìçLdxeng ¦¦¨©¨¤¨¦§¨§¨§¨
e ,xzeiøeñàs`ñaëìe øtñìda,íéøîBà Léå .(ñøàéì øeñàå) ¨§©¥§©¥§¨¥¨¥§¥§¦

yLãçä ìkziprzd cr [a` yceg y`xn-]øeñà.qakle xtql ¨©Ÿ¤¨
xq`y myke ,ef `ziixak xaeq iqei iax s`y xnel yi dzrne

` ycg y`xn oiqexi`.zelia` ini miylya mze` xq` ok a
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîéànî ,éLà áø dì ó[oipn-]cdn ©§¦¨©©¦¦©§

`ziixad dxq`yñøàéìdzpeek a` yceg y`xn,Lnî ñøàéì ¥¨¥¥¨¥©¨
àîìcwxãaòéîì[zeyrl-]øeñàc àeä ïéñeøéà úãeòñmeyn ¦§¨§¤§©§©¥¦§¨

,dgny da yiyàä[la`-]ñøàéìdcerq `laéîc øétL.xzen ± ¨¥¨¥©¦¨¥
iqei iax xq` ji` ,dnewnl `ax ziiyew zxfeg aey ok m`e
xnege lwa xizdl yi `ld ,zelia` ini miylya qx`zdl
`id `ziixad zpeeky yxtl oi` :`xnbd zvxzn .a` ycegn

c meyn ,oiqexi` zcerq xeqi`l,éëä éàjkl jenqa epipyy dn ¦¨¥
f` mirpnpy,àOélîxeqi`a ikeénð àNpéìwxy yxtpãaòéîì ¦¦¨¦¨¥©¥§¤§©

àOéì àä ,øeñàc àeä ïéàeOð úãeòñdcerq `laéîc øétL± §©¦¦§¨¨¦¨©¦¨¥
s` mixeq` mnvr oi`eyipdy i`ce `l` ,`ed ok `l ixde ,xzen
xeqi`dy myk ok m`e .dgny mda yiy meyn ,dcerq `la
`la mb `ed qx`il xeqi`d s` ,dcerq `la mb `ed `yil
ini miylya qx`il xqe`d iqei iaxy xnel yi aeye .dcerq

.ef `ziixak xaeq zelia`
:df uexiz dgec iy` axàzLä éëädzr jipira d`xp jk ike ± ¨¥©§¨

,oiqexi`l oi`eyipn gikedlàîìLaaïéàeOðmbàkéà äãeòñ àìa ¦§¨¨¦¦§Ÿ§¨¦¨
éî äãeòñ àìa ïéñeøéà àlà ,äçîN[ike-].äçîN àkéàok m`e ¦§¨¤¨¥¦§Ÿ§¨¦¦¨¦§¨

yxtl yi oiicr ,zekinqa oi`eyipe oiqexi` `ziixad dzpyy s`
`ll s` dxq` oi`eyip la` ,oiqexi` zcerq `weec dxq`y

.dcerq
:`ax ziiyew z` xg` ote`a uxzn iy` ax,éLà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

oi` mewn lkne ,a` yceg y`xn qx`il xzen lkd ixacl mlerl
c meyn .zelia` ini miyly lr xnege lw jkn oecléðàLzelia` ¨¥

`idy dlra lr dy`,äLãç úeìéáàxzei dxengeäðLé úeìéáàî £¥£¨¨¥£¥§¨¨
.ycwnd zia oaxeg lråokéðàL`idy ziad oaxeg lr zelia` §¨¥

íéaøc úeìéáàxzei dlw `idy a`a dryz lyãéçéc úeìéáàî £¥§©¦¥£¥§¨¦
qx`il xzeny elit`y ,iqei iax xaeq jkitl .dlra lr dy` ly
xeq` znd lr zelia` ini miylya mewn lkn ,a` ycega

.qx`il

äðùî
ïéçà äòaøàeidyïéàeNðleúîe ,íéLð òaøàmig`d zrax` lk ©§¨¨©¦§¦©§©¨¦¥

,meail mdig` x`y iptl mdizeyp eltpe ,mipa `laäöø íà¦¨¨
Bãéa úeLøä ,ïlek úà íaééì íäaL ìBãbä. ©¨¤¨¤§©¥¤¨¨§§¨

ì éeNð äéäL éîúîe ,íéLð ézLiptl eizeyp izy eltpe ,mipa `la ¦¤¨¨¨¦§¥¨¦¥
,meail eig`úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéaz`dúøö ¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨
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:`xnbd zl`eyåikéñBé éaøì déì úéìmiycg dyly zpznd oic §¥¥§©¦¥
ickïéçáäìze`eypl s` xizne ,ipy lral oey`x lra oia §©§¦

ok` :`xnbd daiyn .cin `ypdldéì úéìzpznd oic iqei iaxl ¥¥
.miycg dyly

:xg` ote`a iqei iax ixac z` zyxtn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
déì úéà íìBòìdyly oizndl zekixv ze`eypy iqei iaxl §¨¦¥

,miycgàîéàå,eixac yxtl yi jke ±úBñeøà ìk ,øîBà éñBé éaø §¥¨©¦¥¥¨£
eàNpé úBLeøboi` oky ,miycg dyly oizndl zekixv opi`e cin §¦¨§

eh` dqex` iqei iax xfb `le ,oey`xdn exarzd `ny yyg oda
iptn mei miyly lk e`ypi `l zepnl` zeqex` la` .d`eyp

:`xnbd dywn .zelia`d,éëä éàiqei iax ixaceðééäixackéaø ¦¨¥©§©¦
,äãeäédna ok m`e ,`ypdl dqex`l xizn dcedi iax mb ixdy §¨

:`xnbd zvxzn .ewlgpeäééðéa àkéàm`däàeNðe` dpnl`zpy ¦¨¥©§§¨
zxzen dyxbzpñøàéì.cinñøàéì úøzeî äàeNð ,øáñ äãeäé éaø ¥¨¥©¦§¨¨©§¨¤¤¥¨¥

.ipydn xarzz `ny yeygl oi` oiqexi`ay meyn ,cinéñBé éaøå§©¦¥
ñøàéì äøeñà äàeNð øáñlr exfb oky ,miycg dyly xg`l cr ¨©§¨£¨¥¨¥

s` `eaz ,cin qx`zdl dl xizp m`y ,oi`eyip eh` oiqexi`d
.cin `ypdl

:`xnbd dywnåikéñBé éaø øáñyäàeNðdyxbzp e` dpnl`zpy §¨©©¦¥§¨
ñøàéì äøeñà,cinàéðzäå,`ziixaaíéLpä ìk ,øîBà éñBé éaø £¨¥¨¥§¨©§¨©¦¥¥¨©¨¦

eñøàúé,eyxbzpy xg`l cinäðîìàä ïî õeçqx`zdl dxeq`y ¦§¨§¦¨©§¨¨
cinìeaéàä éðtî,dlra zzin lr [zelia`d-]änëåonf `ed ¦§¥¨¦§©¨

dìL ,dlL ìeaéàíBé íéL.dlra zzinnïleëåoia [ze`eypd lk-] ¦¤¨§Ÿ¦§¨
,zepnl` oiae zeyexbïäì eäiL ãò eàNpé àì[edyiy-]ìLäL Ÿ¦¨§©¤§¨¤§Ÿ¨

íéLãçlkl xizn iqei iax mby ixd .oiyexibdn e` lrad zzinn ¢¨¦
lr xfb `le ,oi`eyipd on zeyexbl s`e ,qx`zdl zeyexbd
.dcedi iaxe iqei iax ewlgp dna ok m`e ,oi`eyip eh` oiqexi`

:`xnbd zvxznéàä`iyewàéLe÷ éàîgken ji`e ,ef `id ©©§¨
.oi`eyipd on zeyexba mb qx`zdl iqei iax xizny `ziixadn

àîéìéàdnn ok gkenyéðz÷c`yixaíéLpä ìk øîBà éñBé éaø' ¦¥¨§¨¨¥©¦¥¥¨©¨¦
'eñøàúé,ef oeylk epipy epzpyna mb `ld ,ze`eyp s` rnyny ¦§¨§

eàîélà éî`ziixad [dticr ike-],ïéúéðúnîmykeàðîé÷Bàcz` ¦©¦¨¦©§¦¦§¦§¨
dpyndúBLeøb úBñeøàayeàNpé,cinàëä`ziixaaénðyi ©£§¦¨§¨¨©¥

y `id dzpeeky 'eqx`zi miypd lk' dzpyy dna yxtlìk̈
dúBñeøàdeàNpé úBLeøb.eqx`zi `l ze`eyp la` ,cinàlà £§¦¨§¤¨

gikedl z`a i`ceàôéqîiax xizd ze`eypa mby ,`ziixad ly ¦¥¨
,cin qx`zdl iqeicixdéðz÷,`tiqaïleëå[ze`eypd lk-]àì ©¨¨¥§¨Ÿ

ìL ïäì eäiL ãò eàNpé,íéLãç äL`weecy rnyneéáeñpéà ¦¨§©¤§¨¤§Ÿ¨¢¨¦¦§¥
[`ypdl-]àìc àeä,miycg dyly jeza odl xzedéñeøzéà àä §Ÿ¨¦¨¥
éîc øétL:ef di`x mb dgec `xnbd .cin odl xzen qx`zdl - ©¦¨¥

éëä àîéàå õéøz ,àáø øîà,`ziixad ixaca qexbl yi jk ±éaø ¨©¨¨¨¦§¥¨¨¥©¦
,eàNpé úBLeøb úBñeøà ìk øîBà éñBé,ze`eyp eh` odilr exfb `le ¥¥¨£§¦¨§

äðîìàä ïî õeç`ypdl dxeq`y,dlL ìeaéà änëå ,ìeaéàä éðtî ¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§©¨¦¤¨
ìLúBàeNðe .íBé íéLs`ìL ïäì àäiL ãò ,eñøàúé àì,íéLãç äL §Ÿ¦§Ÿ¦§¨§©¤§¥¨¤§Ÿ¨¢¨¦

.oi`eyip eh` oiqexi`d lr exfb iqei iax zhiyl okyqexbl oi`e
.'eqx`zi `l oleke' `l` ,'e`ypi `l oleke' `tiqa

lr iqei iax xq` ji` :iqei iax ixaca df yexit dgec `xnbd
,zelia` iptn `ypdl oiqexi`d on dpnl`dåikïî äðîìà §©§¨¨¦

ìeaéà dì úéà éî ïéñeøéàä.dlra lr la`zdl zaiig `id m`d - ¨¥¦¦¦¨¦
,énà øa àéiç éaø éðzäådzny inBzLàdceraäñeøà,elàì §¨¨¥©¦¦¨©©¦¦§£¨Ÿ

ïðBà,dzzin meia miycw zlik`a xq`p epi`e ,dilr [la`zn-] ¥
dì ànhéî àìå.dl ze`nhidl el xeq` odk `ed m`e -àéä ïëå §Ÿ¦©¥¨§¥¦

,dlra zny [dqex`d-]úððBà àìzlik`a zxq`p dpi`e eilr Ÿ¤¤
,ezzin meia miycwBì äànhéî àìåwqrzdl zaiig dpi`e - §Ÿ¦©§¨

y ezqex` oke .ezxeawa.dLøBé Bðéà äúîm` mle`eàeä úî ¥¨¥§¨¥
`id ixd diigaäáBbz`dúaeúkdqex` oi`y ixd .eiqkpn ¨§¨¨

jeza `ypdl iqei iax dilr xq` recne ,dlra lr zla`zn
.ezzinn mei miyly

zligzay oey`xd yexitk iqei iax ixaca yxtl zxfeg `xnbd
on dpnl` caln ,cin qx`zdl ze`eypd lkl xizdy ,`ibeqd
`l` .zelia` zngn mei miyly lk qx`zdl dxeq`y oi`eyipd

lirl `ax dywdy(`"r)reay cr a` yceg y`xn m` `ld ,
miyly ,mixzen oiqexi`e ozne `yn xeq` a`a dryz ea lgy
.oiqexi`a mixzeny oky lk ozne `yna mixzeny zelia` ini
qx`zdl xzeny `ziixaa epipyy dn :`xnbd zvxzn jk lre

,lkd ixacl mkqen epi` a` yceg y`xnàlàzwelgnàéä éàpz ¤¨©¨¥¦
.df xacaàéðúc,zxg` `ziixaaLãç Làøîa`,úéðòzä ãòå §©§¨¥ŸŸ¤§©©©£¦

ïzélîe àOélî ïäé÷ñòî ïéèòîî íòä,ozne `yna zeaxdln - ¨¨§©£¦¥¦§¥¤¦¦¨¦¦¥
eúBðálî,dgny ly oipaòBèðìå,dgny ly drihp,ñøàélîe ¦¦§§¦§©¦¥¨¥

àOélîee .dy`úaL[reay-]dëBúa áàa äòLz ìçLdxeng ¦¦¨©¨¤¨¦§¨§¨§¨
e ,xzeiøeñàs`ñaëìe øtñìda,íéøîBà Léå .(ñøàéì øeñàå) ¨§©¥§©¥§¨¥¨¥§¥§¦

yLãçä ìkziprzd cr [a` yceg y`xn-]øeñà.qakle xtql ¨©Ÿ¤¨
xq`y myke ,ef `ziixak xaeq iqei iax s`y xnel yi dzrne

` ycg y`xn oiqexi`.zelia` ini miylya mze` xq` ok a
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîéànî ,éLà áø dì ó[oipn-]cdn ©§¦¨©©¦¦©§

`ziixad dxq`yñøàéìdzpeek a` yceg y`xn,Lnî ñøàéì ¥¨¥¥¨¥©¨
àîìcwxãaòéîì[zeyrl-]øeñàc àeä ïéñeøéà úãeòñmeyn ¦§¨§¤§©§©¥¦§¨

,dgny da yiyàä[la`-]ñøàéìdcerq `laéîc øétL.xzen ± ¨¥¨¥©¦¨¥
iqei iax xq` ji` ,dnewnl `ax ziiyew zxfeg aey ok m`e
xnege lwa xizdl yi `ld ,zelia` ini miylya qx`zdl
`id `ziixad zpeeky yxtl oi` :`xnbd zvxzn .a` ycegn

c meyn ,oiqexi` zcerq xeqi`l,éëä éàjkl jenqa epipyy dn ¦¨¥
f` mirpnpy,àOélîxeqi`a ikeénð àNpéìwxy yxtpãaòéîì ¦¦¨¦¨¥©¥§¤§©

àOéì àä ,øeñàc àeä ïéàeOð úãeòñdcerq `laéîc øétL± §©¦¦§¨¨¦¨©¦¨¥
s` mixeq` mnvr oi`eyipdy i`ce `l` ,`ed ok `l ixde ,xzen
xeqi`dy myk ok m`e .dgny mda yiy meyn ,dcerq `la
`la mb `ed qx`il xeqi`d s` ,dcerq `la mb `ed `yil
ini miylya qx`il xqe`d iqei iaxy xnel yi aeye .dcerq

.ef `ziixak xaeq zelia`
:df uexiz dgec iy` axàzLä éëädzr jipira d`xp jk ike ± ¨¥©§¨

,oiqexi`l oi`eyipn gikedlàîìLaaïéàeOðmbàkéà äãeòñ àìa ¦§¨¨¦¦§Ÿ§¨¦¨
éî äãeòñ àìa ïéñeøéà àlà ,äçîN[ike-].äçîN àkéàok m`e ¦§¨¤¨¥¦§Ÿ§¨¦¦¨¦§¨

yxtl yi oiicr ,zekinqa oi`eyipe oiqexi` `ziixad dzpyy s`
`ll s` dxq` oi`eyip la` ,oiqexi` zcerq `weec dxq`y

.dcerq
:`ax ziiyew z` xg` ote`a uxzn iy` ax,éLà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

oi` mewn lkne ,a` yceg y`xn qx`il xzen lkd ixacl mlerl
c meyn .zelia` ini miyly lr xnege lw jkn oecléðàLzelia` ¨¥

`idy dlra lr dy`,äLãç úeìéáàxzei dxengeäðLé úeìéáàî £¥£¨¨¥£¥§¨¨
.ycwnd zia oaxeg lråokéðàL`idy ziad oaxeg lr zelia` §¨¥

íéaøc úeìéáàxzei dlw `idy a`a dryz lyãéçéc úeìéáàî £¥§©¦¥£¥§¨¦
qx`il xzeny elit`y ,iqei iax xaeq jkitl .dlra lr dy` ly
xeq` znd lr zelia` ini miylya mewn lkn ,a` ycega

.qx`il

äðùî
ïéçà äòaøàeidyïéàeNðleúîe ,íéLð òaøàmig`d zrax` lk ©§¨¨©¦§¦©§©¨¦¥

,meail mdig` x`y iptl mdizeyp eltpe ,mipa `laäöø íà¦¨¨
Bãéa úeLøä ,ïlek úà íaééì íäaL ìBãbä. ©¨¤¨¤§©¥¤¨¨§§¨

ì éeNð äéäL éîúîe ,íéLð ézLiptl eizeyp izy eltpe ,mipa `la ¦¤¨¨¨¦§¥¨¦¥
,meail eig`úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéaz`dúøö ¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨

.weydn mc` lkl `ypidl `id zxzene ,dvilge meain
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בזמן התנאים היה ריבוי שקלא-וטריא כו', ובתלמוד הובא ממנה רק מעט מזעיר.
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zenai(iriax meil)

m`eúçà äúéäodnäøLkdpedkläìeñt úçàå,dpedkläéä íà ¨§¨©©§¥¨§©©§¨¦¨¨
õìBç,odn zg`l,äìeñtì õìBçdplqti dxiykl uelgi m` oky ¥¥©§¨

.dpedkl dleqt xaky efl uelgiy sicr ok lre ,dpedklåmle` §
íaééî äéä íà,odn zg`líaééîmb.äøLkì ¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨

àøîâ
rnyne ,'ezne miyp rax` oi`eyp oig` drax`' :epzpyna epipy

:`xnbd dywn .cala mig` drax` `l` eid `lyïéçà äòaøà©§¨¨©¦
Czòc à÷ìñwx md eidy dpyna yxtl jzrca dler ike ± ¨§¨©§¨

zvxzn .maiind `ed in ok m` `ld ,mlek ezne mig` drax`
:`xnbd,àîéà àlàyäòaøàdnk eid ezny el`îdaxd jez ¤¨¥¨©§¨¨¦

.ïéçà©¦
olek z` maiil mday lecbd dvx m` :epzpyna epipyúeLøä̈§

.Bãéa:`xnbd dywnåikdéì é÷áLz` maiil oic zia [el migipn-] §¨§¨§¥¥
,ozrax`àéðzäåmeai zyxta xn`p ,`ziixaa(g dk mixac)eàø÷å' §¨©§¨§¨§

,'Bøéò éð÷æ Bìy o`kneïämixacne mail mi`xew mnvr [mipwfd-] ¦§¥¦¥
,ezi`L ãnìî ,'åéìà eøaãå' .ïçeìL àìåmipwfdBì ïéàéOnmail §Ÿ§¨§¦§¥¨§©¥¤©¦¦

ãìé àeä äéä íàL ,Bì úðâBä äöò,[xirv-],äð÷æ àéäåm` e`àeä ¥¨¤¤¤¦¨¨¤¤§¦§¥¨
äãìé àéäå ,ï÷æ,[dxirv-]Bì ïéøîBà,owflEl äîzkll,äcìé ìöà ¨¥§¦¨§¨§¦©§¥¤©§¨

,mixne` xirvleEl äîzkllCìk ,äð÷æ ìöà[jl-]ìöàdy` ©§¥¤§¥¨§¨¥¤
.Eúéáa äèè÷ íéNz ìàå ,EúBîkL`iydl mipwfd lry ixddvr e ¤§§§©¨¦§¨¨§¥§

ixd ,zenaid rax` z` maiil el migipn md ji` ok m`e ,zpbed
.oqpxtl dna el didi `l

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l`déì øLôàcqpxtl mail Ÿ§¦¨§¤§¨¥
:`xnbd dywn .olek z`àáeè eléôà ,éëä éàrax`n [xzei-] ¦¨¥£¦¨

zenaiénðzvxzn .rax` `weec dpynd dhwp recne ,maii ©¥
:`xnbdïì òîLî à÷ äáBè äöòcry ,epzpynòaøàmiypïéà± ¥¨¨¨©§©¨©§©¦

la` ,maiiéôèrax`nàì,maiiy ie`xdééèîðc éëéä ékick-] §¥Ÿ¦¥¦§¦§§¨
zenaidn zg` lkl [ribzyäðBòzg`.Lãçaicinlz zper oky ¨§Ÿ¤

zper didz miyp rax` cre ,zay axrl zay axrn `id minkg
.ycega mrt zegtl odn zg` lk

:epzpyna epipy'åëå éeNð äéäL éîe` dz`ia ,zne miyp izyl ¦¤¨¨¨
:`xnbd zl`ey .dzxv zxhet odn zg` ly dzvilgíaééðå§¦©¥

eäééåøúì.meain dzxv z` zxhet zg`d meaiy oipne ,zenai §©§©§
:`xnbd daiynàø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§¨

(h dk my),'åéçà úéa úà äðáé àì øLà'wxy o`kneàeä ãçà úéa £¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦©¦¤¨
[maid]äðBa,meai ici lríéza éðL äðBa ïéàåaey .eig` zian ¤§¥¤§¥¨¦

:`xnbd zl`ey,eäééåøúì õBìçðåzxhet zg`d zvilgy oipne §¦§§©§©§
:`xnbd daiyn .dvilgn dzxv z`,äiáBè øa àøèeæ øî øîà̈©©§¨©¦¨

àø÷ øîàdvilga(i dk my)l`xUiA FnW `xwpe','ìòpä õeìç úéa ¨©§¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©
wxy o`kne.íéza éðL õìBç ïéàå ,õìBç àeä ãçà úéa©¦¤¨¥§¥¥§¥¨¦

:`xnbd zl`ey aeyàãçì íaééðå,dnaiåjk xg`,àãçì õBìçð §¦©¥©£¨§¦§©£¨
:`xnbd daiyn .dvilgn dzxv z` xhet zg`d meaiy oipne

àø÷ øîàdvilga(f dk my),'eõtçé àì íà'FYnai z` zgwl Wi`d ¨©§¨§¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§
,rnyne ,'ebeàäm`õôçmaiil `ed,íaééwxy o`kneìkdnai ¨¨¥§©¥¨

äìBòä[zelrl die`xd-],äöéìçì äìBò íeaéìla`ìkdnaiïéàL ¨¨§¦¨©£¦¨¨¤¥
íeaééì äìBòs`äöéìçì äìBò ïéàoeikne .melk `la zxhtpe ¨§¦¥¨©£¦¨

epi`' oky ,meail die`x dzxv oi` ,dpey`xd z` maiiy xg`ly
mrh d`ian `xnbd .dvilgl zwwfp dpi` s` ,'miza ipy dpea

:dpey`xd meaii xg`l dipyl uelgl leki epi`y jkl sqep,ãBòå§
ickúéa eøîàé àlLznd eig` ly cg`éeða Búö÷î[maiizn] ¤ŸŸ§©¦¦§¨¨

.õeìç Búö÷îe:`xnbd dywney jka dneøîàézvxzn .ok ¦§¨¨Ÿ§
:`xnbdíaééîc éàzg`l dligzõéìç øãäå,dipylénð éëäoi`y ¦¦§©¥§¨©¨¦¨¥©¥

,xaca lewlwàlàyegl yiõéìç [àîìc]zg`l dligznøãäå ¤¨¦§¨¨¦§¨©
íaééî,dipylå`vnpdéì í÷[xaer-]axeqi`'äðáé àì'meai lr §©¥§¨¥§Ÿ¦§¤

.dipyd
:`xnbd dywnàîéàåipy `le 'eig` zia' zyxca yxtl [xen`±] §¥¨
`weecy ,mizaàãç àkéà ékdnai,íeaé úåöî íéi÷úzla`ék ¦¦¨£¨¦§©¥¦§©¦¦

ézøz àkéàzenai,íeaé úåöî íéi÷úú àì.melk `la olek exhtie ¦¨©§¥Ÿ¦§©¥¦§©¦
:`xnbd zvxznàðîçø øñàc äåøò úøö ,ïk íà,maiilél änì ¦¥¨©¤§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

`ld .dxqe`l,àzLäaíézL[zenai izy-]àîìòazg` s`y ©§¨§©¦§¨§¨
,dexr dpi` odnúøîàodizyyúøö ,eäðéð íeaéå äöéìç éða åàì ¨§©¨§¥£¦¨§¦¦§¨©

àéòaéî äåøò:`xnbd dgec .znaiizn dpi`y xnel jixv ike ± ¤§¨¦©§¨
äîlà[recn-]éøèöà àìCm` s` `ld ,dexr zxv xehtl aezkd ©¨¨Ÿ¦§§¦

mewn lkn ,zexeht dexr opi`y zexv izyy xn`pCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àîéé÷ éàøaà äåøò àðéîàdexry xnel jzrca dler did ± £¦¨¤§¨©¨©©§¨

zia' `l` df oi`y `vnpe ,llk meail zltep dpi`e uegan zcner
,'cg`åok lrïì òîLî à÷ .dúøö íaééúúaezkdcdexr zxv s` §¦§©¥¨¨¨¨©§©¨§

.àøéñàopi` ,dexr opi`y zenai izyy xnel yi oiicr ok m`e £¦¨
.llk meail zeltep

:xg` uexiz zvxzn `xnbdàlàxn`p(f dk my)uRgi `l m`e' ¤¨§¦Ÿ©§Ÿ
z` zgwl Wi`dBzîáédzlre,'Bzîáéz` aezkd ltky jkae ¨¦¨©©¤§¦§§¨§¨§¦§

'eznai' zaizäaéøcg` zian eltpy zenai izyn zg` mb ¦¨
.meail

:epzpyna epipyúçà äúéäodnäøLk,dleqt zg`e dpedkl ¨§¨©©§¥¨
:df oic ly enrh z` zx`an `xnbd .dleqtl uelgiáø øîà̈©©

,éaø äðL ïàk ,óñBéy,íäì íéëéøö íéøçàå BøBa éî íãà CBtLé àì ¥¨¨¨©¦Ÿ¦§¨¨¥©£¥¦§¦¦¨¤
maid lekiy ab lr s` jkitl .mdl jixv epi` envr `edy elit`e
`ly ick ,dleqtl `weec uelgi mewn lkn odizyl uelgl

.mipdkl `ypidln dxiykd z` leqtl

äðùî
øéæçnäz`BúLeøbe` dyxbzpe xg` yi`l d`yipy xg`l ©©£¦§¨

,e`l xeqi`a oey`xd lr dxq`pe epnn dpnl`zpàNBpäåz` §©¥
Búöeìç,e`l xeqi`a eilr dxeq`yàéöBé ,Búöeìç úáBø÷ àNBpäå £¨§©¥§©£¨¦

,oze`ãìeäåodn el clepyàáé÷ò éaø éøác .øæîîlky xaeqd §©¨¨©§¥¦§¥©¦£¦¨
.xfnn `ed e`l xeqi`a dxeq`d d`ian clepd,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

y,øæîî ãìeä ïéà.oie`l iaiign xfnn oi`y itlíéãBîeminkg ¥©¨¨©§¥¦
,øæîî ãìeäL ,BúLeøb úáBø÷ àNBðaeilr dxeq` `idy oeikn §¥§©§¨¤©¨¨©§¥

.zezixk iaiign xfnn yie ,zxk xeqi`a

àøîâ
.xfnn ezvelg zaexw cle `aiwr iax ixacly ,epzpyna epipy

:`xnbd dywnåikàáé÷ò éaø øáñyãìeä Búöeìç úáBø÷ àNBpä §¨©©¦£¦¨©¥§©£¨©¨¨
Lé÷ì Léø øîàäå ,øæîîlirl(.`n),ïàk[my dpyna]éaø äðL ©§¥§¨¨©¥¨¦¨¨¨©¦

yäLeøb úBçàyxbnd lr dxeq`,äøBú éøácîeli`eúBçà £§¨¦¦§¥¨£
äöeìçwx ulegd lr dxeq`,íéøôBñ éøácîe`eai `ly ick £¨¦¦§¥§¦

xn` ji`e ,da oi` e`l xeqi` elit`y ixd .dyexb zeg` xizdl
:`xnbd zvxzn .xfnn dpnn clepd cledy `aiwr iaxéðz̈¥

`aiwr iax ixaca [qexb-]'`yepd,'BúLeøb úáBø÷zaexw `le §©§¨
.ezvelg

:dixack `xnbd dgikenàøazñî énð éëäzaexw' qexbl yiy ¨¥©¥¦§©§¨
meyn ,'ezyexbéðz÷caíéãBîe ,àôéñminkgúáBø÷ àNBða §¨¨¥¥¨¦§¥§©

àîìLa úøîà éà .øæîî ãìeäL BúLeøb`aiwr iax mbyéøééà §¨¤©¨¨©§¥¦¨§©¦§¨¨©§¥
[xacn-]íéãBîe éðz÷c eðééä ,da,minkg daúøîà éà àlàiaxy ¨©§§¨¨¥¦¤¨¦¨§©

`aiwrda éøééà àì,ezvelg zaexwa xaic `l`íéãBîe' éàî Ÿ©§¥¨©¦
ezyexb zaexw `yepa minkg'dxkfed `l ixde ,dpynd dxn`y
:`xnbd dgec .llk okl mcewàîìãå,`aiwr iax dxikfd `ly s` §¦§¨

mewn lknïì òîLî à÷ àäminkg miceny ,epzpyncelit` ¨¨©§©¨§
mewn lkn ,oie`l iaiign xfnn oi`y.úBúéøk éáééçî øæîî Lé¥©§¥¥©§¥§¦

:ef digc lr dywn `xnbdàäxakdì éðz÷dpyna df oiclïn÷ì ¨¨¨¥¨§©¨
(.hn),ìk ,øæîî eäæéàn clepdàáé àìa àeäL øNa øàLez`iay-] ¥¤©§¥¨§¥¨¨¤§Ÿ¨Ÿ

,[e`la dxeq`ìk ,øîBà éðîézä ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøácx`y ¦§¥©¦£¦¨©¦¦§©¦§¦¥¨
xyaíéîL éãéa úøk åéìò ïéáéiçL,xfnn epnn clepd cledäëìäå ¤©¨¦¨¨¨¥¦¥¨©¦©£¨¨

.åéøáãk.df oic aey rinydl epzpyn dkxved recn ok m` ¦§¨¨
:`xnbd zvxznïì íéúñ÷ àîìãå[mzq-]àpzepzpynkzhiy §¦§¨¨¨¦¨©¨§
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המשך בעמוד לעק

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtzenai
äøùë úçà äúéä.xg` yi`n dyxbzpy oebk ,dleqt zg`e ,dpedkl Ðíáé àá íà

äìåñôì õìåç õåìçìexea in mc` jetyi `lc .dpedkl dxykd z` leqti `le Ð

.mdl jixv oi` `edc ab lr s` ,mdl mikixv mixg`e

àøîâêúòã à÷ìñ ïéçà äòáøàipzwck ,ezn oleke drax` `l` eed `lc oeik Ð

maiin o`n ,ezn?äéì ïðé÷áùåÐ

dnae :dinzaqpxtiolek?äéì øùôàãÐ

xiyrylekie ,`ed.opeflùãçá äðåòdper Ð

edfe ,zay axrl zay axrn mkg cinlz ly

ihnc ,(a,aq) zeaezka "ezra ozi eixt xy`"

.ycga dper `cg lklàãçì íáééðå,`yixa Ð

xcdeuelgp.`cgläìåò åðéàù ìëoic zial Ð

,dxht `pngxc ,maiizdl dwewf dpi`y ,meaiil

"eig` zia z`" :aizkc,dpea `ed cg` zia Ð

miza ipy `le.dvilgl dler epi` Ðàì äîìà
`nlra miza izy i`e :xnelk ,dinza Ð

dxehtdexr zxv xqinl jixhvi` `l in Ð?
i`xa` dexr `pin` jzrc `wlq ,jixhvi` `de

zia zxv dl `iede ,dinw `inx `le `niiw

.ol rnyn `w ,maiizze cg`éáø äðù ïàëÐ

.'ek jetyi `l iax epcnl ef dpyna

äðùîåúùåøâ øéæçîä.z`yipyn Ð

åúöåìç úà àùåðäå,e`la eilr `niiwc Ð

.dpai `l aeycåúöåìç úáåø÷ úà àùåðäåÐ

e`l ezvelg zaexw `d :`xnba ol ira onwl

!`id `ziixe`cøæîî ãìåäå àéöåéiax xaqc Ð

.oie`l iaiign xfnn yi :`aiwråúùåøâ úáåø÷
ezyexbc Ðiaiig dn` e` dzeg`e ,ezy`k

.diabl edpip zezixkàøîâúáåø÷ àîéà
åúùåøâezyexb xifgn` opaxe Ð`yepeezvelg

.ibiltøæîî ùéã ïì òîùî à÷ àä àîìãå
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,èb epîéä,oie`l iaiiga miqtez oiyeciwy meynäøLë àéäå ¥¤¥§¦§¥¨

,oie`l iaiig z`ian dpef ziyrp dy` oi` oky ,dpedkldãìåe§¨¨
.øLkminkg exn`y 'xyk dcle' :dzii`x z` `xnbd dwiqn ¨¥
ïàîìm`d ,`ypidl xyk `ed inl ±äpeäkì åàìixd .xyk `ed §©¨©§¨

,xfnn epi` oie`l iaiig z`ian clepy cley mixaeqd zhiyly
cled lkd ixacly sqei ax ixack `le ,dpedkl mbtp epi` s`

.dpedkl mebt
:ef di`x `xnbd dgecàì,dpedkl xyk cledy minkg exn` Ÿ

wx `l`ìä÷ì:`xnbd dywn .l`xyi,éëä éàminkg exn`y dn ¦§¨¦¨¥
yïàîì ,äøLk àéä,dxiyk `id inl -àîéìéà`ypidl dxiyk ¦§¥¨§©¦¥¨

,ìäwì`ldàèéLtike ,`edàéðæc íeMî[dzpify-]äìñtà ©¨¨§¦¨¦§¨§¨¦©§¨
[dlqtp-]åàì àlà .ìäwìdxiyky `id minkg zpeeky [i`ce-] ©¨¨¤¨¨
å ,äpeäkì,rnyn ok m`äpeäkì àéäcî`id' minkg ixacy myk ± ©§¨§¦§¦©§¨

exn`y dn s` ,dpedk oiprl md 'dxiykdãìå'`ed ,'xykénð §¨¨©¥
,äpeäkì.dpedkl mebt cledy xne`d sqei ax ixack `le ©§¨

:`xnbd zvxznàéøéà éãéîxnel yi `ld ,`id di`x ike ±àä ¦¦¦§¨¨
àúéàãk àäå àúéàãkoiprl `ed 'dxiyk `id' epipyy dn - ¦§¦¨§¨¦§¦¨

la` ,ldwa `eal oiprl `ed 'xyk dcle' epipyy dn j` ,dpedk
:dixack `xnbd dgiken .leqt `edy okzi dpedklénð éëä̈¥©¥

àøazñî,cg` oipra mixen` `ziixad ixac lk `lycixdéðz÷ ¦§©§¨©¨¨¥

aàLéø,`aiwr iax ixaca'äìeñt àéä' .ìeñt dãìåe äìeñt àéä ¥¨¦§¨§¨¨¨¦§¨
ïàîì,dleqt `id inl ±àîéìéàdleqt,ìäwìikeàéðæc íeMî §©¦¥¨©¨¨¦§¨§¨

[dzpify-],ìäwì [dì] (äéì) äìñtà.`ed ok `l i`cea `ldàlà ¦©§¨¨©¨¨¤¨
,åàìzlqtpy `id `aiwr iax zpeek.äpeäkìiax xn`y dn eli`e ¨©§¨

`aiwrïàîì ,'ìeñt dãìåe',leqt `ed dnl -àä ,äpeäkì àîéìéà §¨¨¨§©¦¥¨©§¨¨
y jkn rnzynìäwì`ed,øLkzhiya ok xnel okzi `l ixde ©¨¨¨¥

c ,`aiwr iaxàáé÷ò éaø øîàäy epzpynaãìeäxifgn ly ¨¨©©¦£¦¨©¨¨
ezyexbàèéLt àlà .øæîîleqt cledy `id `aiwr iax zpeeky ©§¥¤¨§¦¨

,ìäwì.dpedkl `ed dy`d leqteå,ok m`îjkàLéøcdpynd ly ©¨¨§¦§¥¨
,`aiwr iax ixaca,àúéàãk àäå àúéàãk àäleqte dy`d leqte ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

a ,mipey mipiipr ipya mixen` cledénð àôéñc yxtl yiàä ¥¨©¥¨
,àúéàãk àäå àúéàãkxyk cled eli`e ,dpedkl dxiyk dy`dy ¦§¦¨§¨¦§¦¨

ixack ,dpedkl mebt cled minkgl mby okzi ok m`e .ldwl wx
.sqei ax

lr lirl dzywdy dipyd `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd
ezyexb xifgna xn`py dnn lirl epiywdy dn :sqei ax ixac

,'`id darez'e`weec rnynäáòBz àéämiarez dipa oi` la` ¦¥¨
,dpedklénðjk `l` ,dipa z` hrnl aezkd `a `ly ,zegcl yi ©¦

`weec ,eyxecl yiå ,'äáòBz àéä'mle`.äáòBz dúøö ïéàm`y ¦¥¨§¥¨¨¨¥¨
eltpe ,ztqep dy` el yie xeqi`a dxifgdy xg`l dlra zn
meaia dxeq` zxfgend dyexbdy s` ,meail eig` iptl odizy
dexrk zaygp dyexbd oi`e ,znaiizn dzxv mewn lkn

.meain dzxv z` zxhetyïéáòBz äéða ìáàdpedkl minebte £¨¨¤¨£¦
.'`id darez'n mihrnzn mpi`e ,sqei ax ixack

mpn` sqei ax lr zepexg`d zeiyewd izy :`xnbd zniiqn
,evxezàlàyxcy xnege lwd lr epiywdy dpey`xd `iyewdy ¤¨

näðîìàoiicr ,lecb odkl.àéL÷,eilr aiydl yi ixdyäî ©§¨¨©§¨©
äðîìàllecb odklúìlçúî dîöò àéä ïkLheicd odkl zxq`pe §©§¨¨¤¥¦©§¨¦§©¤¤

xifgna ok oi`y dn ,llgzn drxf s` ok lre ,dnexz zlik`le
dza s`y okzi ok m`e ,dpedkl ef d`iaa zlqtp dpi`y ezyexb

.dpedkl zxq`p dpi`
sqei ax ixac z` zyxtne da zxfeg `xnbd ef `iyew meyn
,ezyexb xifgnd cle lr exn`p `l sqei ax ixac :xg` ote`a

øîzà éà àlà,sqei ax ly epicøîà ,óñBé áø øîà .øîzà éëä ¤¨¦¦§©¨¥¦§©¨©©¥¨©
íeât ãìeäL úBúéøk éáééç ìò àáa íéãBî ìkä ,éaøa ïBòîL éaø©¦¦§§©¦©Ÿ¦§¨©©§¥§¦¤©¨¨¨

:`xnbd zyxtn .dpedkl leqteïàîmd [in-]ìkäyíéãBîxaca ©©Ÿ¦
,dfòLBäé éaø,`edòLBäé éaø øîàc áb ìò óàcoldl dpyna ©¦§ª©§©©©§¨©©¦§ª©

(.hn)yïéàdyrp cledøæîîclepykîz`iaúBúéøk éáééç`l` ¥©§¥¦©§¥§¦
,oic zia zezin iaiign wxéäð[mpn`-]céåä àì øæîîxyke §¦§©§¥Ÿ¨¥

mewn lkn ,ldwlíeâtdpedkl.éåä àäéî`ed df oic xewneìwî ¨¦¨¨¥¦©
äðîìàî øîBçå,lecb odklìBãb ïäëì äðîìà äîe,lw dxeqi`y ¨¤¥©§¨¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨

itl,ìka äåL døeqéà ïéàLlkne ,lecb odkl wx dxeq` `l` ¤¥¦¨¨¤©Ÿ
mewndðaepnn dl clepdíeât,dpedklBæ,zxk xeqi`a dxeq`d §¨¨

ìëa äåL døeqéàLike ,l`xyiL ïéc Bðéàdidiíeât dða.dpedkl ¤¦¨¨¤§Ÿ¥¦¤§¨¨
àîéz éëå,xnege lwd z` jextläðîìàl äîlecb odklàéä ïkL §¦¥¨©§©§¨¨¤¥¦

úìlçúî dîöòlqtpe llgzn drxf mb ok lre ,dpedkl zlqtpe ©§¨¦§©¤¤
`ld ,dpedklàëäzezixk iaiigaénðnäðBæ dàNò dìòaL ïåék ¨¨©¥¥¨¤§¨¨£¨¨¨

jkitl .dnexzle dpedkl dlqtpe ,zxk xeqi`a dxeq`d ef d`iaa
xnege lwa ,zezixk iaiig z`ian clepy cle dpedkl leqtl yi

.dpnl` lr lecb odk z`ian clepy clen
:l`xyi zan miakek caere car ly cle oica dpc `xnbdøîà̈©

ãáòa íéãBî ìkä ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaøiprpkãáBòå ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦§¤¤§¥
.øæîî ãìeäL ,ìàøNé úa ìò àaä íéáëBk:`xnbd zyxtnïàî ¨¦©¨©©¦§¨¥¤©¨¨©§¥©

md [in-]ìkäyíéãBî,df oicaéðîézä ïBòîL.`edáb ìò óàc ©Ÿ¦¦§©¦§¦§©©©
éðîézä ïBòîL øîàcyî øæîî ïéàz`iaéléî éðä ,ïéåàì éáééç §¨©¦§©¦§¦¥©§¥¦©§¥¨¦¨¥¦¥
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תכלית שלימות הטוב הוא שגם הרע נהפך לטוב.
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zenai(iying meil)

clepy cleaàëä ìáà ,ïéLec÷ eäa éñôúc ïéåàì éáééçîaãáBò ¥©§¥¨¦§¨§¥§¦¦£¨¨¨¥
ãáòå íéáëBk,l`xyi za lr e`ay,ïéLec÷ eäa éñôz àìc ïåék ¨¦§¤¤¥¨§Ÿ¨§¥§¦¦

,éîc úBúéøk éáééçkcled zezixk iaiign clepd cley myke §©§¥§¦¨¥
.care miakek caern l`xyi zal clepl oicd `ed ,xfnn

:opgei iax ixaca df yexit lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaãìeä ,ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòmdl clepd ¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨

BøeqéàL énî àlà øæîî ïéà ,øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .øæîî©§¥©¦¦§¤§¨¥¥©§¥¤¨¦¦¤¦
.úøk Leðòå äåøò øeqéàdcedi oa oerny iaxy ixdxaeqd ¦¤§¨§¨¨¥

ly clea mb ok xaeq ,oie`l iaiign xfnn oi`y ipnizd oernyk
dceny opgei iax ixaca lirl x`eank `le ,care miakek caer

.xfnn `edy ipnizd oerny ea
:xg` ote`a opgei iax ixac z` zyxtn `xnbd,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥

'íéãBî ìkä' ïàîcledy micen mdy opgei iax mdilr xn`y ©©Ÿ¦
,xfnnéaødpyna oldl epipyy .`ed(:p oldl)xg` d`ia oi`' ©¦

jk xg`e odn zg`l ulge zenai izy eiptl eltp m`y ,'dvilg
meain dxhtp oky ,hb epnn dkixv dipyd oi` ,dzxv lr `a
,opgei iax xn`e .d`iaa el zipwp dpi` aeye dpey`xd zvilga

cøîBà éaøc áb ìò óà(:ap oldl)àlà íéøeîà eìlä íéøácä ïéà , ©©©§©¦¥¥©§¨¦©¨£¦¤¨
äNBò äéäL àáé÷ò éaø éøáãìd z`äöeìçzexeq`y dzxve §¦§¥©¦£¦¨¤¨¨¤£¨

'dpai `l' ly e`l xeqi`aäåøòkmeyn ,zxk xeqi`a dxeq`d §¤§¨
,xfnn clede oie`l iaiiga miqtez oiyeciw oi` ezhiylyåmle` §

déì[envr iax-]déì àøéáñ àìciwy xaeq `l` ,okmiqtez oiye ¥Ÿ§¦¨¥
lkn ,d`pw oiyeciw myl dilr `a m`e ,xyk clede oie`l iaiiga

mewnãáòå íéáëBk ãáBòa`edäãBîgiken sqei ax .xfnn cledy §¥¨¦§¤¤¤
:eixackéîéc áø àúà éëc,laal l`xyi ux`nøîàmyaáø §¦£¨©¦¦¨©©

eðéaø íeMî éîéãeáà øa ÷çöé,[iax-]ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò ¦§¨©£¦¦¦©¥¥¨¦§¤¤©¨©
.øæîî ãìeä ,ìàøNé úa©¦§¨¥©¨¨©§¥

:df cle oica dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdøN àçà éaø©¦©¨©
eäðä ÷eøt ,Bkò øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz éaøå ,äøéaä©¦¨§©¦©§§¥§©¦¦¨¦§©©¨©§

àúééeáLelld zeieay ect ±àãç äåä .àéøáèì ïBîøàî eúàc §¨¨©£¥©§¦§¤§¨£¨£¨
el` zeieaynàøaòàc[dxarzpy-]eúàå ,íéáëBk ãáBòîiax §¦©§¨¥¥¨¦©£

megpz iaxe `g`,énà éaøc dén÷ì.dxaer oic dn el`eyløîà §©¥§©¦©¦¨©
eäì,in` iaxãáBò ,éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaøå ïðçBé éaø §©¦¨¨§©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¥¥

.øæîî ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBklr dnz sqei ax ¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨©§¥
:in` iax ixac,óñBé áø øîàm`dàúeáø`idáLçîìoipn z` ¨©©¥§¨§¦§©

déøábweqtl yi miax mdy meyn ike ,xfnn `edy mixaeqd ©§¥
.mzenk dkldìàeîLe áø àäyøáe éåì ïa òLBäé éaøå ,ìááa ¨©§¥§¨¤§©¦§ª©¤¥¦©

àøt÷yéôelç dì éøîàå ,ìàøNé õøàayie -z` mitilgnyøa ©¨¨§¤¤¦§¨¥§¨§¥¨©¥©
éìééòå àøt÷z` enewna [miqipkne-]éøîàc ,íBøã éð÷æyãáBò ©¨¨§¨§¥¦§¥¨§¨§¥¥

.øLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBkyiy oipn ,ok m` ¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
mi`xen`k `le ,xfnn cledy mixaeqd mi`xen`k weqtl

.ldwa `eal eze` mixiyknd,óñBé áø øîà àlàweqtl yi ¤¨¨©©¥
meyn `l` ,ok ewqty mi`xen` mze` meyn `l xfnn cledy

zhiyyàéä éaø.ezenk dklde ,okcixdøîà éîéc áø àúà ék ©¦¦©¦£¨©¦¦¨©
myaãáòå íéáëBk ãáBò ,eøîà eðéaø íeMî ,éîéãeáà øa ÷çöé éaø©¦¦§¨©£¦¦¦©¥¨§¥¨¦§¤¤

.øæîî ãìeä ìàøNé úa ìò àaä©¨©©¦§¨¥©¨¨©§¥
:df cle oica ztqep dhiy d`ian `xnbd,øîBà éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¥

ãìeäl`xyi za lr `ay miakek caere carn clepy.ì÷ìe÷î ©¨¨§§¨
:eixac z` zxxan `xnbdïàîìleqte lwlewn `ed inl ± §©

,`ypidl,ìäwì àîéìéà,xfnn oickòLBäé éaø øîà àäiel oa ¦¥¨©¨¨¨¨©©¦§ª©
y lirl envrøLk ãìeä.ldwlàlàryedi iax zpeek gxkda ©¨¨¨¥¤¨

zlwlewn `id ef d`ian za dclep m`y ,`id,äpeäkìdxeq`e ©§¨
.odkl `ypidlcixd,éàøBîà eäleëel` s`eéøLëîccled z` ©§¨¨¥§©§§¥

,ldwleãBî[micen-],äpeäkì íeât ãìeäLz`f micnleìwî ¤©¨¨¨©§¨¦©
äðîìàî øîBçå.lecb odklìBãb ïäëì äðîìà äîlw dxeqi`y ¨¤¥©§¨¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨

meyn,ìka äåL døeqéà ïéàLlkne ,lecb odk lr wx dxeq` `l` ¤¥¦¨¨¤©Ÿ
mewndðadyrpe llgzn epnn dl clepdíeâtza ,dpedkl §¨¨

l`xyidøeqéàL Bæmiakek caere caraìëa äåL,l`xyi zepa ¤¦¨¨¤§Ÿ
L ïéc Bðéàdididðamdn clepdíeât.dpedkl ¥¦¤§¨¨

:df xnege lw zkxet `xnbdàéä ïkL ìBãb ïäëì äðîìàl äî©§©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥¦
úìlçúî dîöòzeniy xg`l heicd odkl `ypidln zlqtpe ©§¨¦§©¤¤

lqtp dpa ef dzxneg meyn `weecy okzie ,lecbd odkd dlra
l`xyi za lr e`ay miakek caere car ok oi`y dn ,dpedkl

.dpedkl mebt epi` dpa mby okzi ok lre ,dpedkl zlqtp dpi`y
:`xnbd zvxznénð àëäza lr `ad miakek caere cara ¨¨©¥

,l`xyiäìòápL ïåék,dlv` leqty inläìñt,dpedkd onøîàc ¥¨¤¦§£¨¨§¨§¨©
ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¦©¦§¥¨¦§¤¤©¨©

äeìñtL ,úéìàøNiä ìòå äiåìä ìòå úðäkä,dpedkd onøîàpL ©Ÿ¤¤§©©§¦¨§©©¦§§¥¦¤§¨¨¤¤¡©
(bi ak `xwie)äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe'dia` mgNn 'ebe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨¦¤¤¨¦¨

l d`yip m` `weecy o`kne ,'lk`YBì LiL éîipicúeðîìà Ÿ¥¦¤¥©§§
,da ïéLeøéâå`ide ,da el miqtez oiyeciwy l`xyil xnelk §¥¦¨

`id ixd ,dpyxbi e` zeni m` dyexbe dpnl`l ezngn ziyrp
.dyxbzp e` dpnl`zpy xg`l dia` zia znexza lek`l zxfeg

íäì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipic,da ïéLeøéâå úeðîìàoeikn ¨§¥¨¦§¤¤¤¥¨¤©§§§¥¦¨
dpi` mlerl ,mdl dlrap m`y ,da miqtez mdiyeciw oi`y

.dia` zia znexza lek`l zxfeg
:xfnn cledy wqty sqei ax lr dywn iia`éiaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

,sqeiéîéc áøcà úëîñc úéæç éàîax ixac lr jenql zi`x dn ± ©¨¥§¨§©©§©¦¦
,xfnn cledy iax mya xn`y inicïéáøcà CBîñiax mya xn`y §©§©¦

.xyk cledyïéáø àúà éëclaal l`xyi ux`nïúð éaø ,øîà §¦£¨©¦¨©©¦¨¨
da íéøBî àéNpä äãeäé éaøåcaere carl dlrapy l`xyi zaa §©¦§¨©¨¦¦¨

,miakek,àøézéäì.ldwa `eal cled z` exiykdeïàîe`edéaø §¤¥¨©©¦
,àéNpä äãeäé`ldéaøzrcly mkqen xacd oi` ok m`e ,`ed §¨©¨¦©¦

.xfnn cled iax
:ldwl cled z` dxiyknd ztqep dhiy d`ian `xnbdáø óàå§©©

da äøBîl,àøézéäcarn l`xyi zal clepy cle ldwl xiykde ¤¨¤¥¨
.miakek caereàeääcza lr `ay miakek caern clepy mc` §©

l`xyi,áøc dén÷ì àúàcedéì øîà,axl df mc`íéáëBk ãáBò ©£¨§©¥§©¨©¥¥¨¦
eäî ,ìàøNé úa ìò àaä ãáòå.epicBì øîà,axøLk ãìeä`eal §¤¤©¨©©¦§¨¥©¨©©¨¨¨¥

.xfnn epi`e ldwadéì øîàok m` ,mc` eze`Czøa éì áäoz - ¨©¥©¦§©¨
,ax el xn` .dy`l jza z` ilCì àðáéäé àì.iza z`éîéL øîà Ÿ¨¦§¨¨¨©¦¦

éLðéà éøîà ,áøì àéiç øa,`nfeb jxcaàã÷ø àawà éãîa àìîb ©¦¨§©¨§¥¦§¥©§¨§¨©©©¨¨§¨
zcina `edy ilk jeza eilbx zrax` mr cwex icn ux`a lnb -

ixde ,awàã÷ø àìå ,éãî àäå ,àìîb àäå ,àa÷ àärecn ok m` - ¨©¨§¨©§¨§¨¨©§Ÿ¨§¨
.epiptl cewxie `eai ,icna aw jeza cwex epi` epiptly lnbd
caer oay yecig xac zxn` `ld ,lyn jxca axl ok xn`e
gikeze `ea ,ok m`e ,ldwa `eal xzen l`xyi zan miakek

.dy`l jza z` el oze jixackdéì øîà,`iig xa iniyl ax ¨©¥
elit`éåäéð éàecb df mc` [didi m`-]làðáéäé àì ïeð ïa òLBäék ¦¦§¥¦ª©¦Ÿ¨¦§¨

ézøa déì.iza z` el oz` `l -déì øîà,axl `iig xa iniyéà ¥§©¦¨©¥¦
äåälecb df mc`éáäé éðéøçà ,déì áéäé àì øî éà ,ïeð ïa òLBäék £¨¦ª©¦¦©Ÿ¨¦¥©£¦¥¨£¥
déìla` ,mza z` el epzi mixg` jza z` el ozz `l dz` m` ± ¥
éàä,ryedik aeyge lecb epi`y [df mc`-]déì áéäé àì øî éà ©¦©Ÿ¨¦¥

mb ,eza z`déì éáäé àì éðéøçà.mza z`ìéæà÷ äåä àì`l-] ©£¦¥Ÿ¨£¥¥Ÿ£¨¨¨¦
df mc` [jlddénwîz` el oziy ick eiptl cenrl jiynde axc ¦©¥

.ezadéðéò déa áéäé,eipir z` ax ea ozp -áéëLåeze` [zne-] ¨¦¥¥¥§¨¦
.mc`

:ldwl df cle mixiyknd mitqep mi`xen` d`ian `xnbdáø óàå§©©
éëc .àøézéäì da äøBî äãeäé áø óàå ,àøézéäì da äøBî äðzî©¨¨¤¨§¤¥¨§©©§¨¤¨§¤¥¨§¦

àúàl`xyi zal clepy miakek caer oaäãeäé áøc dén÷ì £¨§©¥§©§¨
,ldwa `eal xzen `ed m`d el`yedéì øîà,dcedi axìéæ ¨©¥¦

ønhéàcaer oa dz`y erci `le jze` mixikn oi`y mewnl jl - ¦©©
,dy`l l`xyi za my `yze ,miakekðéî úa áéñð BàCe` ± §¥©¦¨

`yz `l la` ,jzenk ,miakek caern dclepy l`xyi za `yzy
.xyk l`xyi lr dxeq`d zxfnnåokàúà ékmiakek caer oa §¦£¨

l`xyi zandéì øîà ,àáøc dén÷ì,`axéìb Bàdlbzy e` ± §©¥§¨¨¨©¥§¥
,l`xyi za jl epzie ,jexiki `ly mewnlðéî úa áéñð BàCe` ± §¥©¦¨

.jzenk ,miakek caerdn l`xyi za `yzy
oa eivge car eivgy inn l`xyi za ly cle oica dpc `xnbd

:oixegéða déì eçìL`xwpy mewndBéöçL éî ,äaøì 'éñëéî éa' ¨§¥§¥¥¦§¥§©¨¦¤¤§
eäî ,ìàøNé úa ìò àaä ïéøBç ïa Béöçå ãáò.mpa ly epicøîà ¤¤§¤§¤¦©¨©©¦§¨¥©¨©

eäì,daxàzLäaBlek ãáò,l`xyi za lr `ayïðéøîàcledy §©§¨¤¤©§¦©
,øLky inBéöç,l`xyi za lr `ay caràéòaéîjixv ike - ¨¥¤§¦©§¨

:dax ixac lr dywn sqei ax .xyk epay xnelàøî ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¨
àzòîLcl`xyi zan care miakek caer cley ef [dreny lra-] ¦§©§¨
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miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtzenai
ïéùåã÷ åäá éñôúã ïéåàì éáééçik"n (`,bk zenai) "cvik" wxta ol `wtpc Ðoiidz

ziy`xa) aizkc ,edpip oiyecw ipa e`l ixkpe care ,'ebe "miyp izy yi`lmkl eay" :(ak

"xengd mr dtmixac) aizkc ,oiyecw llka dizil inp ixkpe .xengl dnecd mr Ð(f

ozgzz `l" :zene` raya"maoda jl `di `l Ðmy) aizk zene` x`yae .oezig:(`k

"`az ok xg`e"da zil `xwirnc llkn Ð

ipdne .died`lc (a,gq) oiyecwa ol `wtp i`xw

slinl ivn inp ixkpe ,dixkpa oiyecw iqtz

,oiyecw myl d`ia ez`ia oi` ,jkld .ediipin

`incei`g` axc zezl`yae .zezixk iaiigl

ziy`xa) "lra zlera `ide" :`dn witn(k

lra zlera :(a,fp) oixcdpqa opiyxceyi Ð

dlrap `le dtegl dqpkp ,mdl,mdl oi` Ð

oiyecw myl d`iae .edl zil dqex`c oky lke

.iccdl zeied yewzi`c ,edl zil inpøæîî ïéà
'åëå`xiaq ipnizd oernyk `pz i`d `de Ð

.xfnn oi`c care ixkpa ipzwe ,diláâ ìò óà
éáø øîà÷ãd`ia oi` :"l`ilnb oax" wxta Ð

ef z` lrae efl ulg m`c ,dvilg xg`dpi` Ð

elld mixacd oi` :xn`we .hb epnid dkixv

`l` ,dqtz `l dvilg xg` d`iac ,mixen`

`xiaq `l dicicl la` ,'ek `aiwr iax ixacl

care ixkpa ,ikd elit` ,dil.micen Ðéëã
åðéáø íåùî 'åë éîéã áø àúà.iax Ðàúééåáù

ïåîøà ïî.ikehp`l Ðéáø óñåé áø øîà àìà
àéä`zeax meyn i`dc .ixab aeygz `l Ð

liqtz `l miaxc,ixyk` miax inp `dc ,dil

`ki` iaxc `idd meyn `l`,dilqtinl

.ezenk dkldcéåì ïá òùåäé éáø øîàäåÐ

.xyk cled ,lirlìëá äåù äøåñéàù åæixkp Ð

diela oia zpdka oia xeq`.zil`xyia oia

íåâô äðáù`hiyt `dc ,`wec e`l mebt dpa Ð

`yi `lc meyn i`e .`ed odk e`l dixkpd oa

zil`xyia xzenc oeik ,zpdkinp xzen Ð

zexyk elit`c ,miypa dyecw oi`y ,zpdka

oiyecw) ol `niiwc ,mileqtl zexzen`l :(`,br

zexyk exdfed`ypilnmeyn `l` .mileqtl

za clz m`c ,hwp dza.dpedkl dleqt Ð

äìñôoky lke ,`yp iac dnexzn elit` Ð

.odkl `ypdlnäåìñôùznexzn zpdk Ð

diele ,dia`zil`xyieeclie odkl e`yipy oebk

dnexza zelke` eid odilra eznyke ,mipa el

care ixkp dilr `a m`e .mdipa liayaÐ

.dpedkn oky lke ,dnexzn dlqtåì ùéù éî
äá ïéùåøéâå úåðîìàikc `ed ,zil`xyi oebk Ð

dl oi` rxfe zn'ebe "dia` zia l` daye" Ð

`xwie).(akúåðîìà åì ïéàù ãáòå éøëð åàöé
äá ïéùåøéâå.oiqtez oiyecw oi`y Ðäéì øîà

ééáà.sqei axl Ðéîéã áøãà úëîñã úéæç éàî
jenq ,xfnn cled iaxc dinyn xn`c Ð

.iaxc dinyn dil ixyknc oiaxc`àåääã
àúàã.zil`xyin ixkp oa Ðéøîàéùðààìîâ

àã÷ø àá÷à éãîáaw jeza cwxn lecb lnb Ð

,icn zeklna eilbx rax`a ohw.`nfebeàä
éãî àäå àìîâ àäå àá÷`ai Ðcwxie.epiptl

yecig xac zxzdy dz` :xnelkzn`d Ð

.jza el oze jixacäéî÷î ìéæà äåä àìeze` Ð

.jzxa il ad dil xn` `wc ixkpd oaøîèéà ìéæ
`ly mewna jl Ð,jexiki`yejexiki eli`y .l`xyi za`l Ð,`ed xfnn `l `nl` .jl depzixyk`cn.dxykd lr xdfen xfnn ixdy ,l`xyi za dilêðéî úál`xyi za Ð

dgtye zxfnn la` .jzenk dxykd ,ixkpd on.`ed xyk `nl` ,`yz `l Ðéìâ.dxyk l`xyi za jl epzie ,jexiki `ly mewna zelbl `v Ðéñëéî éá éðá.mewn Ðàúòîùã àøî
l`xyi za lr `ad care ixkp :xn`c Ð.xyk epa Ð
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"llgi `l" :`pngx xn`c mzd ip`y :ipyneÐ.mixfnn dyer oi`e ,dyer `ed milelig

xfnn ied `lc oeike :yexitÐoiyecw iqtz `l ryedi iaxl ok m` .oiyecw da eqtz

ied `lcn oiyecw da iqtzc icin igeke`l `kil ryedi iaxlc ,`axc `ail` dpnl`a

) "xne`d"a oiyecwa :xn`z m`e !zxfnniqtz `lc zeixr x`y `evnl wgec i`n` (a,gq

iqtz `lc ogky` xakc oeik ,olpn oiyecw eda

zeixr lk ol wetiz `zydnc ?oiyecw a` zy`a

ediiteb mixfnnc :xnel yie !xfnn ediipin iedc

`lc dnk lk zezixk iaiig lka opirny `l

"dlbi `le" "gwi `l"nc .dpei iaxc `yiwid iziin

zenai) oiwxit seqa iziinchn(`,zy`a iaizkc

eia` ly mai zxneyae a`Ðzexfnn opirny `l

iiga xzid dl yiy yi` zy` oebk ,zeixr x`ya

,seqa la` .ediizeekc lke dy` zeg`e ,dxqe`

`yiwid iziincÐ,`nlra slinl `ki`

.opiyxtck

åàöéda oiyexibe zepnl` el oi`y care ixkp

dil zi` opgei iax `de :xn`z m`e Ð

cled l`xyi za lr `ad care ixkpc lirl

,ied xfnn `zydc ?`xw il dnl ok m` ,xfnn

`de dicic `d :xnel yie ?`irain ez`iaa liqtn

,opgei iaxc `ail`e ,edpip i`xen`c :cere .diaxc

zenai) `nw wxt seq opixn`ckfh(a,mye .

xzid z`iac oeik ,ixkpn xfnn ied i`n` izyxit

.`ziixe`cn `idìéæxnhi`je`iyie Ð

xn`ck ,di`x ira `de :xn`z m`e .zqgein

) zeaezka ipy wxtadnexzn oilrnc (a,ck

odkl eza `iydl mzdc :xnel yie !oiqgeil

.mz epiax my gikeny enk ,gafnd iab lr caerd

lk mixne` minkg la` ,xi`n iaxk mzd :inp i`

wxta ,zecner md zexyk zwfga zegtyn
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éøëð ¯ àëä ìáà ,ïéLec÷ eäa éñôúc ïéåàì éáéiçî¥©¨¥¨¦§¨§¦§¦¦£¨¨¨¨§¦
úBúéøk éáéiçk ¯ ïéLec÷ eäa éñôz àìc ïåékà ,ãáòå§¤¤¥¨§¨¨§¦§¦¦§©¨¥¨¥
ãìeä ¯ ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð :éáéúéî .éîc̈¥¥¦¥¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨
àlà øæîî ïéà :øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,øæîî©§¥©¦¦§¤§¨¥¥©§¥¤¨

îøîà àlà .úøk Leðòå ,äåøò øeqéà BøeqéàL én ¦¦¤¦¦¤§¨§¨¨¥¤¨¨©
éaøc áb ìò óà .éaø ¯ "íéãBî ìkä" ïàî :óñBé áø©¥©©Ÿ¦©¦©©©§©¦
éaø éøáãì àlà íéøeîà eìlä íéøácä ïéà :øîBà¥¥©§¨¦©¨£¦¤¨§¦§¥©¦
àøéáñ àì déìå ,äåøòk äöeìç äNBò äéäL ,àáé÷ò£¦¨¤¨¨¤£¨§¤§¨§¥¨§¦¨
áø øîà éîéc áø àúà éëc .äãBî ãáòå éøëða ¯ déì¥§¨§¦§¤¤¤§¦£¨©¦¦£©©
ìò àaä ãáòå éøëð :eðéaø íeMî éîéãeáà øa ÷çöé¦§¨©£¦¦¦©¥¨§¦§¤¤©¨©
éaøå äøéaä øN àçà éaø .øæîî ãìeä ¯ ìàøNé úa©¦§¨¥©¨¨©§¥©¦©¨©©¦¨§©¦
eäðä ÷eøt Bkò øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz©§§¥§©¦¦¨¦§©©§¨§
àøaòàc àãç äåä .àéøaèì ïBîøàî eúàc àúééeáL§¨¨§¨¥©§§¦¤§¨£¨£¨§¦©§¨
ïðçBé éaø :eäì øîà .éîà éaøc dén÷ì eúàå ,éøëðî¦¨§¦©£§©¥§©¦©¦£©§©¦¨¨
àaä ãáòå éøëð ,éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¦¨§¦§¤¤©¨
àúeáø :óñBé áø øîà .øæîî ãìeä ìàøNé úa ìò©©¦§¨¥©¨¨©§¥£©©¥§¨
òLBäé éaøå ,ìááa ìàeîLe áø àä !?éøáb áLçîì§¦£©©§¥¨©§¥§¨¤§©¦§ª©
éôelç :dì éøîàå ,ìàøNé õøàa àøt÷ øáe éåì ïa¤¥¦©©¨¨§¤¤¦§¨¥§¨§¦¨¦¥
àaä ãáòå éøëð :éøîàc ,íBøã éð÷æ éìééòå àøt÷ øa©©¨¨§©§¥¦§¥¨§¨§¦¨§¦§¤¤©¨
éaø :óñBé áø øîà àlà .øLk ãìeä ¯ ìàøNé úa ìò©©¦§¨¥©¨¨¨¥¤¨¨©©¥©¦
éîéãeáà øa ÷çöé éaø øîà éîéc áø àúà éëc .àéä¦§¦£¨©¦¦£©©¦¦§¨©£¦¦
ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð :eøîà eðéaø íeMî¦©¥¨§¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥

éaø øîà àä ¯ ìäwì àîéìéà ?ïàîì .ì÷ìe÷î ãìeä :øîBà éåì ïa òLBäé éaø .øæîî ãìeä ¯©¨¨©§¥©¦§ª©¤¥¦¥©¨¨§§¨§©¦¥¨©¨¨¨¨©©¦
î ,äpeäëì íeâtá ãìeäL eãBî éøLëîc éàøBîà eäleëc ¯ äpeäëì àlà ,øLk ãìeä òLBäéìw §ª©©¨¨¨¥¤¨¦§¨§§£¨¥§©§§¦¤©¨¨¨¦§¨¦©

øîBçådøeqéàL Bæ ,íeât dða ¯ ìka äåL døeqéà ïéàL ,ìBãb ïäëì äðîìà äî :äðîìàî ¨¤¥©§¨¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥¦¨¨¤©Ÿ§¨¨¤¦¨
,éîð àëä !úìlçúî dîöò àéä ïkL ìBãb ïäëì äðîìàl äî .íeât dðaL ïéc Bðéà ¯ ìka äåL̈¤©Ÿ¥¦¤§¨¨©§©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥¦©§¨¦§©¤¤¨¨©¦

.dìñt ¯ äìòápL ïåékúðäkä ìò àaä ãáòå éøëðì ïépî :ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ¥¨¤¦§£¨§¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¦©¦§¨§¦§¤¤©¨©©Ÿ¤¤
LiL éî ,"äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe" :øîàpL ¯ äeìñtL úéìàøNiä ìòå äiålä ìòå§©©§¦¨§©©¦§§¥¦¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨¦¤¥
éàî :ééaà déì øîà .da ïéLeøéâå úeðîìà íäì ïéàL ãáòå éøëð eàöé ,da ïéLeøéâå úeðîìà Bì©§§§¥¦¨¨§¨§¦§¤¤¤¥¨¤©§§§¥¦¨£©¥©©¥©
àéNpä äãeäé éaøå ïúð éaø :øîà ïéáø àúà éëc !ïéáøcà CBîñ ?éîéc áøcà zëîñc úéæç£¥§¨§©§©§©¦¦§©§¨¦§¦£¨¨¦£©©¦¨¨§©¦§¨©¨¦
àúàc àeääc ,àøézéä da äøBî áø óàå ,éaø ¯ àéNpä äãeäé éaø ïàîe ,àøézéäì da íéøBî¦¨§¤¥¨©©¦§¨©¨¦©¦§©©¤¨¤¥¨§©©£¨
:déì øîà .øLk ãìeä :Bì øîà ?eäî ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð :déì øîà ,áøc dén÷ì§©¥§©£©¥¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©£©©¨¨¨¥£©¥
,àã÷ø àawà éãîa àìîb :éLðéà éøîà :áøì àéiç øa éîéL øîà .Cì àðáéäé àì !Czøa éì áä©¦§©¨¨¨¥§¨¨£©¦¦©¦¨§©¨§¦¡¨¥©§¨§¨©©©¨¨§¨
déì àðáéäé àì ïeð ïa òLBäék éåäéð éà :déì øîà !àã÷ø àìå ¯ éãî àäå àìîb àäå àa÷ àä̈©¨§¨©§¨§¨¨©§¨¨§¨£©¥¦¤¡¥¦©¦¨¨¥§¨¥
øî éà ,éàä .déì éáäé éðéøçà ¯ déì áéäé àì øî éà ,ïeð ïa òLBäék äåä éà :déì øîà .ézøa§©¦£©¥¦£¨¦©¦¦¨¨¨¥¥©£¦¥¨£¥¥©¦¨
áø óàå .áéëLe déðéò déa áéäé ,dénwî ìéæà÷ äåä àì .déì éáäé àì éðéøçà ¯ déì áéäé àì̈¨¥¥©£¦¥¨¨£¥¥¨£¨¨¨¥¦©¥¨¥¥¥¥§¦§©©
äãeäé áøc dén÷ì àúà éëc .àøézéäì da äøBî äãeäé áø óàå ,àøézéäì da äøBî äðzî©¨¨¤¨§¤¥¨§©©§¨¤¨§¤¥¨§¦£¨§©¥§©§¨

péî úa áéñð Bà ,øîèéà ìéæ :déì øîàúa áéñð Bà ,éìb Bà :déì øîà àáøc dén÷ì àúà éëå .C £©¥¦¦§©§¥©¦¨§¦£¨§©¥§¨¨£©¥§¥§¥©
péî?eäî ìàøNé úa ìò àaä ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî :äaøì éñëéî éa éða déì eçìL .C ¦¨¨§¥§¥¥¦§¦§©¨¦¤¤§¤¤§¤§¤¦©¨©©¦§¨¥©

àzòîLc àøî :óñBé áø øîà ?àéòaéî Béöç ¯ øLk ïðéøîà Blek ãáò àzLä :eäì øîà£©¨§¨¤¤¨§¦©¨¥¤§¦¨£¨¨©©¥¨¨¦§©§¨
åðî

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
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ïéùåã÷ åäá éñôúã ïéåàì éáééçik"n (`,bk zenai) "cvik" wxta ol `wtpc Ðoiidz

ziy`xa) aizkc ,edpip oiyecw ipa e`l ixkpe care ,'ebe "miyp izy yi`lmkl eay" :(ak

"xengd mr dtmixac) aizkc ,oiyecw llka dizil inp ixkpe .xengl dnecd mr Ð(f

ozgzz `l" :zene` raya"maoda jl `di `l Ðmy) aizk zene` x`yae .oezig:(`k

"`az ok xg`e"da zil `xwirnc llkn Ð

ipdne .died`lc (a,gq) oiyecwa ol `wtp i`xw

slinl ivn inp ixkpe ,dixkpa oiyecw iqtz

,oiyecw myl d`ia ez`ia oi` ,jkld .ediipin

`incei`g` axc zezl`yae .zezixk iaiigl

ziy`xa) "lra zlera `ide" :`dn witn(k

lra zlera :(a,fp) oixcdpqa opiyxceyi Ð

dlrap `le dtegl dqpkp ,mdl,mdl oi` Ð

oiyecw myl d`iae .edl zil dqex`c oky lke

.iccdl zeied yewzi`c ,edl zil inpøæîî ïéà
'åëå`xiaq ipnizd oernyk `pz i`d `de Ð

.xfnn oi`c care ixkpa ipzwe ,diláâ ìò óà
éáø øîà÷ãd`ia oi` :"l`ilnb oax" wxta Ð

ef z` lrae efl ulg m`c ,dvilg xg`dpi` Ð

elld mixacd oi` :xn`we .hb epnid dkixv

`l` ,dqtz `l dvilg xg` d`iac ,mixen`

`xiaq `l dicicl la` ,'ek `aiwr iax ixacl

care ixkpa ,ikd elit` ,dil.micen Ðéëã
åðéáø íåùî 'åë éîéã áø àúà.iax Ðàúééåáù

ïåîøà ïî.ikehp`l Ðéáø óñåé áø øîà àìà
àéä`zeax meyn i`dc .ixab aeygz `l Ð

liqtz `l miaxc,ixyk` miax inp `dc ,dil

`ki` iaxc `idd meyn `l`,dilqtinl

.ezenk dkldcéåì ïá òùåäé éáø øîàäåÐ

.xyk cled ,lirlìëá äåù äøåñéàù åæixkp Ð

diela oia zpdka oia xeq`.zil`xyia oia

íåâô äðáù`hiyt `dc ,`wec e`l mebt dpa Ð

`yi `lc meyn i`e .`ed odk e`l dixkpd oa

zil`xyia xzenc oeik ,zpdkinp xzen Ð

zexyk elit`c ,miypa dyecw oi`y ,zpdka

oiyecw) ol `niiwc ,mileqtl zexzen`l :(`,br

zexyk exdfed`ypilnmeyn `l` .mileqtl

za clz m`c ,hwp dza.dpedkl dleqt Ð

äìñôoky lke ,`yp iac dnexzn elit` Ð

.odkl `ypdlnäåìñôùznexzn zpdk Ð

diele ,dia`zil`xyieeclie odkl e`yipy oebk

dnexza zelke` eid odilra eznyke ,mipa el

care ixkp dilr `a m`e .mdipa liayaÐ

.dpedkn oky lke ,dnexzn dlqtåì ùéù éî
äá ïéùåøéâå úåðîìàikc `ed ,zil`xyi oebk Ð

dl oi` rxfe zn'ebe "dia` zia l` daye" Ð

`xwie).(akúåðîìà åì ïéàù ãáòå éøëð åàöé
äá ïéùåøéâå.oiqtez oiyecw oi`y Ðäéì øîà

ééáà.sqei axl Ðéîéã áøãà úëîñã úéæç éàî
jenq ,xfnn cled iaxc dinyn xn`c Ð

.iaxc dinyn dil ixyknc oiaxc`àåääã
àúàã.zil`xyin ixkp oa Ðéøîàéùðààìîâ

àã÷ø àá÷à éãîáaw jeza cwxn lecb lnb Ð

,icn zeklna eilbx rax`a ohw.`nfebeàä
éãî àäå àìîâ àäå àá÷`ai Ðcwxie.epiptl

yecig xac zxzdy dz` :xnelkzn`d Ð

.jza el oze jixacäéî÷î ìéæà äåä àìeze` Ð

.jzxa il ad dil xn` `wc ixkpd oaøîèéà ìéæ
`ly mewna jl Ð,jexiki`yejexiki eli`y .l`xyi za`l Ð,`ed xfnn `l `nl` .jl depzixyk`cn.dxykd lr xdfen xfnn ixdy ,l`xyi za dilêðéî úál`xyi za Ð

dgtye zxfnn la` .jzenk dxykd ,ixkpd on.`ed xyk `nl` ,`yz `l Ðéìâ.dxyk l`xyi za jl epzie ,jexiki `ly mewna zelbl `v Ðéñëéî éá éðá.mewn Ðàúòîùã àøî
l`xyi za lr `ad care ixkp :xn`c Ð.xyk epa Ð
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"llgi `l" :`pngx xn`c mzd ip`y :ipyneÐ.mixfnn dyer oi`e ,dyer `ed milelig

xfnn ied `lc oeike :yexitÐoiyecw iqtz `l ryedi iaxl ok m` .oiyecw da eqtz

ied `lcn oiyecw da iqtzc icin igeke`l `kil ryedi iaxlc ,`axc `ail` dpnl`a

) "xne`d"a oiyecwa :xn`z m`e !zxfnniqtz `lc zeixr x`y `evnl wgec i`n` (a,gq

iqtz `lc ogky` xakc oeik ,olpn oiyecw eda

zeixr lk ol wetiz `zydnc ?oiyecw a` zy`a

ediiteb mixfnnc :xnel yie !xfnn ediipin iedc

`lc dnk lk zezixk iaiig lka opirny `l

"dlbi `le" "gwi `l"nc .dpei iaxc `yiwid iziin

zenai) oiwxit seqa iziinchn(`,zy`a iaizkc

eia` ly mai zxneyae a`Ðzexfnn opirny `l

iiga xzid dl yiy yi` zy` oebk ,zeixr x`ya

,seqa la` .ediizeekc lke dy` zeg`e ,dxqe`

`yiwid iziincÐ,`nlra slinl `ki`

.opiyxtck

åàöéda oiyexibe zepnl` el oi`y care ixkp

dil zi` opgei iax `de :xn`z m`e Ð

cled l`xyi za lr `ad care ixkpc lirl

,ied xfnn `zydc ?`xw il dnl ok m` ,xfnn

`de dicic `d :xnel yie ?`irain ez`iaa liqtn

,opgei iaxc `ail`e ,edpip i`xen`c :cere .diaxc

zenai) `nw wxt seq opixn`ckfh(a,mye .

xzid z`iac oeik ,ixkpn xfnn ied i`n` izyxit

.`ziixe`cn `idìéæxnhi`je`iyie Ð

xn`ck ,di`x ira `de :xn`z m`e .zqgein

) zeaezka ipy wxtadnexzn oilrnc (a,ck

odkl eza `iydl mzdc :xnel yie !oiqgeil

.mz epiax my gikeny enk ,gafnd iab lr caerd

lk mixne` minkg la` ,xi`n iaxk mzd :inp i`

wxta ,zecner md zexyk zwfga zegtyn

) "oiqgei dxyr"ar oiyecw.(a,
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רנ
miwxt dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtzenai

äãåäé áø åðî.`xizidl da dxen dcedi ax s`e ,xn`ck Ðäãåäé áø øîàäåiab Ð

.l`xyi za lr `ad car eivgäð÷ú åì ïéà ãìåä.`ed xfnn :xnelk ,l`xyi zaa Ð

éëøîúéà.dpwz el oi`c `idd Ðùéã÷ã ïåâëza z` oixeg oa eivge car eivgy in Ð

cvl `l la` ,zexig cvl zycewn `ied dycwc oeikc .dilr `a jk xg`e ,l`xyi

zy`a ynzyn eay car cv `vnpe ,zecar

,yi`ixyknc ipd lkc .xfnn cled jkitleÐ

yi` zy`a la` ,ixykn dieptaelit` Ð

la` .care ixkp oky lke ,xfnn cled l`xyia

oiyecw `la dilr `ac `kidikd .xyk Ð

:opiqxbúùàá ùîúùî åáù úåãáò ãö àöîðã
éøáãì .ùéàøéùëîäza lr `ad cara Ð

`nrhe .yi` zy`a elit` xiykn ,l`xyi

.lif`e yxtnáà úùàî àìàc Ðzexfnn

zy` z` yi` gwi `l" :aizkc ,aizk dabl

mixac) "xfnn `ai `l" :dil jinqe ,"eia`.(bk

ùéà úùà ìò àáù ïåâëcled ikd meyne Ð

ly zexig cv `vnpc ,l`xyi zaa dpwz el oi`

s`e .yi` zy`a ynzyn ,dilr `ayk ,car

oxn`ck ,xyk cled car elek i`c ab lr

ixaclxiykndyi` zy`a elit` xiyknÐ

l`xyi x`yk iedc zexig cv meyn xfnn `kd

cledc ,yi` zy` lr `ad.xfnnàæâ áøÐ

.opiqxbàãáåò äåä.xenb cara Ðúùàá ïéá
ùéàin `l` xfnn dyer oi`y ,oxn`ck Ð

.mixg` lr oiyecw el yiyìçø øá éøî áøÐ

.ded zil`xyi lr `ad ixkpnìááã éñøåôáÐ

xbc ab lr s`e .l`xyi lr mipenn mi`ab

xn`c ,l`xyi lr qpxt ezepnl xeq` `nlra

l`xyin en`c oeik ,i`d ,'ek xnaxwn" Ð

.dia opixw "jig`àúúðà íùì äìáèàmyl Ð

.zexib zliah myl `le ,dcp zliahàðìéëé
äá éøåùëàìit lr s`e ,dxenb zxeib zeidl Ð

:(a,en) onwl xn`e .zexib myl dlah `ly

dcp zliahc .leahie leniy cr xb epi` mlerl

,zexib myl dl `wlqdlah `l dixkpc

.dzecpläúøááå`ad car zac ab lr s`e Ð

zake ,ef dxiibzp `dc ,`id l`xyi za lr

`id l`xyi.dza dxyk ikd elit` Ðäá
éñà áøãëexw eedc `edd :oizrnya xn`c Ð

,zexib myl en` dlah `ly ,`ziinx` xa dil

dzecpl dlah `l in :iq` ax xn`e?:`nl`

`pyil .zexib myl dl `wlq dcp zliah

`zzp` myl :`pixg`zliahe .zeyi` myl Ð

"cvik"a xn`c ,dliah dpi`y `l` ,ded zexib

dy` meyl xiibzpy yi` cg` (a,ck zenai)

dxiibzpy dy` cg`eyi` meyl.mixb opi` Ð

zexg` zeliah ici lr da ixeyk`l `pliki

`iywe ,izrny jk .dzecpl jk xg` dlahy

opirawc ,`cg :ilolek dkld mzd `zkld

`ziinw i` ,inp dpey`x dpynl elit`e .mixb

dl `wlq `le`lc ,dl `wlq `l inp `xza Ð

d`xpe ,xwir oey`x oeyle .dxiibzp miny myl

.ipiraàúééîøà øá.dxiibzpyk en` dlah `ly Ðäúåãðì äìáè àì éîdze`e Ð

zcc ,zexib zliahl dl dler dliah.eixwl lah `l in ok .`id zicedi
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íåùîyi` zy`a ynzyne zecar cv iz`c) oiyecwc `nw wxta rnync `de Ð(`,f

`paiqp izixg` aqpinl opira i`c meyn e`l i` ,melk xn` `l iivgl iycwzdc

xn`wÐ) "gleyd"a xn`ck ,epiipwa xiiyc meyn epiid.xiiy `l `kde (`,bn oihib

äî'ek a` zy`ielz zexfnnc :xnel yie !dzine zxk oky a` zy`l dn :xn`z m`e Ð

.lirl ziyixtck ,oiyecw zqitza

àáølgx xa ixn axl dixyk``ax Ð

,ded `xeib xeqi`c dixa ixn axc ,ax `le opiqxb

) "zny in" wxta gkenck ,`ax inia didy`aa

.(`,hnw `xzaéñøåôlaac,dpenn Ð

) `neic `nw wxta xn`ckh(`,oixcdxt i`n :Ð

.iqxetïåéëopixw jig` axwn l`xyin en`c

diayxitc :qxhpewd yexitl dyw o`kn Ð

) "oixn`p el`"a,jlnd qtixb` iab (`,`n dheq

dze`ac `xnba xn`we ,dz` epig` el exn`y

,diilk l`xyi ly mdi`pey eaiigzp dry

ede`xwy :qxhpewa yxite ,qtixb`l etipgdy

i`n` eyexitle ,l`xyin en` dzidy itl epig`

l`xyin en`c oeik `kd opixn` `d ?eyprpÐ

`ipzc ab lr s`e !dia opixw "jig` axwn"

) `ztqezajln oicinrn oi`c (c wxt oixcdpqc

dpedkl mi`iynd on `l`Ðmewn lkndniz

!diilk eaiigzp opaxc `xeqi` meync xnel `ed

za `yp `l qecxedc :l`eny epiax xne`e

pixn`ck ,daeyz dyry ,l`xyi`nw wxta o

) `xza `aacc(`,didy it lr s`e .eyprp jkle ,

.zevna mdig` didy itl ,epig` ede`xw car

dxyr" wxta l`eny xn`c `d xity iz`e

) "oiqgeir oiyecw(a,i`penyg zian xn`c lk :

`piz`wÐdil zi` diteb l`enye ,`ed `car

l`xyi za lr `ad care ixkpc (` cenr lirl)

m`e .zil`xyi `yp `l i`ce `l` .xyk cled

`lde ?`ed `car i`n` mewn lkn :xn`z

l`enye ,eilra ey`iizp qecxed jlnyk `nzqn

zenai) dil zi`gn(`,`vi ecar xiwtnd :

`nyc :xnel yie !xexgy hb jixv oi`e ,zexigl

:xn`z m`e .zltyen eze`b `dzy mitvn eid

xyk oi` l`xyin en` oi`y xbc rnyn `kdc

) "zepenn ipic cg`" wxtae ,oecl(a,el oixcdpq

`cg :[ipyne] !`pipz :jixte ,oecl mixyk lkd :opz

s` ,xbc rnyn .xfnn iiez`l `cge ,xb iiez`l

envra xiibzpy `l` ,l`xyin en` oi`y it lr

Ðdleqt dtihn `a dil opixwc ,oecl xykc

dleqt dtihn xb la` ,mzd xn`wcÐyie !`l

wxta xn`ck ,exag xb oecl ixiin mzdc :xnel

zenai) "dvilg zevn"xac exag z` oc xb :(`,aw

l`xyin en` dzid m`e ,dxezÐelit` oc

) "oiqgei dxyr" wxta xn`z m`e .l`xyioiyecw

er(a,ixheyn eizea` ewfgedy in :opixn`

:edpinxe ,mileqt opinwen `lc `xninl ,miaxd

iiez`l :dcedi ax xn`e ,'ek oecl mixyk lkd

!exag z` oecl epiid mzdc ?`iyew i`ne .xfnn

l`xyin en`e eia`c oeik ,xfnnc :xnel yieÐ

"xfnn exage ,"jig` axwn" opirac `ed "jilr" opiyxc `dc ,rcz .dia opixw "jig` axwn

l`xyi z` oecl xfnn lqtin i`e ,l`xyi rxfn `ay ,"jilr" xity ixwinÐinp lqtin

) "zepenn ipic cg`" wxtae ,exaglel oixcdpq(a,lr s` ,xfnnl xb oia `zekixv ciarwc

exag `l` oc epi` xbc ,oiwelg xfnne xby itÐmewn lkn.da yxetn df welig oi`e ,mzq diepy dpyndy itl ,`zekixv hwpäìáèà`zzp` meyl dixkp `iddldvex didy Ð

.dcpa opixn`ck dpef ,dixkp ,dgty ,dcp exfb `l carac ,did drehe .`ypil zerazpyn zelaehy l`xyi zepa lk jxck Dliahn dide ,el dcgiiléîdzecpl dlah `lxn`c :dniz Ð

) onwlen(a,oixcdpq yixa xn`c o`nl elit`e .dia aizk "htyn"c ,dyly jixv xbc)b(`,xyk inp cg dxez xac :Ðdy`e ,dliah zrya odnr yi` `iadl miyp jxc oi` mewn lkn

) opzck ,oecl die`x dpi`hn dcp(a,i` .epeciy odl zcnln `l` ,dpc dzid `l dxeace .dpc dpi` dcirn dy` oi`y dzrn :`neic inlyexia `zi` `icdae .cirdl xyk oecl xykd lk :

dyly opirac i`d :xnel yie !ip`y xeaicd it lr ,inpÐ) onwl opixn`c ab lr s` .dliahl `l la` ,zevnd zlawl epiidfn(a,uegan micner minkg icinlz ipycÐ,dlgzkl epiid

dlahy lMl recic oeikc :miyxtn yie .ith sicrcÐ) onwle ,dlila dcp zliahc :`iyw edine .inc my micner eli`ken(a,`l` htyn aizk e`l i` la` !dlila xb oiliahn oi` :xn` ©Ÿ

devn zlaw`Ðoiliahn oi`c `de ,xity iz`Ð.opaxcn ,dlgzkl epiid
ycwd
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BéöçL éî :äãeäé áø øîà àäå äãeäé áø ¯ epî©©§¨§¨¨©©§¨¦¤¤§
ãìå BúBà ¯ ìàøNé úa ìò àaä ïéøBç ïa Béöçå ãáò¤¤§¤§¤¦©¨©©¦§¨¥¨¨
úa Léã÷c ïBâk ,äãeäé áøc øîzéà ék .äðwz Bì ïéà¥©¨¨¦¦§©§©§¨§§¨¥©
.Léà úLàa LnzLî BaL úeãáò ãö àöîðc ,ìàøNé¦§¨¥§¦§¨©©§¤¦§©¥§¥¤¦
¯ ìñBtä éøáãì :á÷òé éaøc déîMî éòcøäð éøîàäå§¨¨§¦§©§§¥¦§¥§©¦©£Ÿ§¦§¥©¥

øéLëî ¯ øéLënä éøáãì ,äéeðôa eléôà ìñBteléôà ¥£¦¦§¨§¦§¥©©§¦©§¦£¦
¯ áà úLàî àlà äeãîì àì íäéðLe .Léà úLàa§¥¤¦§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¥¥¤¨
ïéLec÷ da éñôz àìc áà úLà äî :øáñ ìéñôc ïàî©§¨¥¨©¨¥¤¨§¨¨§¦¨¦¦
ãìeä ïéLec÷ da éñôz àìc ìk óà ¯ [øæîî ãìeä]©¨¨©§¥©¨§¨¨§¦¨¦¦©¨¨
àì déãéãìc ,áà úLà äî :øáñ øLëîc ïàîe .øæîî©§¥©§©§©¨©¨¥¤¨¦§¦¥¨
é÷etàì ¯ ïéLec÷ da éñôz éðéøçàì ïéLec÷ da éñôz̈§¦¨¦¦§©£¦¥¨§¦¨¦¦§©¥
ék ,àlà .ììk ïéLec÷ eäa éñôz àìc ãáòå éøëð̈§¦§¤¤§¨¨§¦§¦¦§¨¤¨¦
àöîðå ,Léà úLà ìò àaL ïBâk ¯ äãeäé áøc øîzéà¦§©§©§¨§¤¨©¥¤¦§¦§¨
,àðéáø øîà .Léà úLàa LnzLî BaL úeøéç ãö©¥¤¦§©¥§¥¤¦£©¨¦¨

òì÷éà :àfb áø éì øîàéñBé éaø,ïéøúàì ïéáà øa £©¦©©¨¦§©©¦¥©¨¦§©§¦
.ìéñôe ¯ Léà úLàa ,øLëàå ¯ äéeðôa àãáeò äåäå©£¨§¨¦§¨§©§©§¥¤¦§¦
éñBé éaø àì :àfb áø éì øîà éãéãì ,úLL áø øîà£©©¥¤§¦¦£©¦©©¨¨©¦¥
øLëàå ,äåä àãéáæ éaøa éñBé éaø àlà ,äåä ïéáà øa©¨¦£¨¤¨©¦¥§©¦§¦¨£¨§©§©
àçà áø déì øîà .Léà úLàa ïéa äéeðôa ïéa¥¦§¨¥§¥¤¦£©¥©©¨
øLëàå .ïéøúàì øîéîà òì÷éà :àðéáøì äaøc déøa§¥§©¨§¨¦¨¦§©£¥©§©§¦§©§©
ãáòå éøëð :àúëìäå .Léà úLàa ïéa äéeðôa ïéa¥¦§¨¥§¥¤¦§¦§§¨¨§¦§¤¤
ïéa äéeðôa ïéa ,øLk ãìeä ¯ ìàøNé úa ìò àaä©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥¥¦§¨¥
dééðîe ìçø øa éøî áøì déøLëà àáø .Léà úLàa§¥¤¦¨¨©§§¥§©¨¦©¨¥©§¥

å .ìáác éñøeôaáb ìò óàíéNz íBN" :øî øîàc §§¥§¨¤§©©©§¨©¨¨¦
éìò"Cìî Eeäé ìà íéNî äzàL úBîéNî ìkã , ¨¤¤¤¨§¦¤©¨¥¦©§

éçà áøwî àlàáøwî" ¯ ìàøNiî Bnàc ïåék éàä ,E ¤¨¦¤¤©¤©¥¨§¦¦¦§¨¥¦¤¤
éçàdìaèà éîà øa àéiç éaøc décáò .déa ïðéø÷ "E ©¤¨¥©¥©§¥§©¦¦¨©©¦©§§¨

ì äéøëð àéääìàðìéëé :óñBé áø øîà .àúzðà íL §©¦¨§¦¨§¥¦§§¨£©©¥¨¥§¨
áø øîàc ,éñà áøãk ¯ da .dzøááe da éøeLëàì§©§¥¨¦§©¨¨¦§©©¦§¨©©
ãáòå éøëð ¯ dzøáa ?dúecðì äìáè àì éî :éñà©¦¦Ÿ¨§¨§¦¨¦§©¨¨§¦§¤¤
eø÷ eåäc àeää .øLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥©©£¨
äìáè àì éîä :éñà áø øîà .àúééîøà øa déì¥©£¨¦¨¨£©©©¦¦Ÿ¨§¨
éaø øîà ,äàîøà øa déì eø÷ eåäc àeää ?dúecðì§¦¨©©£¨¥©©§¨¨£©©¦
øa àîç áø øîà ?Béø÷ì ìáè àì éîå :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¦Ÿ¨©§¦§¨©©¨¨©
ìáèå íã÷å ,éøëðä ïî ãáò ç÷Blä :áø øîà àéøeb§¨¨©©©¥©¤¤¦©¨§¦§¨©§¨©

ì?àîòè éàî .ïéøBç ïa Bîöò äð÷ ¯ ïéøBç ïa íL §¥¤¦¨¨©§¤¦©©£¨
éøëð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zenai(iying meil)

epî`ld ,[`ed in-]äãeäé áø`aenk ,ldwl df cle xiyknd `ed ©©§¨
lirl(`"r),àaä ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ,äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¦¤¤§¤¤§¤§¤¦©¨

ìàøNé úa ìò,oa mdl clepe,äðwz Bì ïéà ãìå BúBà`eal xeq`e ©©¦§¨¥¨¨¥©¨¨
car ivg ly cle lqet car ly cle xiyknd s`y ixd .ldwa

.oixeg oa ivge
:`xnbd zvxznøîzéà ékepicäãeäé áøc,dpwz el oi` cledy ¦¦§©§©§¨

`edLéc÷c ïBâkz` df car ivg,ìàøNé úawx zycewn `ide §§©¥©¦§¨¥
,eay zecard cvl `le zexigd cvlcokn xg`l dilr `a xy`k §

àöîðyãödLéà úLàa LnzLî BaL úeãáòzexigd cvl diepwd ¦§¨©©§¤¦§©¥§¥¤¦
zaa car xeqi` ly oie`l iaiig z`ia wx dpi` ef d`ia ixde ,eay
lre ,yi` zy` xeqi` ly zezixk iaiig z`ia `id `l` ,l`xyi
ivgd dilr `ay ote`a xaic dax j` ,xfnn dpnn clepd cled ok
.xyk cled ok lre ,e`l xeqi` `l` dfa oi`y ,oiyeciw `ll car

:`xnbd dywnéøîàäåipaéøáãì ,á÷òé éaøc déîMî éòcøäð §¨¨§¥§©§§¥¦§¥§©¦©£Ÿ§¦§¥
ìñBtä`ed ixd ,carn clepy cled z`ìñBteze`a eléôàote` ©¥¥£¦§

l`xyi zan clepy,äéeðteøéLënä éøáãì`ed ixd ,eze`øéLëî §¨§¦§¥©©§¦©§¦
a eléôàn clepy ote`,íäéðLe .Léà úLàlqetd oiae xiyknd oia £¦§¥¤¦§¥¤

äeãîì àìef dkldl,áà úLàî àlàjnqp xfnn xeqi` oky Ÿ§¨¨¤¨¥¥¤¨
xn`py ,a` zy` xeqi`l(` bk mixac)zW` z` Wi` gTi `l'Ÿ¦©¦¤¥¤
xn`p okn xg`le ,'eia`(b bk my),''d ldwA xfnn `ai `l' ¨¦Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©

dnecy xeqi` z`ian clepd cle lky ,yexcl yi ef zekinqne
aygp xeqi` dfi` ewlgpy `l` ,xfnn dyrp a` zy` xeqi`l

.a` zy`l dnecìéñôc ïàî`ad miakek caere carn clepd cle ©§¨¦
,l`xyi za lrïéLec÷ da éñôz àìc áà úLà äî ,øáñmeyn ¨©¨¥¤¨§Ÿ¨§¥¨¦¦

,zxk xeqi` da yiyãìeä]ef xeqi` z`ian clepdìk óà ,[øæîî ©¨¨©§¥©¨
inn clepdéñôz àìclrealda[dy`a],øæîî ãìeä ïéLec÷lre §Ÿ¨§¥¨¦¦©¨¨©§¥

oi`y l`xyi za lr miakek caere car z`ian clepd s` ok
.xfnn cled ,da el miqtez oiyeciwøLëîc ïàîe,df cleäî ,øáñ ©§©§©¨©¨

c áà úLàwxdéãéãì[dlra oal],ïéLec÷ da éñôz àìla` ¥¤¨§§¦¥Ÿ¨§¥¨¦¦
éðéøçàì[xg` mc`l-],ïéLec÷ da éñôzefk xeqi` z`iaa wx §©£¦¥¨§¥¨¦¦

yie ,xfnn cledé÷etàìef zekinqn [hrnl-]ãáòå íéáëBk ãáBò §©¥¥¨¦§¤¤
ììk ïéLec÷ eäa éñôz àìclr e`a m` elit`y ,l`xyi za meya §Ÿ¨§¥§¦¦§¨

i` ,ok m`e .a` zy`l minec mpi`y meyn xyk cled yi` zy`
ivgy meyn leqt cledy ,dcedi ax ixaca yxtl xyt`
cled z` xiyknd dcedi ax ixdy ,yi` zy` lr `a zecard
.yi` zy` lr `ayk mb xiykn ,diept l`xyi za lr `ay cara

:xg` ote`a dcedi ax ixac z` zyxtn `xnbdøîzéà ék ,àlà¤¨¦¦§©
epicäãeäé áøc`ed ,dpwz clel oi`yàaL ïBâkcar eivgy in §©§¨§¤¨

oixeg oa eivgeLéà úLà ìò,l`xyil d`eypd zil`xyiàöîðå ©¥¤¦§¦§¨
BaL úeøéç ãöoiyeciw el qteze xenb l`xyi `edyLnzLî ©¥¤¦§©¥

,Léà úLàa.xfnn cled ok lre §¥¤¦
:ircxdp ixac lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdøîà ,àðéáø øîà̈©©¦¨¨©

òìwéà ,àfb áø éì[oncfp-]ïéøúàì ïéáà øa éñBé éaø,[epnewnl-] ¦©©¨¦§©©¦¥©¨¦§©§¦
äéeðôa àãáeò äåäå,xenb car dilr `ayøLëàåxa iqei iax ©£¨¨¨¦§¨§©§©

dyrn did oke .cled z` oia`Léà úLàa,xenb car dilr `ay §¥¤¦
ìéñôelr oia` xa iqei iax wlege .cled z` oia` xa iqei iax ¨¦

car oial dieptd lr `ay car oia wlgl oi`y exn`y ircxdp
:`piax lr wleg zyy ax .yi` zy` lr `ay,úLL áø øîà`l ¨©©¥¤

`l` ,dyrnd did jkéì øîà éãéãì[xtiq invr il-]àæb áø §¦¦¨©¦©©¨
e ,df dyrnäåä ïéáà øa éñBé éaø àì,ea wqty `xen`déaø àlà Ÿ©¦¥©¨¦£¨¤¨©¦

øLëàå ,äåä àãéáæ éaøa éñBécled z`a ïéalr `ay caräéeðt ¥§©¦§¦¨£¨§©§©¥§§¨
ea ïéalr `a,Léà úLà.ircxdp ixacke ¥§¥¤¦

oke,ïéøúàì øîéîà òìwéà ,àðéáøì äaøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©¨§©¦¨¦§©©¥©§©§¦
øLëàå,card cle z` xnin`a ïéalr `aäéeðtea ïéalr `a §©§©¥§§¨¥§

.Léà úLà:`xnbd dwiqnìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò ,àúëìäå ¥¤¦§¦§§¨¥¨¦§¤¤©¨©
.Léà úLàa ïéa äéeðôa ïéa ,øLk ãìeä ,ìàøNé úa©¦§¨¥©¨¨¨¥¥¦§¨¥§¥¤¦

:xeaivd lr dxxyl df cle ly eiepina dpc `xnbddéøLëà àáø̈¨©§§¥
[xiykd-]ìçø øa éøî áøì,miakek caern dl clepydéépîe §©¨¦©¨¥©§¥

ìáác éñøeôazyxtn `xnbd .laaa xeaivd lr i`abl edpine ± §§¥§¨¤
:df dyrnay yecigd z`áb ìò óàåezepnl xeq` mzq xby §©©©

,l`xyi lr qpxtøî øîàcxn`py dnn ,`ziixaa(eh fi mixac) §¨©©
éìò íéNz íBN'éçà áøwî] Cìî E,'[Ey yexcl yiúBîéNî ìk ¨¦¨¤¤¤¦¤¤©¤¨§¦

[miiepin-]éçà áøwî àlà eäé ìà ,íéNî äzàLE,mixb axwn `le ¤©¨¥¦©§¤¨¦¤¤©¤
mewn lknéàä[ixn ax]Bnàc ïåékdzid lgxáøw'î ,ìàøNiî ©¥¨§¦¦¦§¨¥¦¤¤

éçà,déa ïðéø÷ 'E.xeaivd lr i`abl `ax edpin ok lre ©¤¨¦©¥
:df cle oipra sqep dyrn d`ian `xnbddécáò[ecar-]éaøc ©§¥§©¦

dìaèà énà øa àéiç[liahd-]ì íéáëBk úãáBò àéääìàúzðà íL ¦¨©©¦©§§¨§©¦¤¤¨¦§¥¦§§¨
xizdl d`ay dcp zliah myl xnelk ,zeyi` zliah myl -

i`e ,zexib zliah myl `le ,dlral dy`dliah `la zexib o
.za el dclie dilr `a jk xg`e ,zexib mylàðìéëé ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦§¨

da éøeLëàìaygizy miakek zcaerd z` xiykdl ip` leki - §©§¥¨
ef ,dzecpl zlaeh dpi` zixkpy xg`n oky ,dxiyk l`xyi za
zc z` dilr lawl dzpeek dzid i`cea zecp myl dlahy

.zexib myl dlahy ink `id ixde ,l`xyiåxiykdl icia ok §
dzøáaax yxtn .cardn dl dclepy elit`e ,ldwl dza z` - ¦§©¨

:eixac z` sqeidaxiykn ip` [dze`-]éqà áø øîàc ,éqà áøãk ¨¦§©©¦§¨©©©¦
iptl zexib myl `ly en` dlahy mc`a jenqa `aeiy dyrna

,clepyéî[ike-],dúecðì äìáè àìef dliah zaygp ,ok m`e ¦Ÿ¨§¨§¦¨
e .zexib myl dliahkdzøáámeyn xiykn ip` [dza z`e-] ¦§©¨

,epicia dkldy.øLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
:eixac z` iq` ax xn` eiably dyrnd z` d`ian `xnbdàeää©

àzéénøà øa déì eø÷ eåäcmeyn ,'zinx`d oa' eze` mipkn eidy ± ©£¨¥©£©©§¨
.dzexib zrya en` dlah `lyøîàeilréî ,éqà áø[ike-]àì ¨©©©¦¦Ÿ

äìáèen`,dúecðìdlahy ink ef ixd ,dzecpl dlahy xg`ne ¨§¨§¦¨
.`ed xyk l`xyie ,zexib myl

:zexib myl `ly dliaha dnec dyrn d`ian `xnbdeåäc àeää©©£
äànøà øa déì eø÷didy itl ,'inx`d oa' eze` mipkn eidy ± ¨¥©£©¨¨

.ezexib zrya eia` lah `le ,zil`xyi en`e ixkp eia`øîàeilr ¨©
éî ,éåì ïa òLBäé éaøen` dxarzpy mcew [ike-]ìáè àìeia` ©¦§ª©¤¥¦¦Ÿ¨©

Béø÷ìdliah zaygp ef dliah s`e ,ixw z`nehn xdhidl ick ± §¦§
`vnpe ,miixwl milaeh mpi` miakek icaer oky ,zexib myl

.l`xyi zc myl lahy
dyrp jkae ,zecar myl eliahdle elenl jixv iprpk car dpewd
`xnbd .dy`k zeevn zvwna aiigzne ,zvwna l`xyi card

:dxenb zexib myl lahy iprpk cara dpcàéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
,áø øîàl`xyiãáò ç÷Bläiprpkïîepec`å ,íéáëBk ãáBòäiptl ¨©©©¥©¤¤¦¨¥¨¦§

zecar myl l`xyid eliahdyíã÷cardìáèåenvrìíL ¨©§¨©§¥
l`xyi zeidl dxenb zexib,ïéøBç ïa Bîöò äð÷ ,ïéøBç ïa`ed ixde ¤¦¨¨©§¤¦

:`xnbd zyxtn .zexigl `vie xenb l`xyiàîòè éàî`vi ©©§¨
,zexigl
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יבמות. פרק רביעי - החולץ דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zenai(iying meil)

epî`ld ,[`ed in-]äãeäé áø`aenk ,ldwl df cle xiyknd `ed ©©§¨
lirl(`"r),àaä ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ,äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¦¤¤§¤¤§¤§¤¦©¨

ìàøNé úa ìò,oa mdl clepe,äðwz Bì ïéà ãìå BúBà`eal xeq`e ©©¦§¨¥¨¨¥©¨¨
car ivg ly cle lqet car ly cle xiyknd s`y ixd .ldwa

.oixeg oa ivge
:`xnbd zvxznøîzéà ékepicäãeäé áøc,dpwz el oi` cledy ¦¦§©§©§¨

`edLéc÷c ïBâkz` df car ivg,ìàøNé úawx zycewn `ide §§©¥©¦§¨¥
,eay zecard cvl `le zexigd cvlcokn xg`l dilr `a xy`k §

àöîðyãödLéà úLàa LnzLî BaL úeãáòzexigd cvl diepwd ¦§¨©©§¤¦§©¥§¥¤¦
zaa car xeqi` ly oie`l iaiig z`ia wx dpi` ef d`ia ixde ,eay
lre ,yi` zy` xeqi` ly zezixk iaiig z`ia `id `l` ,l`xyi
ivgd dilr `ay ote`a xaic dax j` ,xfnn dpnn clepd cled ok
.xyk cled ok lre ,e`l xeqi` `l` dfa oi`y ,oiyeciw `ll car

:`xnbd dywnéøîàäåipaéøáãì ,á÷òé éaøc déîMî éòcøäð §¨¨§¥§©§§¥¦§¥§©¦©£Ÿ§¦§¥
ìñBtä`ed ixd ,carn clepy cled z`ìñBteze`a eléôàote` ©¥¥£¦§

l`xyi zan clepy,äéeðteøéLënä éøáãì`ed ixd ,eze`øéLëî §¨§¦§¥©©§¦©§¦
a eléôàn clepy ote`,íäéðLe .Léà úLàlqetd oiae xiyknd oia £¦§¥¤¦§¥¤

äeãîì àìef dkldl,áà úLàî àlàjnqp xfnn xeqi` oky Ÿ§¨¨¤¨¥¥¤¨
xn`py ,a` zy` xeqi`l(` bk mixac)zW` z` Wi` gTi `l'Ÿ¦©¦¤¥¤
xn`p okn xg`le ,'eia`(b bk my),''d ldwA xfnn `ai `l' ¨¦Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©

dnecy xeqi` z`ian clepd cle lky ,yexcl yi ef zekinqne
aygp xeqi` dfi` ewlgpy `l` ,xfnn dyrp a` zy` xeqi`l

.a` zy`l dnecìéñôc ïàî`ad miakek caere carn clepd cle ©§¨¦
,l`xyi za lrïéLec÷ da éñôz àìc áà úLà äî ,øáñmeyn ¨©¨¥¤¨§Ÿ¨§¥¨¦¦

,zxk xeqi` da yiyãìeä]ef xeqi` z`ian clepdìk óà ,[øæîî ©¨¨©§¥©¨
inn clepdéñôz àìclrealda[dy`a],øæîî ãìeä ïéLec÷lre §Ÿ¨§¥¨¦¦©¨¨©§¥

oi`y l`xyi za lr miakek caere car z`ian clepd s` ok
.xfnn cled ,da el miqtez oiyeciwøLëîc ïàîe,df cleäî ,øáñ ©§©§©¨©¨

c áà úLàwxdéãéãì[dlra oal],ïéLec÷ da éñôz àìla` ¥¤¨§§¦¥Ÿ¨§¥¨¦¦
éðéøçàì[xg` mc`l-],ïéLec÷ da éñôzefk xeqi` z`iaa wx §©£¦¥¨§¥¨¦¦

yie ,xfnn cledé÷etàìef zekinqn [hrnl-]ãáòå íéáëBk ãáBò §©¥¥¨¦§¤¤
ììk ïéLec÷ eäa éñôz àìclr e`a m` elit`y ,l`xyi za meya §Ÿ¨§¥§¦¦§¨

i` ,ok m`e .a` zy`l minec mpi`y meyn xyk cled yi` zy`
ivgy meyn leqt cledy ,dcedi ax ixaca yxtl xyt`
cled z` xiyknd dcedi ax ixdy ,yi` zy` lr `a zecard
.yi` zy` lr `ayk mb xiykn ,diept l`xyi za lr `ay cara

:xg` ote`a dcedi ax ixac z` zyxtn `xnbdøîzéà ék ,àlà¤¨¦¦§©
epicäãeäé áøc`ed ,dpwz clel oi`yàaL ïBâkcar eivgy in §©§¨§¤¨

oixeg oa eivgeLéà úLà ìò,l`xyil d`eypd zil`xyiàöîðå ©¥¤¦§¦§¨
BaL úeøéç ãöoiyeciw el qteze xenb l`xyi `edyLnzLî ©¥¤¦§©¥

,Léà úLàa.xfnn cled ok lre §¥¤¦
:ircxdp ixac lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdøîà ,àðéáø øîà̈©©¦¨¨©

òìwéà ,àfb áø éì[oncfp-]ïéøúàì ïéáà øa éñBé éaø,[epnewnl-] ¦©©¨¦§©©¦¥©¨¦§©§¦
äéeðôa àãáeò äåäå,xenb car dilr `ayøLëàåxa iqei iax ©£¨¨¨¦§¨§©§©

dyrn did oke .cled z` oia`Léà úLàa,xenb car dilr `ay §¥¤¦
ìéñôelr oia` xa iqei iax wlege .cled z` oia` xa iqei iax ¨¦

car oial dieptd lr `ay car oia wlgl oi`y exn`y ircxdp
:`piax lr wleg zyy ax .yi` zy` lr `ay,úLL áø øîà`l ¨©©¥¤

`l` ,dyrnd did jkéì øîà éãéãì[xtiq invr il-]àæb áø §¦¦¨©¦©©¨
e ,df dyrnäåä ïéáà øa éñBé éaø àì,ea wqty `xen`déaø àlà Ÿ©¦¥©¨¦£¨¤¨©¦

øLëàå ,äåä àãéáæ éaøa éñBécled z`a ïéalr `ay caräéeðt ¥§©¦§¦¨£¨§©§©¥§§¨
ea ïéalr `a,Léà úLà.ircxdp ixacke ¥§¥¤¦

oke,ïéøúàì øîéîà òìwéà ,àðéáøì äaøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©¨§©¦¨¦§©©¥©§©§¦
øLëàå,card cle z` xnin`a ïéalr `aäéeðtea ïéalr `a §©§©¥§§¨¥§

.Léà úLà:`xnbd dwiqnìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò ,àúëìäå ¥¤¦§¦§§¨¥¨¦§¤¤©¨©
.Léà úLàa ïéa äéeðôa ïéa ,øLk ãìeä ,ìàøNé úa©¦§¨¥©¨¨¨¥¥¦§¨¥§¥¤¦

:xeaivd lr dxxyl df cle ly eiepina dpc `xnbddéøLëà àáø̈¨©§§¥
[xiykd-]ìçø øa éøî áøì,miakek caern dl clepydéépîe §©¨¦©¨¥©§¥

ìáác éñøeôazyxtn `xnbd .laaa xeaivd lr i`abl edpine ± §§¥§¨¤
:df dyrnay yecigd z`áb ìò óàåezepnl xeq` mzq xby §©©©

,l`xyi lr qpxtøî øîàcxn`py dnn ,`ziixaa(eh fi mixac) §¨©©
éìò íéNz íBN'éçà áøwî] Cìî E,'[Ey yexcl yiúBîéNî ìk ¨¦¨¤¤¤¦¤¤©¤¨§¦

[miiepin-]éçà áøwî àlà eäé ìà ,íéNî äzàLE,mixb axwn `le ¤©¨¥¦©§¤¨¦¤¤©¤
mewn lknéàä[ixn ax]Bnàc ïåékdzid lgxáøw'î ,ìàøNiî ©¥¨§¦¦¦§¨¥¦¤¤

éçà,déa ïðéø÷ 'E.xeaivd lr i`abl `ax edpin ok lre ©¤¨¦©¥
:df cle oipra sqep dyrn d`ian `xnbddécáò[ecar-]éaøc ©§¥§©¦

dìaèà énà øa àéiç[liahd-]ì íéáëBk úãáBò àéääìàúzðà íL ¦¨©©¦©§§¨§©¦¤¤¨¦§¥¦§§¨
xizdl d`ay dcp zliah myl xnelk ,zeyi` zliah myl -

i`e ,zexib zliah myl `le ,dlral dy`dliah `la zexib o
.za el dclie dilr `a jk xg`e ,zexib mylàðìéëé ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦§¨

da éøeLëàìaygizy miakek zcaerd z` xiykdl ip` leki - §©§¥¨
ef ,dzecpl zlaeh dpi` zixkpy xg`n oky ,dxiyk l`xyi za
zc z` dilr lawl dzpeek dzid i`cea zecp myl dlahy

.zexib myl dlahy ink `id ixde ,l`xyiåxiykdl icia ok §
dzøáaax yxtn .cardn dl dclepy elit`e ,ldwl dza z` - ¦§©¨

:eixac z` sqeidaxiykn ip` [dze`-]éqà áø øîàc ,éqà áøãk ¨¦§©©¦§¨©©©¦
iptl zexib myl `ly en` dlahy mc`a jenqa `aeiy dyrna

,clepyéî[ike-],dúecðì äìáè àìef dliah zaygp ,ok m`e ¦Ÿ¨§¨§¦¨
e .zexib myl dliahkdzøáámeyn xiykn ip` [dza z`e-] ¦§©¨

,epicia dkldy.øLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBò¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
:eixac z` iq` ax xn` eiably dyrnd z` d`ian `xnbdàeää©

àzéénøà øa déì eø÷ eåäcmeyn ,'zinx`d oa' eze` mipkn eidy ± ©£¨¥©£©©§¨
.dzexib zrya en` dlah `lyøîàeilréî ,éqà áø[ike-]àì ¨©©©¦¦Ÿ

äìáèen`,dúecðìdlahy ink ef ixd ,dzecpl dlahy xg`ne ¨§¨§¦¨
.`ed xyk l`xyie ,zexib myl

:zexib myl `ly dliaha dnec dyrn d`ian `xnbdeåäc àeää©©£
äànøà øa déì eø÷didy itl ,'inx`d oa' eze` mipkn eidy ± ¨¥©£©¨¨

.ezexib zrya eia` lah `le ,zil`xyi en`e ixkp eia`øîàeilr ¨©
éî ,éåì ïa òLBäé éaøen` dxarzpy mcew [ike-]ìáè àìeia` ©¦§ª©¤¥¦¦Ÿ¨©

Béø÷ìdliah zaygp ef dliah s`e ,ixw z`nehn xdhidl ick ± §¦§
`vnpe ,miixwl milaeh mpi` miakek icaer oky ,zexib myl

.l`xyi zc myl lahy
dyrp jkae ,zecar myl eliahdle elenl jixv iprpk car dpewd
`xnbd .dy`k zeevn zvwna aiigzne ,zvwna l`xyi card

:dxenb zexib myl lahy iprpk cara dpcàéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨
,áø øîàl`xyiãáò ç÷Bläiprpkïîepec`å ,íéáëBk ãáBòäiptl ¨©©©¥©¤¤¦¨¥¨¦§

zecar myl l`xyid eliahdyíã÷cardìáèåenvrìíL ¨©§¨©§¥
l`xyi zeidl dxenb zexib,ïéøBç ïa Bîöò äð÷ ,ïéøBç ïa`ed ixde ¤¦¨¨©§¤¦

:`xnbd zyxtn .zexigl `vie xenb l`xyiàîòè éàî`vi ©©§¨
,zexigl
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מבואר בכמה מקומות בעניין "הלכה כבית הלל" – שבזמן הזה אין העולם ראוי שההלכה תהיה כבית-שמאי )דרגא נעלית יותר(, ורק 
לעתיד-לבוא תהיה הלכה כבית שמאי.

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zenai(iyiy meil)

y meyndidy mcewd oec`dàôeb ,íéáëBk ãáBòly [eteb z`-] ¥¨¦¨
card,déì éð÷ àìeici dyrnl el careyn card did `l` Ÿ¨¥¥

wx ok m`e ,caladéì éð÷c éàîcara miakek caerléð÷îc àeä ©§¨¥¥§©§¥
,ìàøNéì déìmyl card z` liahn l`xyidy cry `vnpe ¥§¦§¨¥

.cala ceary `l` ea el oi` zecaríã÷c ïåéëåiprpk card §¥¨§¨©
ìáèåenvr z`ìíLly zexibïéøBç ïa,zecar myl `ledéò÷ôà §¨©§¥¤¦©§§¥

ìdéãeaòL.zexgl `vie l`xyid ceary z` envrn riwtd - §¦§¥
`ed xacd mrhe,øeøçLå ,õîç ,Lc÷ä ,àáø øîàc .àáøãk¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥¨¥§¦§

.ãeaòL éãéî ïéòé÷ôîiwizet` e`yre exey z` deld cary m`y ©§¦¦¦¥¦§
dlgy dyecwd ,gafnl xeyd z` deld yicwd jk xg`e ,delnl
zeabl leki delnd oi`e ,cearyd z` epnn driwtn xeyd lr
iwizet` e`yre evng z` l`xyi cary m` oke .eaeg z` epnn
exeria onf ribdyn ,l`xyid cia oiicr ungde ,iebd eaeg lral
iebd ceary epnn rwtp ,gqt axr ly ziyiyd drya ungd ly
iprpkd ecar z` deld cary m` oke .exral l`xyid aiige
cardn rwtp ,deld exxgy jk xg`e ,eaeg lral iwizet` e`yre
oi`y df car s` ok m` .zexigl `vei `ed ixde delnd ceary
z` laehyk ,eici dyrnl el careyn wx `l` oec`l iepw eteb
z` epnn driwtne l`xyi zyecw d`a zexib myl envr

.eceary
xan ax ixac lr dywn `cqg ax:`ziiáéúî[dywn-],àcñç áø ¥¦©¦§¨

,`ziixaa epipyäéãáò eîãwL úøBibä àéøBìáa äNòîmiprpkd ©£¤¦§§¨©¦¤¤¨§£¨¤¨
eìáèåzexib myläéðôì.dxiibzd dnvr `idy iptl -äNòî àáe §¨§§¨¤¨¨©£¤

dfeð÷ ,eøîàå ,íéîëç éðôìz` micardïîöòmil`xyi eyrpeéða ¦§¥£¨¦§¨§¨©§¨§¥
.ïéøBçelah m` `weecy ,`ziixad ixacn rnyn :`cqg ax wiicn ¦

ïéà ,äéðôìonf lky meyn ,oixeg ipa eyrpe dliahd mdl dzlr ± §¨¤¨¦
eli` la` .cala ceary `l` mda dl did `l dxiibzp `ly

milaeh micard eide mdiptl zlaehe dnicwn dzidàì ,äéøçàì§©£¤¨Ÿ
ciny ixd .mzecara mix`yp eide ,dliahd mdl dler dzid
leahl ecia oi` aeye ,eteb el dpwp card z` l`xyid dpwyk
myl oec`d eliahiy cry xne`d ax ixack `le ,zexig myl
myl leahl leki `ed ixde cala ceary `l` ea el oi` zecar

.zexib
:`xnbd zvxzn,àáø øîàmyl micard elah m` mb mlerl ¨©¨¨

elah m`y `l` ,zexigl e`vi `id dxiibzpy xg`l zexigäéðôì§¨¤¨
,dzeieba oiicr `ideïéaelah m`íúñamilaehy eyxit `le ¥¦§¨

e ,zexig mylïéaelah m`LøBôîa.oixeg ipa eyrp ,zexig myl ¥¦§¨
elah m` la`,äéøçàìelah m`LøBôîa,zexig mylïéàeyrp ± §©£¤¨¦§¨¦

elah m` la` ,oixeg ipaàì íúñamicar md `l` ,zexigl e`vi ¦§¨Ÿ
.miprpk

:ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdeðL àì ,àéåà áø øîà̈©©©§¨Ÿ¨
,zexig myl ezliah carl dlirenya àlày l`xyiç÷Bìcar ¤¨§¥©

,íéáëBk ãáBòä ïîl`xyil mb ,ecara sebd oipw iebl oi`y oeikny ¦¨¥¨¦
.zecar myl epliahiy cr sebd oipw ea oi` epnn e`pwyìáà£¨

íéáëBk ãáBòz` s` ,l`xyil envr z` xknydéôebcard ly ¥¨¦¥
éð÷ax giken .oixeg oa myl leahl leki epi` aeye ,l`xyid ¨¥

:eixac z` `ie`áéúëc(dn dk `xwie)íéøbä íéáLBzä éðaî íâå' ¦§¦§©¦§¥©¨¦©¨¦
,'eð÷z íäî íënò`weecízàl`xyidíéðB÷micaríäî ¦¨¤¥¤¦§©¤¦¥¤

,[miebdn]íä àìåmiebdíéðB÷micaríkî,mil`xyidíä àìå §Ÿ¥¦¦¤§Ÿ¥
miebdíéðB÷micar.äfî äæyxcy dneì ,'íkî íéðB÷ íä àìå'oipr ¦¤¦¤§Ÿ¥¦¦¤§

éàî.ok yxcàîéìéàl`xyi dpew iebd oi`y hrnl,åéãé äNòîì ©¦¥¨§©£¥¨¨
ixdy .ok yxtl okzi `leèà[ike-]déì éð÷ àì íéáëBk ãáBò ¨¥¨¦Ÿ¨¥¥

áéúkäå ,åéãé äNòîì ìàøNéì(fn dk my)'xbl xMnpe ,FOr Lig` KnE §¦§¨¥§©£¥¨¨§¨§¦¨¨¦¦§¦§©§¥
,KOr aWFYãáBòä äæ 'øb úçtLî' ,øî øîàå ,'øb úçtLî ø÷òì Bà ¨¦¨§¥¤¦§©©¥§¨©©¦§©©¥¤¨¥

.íéáëBkxyiy ixd.eici dyrnl carl iebl xknp l`åàì àlà ¨¦¤¨¨
iebl xknp l`xyi oi`y hrnl aezkd `a i`ceadéôeâìoipwl - §¥

.etebedf oipw cbpk,àðîçø øîà÷'ízà'mil`xyidíäî ïéðB÷ ¨¨©©£¨¨©¤¦¥¤
car [iebdn]eléôàoipwldéôebz` xkend ieby `vnp .[eteb-] £¦¥

oa myl leahl leki epi` ok lre ,iepw eteb s` l`xyil envr
.oixeg

:`ie` ax zii`x z` dgec `g` axéøt,àçà áø C`id di`x dn ¨¦©£¨
,dxen`d dyxcdnàîéàmiakek icaerl l`xyi oia lcaddy ¥¨

dpew l`xyi la` ,mlerl sebd oipw l`xyia dpew epi` ieby ,`ed
sebd oipw ieba,äìéáèáe àtñëasqka e`pwy xg`l m` `weecy §©§¨¦§¦¨

oi` eliahd `ly onf lk la` .eteb z` dpw zecar myl eliahd
leahl card lkei oiicre ,cala mici dyrnl ceary `l` ea el

ok` :`xnbd dwiqn .zexig mylàéL÷.`ie` ax zgked ©§¨
:zecar zliah oipra l`eny ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©

éøöå ,ìàeîLCoec`dBô÷úìecera dk`ln ler eilr zzle carl §¥§¨¦§¨§
íénamyl `idy dliahd lr xkip didiy ick ,ezliah zrya ©©¦

,zexig myl laeh `edy xnel card lkei ok `l m`y .zecar
`xnbd .melk eixaca oi` card ok xn`i m` elit` df ote`a la`

:l`eny ixack epnn dlery dyrn d`iandécáò ïéîéðîc éàä ék¦©§¦§¨¦©§¥
éìeaèàì àòa ,éLà áøccar myl eliahdl iy` ax dvxy - §©©¦§¨§©§¥

.e`pwy xg`l iprpkeäééìäéð déøñî[mdl eze` xqn-]àðéáøì ©§¥¦¨©§§©¦¨
àáøc déøa àçà áøìee ,zecar myl eliahdleæç ,eäì øîà §©£¨§¥§¨¨¨©§£

déì àðéòa÷ eëéépéîc,zecar myl leahiy e`x ±leahi m` oky §¦©§¨¨¥¨¥
eliahdy drya .einc z` mkn raz` zexigl `vie oixeg oa myl

eze`déøàeöa àñéåøà déì eîø,ex`eeva lag el egipd -etøà §¥©§¥¨§©§¥©§
déì eîéöîöå déì.ex`ev aiaq edewcd aeye lagd z` etxde ± ¥§©§¦¥
:`xnbd zyxtndéì etøà,lagd z`éëéä ék[ick]éåäì àìc ©§¥¦¥¦§Ÿ¤§¥

äöéöçexya oia uvegd xac yi m` oky ,exya lr mind e`eaie £¦¨
cine .dliah ef oi` minldéì eîéöîö,ex`ev aiaq lagd z` aey ©§¦¥

ì eäì àîéìå íéc÷ì àìc éëéä ék,ìáBè éðà ïéøBç ïa íLonf lk j` ¦¥¦§Ÿ¦§¥§¥¨§§¥¤¦£¦¥
meyn ,ok xnel leki epi` ex`eev lr wcedn mciay lagdy

.dk`ln ler eilr mipzepy enk `edyàiîî déLéø éìãc éãäa± ©£¥§¨¥¥¥¦©¨
,mindn ey`x z` card `ivedy dryaeàðéèc àèìeæ déì eçðà©§¥§¨§¦¨

déLéøàhih `ln ilk eilr egipd ±Cøî éáì éèîà ìéæ ,déì eøîàå ©¥¥§¨§¥¦©§¥§¥¨¨
.car `edy ze`xdl ick ,jpec` iy` ax zial df hih `ade jl -
:l`xyil xknpe eaeg zngn jlnl carzypy ina dpc `xnbd

àaà øa àtt éác éðä øî éæç ,àáøì àtt áø déì øîàd`xi ± ¨©¥©¨¨§¨¨£¦©¨¥§¥¨¨©©¨
,`a` xa `tt zia ly ezia ipa dyrn z` ipec`éLðéàì éæeæ éáäéc§¨£¥¥§¦§¥

eäééâøëìmcia oi`y miieb ly zleblebd qn z` jlnl mirxety ¦§¨©§
,enlyleäa éãaòLîemicarl el`d miiebd z` micaryne ± §©§§¥§

:`tt ax l`ye .maeg oerxit zxenzé÷ôð ékmixifgny xg`l ± ¦¨§¥
mi`veie mxear enliyy oennd z` `a` xa `tt ipal el` miieb

md m`d ,zexigl mci zgznàúeøéçc àhéb éëéøö[xexgy hb-] §¦¥¦¨§¥¨
.l`xyi za `yile xiibzdl evxi m`Bà`nyàìhb mikixv Ÿ

l`xyil xknpy iprpk car oky ,iepw mteb oi`y meyn xexgy
.zecarl eliahd `ly onf lk mici dyrnl `l` iepw epi`øîà̈©

déì,`axàúléî àä eëì éøîà àì éáéëL ekéàiziid `l eli` - ¥¦§¦¦Ÿ©§¦§¨¦§¨
.zyy axn izrnyy dn z` jl aiydl leki iziid `l miigd oia

çpî àkìîc àñôèa éðäc eäéé÷øäBî ,úLL áø øîà éëämzeg ± ¨¥¨©©¥¤©§©§§¨¥§©§¨§©§¨©©
jlnd icar md ixd ,xnelk .jlnd fbx`a gpen mdly zecard

,sebd oipwa el miiepweåixdàâøk áéäé àìc ïàî ,øîà àkìî ©©§¨¨©©§Ÿ¨¦§¨¨
àâøk áéäéc ïàîì ãaòzLîinl car didi qn mlyi `ly in ± ¦§©§©§©§¨¦§¨¨

s` ,sebd oipwa jlnl miiepw mdy oeikne .eiqn z` exeara rxtiy
mpi`e ,mteb z` epw jlnd ieeiv gkn mda ekfy `a` xa `tt ipa

.xexgy hba `l` mci zgzn mi`vei
oecipy l`xyi za lr `ay miakek caer oicl zxfeg `xnbd

lirl(:cn):lirl ezhiyk opgei iax ea bdpy dyrn d`iane ,éaø©¦
òìwéà àaà øa àéiç[oncfd-]ìiexwd mewnàæç ,àìáâ[d`xe-] ¦¨©©¨¦§©§©§¨£¨

myïøaòîc ìàøNé úBða[zexaerny-]eìáè àìå eìnL íéøbî §¦§¨¥§¦©§¨¦¥¦¤¨§Ÿ¨§
.mzexiblåceràæçmy [d`x-]íéáëBk éãáBò éâæîc ìàøNéc àøîç §£¨©§¨§¦§¨¥§¨§¥§¥¨¦

miakek icaer edebfny l`xyi ly oii ±ìàøNé eúLå.epnnåcer §¨¦§¨¥§
é÷ìLc ïéñeîøez àæç[melyiay-]ìàøNé éìëàå íéáëBk éãáBò £¨§¦§¨§¥§¥¨¦§¨§¥¦§¨¥

.epnneäì øîà àìå`a` xa `iig iaxéãéî àìå`le ,[melk-] §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦
mgiked,el` mixac zyely lràúà`a` xa `iig iaxdén÷ì £¨§©¥

,ïðçBé éaøc.my d`xy mixacd zyely z` el xtiqedéì øîà §©¦¨¨¨©¥
,opgei iaxíäéða ìò æøëäå àözexaernd l`xyi zepa oze` ly ¥§©§¥©§¥¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

המשך בעמוד צו

miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtzenai
éð÷ àì àôåâ éøëðmipew md `le :onwl xn`ck ,dlgzn df ly etebl e`pw `l ixkp Ð

.df z` dføåøçùå õîç ùã÷äiwizet` exey dyr Ðzyecw `iedc ,gafnl eyicwde

sebd:(a,bk) oikxra opzck ,`rwtn `l ziad wca zyecw la` .`nwc `ceariy rwt Ð

gpen `ed ixde ,ixkpl iwizet` evng dyr m` e` .olek miqkpd dcete xpic cer siqen

axr ly zery yy e`ae ,l`xyi ly ecia

gqtdied `le li`ed ,ixkpd ceariy rwt Ð

.exral df aiige ,dicic ynnøåøçùådyr Ð

exxgye exiagl iwizet` ecar,xxgeyn Ð

.deln ly epenn rwteàéøåìááäéðôì 'åëïéà
,dixkp `ide ,mixb ody itl Ðixkpdel`xyi Ð

.ditebl ipw `làì äéøçàìiab `nl` Ð

.oixeg oa envr car dpw opixn` `l l`xyiïéá
íúñáipa myl oilaeh ep` ixd ,yxit `ly Ð

.oixegùøåôîá:ipzwc ,`ixeb xa `ng axck Ð

.oixeg oa myl lahe mcweäéôåâ éøëð ìáàÐ

l`xyil envr xkny ixkpl`xyi edpw Ð

oixeg oa myl lahe mcw m`e ,ditebl`l Ð

.oixeg oa envr dpwäéì éð÷ àì éî éøëð àìà
ìàøùéìxwrl e`" :aizkde ,eici dyrnl Ð

xb zgtyn :xn xn`e ,"xb zgtyn.ixkpd df Ð

äìéáèáå àôñëá àîéà`ed zecar meyl Ð

myl lahe mcw m` la` ,ipwil `pngx xn`wc

oixeg oa.`ed oixeg oac inp ikd Ðíéîá åô÷úì
eliahnyk Ðzecdi myljixv ,zecarl

,eptwziyick ,mina dk`ln ler eilr zzl

xn`i elit`y .zecar zliahk zi`xp `dzy

oixeg oa myl `ed,oixeg oa envr dpw `l Ð

`di `lezeynn.eixacaéòáéìåáèàìmyl Ð

.carl zecdiäéì àðéòá à÷ åëééðéîm` Ð

.oixeg oa myl xn`ie micwiàñéåøàÐ

*.i"xhqiawåîöîöå,ex`eva xeywl edewgc Ð

meynetwezl.minaåôøàäéì åîöîöå äéìÐ

mivexyke ,daipr el didylagd y`x oikyen

oikyen oi`yke ,eil`n wgec `ede,ietx Ð

.exya lr miqpkp mindeàðéèã àèìåæilk Ð

.hih `lnéùðéàì éæåæ éáäéãåäééâøëìoi`yk Ð

i`ab mze` miqtez jlnl zlebleb sqk oipzep

mirxete ,eid mixiyr `tt iac ipde .jlndqnd

.mdn micarl mze` oipewe ,jlnd i`abl

ied i` dil `irain `we ,oipwpd oze` eid mixkpe

e` ,`zexigc `hib irail dipin iwtp iklc ,oipw

.`léðäã åäéé÷øäåîÐonzeg.el` lyàñôèá
àëìîã.micarl el ody Ðàñôè,fbx` Ð

.f"rla o"ixwy`**'åë øîà àëìîåjklid Ð

ixeibi`l era i` `zexigc `hib erae ,`ed xkn

.l`xyi zaa iiexzy`leäøåú éðá íðéàù éôì
Ðoiqenxez`mixkp ileyia meyn ea oi`c ,i`w

`v dxez ipa opi`y itl `l` ,onwl yxtnck

ileyaa elflfi `ly ,odilr xeq`e.mixkpìòå
êñð ïéé íåùî íðéé,irbp `lc ab lr s`c Ð

`ed `nlra egk `l`.xeq` Ðêì êì íåùî
ïéøîààøéæðìñåîøåú .'åëlr dler epi` Ð

.mikln oglyåìîù åðéúåáàá,dyn inia Ð

lawl gp ipa llkn e`vie ,mixvnn e`viyk

.dpikyd ipt lawle dxezdúåäîàáÐ

elah `l m`c ,onwl yxtnck elahy mdizeyp

dpiky itpk zgz eqpkp dna Ð?øùôà éàùî
.lenl xyt` i` zedn` Ðïéìåçä ïî àìàÐ

`l ipy xyrn izk`c ,ipy xyrn incn `le

.dedïéìåçä ïî àìà àá ïéàincn ihernl Ð

"dcezd"a zegpna opiqxb ikd .ipy xyrn

.(`,at)'åë øùôà ïéðã éëå àáé÷ò éáø äéì øîà
oipc ryedi iax xn`d ,`iyw "ryedi iax" qixbc o`ne Ð.zedn`nøùôà éàùîxyrnd on `a `lc i`dc ,mixvn gqtn Ð.ded `l xyrn izk`c ,`ed xyt` i`c Ð

íå÷îá

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

ùã÷äxexgye ung) "gleyd"a yxetn Ðn oihib.(a,éë`zexigc `hib ikixv iwtp

e`l e`diteb ipw `lc ab lr s`e .`l e` `pic `zeklnc `pic i` dil `wtqn Ð

Ðoi`a eid m` ,ixiin ozeixkpae .eici dyrnl `l` ipw `l inp `kd ,`nlc e` .ipw `kd

.xiibzdl

éáødil `xiaq `pyil jci`k opgeixne` Ð

zenk lk`pykc ecen edlekc :mz epiax

ig `edyÐxn`c ,mixkp ileyia meyn ea oi`c

) "oicinrn oi`"agl dxf dcear(`,ediipia `ki`c

oi`y mixac :epiid ,`qiice ifx` miphw mibc

ody zenk milk`p oi`e mikln ogly lr miler

oiig odyk milk`pd mixac dnk hwp `le .oiig

dpiabe zexit enk ,mikln ogly lr milere

s` ,dvia mzd opgei iax xq`c `de .oda `veike

dig drnebl ie`xc ab lrÐdlik` ef oi`

elhlhl xzen giln xya inp ikdc ,daeyg

) zayagkw zay(`,ikd elit`e .dlik`l ifgc ,

.mixkp ileyia meyn ea yi

øîàxyt` oipc ike `aiwr iax dil
i`yn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

éð÷îc àeä ¯ déì éð÷c éàî ,déì éð÷ àì àôeb éøëð̈§¦¨¨¨¥¥©§¨¥¥§©§¥
ì ìáèå íã÷c ïåéëå ,ìàøNéì déì¯ ïéøBç ïa íL ¥§¦§¨¥§¥¨§¨©§¨©§¥¤¦

ì déò÷ôà,Lc÷ä :àáø øîàc .àáøãk ,déãeaòL ©§§¥§¦§¥¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥
áø áéúî .ãeaòL éãéî ïéòé÷ôî ¯ øeøçLå ,õîç̈¥§¦§©§¦¦¦¥¦§§¦©
eìáèå äéãáò eîãwL úøBibä àéøBìáa äNòî :àcñç¦§¨©£¤§¤§¨©¦¤¤¨§£¨¤¨§¨§
éða ïîöò eð÷ :eøîàå íéîëç éðôì äNòî àáe .äéðôì§¨¤¨¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¨©§¨§¥
äéðôì :àáø øîà !àì ¯ äéøçàì ,ïéà ¯ äéðôì .ïéøBç¦§¨¤¨¦§©£¤¨¨¨©¨¨§¨¤¨

øBôîa ,äéøçàì .LøBôîa ïéa íúña ïéa ¯,ïéà ¯ L ¥¦§¨¥¦§¨§©£¤¨¦§¨¦
ïî ç÷Bìa àlà eðL àì :àéåà áø øîà .àì ¯ íúña¦§¨¨¨©©¨§¨Ÿ¨¤¨§¥©¦
éðaî íâå" :áéúëc ,éð÷ ¯ déôeb éøëð ìáà ,éøëðä©¨§¦£¨¨§¦¥¨¥¦§¦§©¦§¥
íéðB÷ ízà ¯ "eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§©¤¦
.äfî äæ íéðB÷ íä àìå ,íkî íéðB÷ íä àìå ,íäî¥¤§Ÿ¥¦¦¤§Ÿ¥¦¤¦¤

äNòîì ìàøNéì déì éð÷ àì éøëð ehà ¯ åéãé äNòîì àîéìéà ?éàîì ,íkî íéðB÷ íä àìå§Ÿ¥¦¦¤§©¦¥¨§©£¥¨¨©¨§¦¨¨¥¥§¦§¨¥§©£¥
¯ åàì àlà !éøëðä äæ ¯ "øb úçtLî" :øî øîàå ,"øb úçtLî ø÷òì Bà" :áéúëäåå ?åéãé̈¨§¨§¦§¥¤¦§©©¥§¨©¨¦§©©¥¤©¨§¦¤¨¨

éøt .déôeb eléôà ¯ "íäî ïéðB÷ ízà" àðîçø øîà÷å ,déôeâìàtñëa àîéà :àçà áø C §¥§¨¨©©£¨¨©¤¦¥¤£¦¥¨¥©©¨¥¨§©§¨
éøöå :ìàeîL øîà .àéL÷ !äìéáèáeàòa ,éLà áøc décáò ,ïéîéðîc éàä ék .íéna Bt÷úì C ¦§¦¨©§¨¨©§¥§¨¦§¨§©©¦¦©§¦§¨¦©§¥§©©¦§¨

úéòá÷ eëéépéîc eæç :eäì øîà ,àáøc déøa àçà áøìe àðéáøì eäééìäéð déøñî ,éìeaèàì§©§¥§¨¥¦£©§§¨¦¨§©©¨§¥§¨¨£©§£§¦©§¨¨¥
éåäì àìc éëéä ék ¯ déì etøà .déì eîöîöå .déì etøà ,déøàeöa àñéåøà déì eîø .déì¥¨¥©§¦¨§©¨¥©§¥§¦§§¥©§¥¦¥¦§¨¤¡¥

ì :eäì àîéìå íéã÷ì àìc éëéä ék ¯ déì eîöîö ,äöéöçéìãc éãäa .ìáBè éðà ïéøBç ïa íL £¦¨¦§§¥¦¥¦§¨¦§¦§¥¨§§¥¤¦£¦¥©£¥§¨¥
déì øîà .Cøî éáì éèîà ìéæ :déì eøîàå .déLéøà àðéèc àèìeæ déì eçðà ,àinî déLéø¥¥¦©¨©§¥§¨§¦¨©¥¥§¨§¥¦©§¥§¥¨¨£©¥
.eäa éãaòLîe ,eäéébøëì éLðéàì éæeæ éáäéc àaà øa àtt éác éðä øî éæç :àáøì àtt áø©©¨§¨¨£¦¨¨¥§¥©¨©©¨§¨£¦¥¤¡¨¥§©§©§§©§§¦§

áéëL ekéà :déì øîà ?àì Bà àúeøéçc àhéb éëéøö ,é÷ôð ék,àúléî àä eëì éøîà àì é ¦¨§¦§¦¦¦¨§¥¨¨£©¥¦§¦¦¨¨§¦§¨¦§¨
áéäé àìc ïàî :øîà àkìîe ,çðî àkìîc àñôèa éðäc eäéé÷øäBî :úLL áø øîà éëä̈¦£©©¥¤©§©§§¨¥§©§¨§©§¨¨©©§¨£©©§¨¨¥
ìàøNé úBða àæç .àìáâì òì÷éà àaà øa àéiç éaø .àbøk áéäéc ïàîì ãaòzLî ¯ àbøk©§¨¦§©§©§©§¨¥©§¨©¦¦¨©©¨¦§©§©§¨£¨§¦§¨¥
àæçå ,ìàøNé eúLå íéøëð éâæîc ìàøNéc àøîç àæçå ,eìáè àìå eìnL íéøbî ïøaòîc§¦©§¨¦¥¦¤¨§Ÿ¨§©£¨©§¨§¦§¨¥§¨§¦¨§¦¦§¨¦§¨¥©£¨
.ïðçBé éaøc dén÷ì àúà .éãéî àìå eäì øîà àìå ,ìàøNé éìëàå íéøëð é÷ìLc ïéñeîøez§¦§¨§¦¨§¦¦§¨§¦¦§¨¥§¨£©§§¨¦¥£¨§©¥§©¦¨¨
íeMî ïñeîøez ìòå ,Cñð ïéé íeMî íðéé ìòå ,íéøæîî íäL íäéða ìò æøëäå àö :déì øîà£©¥¥§©§¥©§¥¤¤¥©§¥¦§©¥¨¦¥¤¤§©§¨¦
øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø ¯ íéøæîî íäL ïäéða ìò .äøBú éða ïðéàL éôì ,íéøëð éìeMéa¦¥¨§¦¦§¦¤¥¨§¥¨©§¥¤¤¥©§¥¦©¦¨¨§©§¥§¨©
éøëð ¯ ìéáè àìc ïåéëå ,ìBaèéå ìBniL ãò øb ïéà íìBòì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¥¥©¤¦§¦§§¥¨§¨¨¥¨§¦
.øæîî ãìeä ¯ ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .àeä§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨©§¥
ìòå ."áø÷z àì àîøëì ,øBçñ øBçñ ,àøéæð ïéøîà ,Cì Cì" íeMî ¯ Cñð ïéé íeMî íðéé ìòå§©¥¨¦¥¤¤¦¥¥¨§¦§¦¨§§§©§¨¨¦§©§©
ìàeîL áø øîàäå ?éøL äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàL éôì ¯ íéøëð éìeMa íeMî ïñeîøez§¨¦¦¥¨§¦¦§¦¤¥¨§¥¨¨§¥¨¨¥§¨¨©©§¥
àäå ,íéøëð éìeMa íeMî Ba ïéà ¯ éç àeäL úBîk ìëàpä ìk :áøc déîMî ÷çöé áø øa©©¦§¨¦§¥§©¨©¤¡¨§¤©¥¦¦¥¨§¦¦§¨
àðMéì Cãéàk ïðçBé éaø !íéøëð éìeMa íeMî Ba Léå ,éç àeäL úBîk ìëàð Bðéà ñeîøez§¥¤¡¨§¤©§¥¦¦¥¨§¦¦©¦¨¨§¦¨¦¨¨

øéáñíéëìî ïçìeL ìò äìBò ïéàL ìkî :áøc déîMî ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàc déì à §¦¨¥§¨©©§¥©©¦§¨¦§¥§©¨¤¥¤©§©§¨¦
¯ äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàc àîòèå .íéøëð éìeMa íeMî Ba ïéà ¯ útä úà Ba ìBëàì¤¡¤©©¥¦¦¥¨§¦¦§©£¨§¥¨§¥¨¨§¥¨

.éøLïðaø eðzeìnL eðéúBáàa eðéöî ïkL ,øb äæ éøä øîBà øæòéìà éaø ,ìáè àìå ìnL øb : ¨¥¨©¨©¥¤¨§Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¥£¥¤¥¤¥¨¦©£¥¤¨
àìå eìáhL úBänàa eðéöî ïkL ,øb äæ éøä :øîBà òLBäé éaø ,ìî àìå ìáè .eìáè àìå§Ÿ¨§¨©§Ÿ¨©¦§ª©¥£¥¤¥¤¥¨¦¨¦¨¤¨§§Ÿ
òLBäé éaøå .ìBaèéå ìBniL ãò øb ïéà ¯ ìáè àìå ìî ,ìî àìå ìáè :íéøîBà íéîëçå .eìî̈©£¨¦§¦¨©§Ÿ¨¨§Ÿ¨©¥¥©¤¦§¦§§©¦§ª©
éàMî øLôà ïéðc ïéà :àîéz éëå !úBänàî óìéð ¯ éîð øæòéìà éaøå ,úBáàî óìéð ¯ éîð©¦¥©¥¨§©¦¡¦¤¤©¦¥©¥¦¨§¦¥¨¥¨¦¤§¨¦¤¦
øîàð ¯ ïéleçä ïî àlà àa ïéàL úBøBc çñôì ïépîð :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ¯ øLôà¤§¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦§¤©¤¥¨¤¨¦©¦¤¡©
óà ,ïéleçä ïî àlà àa ïéà ¯ íéøöîa øeîàä çñt äî ,úBøBãa çñt øîàðå íéøöîa çñt¤©§¦§©¦§¤¡©¤©§©¤©¨¨§¦§©¦¥¨¤¨¦©¦©
éàMî øLôà ïéðc éëå :àáé÷ò éaø déì øîà .ïéleçä ïî àlà àa ïéà ¯ úBøBãì øeîàä çñt¤©¨¨§¥¨¤¨¦©¦£©¥©¦£¦¨§¦¨¦¤§¨¦¤¦

:déì øîà ?øLôàét ìò óààlà .äpîéä ãîìðå ,àéä äìBãb äéàø ¯ øLôà éàL ¤§¨£©¥©©¦¤¦¤§¨§¨¨§¨¦§¦§©¥¤¨¤¨
ìáèá

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



רנג
miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtzenai

éð÷ àì àôåâ éøëðmipew md `le :onwl xn`ck ,dlgzn df ly etebl e`pw `l ixkp Ð

.df z` dføåøçùå õîç ùã÷äiwizet` exey dyr Ðzyecw `iedc ,gafnl eyicwde

sebd:(a,bk) oikxra opzck ,`rwtn `l ziad wca zyecw la` .`nwc `ceariy rwt Ð

gpen `ed ixde ,ixkpl iwizet` evng dyr m` e` .olek miqkpd dcete xpic cer siqen

axr ly zery yy e`ae ,l`xyi ly ecia

gqtdied `le li`ed ,ixkpd ceariy rwt Ð

.exral df aiige ,dicic ynnøåøçùådyr Ð

exxgye exiagl iwizet` ecar,xxgeyn Ð

.deln ly epenn rwteàéøåìááäéðôì 'åëïéà
,dixkp `ide ,mixb ody itl Ðixkpdel`xyi Ð

.ditebl ipw `làì äéøçàìiab `nl` Ð

.oixeg oa envr car dpw opixn` `l l`xyiïéá
íúñáipa myl oilaeh ep` ixd ,yxit `ly Ð

.oixegùøåôîá:ipzwc ,`ixeb xa `ng axck Ð

.oixeg oa myl lahe mcweäéôåâ éøëð ìáàÐ

l`xyil envr xkny ixkpl`xyi edpw Ð

oixeg oa myl lahe mcw m`e ,ditebl`l Ð

.oixeg oa envr dpwäéì éð÷ àì éî éøëð àìà
ìàøùéìxwrl e`" :aizkde ,eici dyrnl Ð

xb zgtyn :xn xn`e ,"xb zgtyn.ixkpd df Ð

äìéáèáå àôñëá àîéà`ed zecar meyl Ð

myl lahe mcw m` la` ,ipwil `pngx xn`wc

oixeg oa.`ed oixeg oac inp ikd Ðíéîá åô÷úì
eliahnyk Ðzecdi myljixv ,zecarl

,eptwziyick ,mina dk`ln ler eilr zzl

xn`i elit`y .zecar zliahk zi`xp `dzy

oixeg oa myl `ed,oixeg oa envr dpw `l Ð

`di `lezeynn.eixacaéòáéìåáèàìmyl Ð

.carl zecdiäéì àðéòá à÷ åëééðéîm` Ð

.oixeg oa myl xn`ie micwiàñéåøàÐ

*.i"xhqiawåîöîöå,ex`eva xeywl edewgc Ð

meynetwezl.minaåôøàäéì åîöîöå äéìÐ

mivexyke ,daipr el didylagd y`x oikyen

oikyen oi`yke ,eil`n wgec `ede,ietx Ð

.exya lr miqpkp mindeàðéèã àèìåæilk Ð

.hih `lnéùðéàì éæåæ éáäéãåäééâøëìoi`yk Ð

i`ab mze` miqtez jlnl zlebleb sqk oipzep

mirxete ,eid mixiyr `tt iac ipde .jlndqnd

.mdn micarl mze` oipewe ,jlnd i`abl

ied i` dil `irain `we ,oipwpd oze` eid mixkpe

e` ,`zexigc `hib irail dipin iwtp iklc ,oipw

.`léðäã åäéé÷øäåîÐonzeg.el` lyàñôèá
àëìîã.micarl el ody Ðàñôè,fbx` Ð

.f"rla o"ixwy`**'åë øîà àëìîåjklid Ð

ixeibi`l era i` `zexigc `hib erae ,`ed xkn

.l`xyi zaa iiexzy`leäøåú éðá íðéàù éôì
Ðoiqenxez`mixkp ileyia meyn ea oi`c ,i`w

`v dxez ipa opi`y itl `l` ,onwl yxtnck

ileyaa elflfi `ly ,odilr xeq`e.mixkpìòå
êñð ïéé íåùî íðéé,irbp `lc ab lr s`c Ð

`ed `nlra egk `l`.xeq` Ðêì êì íåùî
ïéøîààøéæðìñåîøåú .'åëlr dler epi` Ð

.mikln oglyåìîù åðéúåáàá,dyn inia Ð

lawl gp ipa llkn e`vie ,mixvnn e`viyk

.dpikyd ipt lawle dxezdúåäîàáÐ

elah `l m`c ,onwl yxtnck elahy mdizeyp

dpiky itpk zgz eqpkp dna Ð?øùôà éàùî
.lenl xyt` i` zedn` Ðïéìåçä ïî àìàÐ

`l ipy xyrn izk`c ,ipy xyrn incn `le

.dedïéìåçä ïî àìà àá ïéàincn ihernl Ð

"dcezd"a zegpna opiqxb ikd .ipy xyrn

.(`,at)'åë øùôà ïéðã éëå àáé÷ò éáø äéì øîà
oipc ryedi iax xn`d ,`iyw "ryedi iax" qixbc o`ne Ð.zedn`nøùôà éàùîxyrnd on `a `lc i`dc ,mixvn gqtn Ð.ded `l xyrn izk`c ,`ed xyt` i`c Ð

íå÷îá

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

ùã÷äxexgye ung) "gleyd"a yxetn Ðn oihib.(a,éë`zexigc `hib ikixv iwtp

e`l e`diteb ipw `lc ab lr s`e .`l e` `pic `zeklnc `pic i` dil `wtqn Ð

Ðoi`a eid m` ,ixiin ozeixkpae .eici dyrnl `l` ipw `l inp `kd ,`nlc e` .ipw `kd

.xiibzdl

éáødil `xiaq `pyil jci`k opgeixne` Ð

zenk lk`pykc ecen edlekc :mz epiax

ig `edyÐxn`c ,mixkp ileyia meyn ea oi`c

) "oicinrn oi`"agl dxf dcear(`,ediipia `ki`c

oi`y mixac :epiid ,`qiice ifx` miphw mibc

ody zenk milk`p oi`e mikln ogly lr miler

oiig odyk milk`pd mixac dnk hwp `le .oiig

dpiabe zexit enk ,mikln ogly lr milere

s` ,dvia mzd opgei iax xq`c `de .oda `veike

dig drnebl ie`xc ab lrÐdlik` ef oi`

elhlhl xzen giln xya inp ikdc ,daeyg

) zayagkw zay(`,ikd elit`e .dlik`l ifgc ,

.mixkp ileyia meyn ea yi

øîàxyt` oipc ike `aiwr iax dil
i`yn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

éð÷îc àeä ¯ déì éð÷c éàî ,déì éð÷ àì àôeb éøëð̈§¦¨¨¨¥¥©§¨¥¥§©§¥
ì ìáèå íã÷c ïåéëå ,ìàøNéì déì¯ ïéøBç ïa íL ¥§¦§¨¥§¥¨§¨©§¨©§¥¤¦

ì déò÷ôà,Lc÷ä :àáø øîàc .àáøãk ,déãeaòL ©§§¥§¦§¥¦§¨¨§¨©¨¨¤§¥
áø áéúî .ãeaòL éãéî ïéòé÷ôî ¯ øeøçLå ,õîç̈¥§¦§©§¦¦¦¥¦§§¦©
eìáèå äéãáò eîãwL úøBibä àéøBìáa äNòî :àcñç¦§¨©£¤§¤§¨©¦¤¤¨§£¨¤¨§¨§
éða ïîöò eð÷ :eøîàå íéîëç éðôì äNòî àáe .äéðôì§¨¤¨¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¨©§¨§¥
äéðôì :àáø øîà !àì ¯ äéøçàì ,ïéà ¯ äéðôì .ïéøBç¦§¨¤¨¦§©£¤¨¨¨©¨¨§¨¤¨

øBôîa ,äéøçàì .LøBôîa ïéa íúña ïéa ¯,ïéà ¯ L ¥¦§¨¥¦§¨§©£¤¨¦§¨¦
ïî ç÷Bìa àlà eðL àì :àéåà áø øîà .àì ¯ íúña¦§¨¨¨©©¨§¨Ÿ¨¤¨§¥©¦
éðaî íâå" :áéúëc ,éð÷ ¯ déôeb éøëð ìáà ,éøëðä©¨§¦£¨¨§¦¥¨¥¦§¦§©¦§¥
íéðB÷ ízà ¯ "eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§©¤¦
.äfî äæ íéðB÷ íä àìå ,íkî íéðB÷ íä àìå ,íäî¥¤§Ÿ¥¦¦¤§Ÿ¥¦¤¦¤

äNòîì ìàøNéì déì éð÷ àì éøëð ehà ¯ åéãé äNòîì àîéìéà ?éàîì ,íkî íéðB÷ íä àìå§Ÿ¥¦¦¤§©¦¥¨§©£¥¨¨©¨§¦¨¨¥¥§¦§¨¥§©£¥
¯ åàì àlà !éøëðä äæ ¯ "øb úçtLî" :øî øîàå ,"øb úçtLî ø÷òì Bà" :áéúëäåå ?åéãé̈¨§¨§¦§¥¤¦§©©¥§¨©¨¦§©©¥¤©¨§¦¤¨¨

éøt .déôeb eléôà ¯ "íäî ïéðB÷ ízà" àðîçø øîà÷å ,déôeâìàtñëa àîéà :àçà áø C §¥§¨¨©©£¨¨©¤¦¥¤£¦¥¨¥©©¨¥¨§©§¨
éøöå :ìàeîL øîà .àéL÷ !äìéáèáeàòa ,éLà áøc décáò ,ïéîéðîc éàä ék .íéna Bt÷úì C ¦§¦¨©§¨¨©§¥§¨¦§¨§©©¦¦©§¦§¨¦©§¥§©©¦§¨

úéòá÷ eëéépéîc eæç :eäì øîà ,àáøc déøa àçà áøìe àðéáøì eäééìäéð déøñî ,éìeaèàì§©§¥§¨¥¦£©§§¨¦¨§©©¨§¥§¨¨£©§£§¦©§¨¨¥
éåäì àìc éëéä ék ¯ déì etøà .déì eîöîöå .déì etøà ,déøàeöa àñéåøà déì eîø .déì¥¨¥©§¦¨§©¨¥©§¥§¦§§¥©§¥¦¥¦§¨¤¡¥

ì :eäì àîéìå íéã÷ì àìc éëéä ék ¯ déì eîöîö ,äöéöçéìãc éãäa .ìáBè éðà ïéøBç ïa íL £¦¨¦§§¥¦¥¦§¨¦§¦§¥¨§§¥¤¦£¦¥©£¥§¨¥
déì øîà .Cøî éáì éèîà ìéæ :déì eøîàå .déLéøà àðéèc àèìeæ déì eçðà ,àinî déLéø¥¥¦©¨©§¥§¨§¦¨©¥¥§¨§¥¦©§¥§¥¨¨£©¥
.eäa éãaòLîe ,eäéébøëì éLðéàì éæeæ éáäéc àaà øa àtt éác éðä øî éæç :àáøì àtt áø©©¨§¨¨£¦¨¨¥§¥©¨©©¨§¨£¦¥¤¡¨¥§©§©§§©§§¦§

áéëL ekéà :déì øîà ?àì Bà àúeøéçc àhéb éëéøö ,é÷ôð ék,àúléî àä eëì éøîà àì é ¦¨§¦§¦¦¦¨§¥¨¨£©¥¦§¦¦¨¨§¦§¨¦§¨
áéäé àìc ïàî :øîà àkìîe ,çðî àkìîc àñôèa éðäc eäéé÷øäBî :úLL áø øîà éëä̈¦£©©¥¤©§©§§¨¥§©§¨§©§¨¨©©§¨£©©§¨¨¥
ìàøNé úBða àæç .àìáâì òì÷éà àaà øa àéiç éaø .àbøk áéäéc ïàîì ãaòzLî ¯ àbøk©§¨¦§©§©§©§¨¥©§¨©¦¦¨©©¨¦§©§©§¨£¨§¦§¨¥
àæçå ,ìàøNé eúLå íéøëð éâæîc ìàøNéc àøîç àæçå ,eìáè àìå eìnL íéøbî ïøaòîc§¦©§¨¦¥¦¤¨§Ÿ¨§©£¨©§¨§¦§¨¥§¨§¦¨§¦¦§¨¦§¨¥©£¨
.ïðçBé éaøc dén÷ì àúà .éãéî àìå eäì øîà àìå ,ìàøNé éìëàå íéøëð é÷ìLc ïéñeîøez§¦§¨§¦¨§¦¦§¨§¦¦§¨¥§¨£©§§¨¦¥£¨§©¥§©¦¨¨
íeMî ïñeîøez ìòå ,Cñð ïéé íeMî íðéé ìòå ,íéøæîî íäL íäéða ìò æøëäå àö :déì øîà£©¥¥§©§¥©§¥¤¤¥©§¥¦§©¥¨¦¥¤¤§©§¨¦
øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø ¯ íéøæîî íäL ïäéða ìò .äøBú éða ïðéàL éôì ,íéøëð éìeMéa¦¥¨§¦¦§¦¤¥¨§¥¨©§¥¤¤¥©§¥¦©¦¨¨§©§¥§¨©
éøëð ¯ ìéáè àìc ïåéëå ,ìBaèéå ìBniL ãò øb ïéà íìBòì :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¥¥©¤¦§¦§§¥¨§¨¨¥¨§¦
.øæîî ãìeä ¯ ìàøNé úa ìò àaä ãáòå éøëð :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå .àeä§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨©§¥
ìòå ."áø÷z àì àîøëì ,øBçñ øBçñ ,àøéæð ïéøîà ,Cì Cì" íeMî ¯ Cñð ïéé íeMî íðéé ìòå§©¥¨¦¥¤¤¦¥¥¨§¦§¦¨§§§©§¨¨¦§©§©
ìàeîL áø øîàäå ?éøL äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàL éôì ¯ íéøëð éìeMa íeMî ïñeîøez§¨¦¦¥¨§¦¦§¦¤¥¨§¥¨¨§¥¨¨¥§¨¨©©§¥
àäå ,íéøëð éìeMa íeMî Ba ïéà ¯ éç àeäL úBîk ìëàpä ìk :áøc déîMî ÷çöé áø øa©©¦§¨¦§¥§©¨©¤¡¨§¤©¥¦¦¥¨§¦¦§¨
àðMéì Cãéàk ïðçBé éaø !íéøëð éìeMa íeMî Ba Léå ,éç àeäL úBîk ìëàð Bðéà ñeîøez§¥¤¡¨§¤©§¥¦¦¥¨§¦¦©¦¨¨§¦¨¦¨¨

øéáñíéëìî ïçìeL ìò äìBò ïéàL ìkî :áøc déîMî ÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàc déì à §¦¨¥§¨©©§¥©©¦§¨¦§¥§©¨¤¥¤©§©§¨¦
¯ äøBú éða àä ,äøBú éða ïðéàc àîòèå .íéøëð éìeMa íeMî Ba ïéà ¯ útä úà Ba ìBëàì¤¡¤©©¥¦¦¥¨§¦¦§©£¨§¥¨§¥¨¨§¥¨

.éøLïðaø eðzeìnL eðéúBáàa eðéöî ïkL ,øb äæ éøä øîBà øæòéìà éaø ,ìáè àìå ìnL øb : ¨¥¨©¨©¥¤¨§Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¥£¥¤¥¤¥¨¦©£¥¤¨
àìå eìáhL úBänàa eðéöî ïkL ,øb äæ éøä :øîBà òLBäé éaø ,ìî àìå ìáè .eìáè àìå§Ÿ¨§¨©§Ÿ¨©¦§ª©¥£¥¤¥¤¥¨¦¨¦¨¤¨§§Ÿ
òLBäé éaøå .ìBaèéå ìBniL ãò øb ïéà ¯ ìáè àìå ìî ,ìî àìå ìáè :íéøîBà íéîëçå .eìî̈©£¨¦§¦¨©§Ÿ¨¨§Ÿ¨©¥¥©¤¦§¦§§©¦§ª©
éàMî øLôà ïéðc ïéà :àîéz éëå !úBänàî óìéð ¯ éîð øæòéìà éaøå ,úBáàî óìéð ¯ éîð©¦¥©¥¨§©¦¡¦¤¤©¦¥©¥¦¨§¦¥¨¥¨¦¤§¨¦¤¦
øîàð ¯ ïéleçä ïî àlà àa ïéàL úBøBc çñôì ïépîð :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ¯ øLôà¤§¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦§¤©¤¥¨¤¨¦©¦¤¡©
óà ,ïéleçä ïî àlà àa ïéà ¯ íéøöîa øeîàä çñt äî ,úBøBãa çñt øîàðå íéøöîa çñt¤©§¦§©¦§¤¡©¤©§©¤©¨¨§¦§©¦¥¨¤¨¦©¦©
éàMî øLôà ïéðc éëå :àáé÷ò éaø déì øîà .ïéleçä ïî àlà àa ïéà ¯ úBøBãì øeîàä çñt¤©¨¨§¥¨¤¨¦©¦£©¥©¦£¦¨§¦¨¦¤§¨¦¤¦

:déì øîà ?øLôàét ìò óààlà .äpîéä ãîìðå ,àéä äìBãb äéàø ¯ øLôà éàL ¤§¨£©¥©©¦¤¦¤§¨§¨¨§¨¦§¦§©¥¤¨¤¨
ìáèá

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

יבמות. פרק רביעי - החולץ דף מו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



miwxtרנד dyelyaa cenr en sc ± iriax wxtzenai
ñåáéë ïåòè ïéàù íå÷îá"axrd cr `nhe mina ugxe" :aizkc ,`nlra ixw lra oebk Ð

`xwie).eicba qaki aizk `le (ehñåáéë ïåòèù íå÷îleawa oebk Ð:aizkc ,dxez

."mzelny eqake"àîìòá úåé÷ð àîìãoerhlc ded d`neh meyn e`l qeaik `edd Ð

mipal mdicba eidiy `l` ,xnege lwn dliah.dpiky ipt lawl mipebdeíòä ìò ÷åøæéå
.`ed d`fd Ðåúåà íéìéáèîl`xyik iede Ð

ezlin m` micra wecal jixv oi`e ,`ilrn

.dlin zevn mylêëá äîåezlin oi` m` Ð

lahe li`ed ,dlin myl.ibq dliaha Ðïéà
íéìéáèîledn iaxr `ny Ðledn iperabe

iqei iaxc .zixa mc epnn sihdl jixve ,`ed

.ira izxzêëéôì`cga dcedi iaxle li`ed Ð

`ibq,epiptl lenz` lny xb zaya oiliahn Ð

ike ,dil ibq dlinacilahn`zaya dil`l Ð

.`xab ipwznêëéôì øî øîà :ïðéñøâ éëä
ïåéë àèéùô äãåäé éáø éøáã úáùá øâ ïéìéáèî
åðéðôì ìîã àëéä éâñ àãçá äãåäé éáøìã

.íéìéáèîø÷éò äìéáè`dc Ðopirny dlin`

.jka dne ,xn`wc dilïéà øîåà éñåé éáø
ïéìéáèîepipta lnc ab lr s`e ,ira izxz Ð

.ezpwz ezliah Ðøá àééç éáø éá äåä àãáåò
éáø øá àéòùåà éáøá éðúî óñåé áøå éáøÐ

.`iig iax icda ded inp `irye` iax ,xnelk

éðúî àøôñ áøå`iig iaxa `irye` iax s`c Ð

.ediicda dedàðãéàä éäù.did dlil Ðòîù
äðéîeed `zlz xn`c ,`xtq axcn Ðxb Ð

.dyly jixvïéçîåî ïðéòáã`zlz jpd ik Ð

.iaxax opax ixabåòì÷éàã àîìãded ikd Ð

i`ce dyly la` .ipd ik opax enxzi`c dyrn

,opirnybiltwcneedc cr siqene `xtq ax

.`zlzäéá áéúë èôùîdidi cg` htyn" Ð

xacna) "xble mklzegt htyn oi`e (eh

.dylynåúåà ïéìá÷î ìåëé`l Ðepkixvp

.dliahe zixa mc zthdïéðî åîò åéãòå àáÐ

.on`pyøåâé éëå øîåì ãåîìú.mewn lkn Ð

eicrc oeik :jixt onwleenrira ine ,`hiyt Ð

`xw?
ìëá

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

øùôà éàùîzeknc `nw wxtac ?zekna oiylyn oi`c olpn ,`aiwr iaxl :dniz Ð

)d(`,iax dcen `id dey dxifbc mzdc xnel oi`e !xyt` i` epiide ,dzinn dl opitli

`dc .`ed a` oipa ,`kd la` .dvgnl dey dxifb oi`c meyn ,xyt` i`yn oipcc `aiwr

) "dcezd" seqa wiqnck ,`ed `yiwid inp `kd"zcare"n xfril` iax yixcc (a,at zegpn

)(bi zenyÐ,dfk df zeey zeceard lk ediy

inp ywid oi`c ab lr s` ,`aiwr iax laiw `le

.dvgnl

ìáèùáibilt `l `nlr ilek ln `leÐ

icenc` ,ryedi iaxe :xn`z m`e

iiece` dilÐlah hwpc ,ibeltl dilr beltl

!da biltc `zlin hwp `le ,xfril` iax icenc

"oecwtd zreay" seqa jixt `peeb i`d ike

)gl zereay(`,`l` wiic `l mzdc :xnel yie .

hwp `kd la` .lkd xikfd oey`xd `pzdc meyn

ea xac `lc oeik ,ln `le lah ryedi iax xity

.xfril` iaxéëlah `le lna ibilt:dniz Ð

) "lxrd" yixa onwlc`r(`,`aiwr iax hrnn

,"xikye ayez" aizkcn ,gqtn lah `le lny xb

ryedi iaxk i` ?`aiwr iax xaq o`nk `zydeÐ

ixkpc ,gqta lik` `lc `hiyt ?`xw il dnl

`ed `ilrn xbc oeik ,xfril` iaxk i`e !`ed xenb¥

Ðyie !mzd rnynck ,gqtn ehrnl `xaq oi`

e`le ,dil `xiaq ryedi iaxk mlerlc :xnel

,ded dliah inp zea`ac xaq edi`c .dinrhn

gqta `xw dihrncn xaq `aiwr iaxeÐrny

.leahie leniy cr xb oi`c dpin

ïéàãdliah `la d`fd:mz epiax yxtn Ð

lawl ick ,d`fd iptl dliah `la

"dxtk ixqegn drax`" wxta xn`ck .d`fd

)h zezixk(`,`l` zixal eqpkp `l epizea` dn :

dxyk dliah dze`e .minc z`fde dliahe dlina

) dxt zkqna opzck ,dlila s`:(`i dpyn ai wxt

oiprle .meia dfne dlila laeh envr `ed la`©¤

`idy ,d`fd xg` zxg` dliah cer yi d`neh

"dfde" :`xwa aizkck ,d`nehn xdhl ick

dpi` dliah dze`e ,"mina ugxe" xcde `yixa

) dlibnc ipy wxta opzck ,meia `l` dxyk:(`,k

miyxtn yie .meia `l` oifn oi`e oilaeh oi`

ixii` aef` zliaha mzdcÐaef` milaeh oi`

lah m`y dxt zkqn seqa opixn`ck ,meia `l`

.dleqt ez`fd meia dfd elit` dlila aef`d z`

.d`fdl mcew dliah opzc `d xity iz` `zyde

,meia `l` oifn `l :`xnba mzd xn`wc `de

) aizkcmeia `nhd lr xedhd dfde" :(hi xacna

'ebe iyilydd`fdl dliah ywzi`e "Ðepiid

mina lahe aef` gwle" :aizkc ,dinwlc `xwa

rnyn oke ."'ebe ld`d lr dfde xedh yi`

d`fd dn ,dfde lahe :xn`c dlibnc inlyexia

.opira `lc `xwn ol `wtp "dxtk ixqegn [drax`"] wxtac ?dfd onfa mixb milawn j`id d`fd irac oeik :denzl oi`e .meia dliah s` meiaéáøådil `pn zedn`a dliah ryediÐ

dliah `la d`fd oi`c dil zi`c ab lr s`Ð` xfril` iax meyn ,inp i` .d`fd dze` llka eid `l miypd `ny,ibq cegl dliahac dcen inp edi`c meyn wiqnc ,`nrh i`d jixhvi

ln `le laha lirl xn`ckÐ.dliah `la d`fd oi`c ,dil zilc ibilt `l `nlr ilek

ïåéë'ek ibq `cgac dcedi iax xn`cdlin `la dliahc dil xaq ryedi iaxk `nlc ?dcegl dlina ibqc dil `pnc ,`hiyt jixtc :dniz ÐÐdliah `la dlin la` ,`ipdnÐ`l

.ipdnéðå÷úopipwzn `l `zaya `xabxwink d`xpc meyn zaya leahl ixy d`neh oiprlc ab lr s`e ÐÐdliah zrya my cenrl minkg icinlz ipy irac ,`kd ip`y

) onwl opixn`ck ,zevnd ericedlfn.(a,éáøãira izxz iqeijixv oi` ledn `edyk clepy ohwe ,zixa mc epnn sihdl jixv ledn `edyk xiibzpy xbc zelecb zekld lra azk Ð

dlin dpi` ezline dlxr el dzidy xb la` ,jixv oi` ,mlern dlxr el dzid `ly ,ohwc :`nrhe .sihdlÐxiibzdl `ae cibd lk el zxkp m` ,edine .zixa mc sihdl jixvÐdnec oi`

) "dlinc xfril` iax" wxta rnyn oke ,zelecb zekldn `kti` zay zkqna wqt l`ppg epiaxe .dcegl dliaha ibqc `idda iqei iax icene .xiibzdln ezakrn ezliny(`,dlw zay

ewlgp dn lr ,zixa mc epnn sihdl jixvy ledn `edyk clep lr lld ziae i`ny zia ewlgp `l :xn`wcÐixaqc ,zelecb zekld eknq df lry d`xpe .ledn `edyk xiibzpy xb lr

zenai) "lxrd" wxtae .dizeek `zkldc rnync ,oizrnyc iqei iaxk ixaq xbae ,jixv oi` ohwc edl zi`c ,mzdc i`xen`k edlar(`,xiibzpy xba opaxe oerny iaxa xfrl` iax ibilt

.zixa mc zthd jixvc ecen edlek la` ,dlila elit` e` meia lenp m` ledn `edykòîùdyly jixv xbc dpinixdy ,wiic `xtq axnc :xnel yie ?erlwi`c `nlce :xn`z m`e Ð

`xtq ax la` ,exag `irye` iax xikfd sqei axe ,y`xe dyrn lra didy itl exikfd `iig iaxÐ.`iig iaxa `irye` iax xikfd dnlåðéàleahie leniy cr xbivn `l `kdn Ð

.`ipdn `l dliah `la dlinc `l` wcwcl `a `le ,dcegl dliaha ibqiz `lc wcwclïéàdlila xb oiliahnln xaky it lr s`e ,dia aizk "htyn"c ÐÐ.oic zligzk dil aiyg

èôùîdia aizk) "exb oiae eig` oiae yi` oia wcv mzhtye" Ðinp i` .(` mixacÐ") "xble mkl didi cg` htyn) oixcdpqa xn`c o`nl elit`e .(eh xacna.(`,b
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éìé øæòéìà éaø .ìáè àìå ìîa ¯éaøå ,úBáàî ó §¨§Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¨¥¥¨§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zenai(iyiy meil)

éðäîc éâéìt àì àîìò élek ìî àìå ìáèaoiae xfril` iax oia ± §¨©§Ÿ¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥¨¥
`ll s` xb dyrpe dcal dliahd dlireny mixaeq ryedi iax

cala dliaha exiibzpy zedn`a epivny enk ,dlin.éâéìt ék¦§¦¥
,ryedi iaxe xfril` iaxøæòéìà éaø .ìáè àìå ìîadlinay xaeq §¨§Ÿ¨©©¦¡¦¤¤
c meyn ,xb dyrp calaéìéúBáàî óozn mcew exiibzp ezhiyly ¨¦¥¨

.dliah `ll dlina dxezòLBäé éaøåy ,xaeqäìéáè énð úBáàa §©¦§ª©§¨©¥§¦¨
äåä.dlind caln £¨

:`xnbd zl`eydéì àðîozn mcew epizea` elahy ryedi iaxl §¨¥
.dxezáéúëcî àîéìéà(i hi zeny)øçîe íBiä ízLc÷å íòä ìà Cì' ¦¥¨¦¦§¦¥¤¨¨§¦©§¨©¨¨

,'íúBìîN eñaëåmb my dzidy xnege lwn cenll yi ok m`e §¦§¦§¨
,sebd zliahñeak ïeòè ïéàL íB÷îa äîe,ixw lra oebk micba ©§¨¤¥¨¦

`ed mewn lkneäìéáè ïeòè`edy dxez ozn ,ezxdhlíB÷î ¨§¦¨¨
ñeak ïeòhLmicbaL ïéc Bðéàdidi.äìéáè ïeòhelahy ixd ¤¨¦¥¦¤¨§¦¨

dgec .dpikyd itpk zgz qpkidl ick dxez ozn mcew epizea`
:`xnbdàîìãål did dxez ozn mcew micbad qeaikúei÷ð §¦§¨§¦
,àîìòaoi`e ,dpiky ipt lawl mipebde mipal mdicba eidiy icka §¨§¨

df qeaikn di`x oi` ok m`e ,dewna micbad zliahl dpeekd
:`xnbd dwiqn .sebd zliah mb my dzidyàlàdliahd xewn ¤¨

`ed epizea`a.àëäîdxez ozna xn`py(g ck zeny)äLî çwiå' ¥¨¨©¦©Ÿ¤
éøéîâe ,'íòä ìò ÷øæiå ícä úà,epicia dlawe -àìa äàfä ïéàc ¤©¨©¦§Ÿ©¨¨§¦¥§¥©¨¨§Ÿ

dl mcwzy.äìéáèminc z`fd epizea` lv` dzidy xg`ne §¦¨
.okl mcew elahy gxkda

:`xnbd zl`eyòLBäé éaøådliah dlireny zedn`n cnld §©¦§ª©
,dlin `laïìðî úBänàa äìéáèzvxzn .elahy epl oipn ± §¦¨¨¦¨§¨¨

:`xnbd,àeä àøáñmeyncelah `l m`úçz eñðëð äna ïk íà §¨¨§¦¥©¤¦§§©©
.äðéëMä éôðk©§¥©§¦¨

:ef zwelgna dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
,ìBaèéå ìBniL ãò øb Bðéà íìBòì ,ïðçBé éaø øîà àaàixack ©¨¨©©¦¨¨§¨¥¥©¤¦§¦§

cr xb epi`y exn`y ryedi iaxe xfril` iax lr miwlegd minkg
`ld :`xnbd dywn .leahi e` leniyàèéLtminkgk dkldy §¦¨

,epicia `ed llk ixdy ,dliahe dlin `la zexib oi`yíéaøå ãéçé̈¦§©¦
,íéaøk äëìäzvxzn .mzenk weqtl opgei iax jxved dne £¨¨§©¦

:`xnbdíéîëç ïàî,`ziixaa exkfedyéñBé éaøzrc ef oi`e ,`ed ©£¨¦©¦¥
efy dgiken `xnbd .ezenk weqtl opgei iax jxved ok lre ,miax

:iqei iax zrc `idàaL éøä ,àéðúcmc`ézìáè àìå ézìî ,øîàå §©§¨£¥¤¨§¨©©§¦§Ÿ¨©§¦
,izexiblBúBà ïéìéaèî,xenb xb dyrpeCëa äîemircei eppi`y ©§¦¦©§¨

,ezexibl dliaha el ic `ld ,zexib myl ln m`.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
ïéìéaèî ïéà ,øîBà éñBé éaøoi`e ,zexib myl lenip `l `ny ,eze` ©¦¥¥¥©§¦¦

cala dliaha icy myk ,dcedi iax zrcl j` .dlin `la zexib
e ,cala dlina icúaLa øb ïéìéaèî ,Cëéôìepiptl ln xak m` §¦¨©§¦¦¥§©¨

ixdy ,l`xyil eziiyre `xab oewiz meyn jka oi`e ,zayd mcew
,dlind ici lr lenz`n `ed owezn xakéñBé éaøå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¥

,øîBàzayd mcew ln m` s`ïéìéaèî ïéàyiy itl ,zaya eze` ¥¥©§¦¦
meyn ,`xab oewiz xeqi` meyn jkaixd .dliah `la zexib oi`y

.leahie leniy cr xb epi`y iqei iax xaeqy
:ef `ziixa ixaca dpc `xnbd.úaLa øb ïéìéaèî Cëéôì ,øî øîà̈©©§¦¨©§¦¦¥§©¨

`ld :`xnbd dywnàèéLtn ixdy ,`edäãeäé éaø øîàc ïåék §¦¨¥¨§¨©©¦§¨
c `yixaàéâñ àãçadlina ic ok enk ,dcal dliaha icy ± ©£¨©§¨

ok m` ,dcaleðéðôì ìîc àëéäezhiyly i`cea zayd mcew ¥¨§¨§¨¥
ïéìéaèîok m`e ,oewiz mey ef dliaha oi` ixdy ,zaya eze`éàî ©§¦¦©

'Cëéôì':`xnbd zvxzn .etiqedl `ziixad dkxved recneeäî §¦¨©
àîéúcyäãeäé éaøìdäìéáèd `id,øwéò`ll dliaha icy s`e §¥¨§©¦§¨§¦¨¦¨

,dliah `ll dlina ic oi` dlinåok m`àì úaLa äìéáèxzez §§¦¨§©¨Ÿ
meyn ,zayd mcew ln xaky elit` elàøáb ïwúî à÷c.dci lr §¨§©¥©§¨

äãeäé éaøc ïì òîLî à÷xaeqéòa àä Bà àä Bàe` dlin e` - ¨©§©¨§©¦§¨¨¨¨¥
.odn zg`a ice ,dliah

:`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbdïéà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥
.ïéìéaèî:`xnbd dywnàèéLt,zaya eliahdl oi`ycixdïåék ©§¦¦§¦¨©¥¨

éñBé éaø øîàcc `yixa,ïðéòa ézøz,dliah `ll dlina ic oi`e §¨©©¦¥©§¥¨¦©
eze` zpwzn ef dliah ixdy ,zaya eliahdl oi`y i`cea ok m`

e ,l`xyi yi` zeidl.ïðéðwúî àì úaLa àøáb éðewzzvxzn ©¥©§¨§©¨Ÿ§©§¦©
:`xnbdäìéî éñBé éaøì àîéúc eäî`idøwéòjixv oi`e ,zexibd ©§¥¨§©¦¥¦¨¦¨

,dliah mb dcalnå`weecíúäoicd `yixaàeämeyn xb epi`y §¨¨
eðéðôa äìéî éàåä àìcdliaha ic oi`e ,zexib myl ln `l `nye §Ÿ£©¦¨§¨¥

.dcaleðéðôa äìéî àéåäc àëéä ìáàzayd mcewäæ ìaèéì àîéà £¨¥¨§©§¨¦¨§¨¥¥¨¦§Ÿ¤
àúaLaezexib dxnbp xaky itl ,`xab oewiz meyn jka oi`e §©§¨

.dcal dlina zayd mcew,éòa ézøz éñBé éaøc ,ïì òîLî à÷mb ¨©§©¨§©¦¥©§¥¨¥
xeq` dliahd ici lr ezexib zxnbpy xg`ne ,dliah mbe dlin

.zaya eliahdl
:zexib ipic dnk micnlp epnny dyrn d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

éaø øa àéiç éaø éa äåä àãáeòxa `iig iax lv` did dyrn - ¨¨£¨¥©¦¦¨©©¦
,iaxéðúî óñBé áøås`y [dpy±]éaø øa àéòLBà éaø,enr did §©¥©§¥©¦©§¨©©¦

éðúî àøôñ áøås`yàéiç éaøa àéòLBà éaø,mnr didàúàc §©¨§¨©§¥©¦©§¨§©¦¦¨©£¨
dén÷ìdlila.ìáè àìå ìnL øbedéì øîà,iax xa `iig iaxéäL §©¥¥¤¨§Ÿ¨©¨©¥§¥

[oznd-]ðéìaèðå øçîì ãò ïàkCmiliahn oi`y meyn ,meia ¨©§¨¨§©§§¦¨
:`xnbd zwiicn .dliladpéî òîLdf dyrnnúìzdnn .mipic §©¦¨§¨

,mi`xen` dyly my eidy `xtq ax siqedydpéî òîL§©¦¨
zliahlyéøö øbìL CäL.mipiicdpéî òîLeel exn`y dnn ¥¨¦§Ÿ¨§©¦¨

y ,leahl eilrydpéî òîLe .ìBaèéå ìeîiL ãò øb Bðéàxn`y dnn ¥¥©¤¨§¦§§©¦¨
y ,dlila eliahd `le xgnl oizndl iax xa `iig iax elïéà¥
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zenai(iyiy meil)

éðäîc éâéìt àì àîìò élek ìî àìå ìáèaoiae xfril` iax oia ± §¨©§Ÿ¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥¨¥
`ll s` xb dyrpe dcal dliahd dlireny mixaeq ryedi iax

cala dliaha exiibzpy zedn`a epivny enk ,dlin.éâéìt ék¦§¦¥
,ryedi iaxe xfril` iaxøæòéìà éaø .ìáè àìå ìîadlinay xaeq §¨§Ÿ¨©©¦¡¦¤¤
c meyn ,xb dyrp calaéìéúBáàî óozn mcew exiibzp ezhiyly ¨¦¥¨

.dliah `ll dlina dxezòLBäé éaøåy ,xaeqäìéáè énð úBáàa §©¦§ª©§¨©¥§¦¨
äåä.dlind caln £¨

:`xnbd zl`eydéì àðîozn mcew epizea` elahy ryedi iaxl §¨¥
.dxezáéúëcî àîéìéà(i hi zeny)øçîe íBiä ízLc÷å íòä ìà Cì' ¦¥¨¦¦§¦¥¤¨¨§¦©§¨©¨¨

,'íúBìîN eñaëåmb my dzidy xnege lwn cenll yi ok m`e §¦§¦§¨
,sebd zliahñeak ïeòè ïéàL íB÷îa äîe,ixw lra oebk micba ©§¨¤¥¨¦

`ed mewn lkneäìéáè ïeòè`edy dxez ozn ,ezxdhlíB÷î ¨§¦¨¨
ñeak ïeòhLmicbaL ïéc Bðéàdidi.äìéáè ïeòhelahy ixd ¤¨¦¥¦¤¨§¦¨

dgec .dpikyd itpk zgz qpkidl ick dxez ozn mcew epizea`
:`xnbdàîìãål did dxez ozn mcew micbad qeaikúei÷ð §¦§¨§¦
,àîìòaoi`e ,dpiky ipt lawl mipebde mipal mdicba eidiy icka §¨§¨

df qeaikn di`x oi` ok m`e ,dewna micbad zliahl dpeekd
:`xnbd dwiqn .sebd zliah mb my dzidyàlàdliahd xewn ¤¨

`ed epizea`a.àëäîdxez ozna xn`py(g ck zeny)äLî çwiå' ¥¨¨©¦©Ÿ¤
éøéîâe ,'íòä ìò ÷øæiå ícä úà,epicia dlawe -àìa äàfä ïéàc ¤©¨©¦§Ÿ©¨¨§¦¥§¥©¨¨§Ÿ

dl mcwzy.äìéáèminc z`fd epizea` lv` dzidy xg`ne §¦¨
.okl mcew elahy gxkda

:`xnbd zl`eyòLBäé éaøådliah dlireny zedn`n cnld §©¦§ª©
,dlin `laïìðî úBänàa äìéáèzvxzn .elahy epl oipn ± §¦¨¨¦¨§¨¨

:`xnbd,àeä àøáñmeyncelah `l m`úçz eñðëð äna ïk íà §¨¨§¦¥©¤¦§§©©
.äðéëMä éôðk©§¥©§¦¨

:ef zwelgna dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©
,ìBaèéå ìBniL ãò øb Bðéà íìBòì ,ïðçBé éaø øîà àaàixack ©¨¨©©¦¨¨§¨¥¥©¤¦§¦§

cr xb epi`y exn`y ryedi iaxe xfril` iax lr miwlegd minkg
`ld :`xnbd dywn .leahi e` leniyàèéLtminkgk dkldy §¦¨

,epicia `ed llk ixdy ,dliahe dlin `la zexib oi`yíéaøå ãéçé̈¦§©¦
,íéaøk äëìäzvxzn .mzenk weqtl opgei iax jxved dne £¨¨§©¦

:`xnbdíéîëç ïàî,`ziixaa exkfedyéñBé éaøzrc ef oi`e ,`ed ©£¨¦©¦¥
efy dgiken `xnbd .ezenk weqtl opgei iax jxved ok lre ,miax

:iqei iax zrc `idàaL éøä ,àéðúcmc`ézìáè àìå ézìî ,øîàå §©§¨£¥¤¨§¨©©§¦§Ÿ¨©§¦
,izexiblBúBà ïéìéaèî,xenb xb dyrpeCëa äîemircei eppi`y ©§¦¦©§¨

,ezexibl dliaha el ic `ld ,zexib myl ln m`.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
ïéìéaèî ïéà ,øîBà éñBé éaøoi`e ,zexib myl lenip `l `ny ,eze` ©¦¥¥¥©§¦¦

cala dliaha icy myk ,dcedi iax zrcl j` .dlin `la zexib
e ,cala dlina icúaLa øb ïéìéaèî ,Cëéôìepiptl ln xak m` §¦¨©§¦¦¥§©¨

ixdy ,l`xyil eziiyre `xab oewiz meyn jka oi`e ,zayd mcew
,dlind ici lr lenz`n `ed owezn xakéñBé éaøå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¥

,øîBàzayd mcew ln m` s`ïéìéaèî ïéàyiy itl ,zaya eze` ¥¥©§¦¦
meyn ,`xab oewiz xeqi` meyn jkaixd .dliah `la zexib oi`y

.leahie leniy cr xb epi`y iqei iax xaeqy
:ef `ziixa ixaca dpc `xnbd.úaLa øb ïéìéaèî Cëéôì ,øî øîà̈©©§¦¨©§¦¦¥§©¨

`ld :`xnbd dywnàèéLtn ixdy ,`edäãeäé éaø øîàc ïåék §¦¨¥¨§¨©©¦§¨
c `yixaàéâñ àãçadlina ic ok enk ,dcal dliaha icy ± ©£¨©§¨

ok m` ,dcaleðéðôì ìîc àëéäezhiyly i`cea zayd mcew ¥¨§¨§¨¥
ïéìéaèîok m`e ,oewiz mey ef dliaha oi` ixdy ,zaya eze`éàî ©§¦¦©

'Cëéôì':`xnbd zvxzn .etiqedl `ziixad dkxved recneeäî §¦¨©
àîéúcyäãeäé éaøìdäìéáèd `id,øwéò`ll dliaha icy s`e §¥¨§©¦§¨§¦¨¦¨

,dliah `ll dlina ic oi` dlinåok m`àì úaLa äìéáèxzez §§¦¨§©¨Ÿ
meyn ,zayd mcew ln xaky elit` elàøáb ïwúî à÷c.dci lr §¨§©¥©§¨

äãeäé éaøc ïì òîLî à÷xaeqéòa àä Bà àä Bàe` dlin e` - ¨©§©¨§©¦§¨¨¨¨¥
.odn zg`a ice ,dliah

:`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbdïéà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥
.ïéìéaèî:`xnbd dywnàèéLt,zaya eliahdl oi`ycixdïåék ©§¦¦§¦¨©¥¨

éñBé éaø øîàcc `yixa,ïðéòa ézøz,dliah `ll dlina ic oi`e §¨©©¦¥©§¥¨¦©
eze` zpwzn ef dliah ixdy ,zaya eliahdl oi`y i`cea ok m`

e ,l`xyi yi` zeidl.ïðéðwúî àì úaLa àøáb éðewzzvxzn ©¥©§¨§©¨Ÿ§©§¦©
:`xnbdäìéî éñBé éaøì àîéúc eäî`idøwéòjixv oi`e ,zexibd ©§¥¨§©¦¥¦¨¦¨

,dliah mb dcalnå`weecíúäoicd `yixaàeämeyn xb epi`y §¨¨
eðéðôa äìéî éàåä àìcdliaha ic oi`e ,zexib myl ln `l `nye §Ÿ£©¦¨§¨¥

.dcaleðéðôa äìéî àéåäc àëéä ìáàzayd mcewäæ ìaèéì àîéà £¨¥¨§©§¨¦¨§¨¥¥¨¦§Ÿ¤
àúaLaezexib dxnbp xaky itl ,`xab oewiz meyn jka oi`e §©§¨

.dcal dlina zayd mcew,éòa ézøz éñBé éaøc ,ïì òîLî à÷mb ¨©§©¨§©¦¥©§¥¨¥
xeq` dliahd ici lr ezexib zxnbpy xg`ne ,dliah mbe dlin

.zaya eliahdl
:zexib ipic dnk micnlp epnny dyrn d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

éaø øa àéiç éaø éa äåä àãáeòxa `iig iax lv` did dyrn - ¨¨£¨¥©¦¦¨©©¦
,iaxéðúî óñBé áøås`y [dpy±]éaø øa àéòLBà éaø,enr did §©¥©§¥©¦©§¨©©¦

éðúî àøôñ áøås`yàéiç éaøa àéòLBà éaø,mnr didàúàc §©¨§¨©§¥©¦©§¨§©¦¦¨©£¨
dén÷ìdlila.ìáè àìå ìnL øbedéì øîà,iax xa `iig iaxéäL §©¥¥¤¨§Ÿ¨©¨©¥§¥

[oznd-]ðéìaèðå øçîì ãò ïàkCmiliahn oi`y meyn ,meia ¨©§¨¨§©§§¦¨
:`xnbd zwiicn .dliladpéî òîLdf dyrnnúìzdnn .mipic §©¦¨§¨

,mi`xen` dyly my eidy `xtq ax siqedydpéî òîL§©¦¨
zliahlyéøö øbìL CäL.mipiicdpéî òîLeel exn`y dnn ¥¨¦§Ÿ¨§©¦¨

y ,leahl eilrydpéî òîLe .ìBaèéå ìeîiL ãò øb Bðéàxn`y dnn ¥¥©¤¨§¦§§©¦¨
y ,dlila eliahd `le xgnl oizndl iax xa `iig iax elïéà¥

,äìéla øb ïéìéaèîoi`e ,oldl x`eaiy itk oicl zaygp zexib oky ©§¦¦¥©©§¨
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מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zenai(ycew zay meil)

àlà éì ïéàmixb milawnyõøàala` ,'mkvx`a' xn`p okyõeça ¥¦¤¨¨¨¤§
ïépî õøàì,mixb milawny,'Ezà' øîBì ãeîìzxb milawnyìëa ¨¨¤¦©¦©§©¦§§¨

L íB÷î`ed,Ezà.ux`l uega elit`eøîBì ãeîìz äî ïk íà ¨¤¦§¦¥©©§©
'õøàa'`weecy ,['mkvx`a'-]õøàal`xyiéøöCxbdàéáäì ¨¨¤¨¨¤¨¦§¨¦

äéàødvexy iptn xiibzpy xwyny yeygl yi oky ,xiibzpy §¨¨
la` ,dzaeh meyn l`xyi ux`a xebléøö ïéà õøàì õeçaC §¨¨¤¥¨¦

äéàø àéáäì.xiibzpyõøàa ïéa ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác §¨¦§¨¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥¨¨¤
e l`xyiéøö õøàì äöeça ïéaäéàø àéáäì C.xiibzpy ¥§¨¨¨¤¨¦§¨¦§¨¨

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdBnò åéãòå àeä àacenlz ,oipn ¨§¥¨¦
:`xnbd dywn .'jz`' xnel,él änì àø÷micry heyt `ld §¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .mzecra mipn`p,úLL áø øîàmicra xaecn ¨©©¥¤
,éðBìt ìL ïéc úéáa øéibúpL eðòîL éøîàc,mdipira e`x `l la` §¨§¥¨©§¤¦§©¥§¥¦¤§¦

ceäééðîäéì àì àðéîà Czòc à÷ìñmeyn mzecr lr jenqp `l - ¨§¨©§¨£¦¨Ÿ¦¥§©§
,mnvra e`x `lyïì òîLî à÷.ef zecr lr mikneqy aezkd ¨©§©¨

:`ziixaa epipy cer'õøàa',['mkvx`a']õeça ,õøàa àlà éì ïéà ¨¨¤¥¦¤¨¨¨¤§
.EzàL íB÷î ìëa ,'Ezà' øîBì ãeîìz ,ïépî õøàì:`xnbd dywn ¨¨¤¦©¦©§©¦§§¨¨¤¦§

déz÷étà àäåji`e ,jl wfgena `weec 'jz`'n epyxc xak ixde - §¨©¦§¥
:`xnbd zvxzn .xg` oic 'jz`'n `ziixad zyxecàãçoic-] £¨

yxcp [cg`àãçå ,'Ezà'îyxcp,'Cnò'îxn`py dnn oky`xwie) ¥¦§©£¨¥¦¨
(dl dk.mewn lka mixb milawny rnyn ,'KOr ige aWFze xB'¥§¨¨©¦¨

:`ziixaa epipy cerõøàì õeça ïéa õøàa ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¨¨¤¥§¨¨¤
éøöàø àéáäì C.äé:`xnbd zl`ey'õøàa' áéúk àä àlàå ¨¦§¨¦§¨¨§¤¨¨§¦¨¨¤

:`xnbd zvxzn .ef daiz dazkp dnle ,['mkvx`a']àeää©
'mkvx`'déì éòaéîcnll ickõøàa eléôàcl`xyi.íéøb íéìa÷î ¦¨¥¥©£¦¨¨¤§©§¦¥¦

meynàðéîà Czòc à÷ìñcyàúeáéè íeMî[dzaeh-]õøàc §©§¨©§¨£¦¨¦¥¨§¤¤
ìàøNéyace alg zaf `idy,éøéibî÷oi` ok lre ,miny myl `le ¦§¨¥¨¦©§¥

.mixb da milawnås`àzLädfd onfaénðelit`àúeáéè àkéìc §©§¨©¥§¥¨¥¨
oiicr mewn lkn ,l`xyi ux` ly dzaeh dwqty ±àkéàda ¦¨

zepzn,éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ìmi`a `ny yeygl yie ¤¤¦§¨¥¨©§©¨¦
.oda zekfl ick xiibzdl l`xyi ux`a mixbdïì òîLî à÷mby ¨©§©¨

.mixb milawn l`xyi ux`a
:df oica dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

äëìä ,ïðçBé éaø øîà àaày ,minkg ixackõøàa ïéaeõeça ïéa ©¨¨©©¦¨¨£¨¨¥¨¨¤¥§
éøö õøàìCxbdäéàø àéáäì:`xnbd dywn .xiibzpyàèéLt ¨¨¤¨¦§¨¦§¨¨§¦¨

ixdy ,minkgk dkldyìä íéaøå ãéçé.íéaøk äë:`xnbd zvxzn ¨¦§©¦£¨¨§©¦
,àîéúc eäîy oeikäãeäé éaøc àîòè øazñî'mkvx`'n yexcl ©§¥¨¦§©©©§¨§©¦§¨

meyn ,di`x `iadl jixv l`xyi ux`a `weecydéì éòéiñî÷c§¨§©§¥¥
éàø÷xn`p dnl ok `l m` ixdy ,miaezkdn eixacl di`x yiy ± §¨¥

.'mkvx`a'ïì òîLî à÷.minkgk dkld mewn lkny ,opgei iax ¨©§©¨
:eipa leqt lr a`d zepn`pa dpc epiptly `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

dxeza xn`p(fh ` mixac).'Bøb ïéáe åéçà ïéáe Léà ïéa ÷ãö ízèôLe'§©§¤¤¤¥¦¥¨¦¥¥
,htynl xbd z` aezkd jnqy jkneøb ,äãeäé éaø øîà ïàkî¦¨¨©©¦§¨¥

,øb äæ éøä ïéc úéáa øéibúpLxiibzp m` la`Bîöò ïéáì Bðéa`le ¤¦§©¥§¥¦£¥¤¥¥§¥©§
oic zia ipta.øb Bðéàea äNòîmc`ãçà,l`xyik wfgedyàaL ¥¥©£¤§¤¨¤¨

éaø déì øîà .éîöò ïéáì éðéa ézøéibúð ,Bì øîàå äãeäé éaø éðôì¦§¥©¦§¨§¨©¦§©©§¦¥¦§¥©§¦¨©¥©¦
,äãeäém`díéãò Eì Lé.jk lrdéì øîà,xbd.åàìel`y aey §¨¥§¥¦¨©¥¨
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:`xnbd dywnïîéäî àì íéðaà äãeäé éaø øîà [éîe]mc` oi`y - ¦¨©©¦§¨©¨¦Ÿ§¥©

.eipa z` leqtl on`p,àéðzäåxeka zyexi zyxta xn`p`k mixac) §¨©§¨
(fid`EpVd oA xkAd z` iM'øékéxezin rnyne ,'mipy iR Fl zzl ¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦¨¥¦§©¦

a`dy ,'xiki' zaizïîàð ,äãeäé éaø øîà ïàkî .íéøçàì epøéké©¦¤©£¥¦¦¨¨©©¦§¨¤¡¨
éða äæ øîBì íãàd `ed,øBëa.xekak epl wfgen xg` oay s` ¨¨©¤§¦§

,dcedi iax siqedeïîàpL íLëemc`Ck ,øBëa éða äæ øîBìodk §¥¤¤¡¨©¤§¦§¨
,àeä äLeøb ïa äæ éða øîBì ïîàð,dpedkl leqtd llg `edeïa Bà ¤¡¨©§¦¤¤§¨¤

àeä äöeìç.dpedkl opaxcn lqtpy,íéøîBà íéîëçåa`dBðéà £¨©£¨¦§¦¥
ïîàðepi` oke ,xekak wfgen xg` oay mewna xeka df ipa xnel ¤¡¨

leqtl mc` on`p dcedi iax zrcly ixd .eipa z` leqtl on`p
.eipa leqt oiprl oick xiibzp `ly xbl oin`d `l recne ,eipa z`

:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàiax ¨©©©§¨©¦§¨¨¥¨¨©¥
`ld ,dcediéøáãìE,oick `ly zxiibzpyïéàå ,äzà íéáëBk ãáBò ¦§¨¤¥¨¦©¨§¥

íéáëBk ãáBòì úeãò`l 'xiki'n zcnlpy epa lr a`d zepn`pe ± ¥§¥¨¦
.miakek caera `le l`xyia `l` dxn`p

:sqep uexiz d`ian `xnbddéì øîà÷ éëä ,øîà àðéáødcedi iax ©¦¨¨©¨¥¨¨©¥
m`d ,xbl,íéða Eì Léxbd el aiyd.ïäm`d ,el`eyl siqedeLé ¥§¨¦¥¥

,íéðá éða Eìxbd el aiyddéì øîà .ïä,dcedi iaxäzà ïîàð §§¥¨¦¥¨©¥¤¡¨©¨
ìBñôìz` wxéðaéðá éða ìBñôì ïîàð äzà éàå ,E,Ezepn`p oky ¦§¨¤§¦©¨¤¡¨¦§§¥¨¤

elqti m` ixde .mipad ipa lr `le ,mipad lr `l` dpi` 'xiki'
epi` mipa ipa yiy mewna jkitle ,mdipa mb elqti `linn mipad

.mipad lr s` on`p
:`piax ixack `ziixan dgiken `xnbdäãeäé éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¥¨¥©¦§¨
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בכל הדורות כולם, למדו ופלפלו ושקלו-וטרו בתורה – בזמנו של משה רבינו, בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, בזמן התנאים ובזמן 
האמוראים.

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zenai(ycew zay meil)
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.eipa leqt oiprl oick xiibzp `ly xbl oin`d `l recne ,eipa z`
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elqti m` ixde .mipad ipa lr `le ,mipad lr `l` dpi` 'xiki'
epi` mipa ipa yiy mewna jkitle ,mdipa mb elqti `linn mipad

.mipad lr s` on`p
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oiprl oick xiibzd `ly xnel on`p mc` oi` dcedi iax zrcl
:`xnbd dywn .mipa mdl oi`y elit`e ,eipa z` leqtlàéðzäå§¨©§¨

,àðéáøc déúååkok m`e ,elqetl on`p `ed mipa epal oi`yky §¨¥§©¦¨
:`xnbd zvxzn .wgvi xa ongp ax ixack dkld dwqtp recn

àeääef `ziixa -,øîzéà øéké ïéðòìeipa z` leqtl a`d on`py ©§¦§©©¦¦§©
`ay ina zxacn dpi`e ,dvelg e` dyexb ipa mdy mdilr xnele
on`p epi` df ote`a ok`e ,oick xiibzp `ly meyn mze` leqtl
eipa lr a`d zecrl dxezd dpin`d `le ,ieb `ed eixacly meyn

.cala l`xyia `l`
:mxeibe mixbd zlaw ote` z` zhxtn epiptly `ziixadø eðz,ïða ¨©¨¨

Bì íéøîBà ,äfä ïîfa øéibúäì àaL øb,oic ziaúàaL úéàø äî ¥¤¨§¦§©¥©§©©¤§¦¨¨¦¨¤¨¨
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íéôeçce ,mewnl mewnn migcp ±íéôeçñ,miietke miltyen - §¦§¦
ïéôøBèîe,milalean -,íäéìò ïéàa ïéøeqéågtzqdl jl dnle §¨¦§¦¦¨¦£¥¤

.mdil`íàe xbd aiynéðà òãBé ,øîBà,l`xyi ipa avn `ed oky ¦¥¥©£¦
éàãk éðéàå,jkl dkf`y i`elde mzxva mnr szzydl [ie`x-] §¥¦§©
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dcy z`t oihweld elld miipr :exn`iÐ

,mdipica mbxede mdilr cnere ,md miplfb

,(`,ep) oixcdpqa ,lfbd lr exdfed gp ipay

ozxdf`e.d`xzd era `lc ,ozzin `id ef

,dhext deyn zegt lr bxdp gp oa jkitl

`ied l`xyi iable ,hren xac lr citw ixkpc

.dlignïåáùäì ïúéð àìå`l` ,dxfga epi` Ð

dlfbd z` aiyde" :aizk l`xyi iabc .bxdp

`xwie) "lfb xy`opixn` gp ipa la` ,(d

oeike .ozzin `id ef ozxdf` :(a,gp) oixcdpqa

zg` lr xaryzevn rayn`pyil .bxdp Ð

:`pixg`äàôå äçëù è÷ì ïåò åúåà íéòéãåîÐ

xn`ck ,jk lk oennd lr micitwn ode li`ed

dhext deyn zegt lr bxdpceze` oiricen Ð

ea xefgi `ny 'ek hwl oerdf oeyle .xiibzdln

`nw `nrh meyn i`c ,xwiroer oeyl i`n Ð

d`te dgky hwl?miipr ehwliy edericei

.edcyaãåçé ïì øéñàzy` mr cgiizdl Ð

.yi`íéøá÷ éðùmitxyple milwqpl cg` Ð

mibxdpl cg`e ,zexeng zexiara eriyxdy

miwpgplelk miryx mpi`e ,dxeng ozzin oi`y

.jkäøèòdpnne ,cibd aiaqy ddeab dxey Ð

.dhnle dlrnl rtyne jledääáåâ áåøly Ð

aex `niz `le ,dxey dze`.dtiwidìëåà ïéàå
äîåøúáxeq` lxr odkc .`ed odk m` Ð

"lxrd" wxta onwl xn`ck ,dnexza.åæøî
äëîÐoiciakn`xhn" enk ,dknd ileg z`

.(a,b) ziprz zkqna "ipli`l `ifxäéá øãä éàã
l`xyi za ycw jk xg`e ,ezencwl ÐÐ

eiyeciw xnen l`xyic .hb dkixve ,zycewn

.`ed l`xyic ,oiyeciwêúòã à÷ìñ÷i`dc Ð

car ly xexgiy yiw`czexiblixkpdlawl Ð

jixv card xexgy zliah zryay ,xn`w

.zevn zvwn ericedlìá÷ì êéøö ïéà ãáò ìáà
zecar myl laehy drync ,xexgy zrya Ð

mixac) aizkc ,zevna jiiygepi ornl" :(d

jcar."jzn`e"dl" (`,c dbibg) opixnbc :cere

.dy`n "dl"äéìò äìá÷ àìù.xiibzdl Ð

úåçôù íùì äìéáèîå äôåëzeliah lkc Ð

.`id ogxk lr micaräøøçùîådliahne Ð

.dgxk lra xexgy myl
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ïéìéáèîcin eze`.leahie leniy cr xb oi` :xn`cke ,dliah mcew dlindy rnyn Ð

zenai) "lxrd"a xn`c ,dnizegr(`,jixv oi` dpa dxiibzpy zxaern :

.dlinl ifg `l izk`c ,mzd ip`yc :wgvi epiax xne`e !dliahíå÷îázlaeh dcpdy

drbnn xnege lwa ol `wtpc oe`b dcedi ax yxite ,`icda `xw azk `l dcp zliah Ð

dliah oerhcÐmz epiaxe .dnvr `id oky lke

dxf dceara opiyxcc `dn ol `wtpc yxtn

)dr(a,"`hgzi dcp ina j`" :Ðdcpdy min

md dnke ,mda zlaehÐmirax`epiaxe .d`q

dna" wxta opiyxcc `dn `wtpc :yxit wgvi

) "dy`cq zay(a,dzcpa didz :Ðdzcpa `dz

.mina `azy críùmilaeh care xbÐ

dliah ira carc rnyn oizrny ileka

.`ziinw dliaha dil ibq `le ,xxgzynyk

oihib) "gleyd"ac :dywen(`,azekd :opixn`

ea i`v dl xn`e ,ezgtyl oiqexi` xhy

ea iycwzdeÐ`lc ab lr s` ,zycewnc rnyn

mcewn dlahy oebk ixii`c :xnel yie !dlah

,hbl zncew xexgy ly dliahdy ,xexgy myl

xexgy myl dliahne :ipzwc ,onwl rnynck

.cin da xzene ,dxxgyne

ìëådcpae 'ek dliaha uvegy xac:dniz Ð

oi`y dil `hiyt dewn xykd oiprlc

:xn`wc ,zexdh oiae ,dlral dcp oia wlgl

dcp ilz dvivg oiprle .zlaeh dcpdy mewna

dvivgac :xnel yie !dxdhe d`neh zliaha

oebk ,opaxcn `l` ied `lc `aeh ilin `ki`c

jixhvi` ,citwne ehern e` ,citwn epi`e eaex

oia wlgl oi` inp opaxc dvivgac opireny`l

xn`c dvivgc ilin `ki`e ,zexdhl dlral

) dcpc `xza wxtailin ipd :(`,fqÐ,zexdhl

dlral la`Ði`ce la` ,dvivg wtq epiide ,`l

opaxc elit` ,dvivgÐxzei dlral eliwd `l

dcp zkqna dil qxb `l qxhpewae .zexdhln

.`kdc `d meyn

íéù÷zgtqk l`xyil mixboi`y itl Ð

oicnl l`xyie ,zevn iwecwca oi`iwa

) dcp zkqnae .mdiyrnnqxhpewa yxit (a,bi

.dfa df miaxr l`xyi lkc meyn :xg` oeyl cer

dheq) "mixn`p el`" wxtac :dywefl(a,rnyn

lr oiaxr eid `lymzd aiyg `lc ,mixbd

mixb miywc :xnel yi cere !ax axr ly zeaxr

l`xyilÐdpiky oi`e ,mda oiaxrzny itl

.l`xyiay zeqgeind zegtyn lr `l` dxey

lr l`xyi exdfed xzeiay itl :miyxtn yie

.oz`pe`n xdfdl oileki oi`e ,mixbd
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,åéìò ïéaøî ïéàå .úeðòøet áBø àìå äáBè áBø àìŸ¨§Ÿ§¨§¥©§¦¨¨
eøéizLð .ãiî BúBà ïéìî ¯ ìaé÷ .åéìò ïé÷c÷ãî ïéàå§¥§©§§¦¨¨¦¥¨¦¦¨¦§©§
BúBà ïéìîe íéøæBç ¯ äìénä úà ïéákòîä ïéöéö Ba¦¦©§©§¦¤©¦¨§¦¨¦
íéãîBò ç"ú éðLe .ãiî BúBà ïéìéaèî ¯ àtøúð .äiðL§¦¨¦§©¥©§¦¦¦¨§¥§¦
úö÷îe úBl÷ úBöî úö÷î BúBà ïéòéãBîe ,åéab ìò©©¨¦¦¦§¨¦§©¦§¨
ìëì ìàøNék àeä éøä ¯ äìòå ìáè .úBøeîç úBöî¦§£¨©§¨¨£¥§¦§¨¥§¨
ãò íéna dúBà úBáéLBî íéLð ¯ äMà .åéøác§¨¨¦¨¨¦¦¨©©¦©
,õeçaî dì íéãîBò íéîëç éãéîìú éðLe ,døàeö©¨¨§¥©§¦¥£¨¦§¦¨¦©
úBöî úö÷îe úBl÷ úBöî úö÷î dúBà ïéòéãBîe¦¦¨¦§¨¦§©¦§¨¦§
íB÷îáe .øøçeLî ãáò ãçàå øb ãçàá .úBøeîç£¤¨¥§¤¨¤¤§§¨§¨
ìëå .ïéìáBè øøçeLî ãáòå øb íL ¯ úìáBè äcpL¤¦¨¤¤¨¥§¤¤§§¨§¦§¨
øøçeLî ãáòáe øâa õöBç ¯ äìéáèa õöBçL øác̈¨¤¥¦§¦¨¥§¥§¤¤§§¨
äî :Bì íéøîBà øéibúäì àaL øb :øî øîà .äcðáe§¦¨¨©¨¥¤¨§¦§©¥§¦¨
úBöî úö÷î BúBà íéòéãBîe ?øéibúäì úàaL úéàø̈¦¨¤¨¨§¦§©¥¦¦¦§¨¦§

.úBøeîç úBöî úö÷îe úBl÷àîòè éàîLéøt éàc ? ©¦§¨¦§£©©£¨§¦¨¥
.LBøôð ¯ìàøNéì íéøb íéL÷ :Baìç éaø øîàc ¦§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥

úéa ìò eçtñðå íäéìò øbä äåìðå" :áéúëc ,úçtñk§©©©¦§¦§¦§¨©¥£¥¤§¦§§©¥
øNòîe äàôe äçëL è÷ì ïBò BúBà íéòéãBîe ."á÷òé©£Ÿ¦¦£¤¤¦§¨¥¨©§©

.éðòàîòè éàîéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ? ¨¦©©£¨¨©©¦¦¨©©¨£©©¦
àìå ,äèeøt äåMî úBçt ìò âøäð çð ïa :ïðçBé¨¨¤Ÿ©¤¡¨©¨¦¨¤§¨§Ÿ
ïéàå .(äàôe äçëL ïBò BúBà íéòéãBîe) .ïBáMäì ïzéð¦¨§¦¨¦¦£¦§¨¥¨§¥
:øæòìà éaø øîà .åéìò íé÷c÷ãî ïéàå åéìò íéaøî©§¦¨¨§¥§©§§¦¨¨¨©©¦¤§¨¨
úëìì àéä úönàúî ék àøzå" :áéúëc ¯ dàø÷ éàî©§¨¨¦§¦©¥¤¦¦§©¤¤¦¨¤¤
ïì øéñà :dì äøîà ,"äéìà øaãì ìcçzå äzà¦¨©¤§©§©¥¥¤¨¨§¨¨£¦¨
ãeçé ïì øéñà ,"Cìà éëìz øLàa" ¯ úaL íeçz§©¨©£¤¥§¦¥¥£¦¨¦

ìLe úBàî LL ïðéã÷tî ,"ïéìà éðéìz øLàa" ¯L ©£¤¨¦¦¨¦¦©§¦©¥¥§
äøæ äãBáò ïì øéñà ,"énò Cnò" ¯ úBöî äøNò¤§¥¦§©¥©¦£¦¨£¨¨¨

éäìàå" ¯ì eøñîð úBúéî òaøà ,"éäìà Cïéc úéa¯ ¥Ÿ©¦¡Ÿ¨©§©¦¦§§§¥¦
,"úeîà éúeîz øLàa"ì eøñîð íéøá÷ éðLïéc úéa¯ ©£¤¨¦¨§¥§¨¦¦§§§¥¦

."'åâå àéä úönàúî ék àøzå" ¯ ãiî ."øá÷à íLå"§¨¤¨¥¦¨©¥¤¦¦§©¤¤¦
.ãiî BúBà ïéìî ¯ ìaé÷àîòè éàîàì äåöî ééeäL ? ¦¥¨¦¦¨©©£¨§¥¦§¨¨

'åëå äìénä ïéákòîä ïéöéö Ba eøéizLð" .ïðéäLî." ©§¦©¦§©§¦¦©§©§¦©¦¨
äôBçä øNa :äìénä ïéákòîä ïéöéö ïä elà :ïðúãk§¦§©¥¥¦¦©§©§¦©¦¨¨¨©¤
äôBçä øNa :áø øîà àaà øa äéîøé áø øîàå .äîeøúa ìëBà Bðéàå ,äøèòä áBø úà¤¨£¨¨§¥¥¦§¨§¨©©¦§§¨©©¨¨©©¨¨©¤
.àì ¯ àtøúð àì ,ïéà ¯ àtøúð ,"ãiî BúBà ïéìéaèî àtøúð" .äøèò ìL däáBb áBø§¨¤£¨¨¦§©¥©§¦¦¦¨¦§©¥¦Ÿ¦§©¥¨
øîà àäå .åéab ìò íéãîBò íéîëç éãéîìú éðLe .äkî eæøî àiîc íeMî ?àîòè éàî©©£¨¦§©¨©§©¨§¥©§¦¥£¨¦§¦©©¨§¨£©

éøö øb :ïðçBé éaø øîà àéiç éaøìL CìL éðz :àpúì ïðçBé éaø øîà àä !äLìáè" .äL ©¦¦¨£©©¦¨¨¥¨¦§¨¨£©©¦¨¨§©¨¨¥§¨¨©
ìàøNé úa Lc÷îe ,déa øãä éàc ?àúëìä éàîì ."åéøác ìëì ìàøNék àeä éøä äìòå§¨¨£¥§¦§¨¥§¨§¨¨§©¦§§¨§¦£©¥§©¥©¦§¨¥

" .ïéLecé÷ åéLecé÷å ,déa àðéø÷ øîeî ìàøNé ¯à÷ìñ÷ ."øøçeLî ãáò ãçàå øb ãçà ¦§¨¥¨¨¥¨¥§¦¨¦¦¤¨¥§¤¨¤¤§§¨¨¨§¨
øøçeLî ãáòa ìáà ,øâa ¯ íéøeîà íéøác äna :eäðéîøe ,úBöî ìBò åéìò ìa÷ì Cúòc©£¨§©¥¨¨¦§§¦§©¤§¨¦£¦§¥£¨§¤¤§§¨

éøö ïéà ¯.ïðaø ¯ àä ,øæòìà ïa ïBòîL éaø ¯ àä ,àéL÷ àì :úLL áø øîà !ìa÷ì C ¥¨¦§©¥¨©©¥¤¨©§¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¨©¨©
'åâå dnà úàå äéáà úà äúëáe" ,àéðúc"íéøeîà íéøác änaìáà ,äéìò äìa÷ àlL ¯ §©§¨¨§¨¤¨¦¨§¤¦¨©¤§¨¦£¦¤Ÿ¦§¨¨¤¨£¨

:øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .ãiî da øzeîe ,dìéaèî ¯ äéìò äìa÷ét ìò óààlL ¦§¨¨¤¨©§¦¨¨¨¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©©¦¤Ÿ
ì dìéaèîe ,äôBk ¯ äéìò äìa÷ì dìéaèîe øæBçå ,úeçôL íL,døøçLîe ,øeøçL íL ¦§¨¨¤¨¤©§¦¨§¥¦§§¥©§¦¨§¥¦§§©§§¨
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יבמות. פרק רביעי - החולץ דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zenai(ycew zay meil)

áBø àì[daxd-],äáBè,m`ihgdl mdixg` xfgn rxd xvi oky Ÿ¨
,`hg icil e`eaie mzrc mdilr gefz daeh aexneáBø àìå§Ÿ

[daxd-],úeðòøet.mlerd on eca`i `ly ickåéìò ïéaøî ïéàåicn §¨§¥©§¦¨¨
,yextiy eilr mii`l mixaca daxdåokåéìò ïé÷c÷ãî ïéà §¥§©§§¦¨¨

dn z` wx `l` miyperde mipicd iwecwc lk z` ericedl
m`e .lirl xkfedyìaé÷eze` midyn oi` ,el` mixac envr lr ¦¥

`l`.ãiî BúBà ïéìîeze` elny xg`l m`eïéöéö Ba eøéizLð ¨¦¦¨¦§©§¦¦
BúBà ïéìîe íéøæBç ,äìénä úà ïéákòîämrtäiðLoiviv mixiqne ©§©§¦¤©¦¨§¦¨¦§¦¨
y xg`le ,`txziy cr mipiznne .el`.ãiî BúBà ïéìéaèî àtøúð¦§©¥©§¦¦¦¨

BúBà ïéòéãBîe ,åéab ìò íéãîBò íéîëç éãéîìz éðLedliahd iptl §¥©§¦¥£¨¦§¦©©¨¦¦
úBøeîç úBöî úö÷îe úBl÷ úBöî úö÷îy xg`le .dipy mrtìáè ¦§¨¦§©¦§¨¦§£¨©

äìòåezliahn.åéøác ìëì ìàøNék àeä éøä`id m`eäMàd`ay §¨¨£¥§¦§¨¥§¨§¨¨¦¨
,xiibzdldøàeö ãò íéna dúBà úBáéLBî íéLðdidzy ick ¨¦¦¨©©¦©©¨¨

,mipiicd iptn dqeknõeçaî dì íéãîBò íéîëç éãéîìz éðLe§¥©§¦¥£¨¦§¦¨¦©
dúBà ïéòéãBîedzliah iptlúBöî úö÷îe úBl÷ úBöî úö÷î ¦¦¨¦§¨¦§©¦§¨¦§

,úBøeîçmde ,mdipta zlaeh `ide mipiicd miqpkp jk xg`e £
on dler `idy drya de`xi `ly ick ,mi`veie mdipt mixifgn

e .mindøøçeLî ãáò ãçàå øb ãçàl`xyi zeyridl ick laehy ¤¨¥§¤¨¤¤§§¨
.mzexib ote`a miey ,xenb,úìáBè äcpL íB÷îáee` dewn `edy §¨¤¦¨¤¤

,d`q mirax` ly oirnïéìáBè øøçeLî ãáòå øb íL.mzexiblìëå ¨¥§¤¤§§¨§¦§¨
äìéáèa õöBçL øác,rbn oiprl mi`nh zxdh jxevl `idyõöBç ¨¨¤¥¦§¦¨¥

mbazliaháe øâzliaháe øøçeLî ãáòzliahäcðdxizdl ¦¥¦¤¤§§¨¦¦¨
.dlral

:mzligzn `ziixad ixac z` zx`an `xnbdàaL øb ,øî øîà̈©©¥¤¨
BúBà íéòéãBîe ,øéibúäì úàaL úéàø äî ,Bì íéøîBà ,øéibúäì§¦§©¥§¦¨¨¦¨¤¨¨§¦§©¥¦¦

.úBøeîç úBöî úö÷îe úBl÷ úBöî úö÷î:`xnbd zyxtnéàî ¦§¨¦§©¦§¨¦§£©
àîòèmeyn .el miricenLéøt éàc,zeevndn rnyiykLBøôð± ©§¨§¦¨¦¦§

.ezexiba utg epl oi`e ,xiibzi `le yextiíéL÷ Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¦
úçtñk ìàøNéì íéøbbedpl mikiynn mdy itl ,[zrxv rbp-] ¥¦§¦§¨¥§©©©

mdilr mikneq mbe ,mdn micnel l`xyie ,mipey`xd mdiyrnk
dnn df xacl jnq `iadl yie .xzide xeqi`aáéúëc(` ci diryi), ¦§¦

,'á÷òé úéa ìò eçtñðå íäéìò øbä äåìðå'oeyl dxn`py ixd §¦§¨©¥£¥¤§¦§§©¥©£Ÿ
.mixba 'zgtq'

:`ziixad ixac jynd z` yxtl dkiynn `xnbdBúBà íéòéãBîe¦¦
.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ïBò:`xnbd zyxtnàîòè éàî £¤¤¦§¨¥¨©§©¨¦©©§¨

c meyn ,el` lr `wec eze` miricenøîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©
âøäð çð ïa ,ïðçBé éaøelit`e ,dlifb oeer lräåMî úBçt ìò ©¦¨¨¤Ÿ©¤¡¨©¨¦¨¤

,äèeøtzegt s` lgen epi`e ,xzeia epenn lr citwn `edy oeikn §¨
.dhext deynegp oa lfb ok enk,ïBáMäì ïzéð àìel oi` oky Ÿ¦¨§¦¨

eehvp l`xyi wx ik ,dayd ici lr dlifbd oeer z` owzl zexyt`
lr xzeia micitwn mdy meyne .gp ipa `le ,dlifbd z` aiydl
dgky hwl aeig lr mricedl yi xiibzdl mi`a mdyk ,mpenn

.el` zeevn meyn mda exfgi `ny ,d`teïBò BúBà íéòéãBîe)¦¦£
.(äàôe äçëL¦§¨¥¨

:`ziixaa epipy ceréaø øîà .åéìò íé÷c÷ãî ïéàå åéìò íéaøî ïéàå§¥©§¦¨¨§¥§©§§¦¨¨¨©©¦
äàø÷ éàî øæòìàmiaxn oi`y micnl ep` epnny aezkd edn - ¤§¨¨©§¨¨

zeevnd iwecwc lk z` ericedl eilr miwcwcn oi`e mixaca eilr
,miyperdeáéúëcxiibzdl dzvxy zexae inrpa(gi ` zex),àøzå' ¦§¦©¥¤

.'äéìà øaãì ìcçzå dzà úëìì àéä úönàúî ékzhxtn `xnbd ¦¦§©¤¤¦¨¤¤¦¨©¤§©§©¥¥¤¨
.okl mcew odipia didy mixace oicd z`dì äøîà,zexl inrp ¨§¨¨

ïì øéñàl uegn z`vl [epl xeq`-],úaL íeçzzex dl daiyde £¦¨§©¨
(fh ` zex),'Cìà éëìz øLàa'jl xeq`y mewnl zaya jl` `le - ©£¤¥§¦¥¥

,inrp dl dxn` .zkllãeçé ïì øéñà,yi` zy` mr yi` ly £¦¨¦
zex dl daiyde(my),,'ïéìà éðéìz øLàa'mewna ddy` `le ©£¤¨¦¦¨¦

,inrp dl dxn` .zedyl jl xeq`yïðéãwôîlr [ep` mieevn-] §©§¦©
ìLe úBàî LL,úBöî äøNò Lzex dl daiyde(my),,'énò Cnò' ¥¥§Ÿ¤§¥¦§©¥©¦

,inrp dl dxn` .el` zeevn lk invr lr ip` zlawneïì øéñà£¦¨
cearl,íéáëBk úãBáòdl daiyde(my),éäìàå','éäìà C`le £©¨¦¥Ÿ©¦¡Ÿ¨

,dl dxn` .mixg` midl` cear`ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà©§©¦¦§§§¥¦
dl daiyd .oic zia zezin iaiig mda zindl(fi ` my),øLàa'©£¤

,'úeîà éúeîzdxn` .da aiigz` m` dzin invr lr ip` zlawne ¨¦¨
,dlíéøá÷ éðL[zexaw iza-],ïéc úéáì eøñîðea xeawl cg` §¥§¨¦¦§§§¥¦

wpge siiq iaiigl cg`e ,xzei zexengd dtixye dliwq iaiig
inrpl zex daiyd .xzei milwd(my),'øáwà íLå'lr ip` zlawn §¨¤¨¥
.dxezd oic itl xawidl invrãiî,xn`p okn xg`lék àøzå' ¦¨©¥¤¦

'åâå àéä úönàúîzexy inrp dz`xyky ,'dil` xAcl lCgYe ¦§©¤¤¦©¤§©§©¥¥¤¨
dil` xacln dlcg ,xiibzdle dil` sxhvdl zwwezyn
xbd lr mii`l miaxn oi`y o`kne .dia` zial aeyzy drpkyle

.yextiy
m` :`ziixaa epipy cerìaé÷zeevn ler envr lr xbdBúBà ïéìî ¦¥¨¦

.ãiî:`xnbd zyxtn,àîòè éàîc meyn,ïðéäLî àì äåöî ééeäL ¦¨©©£¨©¥¦§¨Ÿ§©¦©
.dniiwl yi deevnd z` miiwl xyt` xy`k cine

:`ziixaa epipy cer'åëå äìénä ïéákònä ïéöéö Ba eøéizLðmixfeg ¦§©§¦¦©§©§¦©¦¨
md el` oiviv :`xnbd zyxtn .eze` milneïðúãkzaya(.flw), §¦§©

,äìénä ïéákòîä ïéöéö ïä elàxiizyp m`øNadnxeriya dlxr ¥¥¦¦©§©§¦©¦¨¨¨
äôBçä[dqknd-],äøèòä áBø úà,lxr oiicr `ed ixdå`ed m` ©¤¤¨£¨¨§

odk,áø øîà àaà øa äéîøé éaø øîàå .äîeøúa ìëBà Bðéàzpeek ¥¥¦§¨§¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©
l `id dpyndäôBçä øNaz`,äøèò ìL däáBb áBøxyal `le ¨¨©¤§¨¤£¨¨

dqkn `ed m` elit`e .dxhrd ly dtwid aex z` dtegd dlxrd
.dlind z` akrn `ed ixd ,cg` mewna wx ddaeb aex z`

:`ziixaa epipy cer.ãiî BúBà ïéìéaèî àtøúð:`xnbd zwiicn ¦§©¥©§¦¦¦¨
ïéà àtøúðy onf lk j` ,eze` miliahn -àtøúð àìezlinnàì ¦§©¥¦Ÿ¦§©¥Ÿ

.eze` oiliahnäkî eæøî àiîc íeMî ,àîòè éàîmindy - ©©§¨¦§©¨©§©¨
cr ezliah mr oizndl yi ok lre ,dknd ileg lr miciakn

.`txziy
:`ziixaa epipy cer.åéab ìò íéãîBò íéîëç éãéîìz éðLedywn §¥©§¦¥£¨¦§¦©©¨

,mipya ic ji` :`xnbdéøö øb ,ïðçBé éaø øîà àéiç éaø øîà àäåC §¨¨©©¦¦¨¨©©¦¨¨¥¨¦
ly oic ziaìLäL`aenk ,xbl zekinqa 'htyn' xn`py meyn §Ÿ¨

lirl(`"r):`xnbd zvxzn .àäxakàpúì ïðçBé éaø øîàdpeyl-] ¨¨©©¦¨¨§©¨
,eiptl ayiy [zeipyndìL' éðzäL.'minkg icinlz §¦§Ÿ¨

:`ziixaa epipy ceräìòå ìáèezliahnìëì ìàøNék àeä éøä ¨©§¨¨£¥§¦§¨¥§¨
.åéøác:`xnbd zyxtnàúëìä éàîì,ok xn`pdéa øãä éàcxbd §¨¨§©¦§§¨§¦¨©¥

ezexibn hxgzdeåjk xg`,ìàøNé úa Lc÷îel dliren oi` §§©¥©¦§¨¥
`l` ,ezxfg,ïéLecé÷ åéLecé÷å ,déa àðéø÷ øîeî ìàøNé`ly cre ¦§¨¥¨¨¦¨¥§¦¨¦¦

.mixg` lr dxeq` `id ixd hba dpyxbi
:`ziixaa epipy cerøøçeLî ãáò ãçàå øb ãçàoiprl mieey ¤¨¥§¤¨¤¤§§¨

.zexibCzòc à÷ìñ÷car mby oiprl mzeeydl `ziixad d`ay ¨¨§¨©§¨
jixv xxgeynúBöî ìBò åéìò ìa÷ìdywn .ezliah zrya §©¥¨¨¦§

:`xnbd,eäðéîøe`ld,zxg` `ziixaa epipyíéøeîà íéøác äna §¦§©¤§¨¦£¦
`weec ,zeevn ler zlaw jixvyøâa,xiibzdl `ayãáòa ìáà §¥£¨§¤¤

éøö ïéà øøçeLîìa÷ì Cixdy ,ezliah zrya zeevn ler eilr §§¨¥¨¦§©¥
zeevn zvwna aiigzd xak zecar myl dligza lahy dryn
.egxk lra xenb l`xyi dyrp xxgzyny drya ok lre ,dy`k

:`xnbd zvxznàéL÷ àì ,úLL áø øîàoicy meyn ,ef dxizq ¨©©¥¤Ÿ©§¨
e ,mi`pz zwelgna iepy zn`a dfàäcary zxaeqd `ziixad - ¨

zhiya zeevn ler eilr lawl jixv epi` xxgeynïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
øæòìàe ,diepy `idàäeilr lawl jixvy zxaeqd `ziixad - ¤§¨¨¨

zhiya zeevn lerïðaø.diepy `idàéðúcdkld oky ,`ziixaa ©¨¨§©§¨
dxezd el dxizd ,x`ez zti dy` dngln iaya gweldy ,epicia
,dn`e dia` lr la`zze ayz mday mei miyly xg`l wx dze`
zexib myl dliahn f`y ,dipxtv z` lcbze dxry z` glbze

da xn`py dn ,`ziixaa epipye .el zxzene(bi `k mixac)äúëáe'¨§¨
'åâå dnà úàå äéáà úà,'mini gxi,íéøeîà íéøác äna`weecàlL ¤¨¦¨§¤¦¨¤©¨¦©¤§¨¦£¦¤Ÿ

äéìò äìa÷xzen epi` f`y ,dgxk lra dxiibl `ae zeevn ler ¦§¨¨¤¨
.dyxta mixen`d mixacd lk z` dyrzy cr daìáàm`äìa÷ £¨¦§¨

äéìò,dnvrn xiibzdl dvexe zeevn lerdìéaèîmyl cin ¨¤¨©§¦¨
zexibàlL ét ìò óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .ãiî da øzeîe¨¨¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©©¦¤Ÿ

äéìò äìa÷y ici lr cin el dxizdl ecia ,dnvrn xiibzdldôBk ¦§¨¨¤¨¨
dìéaèîedgxk lraìe ,úeçôL íLezgty dzyrpy xg`l ©§¦¨§¥¦§

`ed ziprpkddìéaèîe øæBçì,døøçLîe ,øeøçL íL ¥©§¦¨§¥¦§§©§§¨
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra ± owfd x"enc` ± onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èìdcç ìhpL èçî ìáà[gpydlL øBç Bà[hpyäpnî éìk úøBz ìèaL éðtî ,dìèìèì øeñà Y[qy. £¨©©¤¦©ª¨¤¨¨§©§§¨¦§¥¤¨¥©§¦¦¤¨
ì äîBc dðéàådcç ìhpL Bæ èçîe ,øçà LéîLúì íééeàøe ìéàBä ìeèìèa íéøznL íéìk øàL éøáL §¥¨¨§¦§¥§¨¥¦¤ª¨¦§¦§¦§¦§©§¦©¥©©¤¦©ª¨

dúBà ãçéì ììk úeìéâø ïéà íB÷î-ìkî ,õBwä úà da ìBhì ïBâk ,øçà LéîLúì ïk íb äéeàø ,døBç Bà¨§¨©¥§©§¦©¥§¦¨¤©¦¨¨¥§¦§¨§©¥¨
úBàèeøb ïéa d÷øæì íãà ìL Bkøc àlà ,LéîLúì[`qyøàL éøáLa ïk ïéàM äî ,(úBëzî éøáL :Leøt) §©§¦¤¨©§¤¨¨§¨§¨¥§¨¥¦§¥©§©¤¥¥§¦§¥§¨

.íäî éìk íL ò÷ôð àì ïëì ,øçà LéîLúì íãçéì íéìéâøL íéìk¥¦¤§¦¦§©£¨§©§¦©¥¨¥Ÿ¦§©¥§¦¥¤
ãçé íà ,íB÷î ìkîe[aqyLéîLz äæéàì Bæ èçî[cqyÎbqyïéãk dìèìèì øzîe ,éìk úøBz äéìò äNòð Y ¦¨¨¦¦¥©©§¥¤©§¦©£¨¨¤¨©§¦ª¨§©§§¨§¦
øzäì BzëàìnL éìk[eqyÎdqy.úaLa øznä LéîLúì dãçé íà §¦¤§©§§¤¥¦¦£¨§©§¦©ª¨§©¨

ïéãò äáwð àlL äLãç èçîe[fqydôeb Cøöì dìèìèì øzî Y[gqyäéìò Cìîð íãà íéîòôlL éôì , ©©£¨¨¤Ÿ¦§¨£©¦ª¨§©§§¨§Ÿ¤¨§¦¤¦§¨¦¨¨¦§¨¨¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
äãåç ìèéðù [çðù בשבת בין שבת בערב בין –347.

äìù øåç [èðù שלה חור או חודה או –348.
äðîî éìë úøåú [ñù לצורך אפילו בטלטול ואסורה –

ומקומה  .349גופה
úåàèåøâ ïéá [àñù קטנים עריבה שברי בדוגמת –

כלי  לכיסוי ראויים אם גם בטלטול .350האסורים
ãçéé íà [áñù יום מבעוד שבת בערב –351.

ùéîùú äæéàì [âñù לשים או הקוץ, את בה ליטול –
בצעיף  .352אותה

ùéîùú äæéàì [ãñù זה לתשמיש לייחדה צריך –

.353לעולם 
øúéäì åúëàìîù [äñù לכל לטלטלה ורשאי –

תאבד  שלא כגון עצמה לצורך ואפילו שירצה תשמיש
תינזק  .354או

øúéäì åúëàìîù [åñù אבל ראשון. בדפוס הוא כן –
לאיסור. דפוסים: בכמה

ïééãò [æñù.התפירה למלאכת ראויה ואינה –
[çñù לא אבל גופה לצורך דווקא – גופה לצורך

עצמה  לצורך שלא שכן וכל מקומה .355לצורך

zetqede mipeiv
שנשברו 347) בין בשבת שנשברו בין כו: סעיף כדלעיל

בחול.
מחט 348) אבל לתפירה, המשמשת נקובה במחט היינו

בטלה  לא נשים צעיפי לקשירת המשמשת נקובה שאינה
כדלעיל  חודה, וגם ראשה גם שיינטלו עד כלי תורת ממנה

סכ"ד. ש"ג סי'
כו.349) סעיף כדלעיל
לזה 350) בהם להשתמש דרך אין כי כט, סעיף דלעיל

כלי. תורת מהם בטלה ולכך
ייחוד 351) ללא בטלטול ואסורה סכ"ד, שג סי' כדלעיל

חודה  ניטל אם וגם היתר לתשמיש לייחדה רגיל אם אפילו
שהקצה  שדבר שאף ביאר יז ס"ק ובתהל"ד עצמה, בשבת
דווקא  היינו כלי, ולעשותו לחזור יכול עצמה בשבת מדעתו
מקצה  אדם שכל דבר לא אבל מדעתו, מקצה שאחד במה
מחדש  לייחדה שצריך – הגרוטאות לבין וזורקה מדעתו

רנא). רמב, הערות לעיל (וראה
מותר 352) שלה החור גם ניטל ואם שם, שג בסי' כמבואר

הרבים. לרשות בה לצאת גם
ביחוד 353) כי זו לשבת ביחוד שדי פירש יט ס"ק בתהל"ד

בשוע"ר, כן משמע לא אך מהני, דלכ"ע פשיטא לעולם
כל  בדעת דעתו שבטלה שכיון משום בזה שהחידוש וי"ל
ייחוד  ללא בה להשתמש שבדעתו מועיל שלא עד אדם
לעיל  הובא יז בס"ק עצמו התהל"ד שביאר (כפי שבת מערב
לא  לעולם ייחוד ידי על שגם לומר מקום והיה שנא) הערה

שיטות  ב' על קמא הערה שג סי' (ראה מעשה ללא יועיל
א: קכג, יוסף בנמוקי הובא הר"ן בחידושי כתב וכן בזה).
במחשבה". ונראית חוזרת אינה שוב ונדחית שנראית "דכיון

לתת 354) שיכול שמלבד כאן והחידוש טז, סעיף כדלעיל
שעל  ייחוד (ולא בלבד במחשבה ייחוד ידי על כלי תורת לה
הרי  סכ"ד) שג סי' לעיל במוסגר שהסתפק כפי מעשה ידי
אבל  לגמרי, להיתר שמלאכתו כלי דין לה נותנת המחשבה
יט: ס"ק בתהל"ד כתב מעשה, ידי שעל ייחוד צריך היה אם

הס  אלא שלדברי לטלטלם מותר אינו מעשה דבעי וברים
שם. ז"ל הרב לדעת לכך שהוכנו דבר לצורך

לא 355) שעדיין כיון לאיסור שמלאכתו כלי אינה המחט
שעדיין  כיון להיתר שמלאכתו כלי אינה וכן לתפירה, ראויה
אלא  מקומה, לצורך בטלטול אסורה ולכך לכך ייחדה לא
אפילו  ממש כלי גדר לה לתת יכול כלי תורת לה שיש שכיון
ובכך  רנא) הערה לעיל זה מעין (ראה עצמה בשבת
עצמה  זו מחשבה הרי גופה לצורך בשבת בה שמשתמש
בה  שהשתמש לאחר ולכאורה "כלי", גדר למחט נותנת
מותר  יהיה לעולם לכך לייחדה דעתו אם גופה לצורך
"שלא  שמהלשון אלא להיתר, שמלאכתו כלי ככל לטלטלה
היתר  של לשימוש כעת מייחדה שלא משמע עדיין" ניקבה
כי  כלי תורת לה שיש אף מקומה לצורך לטלטלה אין ולכך
ד"ה  א קכג, הר"ן חידושי (ע"פ מלאכתה עדיין נגמרה לא

תרגמא).
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:úBàèeøbä ïéáì d÷øBæ íãà dcç ìhpLk ïk¥§¤¦©ª¨¨¨§¨§¥©§¨

לט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
äãçééîå [èñù שלפעמים בגלל המחט טלטול היתר –

מייחדים  לא לעולם אם אבל לכך, אותה מייחדים
לה  אין – קוץ בה נוטלים לפעמים אלא לזה אותה

כלי  .356תורת
äãçé àì [òù שבת מערב –357.

zetqede mipeiv
כדלעיל 356) כלל כלי אינה ניקבה לא עוד שכל משום

מייחדים  לפעמים אם רק הוא כלי תורת ואילו שנה, הערה
כך  בה להשתמש רגילים אם או (כבנדו"ד) לזה אותה
אבל  עורות), טלטול לעניין נח סעיף (כדלהלן קוץ לנטילת

כלי. לתורת מועיל לא ייחוד ללא "לפעמים" שימוש
לנקבה 357) בדעתו אלא יחדה לא שעדיין לפרש אפשר או

שנה). הערה לעיל (כמבואר לתפירה עומדת שתהיה כדי

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

בתוכו: דרים אדם בני שהרבה לחצר עירוב דין שסו סימן ב חלק

ÂË קודם להם להודיע צריך אינו משלו לאחרים המזכה
מותרים  והם בשבת מודיעם אלא עליהם שעירב השבת
השמשות  בין שהוא העירוב קניית שבשעת ואע"פ לטלטל
בכך  אין כלל ממנו ידעו לא שצ"[ג]) בסימן שיתבאר (כמו
שלא  לאדם וזכין להם הוא זכות זה עירוב שקניית כלום

מדעתו:

ÊË וקידש מהם אחד בבית לאכול מסובים שהיו החצר בני
משום  עליו סומכין השלחן שעל הפת היום עליהם
שהמערב  ואע"פ לבדו הבית בעל של פת הוא אפילו עירוב
לאכול  שזימן שכל כפירושו סתמו בכאן לזכות צריך משלו
הונח  שלא פי על ואף הכל את להם  זיכה הרי השלחן על

כלום. בכך אין עירוב לשם השלחן על הפת

אבל  עירוב להנחת הראוי מקום שהוא בבית שמסובין והוא
להיות  צריך העירוב שהרי עירוב אינו בחצר מסובין אם

דירה. בבית

צריכים  אינם לסחורה בשותפות פת להם שיש החצר בני וכן
שם  הונח שלא אע"פ דירה בבית מונח הפת אם כלל לערב

כלל: עירוב לשם

ÊÈ משל אפילו הקטן בעד לערב יכול קטן של אפוטרופוס
לערב  שיכול בית כבן לו שהוא מפני מדעתו שלא הקטן

שס"ז: בסי' שיתבאר כמו מדעתו שלא הבית בעל משל

ÁÈ יבואו שלא כדי חצירות עירובי אחר לחז(ו)ר מצוה
באיסור. לטלטל

לברך  שצריך כמו עירוב מצות על אקב"ו עליו לברך וצריך
דבריהם. של מצות כל על

מן  ולעיולי לאפוקי לנא שרא יהא עירובא בדין ואומר
הבתים  לכל לבית ומבית לבתים החצר ומן לחצר  הבתים

שצ"ה. בסימן יתבאר שלנו ונוסח שבחצר

בשעה  או החצר מבני אותו שמקבץ בשעה מברך ואימתי
עובר  עליהם מברך המצות שכל מפני להם שמזכה

לעשייתן.

* * *
שאופה  בחלה העירוב עושה שהשמש אלו מדינות ולמנהג
אחר  היא הברכה הרי להם מזכה אינו אם שקיבץ מהקמח
עובר  היא ואעפ"כ החלה כשנאפה ממילא העירוב שנעשה
עירוב  קנה לא עדיין שבת נכנס שלא שכל מפני לעשייתן
שאינו  אחר אדם זה (ולפי השמשות בין היא עירוב שקניית
שייך  שאינו שכיון זו ברכה לברך יכול אינו זו בעיר דר
שהעושה  מצות לשאר דומה ואינו יברך מה על זה בעירוב
עושה  שהוא מפני עשייתה על לברך יכול לאחרים מצוה
כבר  נעשה שהעירוב כלום עושה אינו כאן אבל להם אותה
יזכה  שהשמש למעלה שנתבאר כמו העיקר אבל ממילא)
להם  הזוכה או הוא או שמזכה בשעה ויברך העירוב להם

זו). בעיר דר אינו (ואפילו

אין  כלום עליו אמרו ולא עליו ברכו ולא העירוב גבו ואם
לחצר: מבתים לטלטל ומותרים מעכבת והאמירה הברכה

לערב: יכולה אשה אם דין שסז סימן ב חלק

אפילו ‡ מדעתו שלא משלו עליו מערבת אדם של אשתו
לערב  רגיל אינו ואפילו לערב שלא בה מיחה אם

עמהם.

יערב  לא אם החצר עליהם כשאוסר אמורים דברים במה
לו  ואין בלבד זו לחצר אלא פתוח ביתו שאין כגון עמהם
זו  חצר דרך אלא הרבים לרשות מביתו לצאת  אחרת דרך
לצאת  רגיל הוא באחת חצירות לשתי פתוח הוא אם אבל
ולבא  לצאת רגיל אינו ובאחת עליהם שאוסר תדיר ולבא
ממנה  לטלטל שאסור אלא כלל עליהם אוסר שאינו תדיר
כרחו  בעל אשתו עליו מערבת בה שרגיל באותה לביתו
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בה  רגיל שאינו באותה אבל עמהם לערב רגיל איננו ואפילו
היה  עצמו הוא כן אם אלא כרחו בעל עליו מערבת אינה
עמהם  לערב עדיין הורגל לא אם אבל עמהם לערב רגיל
כיון  אשתו ברצון מרצונו שלא עירובו ליטול יכולים אינם

עליהם. אוסר שאינו

* * *
שלא  זמן כל אבל רוצה שאינו בפירוש דעתו שגילה והוא
שאינו  אע"פ עירובו להם ליתן אשתו יכולה בפירוש כן אמר
נוח  הסתם שמן לפי עמהם לערב רגיל ואינו עליהם אוסר

אשתו. בעירוב לו

אפילו  בידיעתו שלא לאחרים משלו לזכות יכולה אינה אבל
היא  יכולה אבל עמהם לערב ורגיל עליהם שאוסר חצר לבני

שלה. שהוא ממזונותיה להם לזכות

משלו  לערב הבית בני יכולים בעיר והאשה הבעל אין ואם
שאין  והוא עליהם יקפיד לא הסתם שמן בידיעתו שלא
הוא  זכות בודאי זה שעירוב אחת לחצר אלא פתוח הבית
אם  אבל מדעתו שלא לאדם וזכין חובה צד בו לו ואין לו
לערב  יכולה מהן אחת כל אין חצירות לשתי פתוח הוא
כי  בידיעתו שלא ביתו בני לה שנותנים ממה משלו עליו
עם  לערב יחפוץ לא שמא כי ודאי לו זכות איננו זה עירוב
באחת  לערב רגיל הוא אם מקום ומכל זו עם אלא זו חצר
בני  שנותנים ממה מדעתו שלא עליו לערב היא יכולה מהן
עתה. עד כמו היום גם בעירובה הוא חפץ הסתם מן כי ביתו

חזר  ואח"כ קיים ועירובו החצר בני עם כבר שעירב מי אבל
אם  כרחו בעל עירוב ועירובו כלום חזרתו אין מעירובו בו
אוסר  אינו אם אבל עמהם לערב שרגיל או עליהם אוסר
ואח"כ  באקראי עמהם ועירב עמהם לערב רגיל ואינו עליהם

ואם  עירובו נתבטל הרי בו צריך חזר ולערב לחזור רוצה
בעירובו: ולזכות לחזור

* * *

העירוב: נתקלקל שעירבו אחר אם שסח סימן ב חלק

קודם ‡ משיעורו ונתמעט העירוב נתקלקל ואח"כ עירבו
עליו  להוסיף לתקנו החצר מבני אחד ובא השבת שנכנס
להודיע  צריך אין הראשון ממין לערב בא אם כשיעור עד
פתם  יטול שלא ובלבד משלהם עליהם מערב אפילו להם
אם  ואפילו לו יתנו הבית בני אלא מדעתם  שלא מבתיהם
צריך  אין משלהם מחדש לערב ובא לגמרי הראשון כלה
ואין  העירוב בתחלת לו להודיע שצריך מי ואפילו להודיעם
לשתי  פתוח שביתו כגון מדעתו שלא בתחלה מערבין
שנתבאר  וכמו בודאי לו זכות הזה העירוב שאין חצירות
ומתקנים  וחוזר כשנתקלקל לו להודיע צריך אין שס"ז בסי'
עכשיו  גם הסתם מן בתחלה בו נתרצה שכבר שכיון אותו

בו. יתרצה

חטים  פת היה שמתחלה (כגון אחר ממין לערב בא אם אבל
לגמרי  הראשון מין כלה אם אורז) מפת לעשותו בא ועכשיו
שגם  עירוב בתחלת לו להודיע שצריך מי לכל להודיע צריך
לגמרי  הראשון מין שכלה כיון עירוב כתחלת הוא עכשיו

זה. במין יתרצו לא ושמא

צריך  אין משלו להם מזכה אם אבל משלהם שמערב והוא
שיערב  יתרצו שבודאי לפי הראשון מין כלה אפילו להודיעם

כלום. נותנים אין שהם כיון שירצה המינים בכל עליהם

משיעורו  נתמעט אלא לגמרי הראשון מין כלה לא ואם
אפילו  להוסיף יכול עליו להוסיף ובא השבת שנכנס קודם
משלהם: שמערב פי על אף להודיעם צריך ואין אחר ממין

* * *
בא · אם אבל שנתקלקל מחמת להוסיף בא אם זה וכל

מזכה  אם אפילו בחצר דיורין שניתוספו מחמת להוסיף
לו  להודיע שצריך מהם מי לכל להודיע צריך משלו להם
לפי  חצרות לשתי פתוח שביתו מי כל דהיינו עירוב בתחלת
אין  עירוב ובתחלת להם עירוב תחלת היא זו שהוספה
חצרות  לשתי פתוח שביתו מי לכל לדעת שלא מערבין
לערב  כלל חפץ אינו שמא כי משלו לו מזכה אם אפילו

באחרת: אלא זו בחצר

או ‚ י"ח שהם בזמן בתחלתו העירוב שיעור הוא כמה
מי"ח  יותר הם ואם אחד לכל פת כגרוגרת שיעורן פחות
י"ח  שהם סעודות ב' מזון שיעורו יותר או אלף הם אפילו
שב' אומרים ויש פת בינונית ביצים כששה שהם גרוגרות

ביצים. כשמונה הן סעודות

עירוב  דהיינו עירוב שיורי אבל העירוב בתחלת זה וכל
ראשונה  שבת שנכנס אחר ונתמעט כשיעור בו שהיה

שבתות. לשאר אף כשר שהוא כל אפילו בו ונשתייר

אמרו  ולא פרוסה אלא שלם ככר אינו המשוייר אם ואפילו
אם  ואפילו העירוב בתחלת אלא בפרוסה מערבין שאין
כניסת  עד קיים שיעורו אם כשר השבת כניסת קודם נפרס
לידי  יבואו שלא בשביל אלא שלם הצריכו לא שהרי השבת
אם  אבל הנחתו בשעת שלם כשהוא דיו וא"כ מחלוקת
הוא  המשוייר אם אף השבת כניסת קודם משיעורו נתמעט
כניסת  תחלת הוא העירוב שתחלת פסול שלם קטן ככר

השבת:

* * *
כמו „ הוא הרי מלאכול ונפסל העירוב פת נתעפש אם

במדינות  נהגו ולכן מחדש לערב וצריך לגמרי שכלה
ממהרת  שאינה מצה מחלת פסח בערב העירוב לעשות אלו
לשמור  ויכולין הפסח בימי לשומרה שיכולין ועוד להתעפש
כי  שבת ערב כל מלערב יותר טוב וזה השנה כל העירוב
באמת  אבל המנהג טעם זהו אחת פעם מלערב ישכחו שמא
עירוב  של מצה פעמים רוב כי שבת ערב כל לערב טוב יותר
לאכילה  ראויה ואינה הזמן מאורך ומתעפשת מתקלקלת
שבת  ערב בכל המערב וכל לגמרי שכלתה כמו היא והרי

שצ"ד. בסי' שיתבאר כמו למחר העירוב לאכול לו יש

ערב  בכל משלו יערב טוב היותר צד על לעשות והרוצה
אם  חשש אין ובזה אחר ע"י הקהל לכל ויזכהו שבת
שיש  כיון שלו על יברך ולא הכנסת שבבית העירוב יתקלקל
מעכבות: אינן והברכות כשר הוא ושמא הכנסת בבית עירוב

העירוב: מקנין אופן באיזה שסט סימן ב חלק

החצר ‡ בני יבואו אם לו ואמר לנחתום מעות הנותן
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חלק  לי שיהא בעירוב לי זכה לעירוב ככר ממך לקנות
קונות  אינן שמעות לזה עירוב אינו זו מעה בשביל עמהם
החצר  בני לכל הככר הנחתום זיכה אם ואפילו שימשוך עד
מכלל  הוא זה גם והרי חנם במתנת אחר ע"י בכלל כולם
חלק  לו ויהיה יזכה זה שגם הנחתום ונתכוין החצר בני
ע"י  זה בו שיזכה הנחתום נתכוין לא מקום מכל זה בככר
בני  שאר לכל שליח שנעשה כמו שלוחו נעשה שיהא הזוכה
הנחתום  דעת אלא חנם במתנת הנחתום להם שמזכה החצר
לו  שנתן המעה בשביל זה בככר זכות כבר לו יש שזה הוא
הוא  בלבדם להם חנם מתנת להם שנותן החצר בני ולשאר
אינו  לזה אבל בשבילם שיזכה שליח הזוכה את שעושה

בעירוב. חלק לו שאין ונמצא כלל שליח עושהו

* * *
לשאר  כמו לזה שליח הזוכה שיהיה בדעתו יש אם (אבל

עירוב). קנה החצר בכל בני עירוב קנה לי ערב לו אמר ואם
שליח  עשאו שהרי בכלל כולם החצר בני לכל זיכה אם ענין
עירוב  לו להיות אפשר שאי וכיון שיועיל בענין לו לערב
מעות  נתנו שלא לאחרים כמו אחר ע"י לו יזכה כן אם אלא
ולא  לאחרים כמו אחר ע"י לו שיזכה לו אמר כאילו זה הרי

שליחותו. עושה שליח וחזקה בלבדה במעה יזכה

בתורת  לו שיקנה כלי לו נתן אם לי זכה אמר אם ואפילו
עירוב. קנה סודר קנין

קנה  בעירוב לי זכה לו ואמר הבית לבעל מעה נתן ואם
ולדעת  משלו פת למכור הבית בעל דרך שאין לפי עירוב
אמר  וכאילו כן לו אמר השוק מן פת במעותיו לו שיקנה
שליחותו  עושה שליח וחזקה לערב שליח שעשאו לי ערב
משלו: אחר ע"י לו זיכה או בשבילו וזכה לו קנה הסתם ומן

בעירוב: שיתוף דיני שע סימן ב חלק

שרבים ‡ כיון מחיצות ד' לו שיש אע"פ שער בבית הדר
תורת  אלא בית תורת עליו אין לבתיהם שם דרך עוברים
באכסדרא  הדר וכן הבתים שאר עם לערב צריך ואין חצר
חשובות  שאינן החצר בני על אוסר אינו שבחצר ומרפסת
אבל  לאסור דירה חשובה אינה בחג החג סוכת וכן דירה
העצים  בבית האוצר בבית הבקר בבית התבן בבית הדר
דירה  וחשובים בהם לדור שראוים לפי שיערב עד אוסר

בהם: וכיוצא מקנים שעשויים אע"פ
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.(hr cEOr k©

חּיים",4. ּב"עץ ועּיין א'. ּפרק הּקּדיׁשים, ׁשער חּיים", עץ ּב"פרי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ(והּובא
חלק  סֹוף "מל ּב"מקּדׁש ּכן ּגם מּזה ועּיין ב'. פרק הּמֹוחין, הארת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשער

"ּבראׁשית"). הּמתחיל ּדּבּור ּבהׁשמטֹות, ְְְִִִֵַַַַָא',

.5.(a cEnr sFq ,gkw `Up b wlg xdf)Ÿ©¥¤¨Ÿ©



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

mlFrl mlFr oiA Kqn Wi iM'כּוzEliv`l w''`d oiA Wie , ¦¥¨¨¥¨§¨§¥¥¨©©£¦
d`ixal zEliv`d oiA oke ,Kqn'כּוmi`xwp mikqOd lke , ¨¨§¥¥¨£¦¦§¦¨§¨©¨¨¦¦§¨¦

.FpFWl o`M cr .mitiTn©¦¦©¨§

,xFn` zWxR Wix f''nxd dPde' ב עּמּוד  ס ֹוף  פ"ח , iABּדף §¦¥¨©©¥¨¨©¡ַַ©¥
) "W`xd lr aFHd onXM"(a ,blw miNdY:azM , ©¤¤©©¨Ÿ§¦¦¨©

sFqÎoi` mlFrn aWgp Kix` xzM mbW'כּוlW FxTire , ¤©¤¤£¦¤§¨¥¨¥§¦¨¤
cr .Kix`CÎdnkg `idW ,d`nizqÎ`gFOn ligzn zEliv £̀¦©§¦¦¨§¦¨¨¤¦¨§¨©£¦©

.FpFWl o`M̈§

d`nizqÎ`gFnA wiYrcÎdxEaB zEWAlzd oipr ,oM m`e§¦¥¦§¨¦§©§§¨§©¦§¨§¦¨¨
oM lre ,zEliv`d ziW`xA sFqÎoi` xF`n dkWndd oipr `Ed¦§¨©©§¨¨¥¥§¥¦¨£¦§©¥

d.l''Pd KqnE df siTn ici lr `Ed Ff zEWAlz ¦§©§©§¥©¦¤¨¨©©

`xie`c `nExw" oipr oM mb EdGW xWt`e'6"כּוurA oiir . §¤§¨¤¤©¥¦§¨§¨©£¦¨©¥§¥
miIg' ז ּפרק  אנּפין ארי 7oiAׁשער  liCaO"d riwx oipr EdGW , ©¦ְֲִִֶֶַַַ¤¤¦§¨¨¦©©©§¦¥

"minl min(e ,` ziW`xA). ©¦¨¨¦§¥¦

lirl x`AzPW ,"JnnFxzE dlqlq" oipr oM mB oaEi dGnE8, ¦¤¨©¥¦§¨©§§¤¨§§¤¨¤¦§¨¥§¥
"blzM DiWEal" zpigAn `Ed zEnnFxzdd oiprC§¦§©©¦§§¦§¦©§¥¦§©

DiWix xrU" zbxcnE zpigal'כּו"DiWix xrU" iM Epiide ," ¦§¦©©§¥©§©¥¥§©§¦§©¥¥
dlrnNW ,sFqÎoi` mlFrn `EdW ,Kix`ÎxzM zpigAn `Ed¦§¦©¤¤£¦¤¥¨¥¤§©§¨

zEliv`dnE KqOdn'כּו( ¥©¨¨¥¨£¦

DiWEal" :xn`p df lreblzM,blW FnM ± "xeEig §©¤¤¡©§¥¦§©¦¨§¤¤
miOn Fziieed zNgYW9KM xg`e ,blW dUrpe `Rwpe , ¤§¦©©¨¨¦©¦§¦§¨§©£¤¤¤§©©©

dnkg W`xA dnkg" Edfe .minl dide qnpe xWtpe xfFg¥§¦§©§¨¥§¨¨§©¦§¤¨§¨§Ÿ¨§¨
"sFqA10. §

axdW FnM F` dnlW ilWn FnM ,lWn KxC lr `Ede§©¤¤¨¨§¦§¥§ŸŸ§¤¨©
cinlYd cnFrWMW ,lWn iR lr cinlYdl lkU xiAqn©§¦¥¤§©©§¦©¦¨¨¤§¤¥©©§¦
dUrp dPd ,Fnvr lkVd oianE ,df lWnA FAx zpeEM lr©©¨©©§¨¨¤¥¦©¥¤©§¦¥©£¤
dnkgd FAx lv` didW FnM dnkg zpigA oM mB Flv ¤̀§©¥§¦©¨§¨§¤¨¨¥¤©©¨§¨
`l dnkgdW itl ,Wxwpe clbp rvn`AW wx ,dNgYn¦§¦¨©¤§¤§©¦§¨§¦§¨§¦¤©¨§¨Ÿ
DnvrA `idW zFnM cinlYd lkUA zqRzp dzid̈§¨¦§¤¤§¥¤©©§¦§¤¦§©§¨

.lWn ici lr wx ,axd lkUA§¥¤¨©©©§¥¨¨

± blW zpigaA `Ed ,oFilr WEal zpigA `Ed Kke§¨§¦©§¤§¦§¦©¤¤
zFlbp zFlBd iYlal dnkgd zEInvr Wxwpe clbPW¤¦§¨§¦§¨©§¦©¨§¨§¦§¦¦¨¦§
minl dide qnpe xfFg KM xg` wx ,DnvrA `idW zFnM§¤¦§©§¨©©©©¥§¨¥§¨¨§©¦

dnkg zpigA ±11.mi`xaPd lv` §¦©¨§¨¥¤©¦§¨¦

xn`p df oipr lre(hiÎfi ,fnw miNdY):Fgxw KilWn" §©¦§¨¤¤¡©§¦¦©§¦©§
miYtk'כּוciBn .min ElGi FgEx aXi ,mqnie FxaC glWi , §¦¦¦§©§¨§©§¥©¥¦§¨¦©¦
eixaC`EdW ,"awril eixaC ciBn" zFidNW ± "awril §¨¨§©£Ÿ¤¦§©¦§¨¨§©£Ÿ¤

Wxwpe clbPW ,gxTd ici lr dUrp ± "min ElGi" zpigAn¦§¦©¦§¨¦©£¤©§¥©¤©¤¦§¨§¦§¨
`Ed blXdW `N` ,blXd oiprA `Ed Kke .gxTd oirM§¥©¤©§¨§¦§¨©¤¤¤¨¤©¤¤
gxkEn drRWdd cxFi zFidl iM ,oiRih oiRih zEwNgzdA§¦§©§¦¦¦¦¦¦§¥©©§¨¨§¨

"n rcFPW FnkE .zEwNgzd ici lr zFidlzFxEaB ¦§©§¥¦§©§§¤©¦§
"minWB12Eid oM `l m`W ,zEwNgzd ici lr micxFIW ± §¨¦¤§¦©§¥¦§©§¤¦Ÿ¥¨

lEAn13.mFlWeÎqg ©©§¨

lr "miWEal" zpigA mi`xwp `pwic ipETiY b''i mbe§©¦¥¦§¨¦§¨¦§¦©§¦©
,milElg mdW ,zFxrVd KxC zcxFId dx`ddW ,df KxC¤¤¤¤©¤¨¨©¤¤¤¤©§¨¤¥£¦
cExiR zpigaA ode ,miWEal zpigA md zFxrVd dPd¦¥©§¨¥§¦©§¦§¥¦§¦©¥

zEwNgzdeyxXW ± "xeEig" `xwpe ,blW zpigaA ± §¦§©§¦§¦©¤¤§¦§¨¦¨¤Ÿ¤
cqg zpigA `id Dnvr drRWddswFY FA Wi blXd mbe) ©©§¨¨©§¨¦§¦©¤¤§©©¤¤¥¤

"`wp xnr" zpigAn xzFi zipEpaNd14micxFIW minE ,( ©©§¦¥¦§¦©£©§¥©¦¤§¦
KEnp mFwnl DFaB mFwOn15mEvnv zpigaA micxFIW `N`) ¦¨¨©§¨¨¤¨¤§¦¦§¦©¦§

(mixExitl drRWdd zEwNgzde: §¦§©§©©§¨¨§¥¦

,dPde .azpigA KWnp "xeEig blzM DiWEal" zpigAn §¦¥¦§¦©§¥¦§©¦¨¦§¨§¦©
"`wp xnrM DiWix xrU"zFkldd ihxR od EN` , §©¥¥©£©§¥¥¥§¨¥©£¨

.zEInWbAW¤§©§¦
,lFcB odMd lW Wrxd lMW ,`nFi zkQn lM FnM§¨©¤¤¨¤¨¨©©¤©Ÿ¥¨
wx dide ,miptle iptl qpkpe mrd x`Xn WxFR `EdW¤¥¦§¨¨¨§¦§©¦§©§¦§¦§¨¨©
dxUre zFliah Wng Kixv dide ,dpXA zg` mrR©©©©©¨¨§¨¨¨¦¨¥§¦©£¨¨
mCnE xRd mCn" dGOW `Ed dcFard lke ,oiWECiw¦¦§¨¨£¨¤©¤¦©©¨¦©

"xirVd(gi ,fh EpzWxR)raWe dlrnl zg` ± rAv`A ©¨¦¨¨¨¥§¤§©©©§©§¨§¤©
zg`e zg` :dpFnE ,dHnl'כּו, §©¨¤©©§©©

zFidl xirVde xRd mC zEInWbA WIW df gM dPde§¦¥Ÿ©¤¤¥§©§¦©©¨§©¨¦¦§
Kxc `Ed ± `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWndl rbFp¥©§©§¨©¥¨¤¤
dxrVdW ,zFnvnEvn zFkWnd mdW ,zFxrU zpigA§¦©§¨¤¥©§¨§§¨¤©§¨¨
K` ,oM mb dHnl sFqÎoi` xF` iENiB zFidl dkWnd `id¦©§¨¨¦§¦¥§©¨©¥©

.WtpÎzxiqnE lEHiA ici lr `weC Epiid©§©§¨©§¥¦§¦©¤¤

wqr lke .mi`xFn`e mi`PY cEOil did df KxC lre§©¤¤¤¨¨¦©¨¦©£¨¦§¨¥¤
'dlbp'A did i`gFi xA oFrnW iAx16c''ke zFiWEw c''k , ©¦¦§©¨¨¨§¦§¤§§

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

.6.(mW xdf)Ÿ©¨

.7.(e wxR EpiptNW miqEtCA)©§¦¤§¨¥¤¤

.8cEnr sFq ,fk sC "xRki dGd mFIA iM" ligzOd xEAC xn`Od miptA lirl)§¥¦§¦©©£¨¦©©§¦¦©©¤§©¥©©

.(Kli`e `¨¥¨

.9.(er cEOr ` KxM K"p dxFYd xF` d`x)§¥©¨©§©©

.10.(` cEnr sFq ,glx b wlg .a ,ek ` wlg xdf)Ÿ©¥¤¥¤©

.11):dnkg zpigA ± minl.(FMxrA miiEPiMd ikxr xrW qCxR d`x §©¦§¦©¨§¨§¥©§¥©©¤§¥©¦¦§¤§

.12.(cFre .` ,a ziprY .` ,bl zFkxA)§¨©£¦§

.13.(` ,fh `xzA `aA d`x)§¥¨¨¨§¨

ּכּצמר"14. ׁשלג "הּנֹותן ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (xECiqּוכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ¦

.(gkw cEOr f"qwz mixn`Od xtq .a ,bq g"`c mr¦©¥¤©©£¨¦©

.15.(` ,f ziprY iR lr)©¦©£¦

.16."lFcBd `PYd" ligzOd xEAC dxrdA 343 cEOr f wlg zFgiW ihETl d`x)§¥¦¥¦¥¤©§¤¨¨¦©©§¦©©¨©¨

.(328 cEOr ak wlg zFgiW ihETl d`xE .` ,bnw sC ek oniq WcTd zxB ¦̀¤¤©Ÿ¤¦¨©§¥¦¥¦¥¤©



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

miwExiR17wxR lkA mbe ;18q''WAW zFYkqOd iwxRn ¥¦§©§¨¤¤¦¦§¥©©¤§¤§©
dide ;oivwEre mirbpaE milkA ENit`e ,oFrnW iAx xMfp¦§©©¦¦§©£¦§¥¦¦§¨¦§§¦§¨¨

dNtYn xEhR19.df KxC lr did FzxFY wqr lMW itl , ¨¦§¦¨§¦¤¨¥¤¨¨¨©¤¤¤
aEzMW FnkE(`k ,hp dirWi)."LitA iYnU xW` ixacE" : §¤¨§©§¨§¨©£¤©§¦§¦

od zFvOd la` ,Dnvr dxFYA `N` df gM oi` K ©̀¥Ÿ©¤¤¨©¨©§¨£¨©¦§¥
"KlOd zevn"20Wi didIW ± oi`l WId lEHiA `EdW , ¦§©©¤¤¤¦©¥¨©¦¤¦§¤¥

.lhA didie§¦§¤¨¥

aEzMW FnM ,"WEal" mWA `xwp zEklnE(` ,bv miNdY): ©§¦§¨§¥§§¤¨§¦¦

'd"KlnzE`BWalin lre ,zEkln zpigA zFidNW ," ¨¨¥¨¥¤¦§§¦©©§§©¦
zpigAn `Ed mzEIge mi`xaPd zEInvr lM `ld ± KlFn¥£Ÿ¨©§¦©¦§¨¦§©¨¦§¦©

?dkEln oFWl KiIW Ki`e ,zEkln©§§¥©¨§§¨

,WEal zpigA wx dlrnl `Ed zEkln oipr lM `N ¤̀¨¨¦§¨©§§©§¨©§¦©§
FnkE .zEkln zpigA zFidl xYqde WEal dUrPW¤©£¤§§¤§¥¦§§¦©©§§

aEzMW(ai ,ct miNdY)zpigAW ,"miwl` 'd obnE WnW iM" : ¤¨§¦¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦¤§¦©
`idW ,"obn" zpigA `id ,zEklnd zpigA `Ed ,"miwl`"¡Ÿ¦§¦©©©§¦§¦©¨¥¤¦

WEal zpigA21midFaB md zFvOd oFilrd WxXA wx . §¦©§©©Ÿ¤¨¤§©¦§¥§¦
"`YlBlEb" zpigAn od zFvOdW ,xzFi22`id dxFze , ¥¤©¦§¥¦§¦©§¨§¨§¨¦

,xzFi midFaB md zFSOdW itNW `N` ."`gFn" zpigA§¦©¨¤¨¤§¦¤©¦§¥§¦¥
zpigaA m` iM zENBzd zpigaA zFidl milFki mpi ¥̀¨§¦¦§¦§¦©¦§©¦¦¦§¦©

WEal,dxFYd la` .siTnE zFIpFvig zpigA `EdW , §¤§¦©¦¦©¦£¨©¨
zpigA ziUrp ,`gFn zpigA `idWoFfnKFzA LzxFze" ± ¤¦§¦©¨©£¥§¦©¨§¨§§

"irn23(h ,n miNdY). ¥¨§¦¦

wx `Ed ,dHnl zFvOd zkWnd zFidl icM ,dPde§¦¥§¥¦§©§¨©©¦§§©¨©
lrW ,"`wp xnrM DiWix xrUE" ,zFxrU zpigaA ok FnM§¥¦§¦©§¨§©¥¥©£©§¥¤©
mFi zcFar xcqA FnM ,lFcB odkA dHnl KWnp df ici§¥¤¦§¨§©¨§Ÿ¥¨§§¥¤£©
lFcB odM iM ,lEHiA ici lr `Ed df mbe .l''Pd mixERMd©¦¦©©§©¤©§¥¦¦Ÿ¥¨

"dAx `pdM" `xwp24lEHiAd dGW itl wx .lEHiA zpigA , ¦§¨©£¨©¨§¦©¦©§¦¤¤©¦
iWcwA ± mFwnaE onfA iElY okl ,WIdÎlEHiA `Ed¦©¥¨¥¨¦§©§¨§¨§¥

.`weC miWcẅ¨¦©§¨
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oke .q"Xd zFYkQn K"nq oipnA zqpkp zFa` oi` miWxtn dOkl okNW ,dfÄ¤¤¨¥§©¨§¨§¦¥¨¦§¤¤§¦§¨¨¤©¤§©©§¥

dpWOd WExiR znCwdA aEzMW FnkE 'Ek xERiq `N` mpi` ± zFCnE cinŸ¦¦¥¨¤¨¦§¤¨§©§¨©¥©¦§¨

.[m"Anxdl]§¨©§©

xiW lr ± zFYkQn b"q dpFOW b"nQd wFlgi `NW oM mB uxFzn df iR lre)§©¦¤§¨©¥¤Ÿ©£©§©¤¤©¤§©¦

lW zFYkQn 'q dpFOW (h ,e) dAx mixiXdzFkld.( ©¦¦©¨¤¤©¤§¤£¨

EPYWp dnA ± "oivwFre mirbpaE milkA" ENit`e oFrnW iAx xMfPW siqFOW dnE©¤¦¤¦§©©¦¦§©£¦§¥¦¦§¨¦§§¦§©¦§©

,oFrnW iAx xMfp zFidl jixv did `l mdA ,dxF`kl ,xW` ,EN` zFYkQn©¤§¥£¤¦§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¦§¦§©©¦¦§

.xMfp mdA ENit`C WCgnE§©¥©£¦¨¤¦§©

iqFi iAx onfl mcFTn dxEcq dzid xaM `id iM ,`Ed milkA WECigdc xnFl Wi¥©§©¦§¥¦¦¦§¨¨§¨§¨¦¤¦§©©¦¦

."'Ek milM LixW`" (milM sFq) iqFi iAx ixaCn gkEncke ,oFrnW iAx lW FxFC oA¤¤©¦¦§§¦§¨¦¦§¥©¦¦¥¦©§¤¥¦

mirbpEzFld`l mbe .hwp "zFld`e mirbp" q"WA lBxEOd oFWlC oFW`xde) §¨¦§¨¦§¨©§¨©©§¨¦©£¨¨©§©§¨¢

rnWncke .xzFiA dWw cEOil `EdW ± (aEWgile lfil `lkFx iM Eh`e ,FzpeEM©¨¨§¨¦§¨¥¦§¦§¤¦¨¤§¥§¦§©§¨

.(` ,ft) oixcdpq (` ,ci .` ,`i) dbibg oM mb oiIre .` ,hp `rivn `aaA§¨¨§¦¨§©¥©¥£¦¨©§¤§¦

oivwFreQn ±oM mb oiIre .(a ,bi) zFixFdA rnWncke .iEvn Fpi` DcEOilW zk §§¦©¤¤¤¦¨¥¨§¦§©§¨§¨§©¥©¥

.(.df lkA oEIr Kixv oiicre (` ,k) zFkxA§¨©£©¦¨¦¦§¨¤

.19.(a ,`i zAW)©¨

.20,drw glW b wlg xdf d`x .bk ,`i dingp .b ,b xYq` .el ,gi 'a mikln)§¨¦¤§¥§¤§¨§¥Ÿ©¥¤§©

.(a ,i dnCwdA xdf ipETY .a ,at miWFcw .`pnidn `irxA a ,bl ev .a©§©£¨§¥§¨§¦¦¥Ÿ©©©§¨¨

ּבחגוי"21. "יֹונתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה mixiXd(ועּיין xiW oOwl) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ§©¨¦©¦¦

,(a ,fi"קדׁש ּבגדי "ועׂשית הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ועּיין "יפתי". (dxFYמענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ¨

.(c ,at xF`"מלכּות לבּוׁש "יביאּו הּמתחיל b)).ּובדּבּור ,v xF` dxFY) ְְְְִִִַַַָ¨

.22.(` ,hkw b wlg xdf)Ÿ©¥¤

הּקדׁש"23. ּב"אּגרת a)(ועּיין ,`lw sC k oniq)איהּו" הּמתחיל ּדּבּור ְְִֵֶֶֶַַֹ¦¨©ְִִִַַ
הּבית" חנּוּכת ׁשיר "מזמֹור הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוחּיֹוהי".

,(c ,gv dkxA oOwl).('כּו ּולבּוׁש מזֹון מענין §©¨§¨¨ְְִֵָָ

.24.(dk ,dl irqn qFlwpE` mEBxY)©§§§©§¥

.25.("`Ed oxd` rxGn `l xW` ± xf Wi`" :d ,fi gxw iR lr)©¦Ÿ©¦¨£¤Ÿ¦¤©©£Ÿ

.26.(i"WxaE ` ,a dlirn)§¦¨§©¦

.27.(DtFqA zFgpn)§¨§¨

.28d W`x lW sqEn zNitzA "mlFr zxd mFId" hEIR).(dpW ¦©£©¨¦§¦©¨¤Ÿ©¨¨

.29.(`k ,c zFa`)¨



c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

ipRn" okle .Wi FzF` dUFr cFaMd oi` ,d''nÎgM ,dnkg̈§¨Ÿ©¨¥©¨¤¥§¨¥¦§¥
"mEwY daiU(al ,hi miWFcw)oxd`l Wcw icba ziUre" oke . ¥¨¨§¦§¥§¨¦¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ
cFakl Lig`'כּו"(a ,gk dEvY)Fpi`W in oM oi`X dn . ¨¦§¨§©¤©¤¥¥¦¤¥

,cFaMd xg` FAl KWnp zFidl lFki ,d''nÎgM zpigaA¦§¦©Ÿ©¨¨¦§¦§¨¦©©©¨
z` aiWgOW ,dxf dcFar xTir Edfe .gEx qbe Wi dUrpe§©£¤¥§©©§¤¦¨£¨¨¨¤©§¦¤

"`dl`c `wl` dil ExwC" ,Wil Fnvr30Exn` okle . ©§§¥§¨¥¡¨¨§¡¨¨§¨¥¨§
gExd zEQB FA WIW in" :l"fx'31כּו." ©©¦¤¥©¨©

,dPde,zFvnE dxFY :zFpigA 'a Wi dWEcwAW FnM §¦¥§¤©§¨¥§¦¨¦§
Wi df zOErl oM mB KM ,l''PM zEIpFvige zEInipR odW¤¥§¦¦§¦¦©©©©¥§©¤¥
zEQB Epiid zipFvig :ziniptE zEIpFvig ± mixaC 'a§¨¦¦¦§¦¦¦¦©§©
llFf" zFe`Y Epiid ziniptE ,mitiTnE miWEal zpigaA¦§¦©§¦©¦¦§¦¦©§©£¥

"`aFqe32ziniptE rx DNW zipFvigW ,DbFpA `Ed lMde . §¥§©Ÿ§©¤¦¦¤¨¨§¦¦
.Ktdl minrtle ,aFHA llkpe lMd dlFr minrtle ,aFh§¦§¨¦¤©Ÿ§¦§¨©§¦§¨¦§¥¤

ז'. ּפרק ּבינ ֹונים " ׁשל ּב"ספר ׁשנת ּבאר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכמֹו

rxn mnvrA KRdl milFki zinipRd dpigA dPde§¦¥§¦¨©§¦¦§¦§©¥§©§¨¥©
xUA illFfe oii i`aFqa xW` Wi` FnM .aFHl33m` , ©§¦£¤§§¥©¦§§¥¨¨¦

KRdzn Fnvr rxd ixd ,dlik`d gkA lNRzn xgnl§¨¨¦§©¥§Ÿ©¨£¦¨£¥¨©©§¦§©¥
Fpi` diWEalE zEIpFSigd la` ,aFh rxn dUrpe aFhl§§©£¤¥©£¨©¦¦§¤¨¥
qRzp zFidl cFaMd lAwl lkEIW ,aFh xaC mdn dUrp©£¤¥¤¨¨¤©§©¥©¨¦§¦§©

.Wi didi `NW FkFzA§¤Ÿ¦§¤¥
okle"mkz` xdhl mkilr xRki dGd mFIa iM": §¨¥¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤

"mkilr"zpigA `EdX dn ,`weCsiTn±"xRki", £¥¤©§¨©¤§¦©©¦§©¥
"xiar` d`nEHd gEx z`e" ,ixnbl xiarie gPwi,bi dixkf) §©¥©§©£¦§©§¥§¤©©§¨©£¦§©§¨

(a"oFcf zlWnn xiarz iM" ;34lMn" la` .mkiz`Hg± " ¦©£¦¤§¤¤¨£¨¦Ÿ©Ÿ¥¤
zinipRdied iptl" ,mkAWExdhY.mkinvrA ± " §¦¦¤¨¤¦§¥£¨¨¦§¨§©§¥¤

Epiide"died iptl""died Liz`xw miTnrOn" EpiidC , §©§¦§¥£¨¨§©§¦©£©¦§¨¦£¨¨
(` ,lw miNdY)KM ,Flv` `aIW Fxiagl `xFTd mc`M . §¦¦§¨¨©¥©£¥¤¨Ÿ¤§©

± "miTnrOn" ici lr died zpigA mikiWnnE oi`xFw§¦©§¦¦§¦©£¨¨©§¥¦©£©¦

Îoi` zpigA `ide ,FAxwA aNd wrFSW ,`AilcÎ`wnFr§¨§¦¨¤¥©¥§¦§§¦§¦©¥
sFqÎoi` zpigA xxFrn df ici lrW ,FWtpAW sFq¤§©§¤©§¥¤§¥§¦©¥

.died mXn dlrnl ± "miTnrOO"W¤¦©£©¦§©§¨¦¥£¨¨

`weC Epiide"dGd mFIA"ziIlr ± mixERMd mFi `Ed , §©§©§¨©©¤©¦¦£¦©
zEklnd35xFwn `id zEklOdW ,miptAÎmipR zFidl ©©§¦§¨¦§¨¦¤©©§¦§

mipR lAwl dlFr `id dYre ,mzF` dIgnE mi`xaPd©¦§¨¦§©¨¨§©¨¦¨§©¥¨¦
"WTa` died LipR z`" ,sFqÎoi`C mipFilr(g ,fk miNdY). ¤§¦§¥¤¨¤£¨¨£©¥§¦¦

dXW wx mixERMd mFiA dxFYl milFr oi` okle36, §¨¥¥¦©¨§©¦¦©¦¨
dlrnl dzlr ziriaW zpigA `idW zEklOdW itl37. §¦¤©©§¤¦§¦©§¦¦¨§¨§©§¨

xdGA "died iptl" WExitA oiIre)' א ס''ז , ג', iRחלק  lre . §©¥§¥¦§¥£¨¨©Ÿ©ֵֶ§©¦
x`AzPX FnM oaEn ,e''gxd mWA mW "Kln WCwO"d WExiR¥©¦§©¤¤¨§¥¨©©¨§¤¦§¨¥

xzFi dlrnl Epiid "iptl"C ,o`M'כּו. ¨§¦§¥©§§©§¨¥

,dnExY xdGA ok`' ב עּמּוד ק "ע, "ּדף iM :WxiRiptNn`Ed " ¨¥©Ÿ©§¨ַַ¥¥¦¦¦§¥
" la` ,died mXn dlrnNW dpigAiptl,zEkln zpigA Epiid " §¦¨¤§©§¨¦¥£¨¨£¨¦§¥©§§¦©©§

.dlrnlÎdHnNn ± died mWl mcFTW zpigA `idW¤¦§¦©¤¤§¥£¨¨¦§©¨§©§¨

`EdC o`M aEzMX dnl dxizq oi` `Edd WExiRl mbe§©©¥©¥§¦¨§©¤¨©§
mixERMd mFi dPd iM ,died mXn dlrnNW ,"miTnrOn" zpigA§¦©¦©£©¦¤§©§¨¦¥£¨¨¦¦¥©¦¦
dpwA milFr miWExiRd 'a oM m` .wiYrA zEklOd ziilr `Ed£¦©©©§§©¦¦¥©¥¦¦§¨¤
,dlrnlÎdHOn died mW iptl `idW zEkln zpigAdW ,cg ¤̀¨¤©§¦©©§¤¦¦§¥¥£¨¨¦©¨§©§¨
,died mXn dlrnNW sFqÎoi` zpigal mixERMd mFiA dlFr¨§©¦¦¦§¦©¥¤§©§¨¦¥£¨¨

.mY` mB "ExdhY" df ici lr okle§¨¥©§¥¤¦§¨©©¤

,dEvY xdGA aEzMW FnM Epiide' ב עּמּוד  קפ"ה, wEqRּדף  lr §©§§¤¨©Ÿ©§©¤ַַ©¨
,`zincwA Dil iwpie ,dGd mFIA xRki" ± "xRki dGd mFIa iM"¦©©¤§©¥§©¥©©¤¦¨¥¥§©§¦¨
zCn oTEzi dNgY :"Kln WCwn"A WxitE ."'mkilr' `C lke§¨¨£¥¤¥¥§¦§©¤¤§¦¨§¨¦©
lrW ,Epiide .l`xUi KM xg`e ,"dGd mFId" `xwPW ,zEklOd©©§¤¦§¨©©¤§©©©¦§¨¥§©§¤©
iM ,minbRd lM EpwEzi df ici lr ,sFqÎoi`A zEklnd ziilr ici§¥£¦©©©§§¥©§¥¤§§¨©§¨¦¦

("EdNEkc `zEnilW `Ed Yp`"38.: ©§§§¥¨§§
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.30.(` ,iw zFgpn)§¨

.31.(` ,d dhFq ."dxiW`M Frcbl iE`x")¨§¨§©£¥¨¨

.32.(k ,`k `vY aEzMd oFWl)§©¨¥¥

.33.("Fnl xUa illfA oii i`aqa idY l`" :k ,bk ilWn iR lr)©¦¦§¥©§¦§Ÿ§¥¨¦§Ÿ§¥¨¨¨

.34.(mi`xFp mini lW dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨¤¨¦¨¦

.35.(c ,dq daEW zAW oOwl .` wxR sFq mixERMd mFi xrW miIg ur ixR)§¦¥©¦©©©¦¦¤¤§©¨©¨¨

.36oniq owGd xEnc` KExr oglWe ,KExr oglWe xEh .dpWOA ` ,`k dNibn)§¦¨©¦§¨§ª§¨¨§ª§¨¨©§©¨¥¦¨

.(` sirq `"kxz¨¦

.37.(b ,v irqn oOwl .c wxR mixERMd mFi xrW miIg ur ixR d`x)§¥§¦¥©¦©©©¦¦¤¤§©¨©§¥

ב'.38. ט''ו, וּיקרא, ּבּזהר: – כּו'" הּזה בּיֹום "ּכי ּפסּוק על עֹוד ְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ(ועּיין
ּדף  האזינּו, ק"ב. ּדף אמֹור, ּובפרׁשת א'. ס''ד, ב'. ס''ב, אחרי, ְְֱֲֲִֵַַַַַַָָָָּובפרׁשת

ב'). עּמּוד סֹוף ַר"צ,

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הי'Á‡Â¯(יא) מאין דלעיל הקושי' יתורץ הנ"ל כל
מעה"ד  שבאכלם זה דבר יודע הנחש
לא  והאדם כו' טו"ר יודעי כאלקים ויהיו עיניהם יפקחו

מזה  ידע והנחש האדם מן זה נעלם איך כלום. מזה ידע
טו"ר  אלקים ידיעת בענין למעלה מבואר דהנה כו'.
ידע  לא האדם אבל כו'. עכ"פ מקיף בבחי' שהוא
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאכל  קודם מרחוק מקיף בבחי' גם טו"ר בעה"ד
גם  וכלל כלל רע ממציאות ידע שלא דהיינו מעה"ד
מעלה  למעל' קדוש כולו שהי' לפי מרחוק בידיעה
עיניו  נפקחו מעה"ד באכלו רק כנ"ל. כלל טו"ר מבחי'
כנ"ל  אלקי' כידיעה ולא מורגשת בידיעה טו"ר לידע
האדמ' מן גופו גם שהאדם מפני וזהו באריכות. הטעם
הנחש  הנה אך כו' טו"ר עה"ד מבחי' למעלה הוא

הוא שר  דנחש ידוע להיו' דוקא טו"ר עה"ד מבחי' שו
דגבורו' אחוריי' מבחי' הנופלות חיצונו' גבורו' בחי'
במ"א  (וכמ"ש כו'. ז"א דיסוד הקטנו' דבחי' עליונו'
כו'. נחשת נחש משה ויעש ט) כא, (במדבר בענין
שזהו  כו'). חוה על נחש בא א) קמו, (שבת ובענין

ממציאות  הנחש ידע ע"כ דוקא. טו"ר עה"ד בבחי'
מופשט  שהי' האדם היפוך דוקא מורגשת בידיעה הרע
והשיג  ראה אשר וזה זאת. מידיעה לגמרי ומושלל
עה"ד  ממציאו' למעלה שהן איך ואשתו באדם הנחש
כמוהו. מעה"ד שידעו מאד וחשק בהם ונתקנא לגמרי
ויביט  שיראה לאדם מסית היה שהנחש בלק"ת (וכמ"ש
ולידע  מציאותן בשורש להשיג הקליפות בהיכלות
הבטה  רק הי' שלא הגם זאת הבטה וע"י כו'. אחריתן
הי' וזה אח"ז. קצת נפשו נמשך מרחוק והסתכלות
באמרה  לעה"ד שלה בשבחי' אשתו לקול ששמע סיבה
ידע  לא שהאדם הטעם וזהו כו'). למאכל העץ טוב כי

היטב: ממנו יודע היה והנחש כלל מעה"ד

mexr did ygpde
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

mihtFW zWxR Kln iEPin zevn1: ¦§©¦¤¤¨¨©§¦

zFPnl2xn`PW ,l`xUIn Kln3Lilr miUY mFU" : §©¤¤¦¦§¨¥¤¤¡©¨¦¨¤
"Kln:(f"vz) ¤¤

l`xUi ipA lr l`EnW svTX dn oiadl Kixv dPd¦¥¨¦§¨¦©¤¨©§¥©§¥¦§¨¥
"Kln EpN dpY" EpOn El`XWM4. §¤¨£¦¤§¨¨¤¤

"'Ek Eq`n LzF` `l iM" :Fl xn` KxAzi mXd mbe5 §©©¥¦§¨¥¨©¦Ÿ§¨¨
xn`nM !KxAzi Fzevn idFf `ld ?dGd s` ixgd dn ±©¨¢¦©©¤£Ÿ¦¦§¨¦§¨¥§©£©

dkxal mpFxkf EpizFAx6l`xUi ipA EEhvp zFvn 'b" : ©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦§©§¥¦§¨¥
."Kln mdl zFPnl" mdn zg`e ,"ux`l mzqipkA¦§¦¨¨¨¨¤§©©¥¤§©¨¤¤¤

lre FAW ,`Ed KlOd iEPinA oeEkOd oipr WxW dPd¦¥Ÿ¤¦§¨©§ª¨§¦©¤¤¤§©
mikixv l`xUi lM iM .'dl milihA l`xUId Eidi Fcï¦§©¦§¨¥§¥¦©¦¨¦§¨¥§¦¦
,xFfbi xW` lkA FYrnWnl mixqe KlOl milihA zFidl¦§§¥¦©¤¤§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§

"'Fbe KlOd hRWn didi df"e l`EnW xn`W FnM7. §¤¨©§¥§¤¦§¤¦§©©¤¤§

ceC xn`W FnkE .zEdl`l lhA FnvrA KlOd dPde§¦¥©¤¤§©§¨¥¤¡Ÿ§¤¨©¨¦
iziEW `l m`" :mFlXd eilr KlOdiYnnFce"8EpiidC , ©¤¤¨¨©¨¦Ÿ¦¦¦§©§¦§©§

WbA mBW cr ,FaalA KM lM 'dl lEHiAd rbPW`l zEIn ¤¨©©¦©¨©¦§¨©¤©§©§¦Ÿ
xacE Wi zpigaA FAl DiAbdlE eipir mixdl lFki did̈¨¨§¨¦¥¨§©§¦©¦¦§¦©¥§©

.drEpY Fl oi`W ,mnFC zpigA FnM did `N` ,dn̈¤¨¨¨§§¦©¥¤¥§¨

`EdW ± Kln `xwp df zngOW ,KlnA xTird Edfe§¤¨¦¨§¤¤¤¥£©¤¦§¨¤¤¤
daMxnrEcie .zEliv`AW KxAzi FzEkln zCnl ¤§¨¨§¦©©§¦§¨¥¤©£¦§¨©

lEHiA FnM lEHiAd zpigA `Ed "daMxn" WExitC§¥¤§¨¨§¦©©¦§¦
lhA `Ed KlOdW xg`nE .akFxd iAbl daMxOd©¤§¨¨§©¥¨¥¥©©¤©¤¤¨¥
FA ,`vnp ixd ± KlOl milihA l`xUie ,minW zEklnl§©§¨©¦§¦§¨¥§¥¦©¤¤£¥¦§¨
`id z`fe .KxAzi FzEwl`l milihA l`xUId Fci lre§©¨©¦§¨¥§¥¦¤¡Ÿ¦§¨¥§Ÿ¦
mi`xaPd Fci lre FA zFidl ± cinY KlOd zcFar£©©¤¤¨¦¦§§©¨©¦§¨¦
.'Ek Flv` milihA mde lhA `EdW ici lr 'dl milihA§¥¦©©§¥¤¨¥§¥§¥¦¤§

mrd z` bidpIW :KlOd iEPinA hEWR mrh Wi cFre§¥©©¨§¦©¤¤¤©§¦¤¨¨

(1Ex`AzPW (KEPigd xtqA xcQd iR lr) mihtFW zWxRn ztqFp devn inrh©£¥¦§¨¤¤¦¨¨©§¦©¦©¥¤§¥¤©¦¤¦§¨£
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ כ ברוך דכתיב ענין ממקומו.יובן ה' בוד
חביבין  סע"ב דצ"א בחולין ארז"ל דהנה
וישראל  כו' השרת ממלאכי יותר הקב"ה לפני ישראל
ישראל  שמע שנא' תיבות שני לאחר השם את מזכירין
לאחר  אלא השם את מזכירין אין השרת ומלאכי הוי'
וכו', וא"ו) (ישעי' הוי' ק"ק קדוש כדכתי' תיבות שלש
(שהם  לי' דאמרי הוא אופנים ברוך ברוך, והאיכא
רש"י). במלאכים, אנן אמרינן וכי עצמו הכבוד מכסא
משרפי'. נעלי' יותר הם אופנים זה שבדבר משמע
בענין  (ל"ב) האמרת ה' את בד"ה שנת' ע"ד והיינו
שלהם  הרעש שענין גדול, ברעש וחיוה"ק והאופנים
כו', שראה כפר בן ע"ד ההשגה, העדר מחמת הוא
יותר  קרוב שהוא בבריאה שהם השרפי' כי והיינו
את  משיגים הם לכן דבריאה היש המהוה האין לבחי'
ענין  שהוא בראתיו, ולכבודי מ"ש שהוא ה' כבוד בחי'
מכבדותא  למאנא קארי ר"י ארז"ל שע"ז מל' הלבוש
הם  הנה שבבריאה חיותם כי ולהיות במ"א, כמ"ש
ומובדל  קדוש הוא ב"ה שאוא"ס ומשיגי' משיגים,
במ"א  כמ"ש בוא"ו קדוש ג"פ אומרים הם לכן מהם

מה  הוא צבאות הוי' את שמזכירי' עד בלק"ת, ובכ"ד
ותשוקה, רצון בבחי' וה"ה דילי', בצבא הוא שאות
ההתלבשות  לבחי' היינו לו ממעל עומדי' הם ועי"ז
הוי' לש' היכל בחי' היינו היכל בגימ' שהוא אד' בש'

כו'. ומאיליו ממילא בדרך ליש מאין המהוה
ÌÓ‡ אינו שבעשי' בעשי', הם כי להיות האופנים

אשר  בבריאה, כמו כ"כ אלקות גילוי מאיר
להאין  וקרובה היש התהוות ראשית היא בריאה
בין  בהפרש בחי' כמה עוד יש וגם העשי', משא"כ
הענין, להפסיק עשיתיו אף כתי' ולכן לבריאה, עשי'
שרגל  בראם בה' דבהבראם דה' שמאל רגל והיא
בבחי' הם ולכן במ"א, וכמ"ש מהגג, נפסק השמאל
הנ"ל  האמרת ה' את בד"ה ונת' השגתם, העדר על רעש
בימין  שער בחי' שהוא שער נעשה רעש שמבחי'
אחר  השם את להזכיר יכולי' הם ולכן בלק"ת, כמ"ש
האור  יתרון נעשה שעי"ז שלהם הרעש ע"י תיבות שתי
הם  ולכן התהו. בירור בחי' שהוא שם כמש"נ מהחשך
ושרשו, ממקורו פי' ממקומו ה' כבוד ברוך אומרים
כו'. עילאה כבוד דבחי' ושרשו מקורו על שהכוונה

(b"lx ,jl jl t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

בכלל ‰Â‰קא) (דבינה השגה ג"כ היא בינה פנימי'
ג"כ  באה בזה וההשגה כו'), השגה הו"ע
הזאת  ההשגה שכללות (דכשם בינה חיצוני' מבחי'
ההשגה  מתוך שמוכרח מה הוא מושג שבלתי מה שיש
מהאור  הוא מושג הבלתי ענין השגת כמו"כ כנ"ל, כו'
השגת  והוא אחרת השגה שהיא רק כו'), המושג הנגלה
הוא  והענין כו'. ב"ה אוא"ס דעצמו' ההפלאה ענין
ידיעת  השלילה, וידיעת החיוב ידיעת שיש ידוע דהנה
תוארי  והו"ע הוא מה הדבר מהות שמשיג הוא החיוב
כו', ומציאותו במהותו הדבר את שמתארי' החיוב
כ"א  הדבר את מתארים שאינם הוא השלילה ותוארי
לא  הוא חכם שם וכמו ההיפך, את ממנו ששוללים
כו'. מהחכ' ההיפך את לשלול כ"א החכ' במדרי' לתאר
מהשתל' שלמע' באוא"ס הן השלילה דתוארי וידוע

שהרי  תואר שום שם שייך דאינו בכלל סוכ"ע בחי'
תוארי  שם שייך כ"א כו', תואר מכל מופשט אוא"ס
לא  הכוונה חכם שם עד"מ אומרי' דאנו השלילה,
היפך  שהוא מה כל לשלול כ"א החכ' במדרי' לתאר
השלילה  מהו ולכאו' עכ"פ, חכ' ה"ז וא"כ כו' החכ'
דהשלילה  הוא הענין חכ', בחי' הוא סוף שסוף מאחר
לא  גם דהשתל' החכ' בחי' וסוג מערך כלל שאינו היא
לשלול  צריכים היו לא (דאל"כ כו' דהשתל' בהמקור

על  במדרי' שהיא רק חכ' וכמו שה"ה יותר, הרבה יונה
כו', החכ' בחי' מסוג ה"ז הגלוי' חכ' לגבי ח"ס
מושלל  היותו עם המשכיל דכח פצ"ו וכמשנת"ל
ובאמת  כו', השכל מענין מושלל אינו השכל ממציאו'
א"ס, עצמות לגבי חכ' נחשב אינו דהשתל' החכ' בחי'
אינו  הקטן החכם חכמת הרי גדול חכם גבי עד"מ וכמו
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דלגבי  ערוך באין מכן ויותר וכמו"כ כלל, חכ' נחשב
לחכ' נחשב אינו דהשתל' החכ' בחי' א"ס עצמות
וכמ"ש  דמע"ב) וחכ' דתורה חכ' בענין לקמן (ועמ"ש
אלקית  חכמת לגבי המעשי שכל וכמו עשית, בחכ' כולם
שאנו  במה ונמצא כו'). מהחכ' למעלה לגבי ומכ"ש
לא  שוללי' אנו הרי שלילה בדרך רק חכם תואר אומרים
ומאחר  כו', השתל' דס' מהחכ' גם כ"א דחכ' מההיפך רק
ע"י  הרי ב"ה, מאוא"ס השתל' דס' החכ' בחי' ששוללים
ובפרטי  ומציאותה במהותה השתל' דס' החכ' ידיעת
פרטי  שוללי' ואנו כו', גבוה מעל גבוה שבזה המדרי'
ב"ה, אוא"ס עצמו' מבחי' האלו והגילו' המדרי' אופני
ב"ה  דאוא"ס ההפלאה באופן והכרה ידיעה עי"ז יש
בענין  וכמו העניני' בכל הוא וכמו"כ כו'. החכ' בענין
כו' בחיים ולא בעצם חי שנק' החיות ובענין היכולת
באוא"ס, מדרי' מציאות בבחי' אינו וכ"ז במ"א, וכמ"ש
בדרך  רק כ"א באוא"ס חיוב בבחי' אינו כ"ז שהרי
הרי  עכ"פ חכ' שזהו אומרים שאנו דזה והיינו שלילה,
בבחי' כ"א מדרי') איזה בבחי' ה"ז (דאז חיוב בבחי' א"ז
את  שוללים ואנו החכ' היפך את שוללים שאנו שלילה
א"ז  עכ"פ חכ' בבחי' שהוא מה א"כ השתל', דסדר החכ'
החכ' בענין אוא"ס הפלאת שזהו כ"א מדרי' איזה בבחי'
לקמן  (ועמ"ש וכו' היכולת בענין אוא"ס הפלאת וכן
שאינו  ומפני הבל"ג), באוא"ס הספי' בענין בעזה"י

באמת  ה"ז ע"כ דבר מציאו' באיזה היינו מדרי' באיזה
ידיעות  שע"י רק כו', תב"כ מח' דלית מהשגה למע'
לשלול  יודע וכאשר מושג להיות שאפשר מה ההשגה
ההפלאה  בענין ידיעה קצת יהי' ב"ה מאוא"ס העניני'
מבו' ההתאמתות בענין כמו וי"ל כו'. ב"ה דאוא"ס
שנותנים  התאמתות לידי בא ההכרה הקדמת שע"י במ"א
באים  השלילה ידיעת הקדמת ע"י כמו"כ כו', מלמע' זה
שייך  (וכ"ז כו' ב"ה דאוא"ס ההפלאה והרגש ידיעת לידי
ואם  כו'), העולמו' אל השייך דאוא"ס חיצוני' בבחי' רק
כלל  יודעים היינו לא ית' מאתו הגילוים היו לא

א  יודעים היו שלא ומכ"ש ההפלאה ההפלאה מציאו' ופן
אוא"ס  מציאו' יודעים הע"ס דהיינו הגילוים ע"י כ"א
שכל  איך מובן וגם כו', ב"ה דאוא"ס ההפלאה ואופן

כו'. המופלא אוא"ס לגבי ערוך באין הם הגילוי'
.¯ÂˆÈ˜ ידיעת והיא השגה, ג"כ בינה פנימיות והנה

ידיעת  שהוא בינה מחיצוניות ובאה השלילה,
החכ'. מהעדר היא עד"מ בחכ' השלילה דהנה החיוב,
דהשתל', מהחכ' גם היא השלילה אך חכם, ה"ה וא"כ
אופני  ומכירים יודעים החכ' בבחי' טובה מידיעה וא"כ
משלילת  ביכולת וכן החכ', בענין דאוא"ס ההפלאה
בענין  ההפלאה ומכירים יודעים דהשתל' היכולת
הגילוי  מן וידוע הפלאה, כ"א מדרי' אינו וכ"ז היכולת,

דוקא.
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"ìëá1øåãå øåã שנאמר ממצרים, יצא הוא כאלו עצמו את לראות אדם ביום 2חייב לבנך והגדת
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר .3ההוא

באמת  כי ממצרים", בצאתי לי ה' ש"עשה לחוש יהודי כל על שיהיה, דור ובכל שיהיה, זמן בכל
רוחני. ענין הוא והגאולה הגלות ענין

וגאולת  גלות הרי הראשונה, הגאולה היא מצרים וגאולת הראשונה, הגלות היא מצרים שגלות אף
והגאולות. הגלויות לשאר הוכחה הן מצרים

כתוב  צדקנו, משיח ידי על לבוא העתידה והנצחית, האחרונה הנוכחית, הגאולה שעל כך כדי 4עד

רוחני. ענין הוא והגאולה הגלות ענין כל כי נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
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ע'1) (לעיל הראשון ודור דור בכל ד"ה המאמר את ראה
אדמו"ר]. כ"ק [הערת (240
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הביא  ברוךֿהוא ה' ממצרים. ישראל בני יצאו בכוחותיהם ולא ברצונו, למצרים הלך לא אבינו יעקב
רבינו, משה עלֿידי ברוךֿהוא, וה' יוסף, מכירת ידי על למצרים שלו הנפשות שבעים עם אבינו יעקב את

ממצרים. ישראל בני את הוציא

לבוא: העתידה והנצחית האחרונה ובגאולה האחרונה, הנוכחית, בגלות גם כך

ישראל  ובני ברצונם, הגלות לארצות ישראל מארץ הלכו לא בןֿזכאי יוחנן רבי של בדורו ישראל בני
בכוחם. ישראל לארץ יכנסו לא

כאשר  – אבותינו מארץ אותנו וגירש אותנו העניש מסוימים חטאים מעשי שבגלל ברוךֿהוא, ה'
אותנ  שיגאל צדק הגואל את לנו ישלח הוא באמת, תשובה בני נעשה כל את ויביא הגלות ארצות מכל ו

ישראל. לארץ ישראל

שמימי. סדר הוא והגאולה הגלות ענין כי דבר, עושים לא האישיים בכוחות

לקבל  ומוכרחים עוזר לא דבר שום רוצים, לא אם ובין רוצים אם בין רצון. של ענין אינה הגלות
הגלות. עונש את

שכתוב  כמו האישיים, בכוחות אותו לקחת אפשר אי כוח, של ענין אינו הגאולה ענין בחיל 5גם "לא
צבאות". ה' אמר ברוחי אם כי בכוח, ולא

האלקי. ברצון אלא ישראל, בארץ המקדש יבנה חזק וכוח רבים אנשים ידי על לא

עלֿידי  הגלות ארצות בכל האלקי הרצון את לבצע מוכרח הנבחר והעם רוחני, סדר הם וגאולה גלות
צדקנו. משיח עלֿידי לגאולה הבטחותיו את ימלא ברוךֿהוא ה' שאז ותשובה, מצוות תורה, קיום

עלֿידי  מצרים, גאולת את לבצע הראשון, הגואל רבינו, משה את שלח ה' מצרים, שבגלות  כשם
שכתוב  כמו – ישראל עם של התשובה זעקת 6זעקת עלֿידי עתה, גם כך – וגו'" ה' אל "ונצעק

הגואלֿצדק. את ישלח ברוךֿהוא ה' תשובה,

רז"ל  כמאמר בעולם, לבצע צריכים ישראל שבני רוחני ענין הוא והגאולה הגלות ענין שתכלית 7כל
בישראל. גרים שיתוספו כדי היא הגלות

הקדושה  ניצוצות את לברר צריכים ישראל של 8בני הפרטית העבודה עלֿידי הם הניצוצות ובירורי ,
בעולם. לבצע שעליו שליחות ֿנשמתית יש יהודי לכל כי בפרט, יהודי כל

ממצרים" יצא הוא כאלו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור ש"בכל המשמעות מצרים 2זוהי יציאת .
הרוחנית. מצרים ביציאת תלויה בגשמיות

כתוב  מצרים גלות בגמרא 9על מתפרשת "בפרך" המילה בפרך". ישראל בני את מצרים 10"ויעבידו

פירושים: בשני

עדין  בדיבור – רך" "בפה – "בפרך" מפרש אליעזר במדרש רבי שכתוב כמו מלך 11, פרעה איך
לייצר  ניתן לבנים כמה לברר כדי טובים דיבורים ישראל בני אל דיבר הוא ישראל. בני את רימה מצרים
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הכוונה  זו ויום. יום בכל לבנים של  כמות כזו לעבד ישראל בני את הכריח הוא ואז ביותר, הגדול במאמץ
ל"בפרך". גרם רך" ש"הפה

וזהו  וברוחניות, בגשמיות ישראל בני את שבר שפרעה – "בפרך" אומר נחמני בר שמואל רבי
קשה".12שכתוב  ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא

ברוחניות  וממורמרים בגשמיות כך כל שבורים האחרונה, בגלות גם וכך מצרים, בגלות ישראל בני
נחמה. מקבלים שאינם עד

.øåöé÷ גלות מצרים. מגלות יצא עצמו הוא כאילו לחוש צריך עת ובכל דור בכל יהודי שכל מבאר
האישי, ברצון אינה הגלות שמימיֿרוחני. סדר שהן והגאולות הגלויות לכל הוכחה מהוות מצרים וגאולת
ברוךֿהוא  ה' תשובה ועלֿידי עונש, היא המרה האחרונה הגלות האישי. בכוח אינה והגאולה עונש, זהו
לנחמת  מפריעה מהגלות המרירות הקדושה. ניצוצות את שיבררו היא הגלות כוונת הגואלֿצדק. את ישלח

הגאולה.
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‰„ÂÚÒ· ,‰·Â˘ ˙·˘ ,ÍÏÈÂ ˙˘¯Ù ˙·˘ ÏÈÏ
אאמו"ר ‡. כ"ק הוד אצל היו תר"ס בשנת

ראש־השנה. אותו של בהנהגה שינויים כמה הרה"ק
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד היה ראש־השנה בכל
שולחן  על התקיעות. לפני השופרות את לסדר נוהג
מהם  אחד – שופרות שלשה מונחים היו הקריאה
מפראג, המהר"ל של שופרו זה היה מאד, ארוך היה
הסדקים  בגלל פעמים כמה אותו שקיצרו אחרי וגם
היה  והסדר  מאד, ארוך זאת בכל היה בו, שנתהוו

כך:
בתחילה  מניח היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
את  ועליהן אדומה, מטפחת עליה לבנה, מטפחת
בשנים  לבנה. במטפחת אותם מכסה והיה השופרות,
האדומה  המטפחת קצות את מכסה היה הראשונות,
כך. נהג לא ברוסטוב אך התחתונה, הלבנה במטפחת
ואילו  בידיו, שחש החולשה מחמת שזה להיות יכול
במהירות  נעשה היה לא זה זאת, לעשות צריך היה
בזה. רצה לא ולכן בכך, ירגישו לא מהצד שאנשים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד היה הברכה, לפני
שמיד  כדי ימין, לצד השופר של הרחב הצד את מהפך

לתקוע. מוכן יהיה הברכה עשיית אחרי
הוד  סידר לא – תר"ס – השנה ראש באותו אך

של  ראשון ביום השופרות את הרה"ק אאמו"ר כ"ק
שלא  בוודאי בשכחה, הדבר את לתלות ראש־השנה.

הש  לכך. מקום אני היה אין אז, שראיתי השני ינוי
כעת. לספר יכול

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד  את שאלתי זמן, כעבור
ואמר: חייך מכן לאחר לי. וענה השני השינוי על
סידר  שלא מה על ושאלתי לשאול? מה לך אין ויותר
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לי ענה השופרות. את
נקראת  גם־כן נבואה חלומות, דברי על להעמיד קשה
אבי  כזה... ונוכחי גלוי על... אבל שונה, זה אך חזיון,
ביום  לי: אמר – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד –
לדעת  צריך "הוא" אין ראש־השנה של ראשון
הרי  הברכה לקראת בשופר. לתקוע שהולכים
דרך־ לו יש מצוה ולפני מצות־עשה, לקיים הולכים

רפיא  בדינא מהתקיעות 1ארץ. מבולבל "הוא"
לדעת. לו מותר אז – והתפילות

לסדר  שלא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נהג מאז
של  השני ביום רק הראשון. ביום השופרות את

ראש־השנה.
עולה ·. כשהיה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בידיו  המחזור את מחזיק היה בראש־השנה, למפטיר
דמעות. זלגו ומעיניו בטליתו מכוסה באלכסון,
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ראש־השנה  של ראשון יום כאשר תרס"ו, בשנת
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהוד אחרי הנה בשבת, חל

ראשו" על יעלה לא "ומורה בהפטרה: הפסיק 2אמר ,
בלי  בחשאי משהו מרחשות ששפתיו והרגשתי לרגע ,
של  האירוע אירע שנה, שבאותה אדר בחודש קול.
שאני  רצו לא הם – תמימים' 'תומכי נגד ציון' 'פועלי
לא  כי תמימים' 'תומכי ישיבת של פועל' 'מנהל אהיה
דודי  – עניינים. ועוד בישיבה, רגל דריסת להם היתה
אשר  מכל לו שנודע ברוק, בשם אחד הכיר הרז"א
הדברים  את מסר והוא ציון' 'פועלי אצל מכינים
אאמו"ר  כ"ק להוד הדברים את שסיפר הרז"א לדודי

הרה"ק.
דירתו  לדוגמא: פחדן. היה לא הרז"א דודי
בית  שם עמד שבעבר במקום היתה בליובאוויטש

האמצעי. הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של התפילה
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד של הכנסת בית
שאם  אומרים שהיו עד מאד, ארוך היה האמצעי
יכולים  הכנסת, בית של אחד בצד "הודו" מתחילים

הכנסת. בית של השני בצד ב"עלינו" לסיים
בליובאוויטש. הלילה באמצע שריפה פרצה פעם

ש  מביתו רחוק לא משנתו וזה עוררוהו הרז"א, דודי ל
וענה, מביתו. רחוקה לא שהשריפה לו ואמרו
יעוררוהו, אז הבית, שממול לקיר השריפה כשתגיע
עצמו  את שעשה ולא ונרדם, השני לצד עצמו הפך

באמת. ישן אלא ישן,
אאמו"ר  כ"ק להוד כשסיפר אף־על־פי־כן
צריכים  אמר: ציון', 'פועלי שמכינים ממה הרה"ק
לחטוף  ויכולים גדולים, שקצים הם כי בזה, להתחשב

זעזוע.
שייך, לא לפחד הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו ענה

" בראש־השנה אמרתי על ÂÓÂ¯‡בפירוש יעלה לא
כתוב  נו... – כסף אבל 3ראשו", כלב ", יחרץ "לא

מטבע. לו להשליך צריכים – "יחרץ" כן כשהוא
אחרי  מאמין וליטאי ליטאי, היה הרז"א דודי
אף־על־פי־כן  לכיס. ומכניס בפועל סופר שהוא
עשו  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הפשיטּות מילות

גדול. רושם עליו
אאמו"ר  כ"ק הוד את שאלתי הרז"א, דודי כשיצא
ביום  ההפטרה בשעת בחשאי אמר מה הרה"ק
הפשוט  הפירוש לי: וענה ראש־השנה. של 4הראשון

מורא  אמרתי אני אבל תער, – מורה הוא הפסוק של

פעם  עוד הפסוק את אמרתי לכן יראה, מלשון
בחשאי.
זוכר ‚. אני בליובאוויטש תרמ"ז־מ"ח מהשנים

העזעלע. מיכעלע ר' לו קוראים היו מיכעלע, ר' את
האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד אצל היה הוא
על  תמיד חוזר היה בערך. תקפ"ב־פ"ג־פ"ד בשנים
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק מהוד ששמע דברים שני

האמצעי:
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד את שמע הוא א)
שאומרים  שבשעה מאמר, באמצע אומר האמצעי
ר' הוא היה ומאז להתכופף, צריכים "אשמנו"
מאד, נמוך אדם היה מיכעלע ר' כך. נוהג – מיכעלע
הספסל. על מונח כמעט ראשו היה מתכופף וכשהיה
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד את שמע פעם ב)
ראש־ של הראשון בלילה ערבית מתפלל האמצעי
נפל  והקהל איי, צעק: התפילה ובאמצע השנה,
מיכעלע  ר' היה מאז "כורעים". בשעת כמו בחלשות
למרות  ראש־השנה, של הראשון ביום רבות בוכה

לב . אביר היה כלל שבדרך
מופלג  זקן כבר היה מיכעלע, ר' את כשהכרתי
וגם  לתורה. בעליה בראש־השנה אותו מכבדים והיו
שאלתי  פעם בוכה. היה לתורה, אותו קוראים כשהיו
וענה: ל"שהחיינו", משהו לטעום רוצה הוא אם אותו

ר  של השני ביום ואילו לבכות. והמשיך אש־אה,
בוכה. היה לא השנה

עם „. במסחר שותף היה – הנ"ל – מיכעלע ר'
צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של מבניו אחד
אאזמו"ר  כ"ק הוד בני כל התעסקו הידוע, כפי
שהיו  כלומר, במסחר. – צדק' 'צמח הרה"ק
דודי־ כבוד במסחרם. שונים סוחרים עם משתתפים
דודי־ כבוד פשתן. של במסחר השתתף הרב "ש זקני

בסוסים. שסחר אחד עם השתתף מהרי"ל זקני
של  חשבון מהרי"ל דודי־זקני עשה אחת פעם
סך־הכל  כתב: הסך־הכל, לכתיבת וכשהגיע העסק,

כך. לכתוב שהתכוון ולא מיני'. פנוי אתר לית
הרביים ‰. אצל מכינים היו שובה' 'שבת על*

מכינים  שהיו הנרות על נוסף זה היה תשובה'. 'נרות
'נרות  נשמה'. 'נרות להם קוראים שהיו כיפור, ליום

היו  כיפור יום נרות חיים'. ואילו 5של וארוכים, צרים
וקצרים. שמנים היום שובה' שבת 'נרות

את  בעצמו מודד היה הזקן רבינו כ"ק הוד

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

ה.2) יג, שופטים
ז.3) יא, שמות
נזיר.4) מס' סוף ומשנה א,יא) (ש"א התנ"ך ומפרשי רש"י ת"י ראה

.73 ע' ה'תש"ט בסה"מ גם נדפסו – ח הֿו, סעיפים (*
מצוה.5) הידור הם ארוכות שעוה דנרות סק"ג סתרע"ב מג"א ראה

הוי'". כבדו באורים כן "על רז"ל דרשו הרי דיוהכ"פ נרות ועל
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אומר: מעשה ובשעת עבורו, מניחים שהיו הפתילות
אדם" נשמת הוי' הרה"ק 6"נר אדמו"ר כ"ק הוד גם .

חיצוניים, בעניינים מקפיד היה שלא למרות האמצעי,
הוד  זה. מנהג על שומר הוא גם היה אף־על־פי־כן
לו  שהייתה צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
אחד  כל עבור פתילות מניח היה גדולה, משפחה

ממשפחתו  ועבור 7ואחד הבנות הכלות, הבנים, עבור ,
שלשה  היו פעם נרות. כמה מכינים היו לכן החתנים.
כ"ק  הוד של זוגתו מוסיא, הרבנית נכנסה נרות,
לבעלה  ואמרה – צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
הלוואי  תשובה'? 'נרות שלשה צדק': 'צמח אדמו"ר

אחת. פעם בתשובה לחזור כוח שיהיה
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לה אמר

תשובות. שלש ישנן אכן,
ב'לקוטי  התשובות שלש ענין  שמוסבר כפי

.8תורה'
.Â מלמטה – הזקן רבנו כ"ק הוד עד רק לא

גם  הנראה כפי אלא אלה, מנהגים היו – למעלה
.9לפני־זה 
.Ê.'רבי' אודות ידעתי לא תרמ"ח שנת בערך עד

בדרך  גדולים. אנשים היו שההורים זאת רק ידעתי
פעמים  שלש בנו מצליף המלמד שמשון היה כלל
היה  משהו, עושה היה התלמידים מן אחד אם ביום.
צריכים  שאחרים שמכל־שכן באמרו, בי, מצליף
מלבד  אחר משהו בראש לי מונח היה לא ולכן לפחד,

ה'חדר'.

הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד לי סיפר תרמ"ח בשנת
ערוך' 'שולחן וחיבר רבי, היה (הזקן) רבינו כ"ק שהוד

וכו'.
.Á להמיס המים, את לחמם עצים, לבקוע ללכת

הנרות  לעשיית הכנות זה כל – במים השעוה את
להניח  אך בשבילי, ענין היה – שובה' ל'שבת הללו
הוד  לי אמר – תרמ"ח בשנת – אז ידעתי. לא  פתילה
כבוד  – הסבתא אל ונלך בוא הרה"ק אאמו"ר כ"ק
פתילה  שתניח – נ"ע רבקה הרבנית זקנתי אמי

עבורנו.
.Ë צמח' הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בזמנו

הוא  . רנ"ט – טוביה נחום ר' בשם חסיד היה צדק'
בענייני  קצת ונהג וקבלה, חסידות בהרבה בקי היה
לתרץ  יכול שהוא עצמו, על אומר היה הוא נשיאות.
אמר  הרשב"ץ מורי וקבלה. שבחסידות ה"צ"ע" כל
מפאריטש. הלל ר' החסיד של הקליפה שהוא עליו,

'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אמר אחת  פעם
ממקום  לכך סתירה איי, אמר: ובהמשכו מאמר, צדק'
התחיל  מסויים, זמן כעבור עיון. צריך הרי – פלוני
סנדלו, את הרשב"ץ הסיר הזה. הצ"ע את לתרץ רנ"ט
ואתה  וצ"ע, אומר הרבי ואמר: הראש, על לו "נתן"

זאת? לתרץ רוצה
שבע־רצון  היה לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אצילות, מסכת בחסידות: מסכתות עשה שרנ"ט ממה
הר"א  הרה"ק – ממנו גדול על ואף כו', א"ק מסכת

כך. בגלל התרעם – מסטראשעלע
d"yz'd ,dcerqa ,daey zay ,jlie zyxt zay lil

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

כז.6) כ, משלי
בליל 7) נרות שמדליקין אסתר, דמגלת מתרגום הביא רבא באלי'

תש"ד  השיחות ספר ג"כ ראה – אבהתהון". סכום בניהון, "סכום יוהכ"פ

דר"ה. ב' יום בשיחת
טובו.ד"8) מה ר
שם.9) תש"ד השיחות ספר ראה

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dgnyl oebin ± d"w wxt

הצטלצלו  לפתע לתפלה. הכנסת בבתי התרכזו ויטבסק יהודי קודש. שבת של בבוקרו  זה היה
להמונים  קריאה זו הייתה לכל: מובנת הייתה הדבר משמעות שבעיר. הכנסיות כל פעמוני

הכמרים. ראש מפי מיוחד נאום לשמוע כדי העיר של הראשית בכנסיה להתאסף

הם  עבורם. חדשה בצרה כרוך הדבר כי שיערו אך הכנסייה, אל כמובן, הלכו, לא היהודים
ליהודים. טובות לא לתוצאות מביא כזה עניין כל כי ידעו
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העשיר  שהחוכר לאחר שבת, בערב שוחררו סג"ל אברהם ר' והגביר הקהילה ראשי אמנם
עד  סודר לא העניין אך בשבילם. ערבותו נתן עטינגר, משפחתו: בשם גם שנודע וולף, זאב ר'

תום.

בהם. להתנקם עז היה ורצונו ויטבסק, יהודי על לזעום כדי מספיקות סיבות היו למושל

תפילתם. שסיימו לאחר בבתיהם היהודים הסתגרו חדשה צרה מתבשלת  כי מראש, בהרגישם
ברחובות. להיראות העזו לא הם

בקשתו  לפי נעשה הדבר היהודים. נגד הסתה גדוש היה הכמרים ראש של נאומו כי נודע מיד
לראשי  בקשר להשתדל לקראקא  השפעה בעלי אישים  שלחו היהודים כי ידע הלה המושל. של
ההמון  שיסוי חדשה: "דייסה" לבשל זמם כך משום שפיר. אינו מעמדו כי וחש שנאסרו, הקהל

ביהודים. הנוצרי

היהודים  כיצד קודרים בצבעים תיאר שבו להבות חוצב נאום הכומר השמיע פקודתו, לפי
המחיר  בחצי הפריצים מן מצרכים קונים הם אותם. ומרוששים הגויים של דמם את מוצצים

מופקעים. במחירים להמונים אותם ומוכרים רמייה, ובדרכי

הגויים. מעושק ליום מיום המתעשרים היהודים אל הגויים של וכספם עמלם כל עובר כך

ועסקיהם. בתיהם בזיזת תוך היהודים, על הגויים של התנפלות לידי להביא הייתה המזימה

כי  יוכיח בכך שכן בקראקא, המרכזית הממשלה אצל עורו את להציל המושל התכוון בכך
מאמציו  כל אף שעל אלא ההמונים, מזעם היהודים על להגן כדי דווקא דרוש היה התקיף טיפולו

היהודים. על הזועמים הגויים את לגמרי להרגיע היה יכול לא אלו

בהלה. השתררה הכומר של נאומו מהלך על הידיעות היהודים לרחובות בשבת כשהגיעו
רגע.ב  כל לפרוץ עמד הצפוי הפוגרום בכיות, פרצו בית כל

לבוא  הנוכחים כל על כי בהכרזה נאומו את סיים שהכומר הידיעה הגיעה יותר מאוחר
בכך  ראו אחדים היהודים. נגד פעולה לדרכי הוראות מפיו לשמוע בשבוע, ראשון יום למחרת,

המחרת. ליום שעה לפי  נדחה הוא הרי לפוגרום להתכונן שצריכים פי על שאף פורתא נחמה

יהיו  ויטבסק שיהודי לגרום זה בכל היה לא אך נחמה, מעט שעה, חיי רק היה זה כל אך
רגועים.

כאן  לראות ורצה הדבר, אותו התמיה יצחק, יוסף ר' הצעיר לעילוי זו ידיעה הגיעה כאשר
בדבר  הבעלֿשםֿטוב הבטחת את היטב זכר הוא שכן מתקיימת, הבעלֿשםֿטוב של ברכתו את
חדשה, צרה צמחה כאן אך שנאסרו, ליהודים ביחס קויימה שאכן הבטחה הצפויה, הישועה

כולו. היהודי ולציבור

להודיע  רוצה היה ומצדו ישועה. תבוא זו מצרה גם כי שלימה באמונה אמנם האמין הוא
יישמר  שהדבר ציוה הבעלֿשםֿטוב הרי אך השבת, מנוחת תושבת שלא כדי העיר ליהודי כך על
גלוי. באופן שלו הקודש ורוח הבעלֿשםֿטוב אודות לדבר שיוכלו הזמן הגיע לא עדיין בסוד.

עם  וכן לאה, דבורה כלתו עם כך על דיבר הוא לשתוק. יצחק יוסף רבי אפוא, נאלץ,
בלבם. ביטחונם את לשמור עליהם היה אך בויטבסק, הנסתרים החסידים
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יצחק  יוסף ר' של ואמונתם לביטחונם ממשי בסיס יש אכן כי התברר קצר זמן תוך אך
להמונים  הקוראים הכנסיות צלצולי שוב נשמעו לפתע הקדוש. ברבם הנסתרים והחסידים

להתאסף.

ומעוררי  הנוגים לצלצולים בניגוד שמחה, ומבשרי חגיגיים הצלצולים היו הפעם אך
הקודמת. בפעם שהיו החלחלה 

שינוי. כאן קרה כי לעצמם לדמיין יכלו לא בבתיהם היהודים אלו? צלצולים מבטאים מה
עכשיו  יחל באמת כאשר חלפה, שהסכנה יחשבו למען רמייה מעשה אלא כאן אין כי סברו הם

רכושם. את ויבזזו יהרגום, אף ואולי יכום, עליהם, יתנפלו והגויים הפוגרום

המאורעות. וסדר הדברים פשר והתבררו מה זמן חלף

הוא  בויטבסק. שבת אותה ששבת היהודי, החוכר עטינגר, וולף זאב בעניין התערב ראשית
מסילות  במציאת העשיר וניסיונו המיוחדים וקשריו המיוחדת אישיותו ובכוח המושל לבית מיהר
היהודים. כלפי השטניות מזימותיו את לבטל המושל על השפיע – וליטא בפולין מושלים ללב

המדינה, יהודי בעיני נכבד מעמד לו לרכוש חייו הזדמנות לו ניתנת כי למושל הבהיר הוא
עירו.ובאמ  יהודי עם ולבביים אנושיים יחסים לקיים ישכיל אם הממשל, ראשי בעיני צעותם 

המושל  אל רץ הגיע מדברים הם עוד המושל. של יחסו בשינוי העיקרי הגורם היה  זה לא אך
מקראקא  נשלח הלה לויטבסק. בדרכו נמצא במדינה הבכירים הממשל מאישי אחד כי בהודעה
המושל  זקוק היה עתה סג"ל. אברהם ור' הקהילה ראשי של מאסרם פרשת את לחקור כדי
ידידות  קשרי מקיימת המגיעה האישיות כי שהתברר גם מה יושר. כמליץ עטינגר של לשרותו

עצמו. עטינגר עם ישנים

המרכזית. הממשלה נציג הבכיר לאיש ונכבדה חגיגית פנים קבלת לארגן המושל החליט מיד

מטעם  כרוזים יצאו בבד בד החגיגיים. צלצוליהם את הפעמונים צלצלו אפוא, כך, לשם,
את  לקבל כדי חג בלבוש לרחובות לצאת – יהודים ושאינם יהודים – לתושבים שקראו המושל

הבכיר. השר פני

לאישיות  הפנים קבלת את לארגן איך מיוחדות הוראות עם העיר על פשטו המושל של אנשיו
הם. דרכם לפי יהודים שאינם והן הם דרכם לפי היהודים הן חלק לקחת יוכלו בה החשובה

וההסתה  חגיגית. לבושים היו אשר עמך וסתם ופוליטיקאים בחיילים מלאים היו הרחובות
נמוגה. היהודים נגד

גדול  סכום איסוף של תכנית ועשיריה, הקהילה ראשי עם בשיתוף בינתיים, הכין עטינגר
היה  יכול שלא  מסג"ל שנדרשה ההלוואה במקום כהלוואה, הממשלה לצרכי להעמידו כסף של

לממשלה. לעזור מוכנים ויטבסק יהודי שאין העלילה הייתה בעקבותיה ואשר להעמידה

הראוי  בכבוד לקבל כוחו את בגאווה הפגין המושל הדר. ברוב התקיימה לשר הפנים קבלת
בכך. פעיל חלק נוטלים היהודים, כולל עירו, תושבי כל כאשר בכירה, ממשלתית אישיות פני את

עטינגר  כלפי מיוחדת הערכה ולאות האורח, לכבוד בארמונו חגיגי נשף המושל קיים בערב
לנשף. שהוזמן היחיד היהודי הוא היה
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רעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  מאושרים היו הם שלם, בלב הכבוד על מחלו ההזמנה, את קיבלו שלא היהודים, שאר
מצרה. שניצלו

התקיים  הבעלֿשםֿטוב שחזה מה כל כי שוב להיווכח שמחו ויטבסק וחסידי יצחק יוסף רבי
במלואו.

לאה. דבורה עם לנישואיו התכונן יצחק יוסף ורבי הרגיל, חייה למסלול שבה ויטבסק
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מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכלֿזאת נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּמׁש,

הּדרּגה  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים עם -ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,
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-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä øérOä Làø-ìr©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨
-ìëì íäérLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðår£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−§¨
çlLå øérOä Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²

:äøaãnä ézr Léà-ãéaáëåéìr øérOä àNðå §©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧©¨¦¬¨¨²
-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤

:øaãna øérOäâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤

:íL íçépäå Lãwäãëíéná BøNa-úà õçøå ©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ
äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³
ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå Búìr-úà¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:írä̈¨«
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ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה

éùéìùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëåéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈
å-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤

:äðçnäæëøérN | úàå úàhçä øt úàå ©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúør-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåçëñaëé íúà óøOäå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´
àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬

:äðçnä-ìàèëLãça íìBò úwçì íëì äúéäå ¤©©«£¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤
Lãçì øBNra éréáMäíëéúLôð-úà eprz Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À

øbä øbäå çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬
:íëëBúaìøäèì íëéìr øtëé äfä íBiá-ék §«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´

:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«
àì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáì-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤
úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáàâìøtëå ¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkä ìrå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

ãìéða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöô ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ(ל (טז, ƒ¿≈ƒ¿»

חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב

ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".

ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור ÈÙÏהעּלּוי ה'" ְְְִִֵֵֶַַַָָָƒ¿≈ָ

מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר

הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .BÓ‰a˙'ּביֹותר ְְֲֵֵֵֶ¿≈

éòéáøæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàâLéà £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬
î LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ
:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«

äíäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïrîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»
ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À
éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯

:íúBà ýåýéì íéîìLåícä-úà ïäkä ÷øæå §¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ
áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤

:ýåýéì ççéð çéøìæ-úà ãBò eçaæé-àìå §¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

(ynegd

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ

'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם: ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

ועניני  רׁשּות, לעניני ּבהם להׁשּתּמׁש ּגם מּתר א ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבקדּׁשה,

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים



iyiyרפ ,iying - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

éùéîççìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈

:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½
:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨®̈§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤
çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦

:øäèå áørä-ãr àîèåæèBøNáe ñaëé àì íàå §¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−
:Bðår àNðå õçøé àìôçéàýåýé øaãéå ´Ÿ¦§®̈§¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:íëéäìà ýåýé éðà íäìàâ-õøà äNrîk £¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤

äNrîëe eNrú àì da-ízáLé øLà íéøöî¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïrðk-õøà¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNrúãéètLî-úà ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©¯
øîLz éúwç-úàå eNrzýåýé éðà íäa úëìì e ©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàäéètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLàñ £¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã.288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

(ynegd ixe`ia itÎlr

Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆»»»»
Ì‰a ÈÁÂ(ה (יח, »«»∆

Ì‰a ˙eÓiL ‡Ï - Ì‰a ÈÁÂ(כהנים (תורת »«»∆…∆»»∆
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף

מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת

לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

éùéùåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−

:àåäñèéáà-úá EúBçà úåørEnà-úá Bà E ¦«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½
älâú àì õeç úãìBî Bà úéa úãìBî¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−

:ïúåørñéða-úa úåøràì Eza-úá Bà E ¤§¨¨«¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ
:äpä Eúåør ék ïúåør älâúñàéúåør §©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨¤§©̧

éáà úLà-úaéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåør älâúñáé-úBçà úåøréáààì E §©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ

éáà øàL älâú:àåä EñâéEnà-úBçà úåør §©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−
:àåä Enà øàL-ék älâú àìñãéúåør ´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«¤§©¬

éáà-éçà÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø £¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
:àåä EúãcñåèúLà älâú àì Eúlk úåør Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤

ða:dúåør älâú àì àåä Eñæè-úLà úåør ¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤
éçàéçà úåør älâú àì E:àåä Eñæéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬

-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
änæ äpä äøàL dúåør úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬

:àåäçéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå ¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯
:äéiça äéìr dúåørèéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´

:dúåør úBlâì áø÷ú àì dúàîèëúLà-ìàå ª§¨®̈´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ
:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîr£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨¨«

àëìlçú àìå Cìnì øéáräì ïzú-àì Erøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

¯¯ˆÏ Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â(יח יפרׂש(יח, "ּבכאן ¿ƒ»∆¬…»…ƒ»ƒ¿…ְְֵָָ

את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ



רפי xihtn ,iriay - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ההלכה ּדר א)לפי נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַָָ

éòéáùáëäMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®
:àåä äárBzâëEzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe «¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−

äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå dá-äàîèì§¨§¨®̈§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²
:àeä ìáz dráøìãëék älà-ìëa eànhz-ìà §¦§−̈¤¬¤«©¦©§−§¨¥®¤¦³

çlLî éðà-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©
:íëéðtîäëäéìr dðår ã÷ôàå õøàä àîèzå ¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨

:äéáLé-úà õøàä à÷zååëízà ízøîLe ©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨§©§¤´©¤À
ìå éètLî-úàå éúwç-úàìkî eNrú à ¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½¦¬Ÿ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«
æë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ékõøàä ¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤

:õøàä àîèzå íëéðôì øLàçëàé÷ú-àìå £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³
äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²

:íëéðôì øLà éBbä-úàèëäNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦ µ¨£¤´©«£¤½
úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä ìkî¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−

:ínr áøwîìézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧
íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî úBNr£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½

:íëéäìà ýåýé éðà íäa eànhú àìåttt §¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîçëíëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷ øLàk dúàèëék Ÿ®̈©«£¤¬¨¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ

eúøëðå älàä úárBzä ìkî äNré øLà-ìk̈£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²
:ínr áøwî úNòä úBLôpäì-úà ízøîLe ©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤

øLà úárBzä úBwçî úBNr ézìáì ézøîLî¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´
ýåýé éðà íäa eànhú àìå íëéðôì eNrð©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàttt ¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ(כב (טז, ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»

ּבלי  ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,

על מכּפר .‰Ú·¯‰הּׂשעיר . הרי Ì˙BÚ("ונׂשא ולא ,(" ְִֵַַַָ»¬≈»ְָָ¬…»ְֲֵֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). יכּפר ‰‡„Ìרק הּזה ("ּבּיֹום ְִִֵַַַַַָ»»»ְֵֶַַַ

ÌÎÈÏÚּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ¬≈∆ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רפב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåî-éøçà úøèôä

ú"åîùìåè ÷øô ñåîò

èæéða éì ízà íéiLë éðáë àBìä£´¦§¥Áª«¦¦̧©¤¬¦²§¥¬
ìûøNé-úà àBìä ýåýé-íàð ìûøNé¦§¨¥−§ª§Ÿ̈®£´¤¦§¨¥À

ìôe íéøöî õøàî éúéìräíéizL ¤«¡¥̧¦Æ¥¤´¤¦§©½¦§¦§¦¦¬
:øéwî íøàå øBzôkîç| éðér äpä ¦©§−©«£¨¬¦¦«¦¥º¥¥´

äàhçä äëìîna ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¨¨Æ©«©¨½̈
äîãàä éðt ìrî dúà ézãîLäå§¦§©§¦´Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®
úéa-úà ãéîLà ãéîLä àì ék ñôà¤À¤¦Â´Ÿ©§¥¬©§¦²¤¥¬

:ýåýé-íàð á÷réèäeöî éëðà äpä-ék ©«£−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«¦¥³¨«Ÿ¦Æ§©¤½
ìûøNé úéa-úà íéBbä-ìëá éúBòðäå©«£¦«¦¬§¨©¦−¤¥´¦§¨¥®
øBøö ìBté-àìå äøáka rBðé øLàk©«£¤³¦¸©Æ©§¨½̈§«Ÿ¦¬§−

:õøàéénr éàhç ìk eúeîé áøça ¨«¤©¤´¤¨½−Ÿ©¨¥´©¦®
eðéãra íéc÷úå Lébú-àì íéøîàä̈«Ÿ§¦À«Ÿ©¦¯§©§¦²©«£¥−

:ärøäàéúkñ-úà íé÷à àeää íBia ¨«¨¨«©´©½¨¦²¤ª©¬
ïäéöøt-úà ézøãâå úìôpä ãéåc̈¦−©Ÿ¤®¤§¨«©§¦´¤¦§¥¤À

`xenl iy
(æ,éì ízà íéiLë éðáëúeãáò íäéðBãàì íéãáò íäL íéiLek éða Bîk ¦§¥ª¦¦©¤¦§§¥¦¦¤¥£¨¦©£¥¤©§

.íìBò éîé ìk éì íéãáò ízà ïk ,íìBòõøàî éúéìòä ìàøNé úà àìä ¨¥©¤£¨¦¦¨§¥¨£Ÿ¤¦§¨¥¤¡¥¦¥¤¤
,íéøöîéì ízà ïëì ,íéãáò úéaî íéøöî õøàî íëúà éúéìòä éøäL ¦§©¦¤£¥¤¡¥¦¤§¤¥¤¤¦§©¦¦¥£¨¦¨¥©¤¦

.íéãáòììôe,øéwî íøàå øBzôkî íéizLìtä úà äìòà éëåíézL ©£¨¦§¦§¦¦¦©§©£¨¦¦§¦©£¤¤©§¦§¦

ìt õøàî eìâå øBzôkî íàöBnLíézL ¤¨¨¦©§§¨¥¤¤§¦§¦

íúBà äìòà éëå ,íéøçà úBîB÷îì¦§£¥¦§¦©£¤¨

.íúeìb íB÷nî,øéwî íøàåàaLëe ¦§¨¨©£¨¦¦§¤¨

"øé÷"ì íøà úà äìâäå øeMà Cìî¤¤©§¦§¨¤£¨§¦

(h,fh aÎmiklna aezky enk)éëå ,§¦

ìéàBä ,øîBì äöøå .íMî íúBà äìòà©£¤¨¦¨§¨¨©¦

úøçà änàì äNòà àìå éúéNò àìå§Ÿ¨¦¦§Ÿ¤¡¤§ª¨©¤¤

ízà íééeð÷ ïëì ,íënò éúéNòL éôk§¦¤¨¦¦¦¨¤¨¥§¦©¤

.íéãáòì éì(çäëìîna ¦©£¨¦©©§¨¨
,äàhçä.íéøôà ìL úeëìnä àéä ©©¨¨¦©©§¤¤§©¦

,á÷òé úéa úààì íòä ïBîä úà ¤¥©£Ÿ¤£¨¨Ÿ

ãáìa äëeìnä úà àlà ,éøîâì ãéîLà©§¦§©§¥¤¨¤©§¨¦§©

.ãéîLà(è,éúBòðäålîäòðä ïBL ©§¦©£¦¦¦§£¨¨

.ãeðãðå,äøákaúãøôäì äôð ïéî §¦§©§¨¨¦¨¨§©§¨©

.ähçä éøébøbî úìñôe øôòàìå ¨¨§Ÿ¤¦©§¦¥©¦¨§Ÿ
,õøà øBøö ìBtéähçä éøébøbL ¦§¨¤¤©§¦¥©¦¨

éá÷pî äáò àeäL øBøö ïëå íéáBhä©¦§¥§¤¨¤¦¦§¥

eòòBðúé ïk .õøàì íéìôBð íðéà äøákä©§¨¨¥¨§¦¨¨¤¥¦§£

eìté àìå ,íéBbä ìëa eìèìèéå ìàøNé¦§¨¥¦ª§§§¨©¦§Ÿ¦§

íéîBcä íäaL íéàhç àlà õøàì̈¨¤¤¨©¨¦¤¨¤©¦

.úìñôìå øôòì(é,Lébú àìàì §¨¨§¦§Ÿ¤Ÿ©¦Ÿ

.áø÷úz,íéc÷úå.øäîz àìå ¦§¨¥§©§¦§Ÿ§©¥

,eðéãòaíéøîBà íäL ,eðéNòî ãòa ©£¥§©©£¥¤¥§¦

.íìBòa àeä äø÷î(àéíBia ¦§¤¨¨©
,àeää.älàbä íBéaúkñ úà ©§©§ª¨¤ª©
,ãéåc"äkñ" úàø÷ðå .ãåc úeëìî úà ¨¦¤©§¨¦§¦§¥ª¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, הנה קראתיו היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומ"ש בהנוגע לשיעוריו אשר אין לו פה להשיב כו', הנה אפילו את"ל 
שצודק הוא בכל הסיבות שפורטם במכתבו, הנה ידוע פסק תוה"ק אשר אף שאונס רחמנא פטרי', הנה 
כמאן דעביד לא אמרינן, ובפרט כיון שעל פשעים תכסה אהבה, וידוע הערמת הקלוגינקער כפתגם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הנה גם סיבות הנ"ל טעונים בדיקה, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא בל יחסר המזג.

בנועם קבלתי ברכתו וכהבטחת הקב"ה הנה כל המברך יתברך, ויחוג הוא וכל ב"ב שיחיו את 
חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה בכשרות ובשמחה ויבשר טובות אודות כל אלו הנזכרים 

במכתבו.

בברכת החג.
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יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1106:0408:4808:4409:2409:2010:3110:2813:1313:1219:1119:1519:3719:4218:5419:52באר שבע )ק(

06:0806:0108:4608:4109:2209:1810:2910:2613:1213:1119:1419:1919:3919:4318:4519:54חיפה )ק(

06:0906:0208:4608:4109:2209:1810:2910:2613:1113:1019:1419:1819:3619:4118:3819:52ירושלים )ק(

06:1006:0308:4808:4309:2309:1910:3110:2713:1313:1219:1119:1619:3819:4318:5319:54תל אביב )ק(

06:0105:5008:3708:2909:2609:2010:3710:3213:2913:2819:4819:5720:2320:3319:3720:48אוסטריה, וינה )ק(

06:4806:5408:5508:5709:3209:3410:2910:3012:5012:4917:5217:4418:1918:1217:2618:23אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:0705:5608:4308:3509:3009:2410:4010:3613:3113:3019:4719:5520:2120:3019:3620:44אוקראינה, אודסה )ק(

05:3605:2508:1108:0309:0008:5410:1110:0713:0313:0219:2219:3019:5720:0619:1120:21אוקראינה, דונייצק )ק(

05:4605:3508:2108:1309:1109:0510:2210:1713:1413:1319:3419:4220:0920:1919:2320:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:0805:5608:4208:3409:3509:2810:4610:4213:4013:3920:0320:1220:4020:5019:5221:06אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:0105:4808:3408:2609:2709:2110:3910:3413:3213:3219:5620:0520:3320:4319:4620:59אוקראינה, קייב )ק(

05:5905:5408:3608:3209:0909:0610:1510:1212:5412:5318:4518:4819:1019:1318:2819:23איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:3506:2409:1109:0409:5709:5111:0711:0313:5713:5620:1420:2220:4520:5420:0021:07איטליה, מילאנו )ק(

06:1006:0908:4108:4009:1009:0910:1210:1112:4412:4318:1718:1518:3918:3817:5818:47אקוואדור, קיטו )ח(

07:1907:2309:2909:3010:0410:0611:0211:0213:2313:2218:2818:2118:5518:4818:0318:58ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:1808:2410:2110:2310:5911:0211:5611:5714:1514:1419:1119:0219:4119:3318:4619:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:2706:1809:0408:5809:4409:4010:5310:4913:3913:3919:4619:5220:1620:2219:3320:34ארה״ב, בולטימור )ק(

06:1406:0508:5108:4509:3309:2810:4210:3813:2913:2819:3719:4420:0820:1519:2420:27ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:1406:0608:5208:4609:3309:2810:4210:3813:2913:2919:3819:4420:0820:1519:2520:28ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:4806:3909:2509:1910:0810:0311:1711:1314:0514:0520:1620:2320:4820:5520:0421:08ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5206:4609:3009:2610:0510:0111:1211:0913:5313:5219:5119:5420:1620:2019:3520:31ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1906:1208:5608:5209:3309:2910:4110:3813:2413:2319:2519:3019:5219:5719:1120:09ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5606:5109:3309:2910:0610:0311:1211:1013:5213:5219:4519:4820:1020:1419:3020:24ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0906:0008:4608:4009:2809:2310:3710:3413:2513:2419:3419:4120:0520:1219:2120:25ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3806:3009:1609:1009:5709:5211:0611:0213:5313:5220:0120:0720:3220:3819:4820:51ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:0705:5808:4408:3809:2709:2210:3610:3213:2413:2319:3419:4020:0520:1219:2120:25ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4106:4309:0509:0409:3509:3510:3510:3513:0213:0118:2318:1918:4618:4218:0218:52בוליביה, לה-פס )ח(

06:4306:3109:1709:0710:1110:0411:2311:1814:1714:1620:4220:5221:2021:3120:3221:47בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:4406:3209:1809:0910:1110:0511:2311:1814:1714:1720:4120:5121:1921:3020:3121:45בלגיה, בריסל )ק(

06:2106:2408:4008:4109:1209:1210:1110:1112:3612:3517:5517:5018:1518:1117:2918:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0906:1108:2808:2808:5909:0009:5909:5912:2412:2317:4017:3518:0417:5917:1818:09ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:0105:4808:3408:2509:2909:2210:4110:3613:3513:3520:0220:1220:3920:5019:5421:06בריטניה, לונדון )ק(

06:0505:5108:3608:2609:3509:2810:4810:4213:4413:4420:1320:2420:5421:0620:0721:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:0505:5208:3708:2709:3409:2710:4610:4113:4113:4120:1020:2120:4821:0019:5921:16גרמניה, ברלין )ק(

06:2906:1709:0308:5409:5509:4811:0711:0214:0013:5920:2220:3220:5921:1020:1221:25גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:2406:2708:4108:4209:1309:1410:1210:1312:3712:3617:5617:5018:1418:0917:2718:19דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2006:1608:5608:5309:2709:2410:3210:3013:1013:0918:5618:5819:2019:2218:4019:32הודו, מומבאי )ח(

06:1706:1208:5208:4909:2309:2110:2810:2613:0613:0518:5218:5419:1619:1818:3519:27הודו, פונה )ח(

05:5205:4108:2708:1909:1609:1010:2610:2213:1813:1719:3619:4420:1020:2019:2520:34הונגריה, בודפשט )ק(

05:1905:1007:5607:5008:3708:3209:4609:4312:3312:3318:4218:4819:1319:2018:2919:32טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4706:3909:2509:1910:0409:5911:1211:0913:5813:5720:0320:0820:3220:3819:4920:50יוון, אתונה )ק(



רפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי־מות - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1406:0308:4908:4209:3709:3110:4810:4313:3813:3819:5620:0420:3020:3919:4520:54מולדובה, קישינב )ק(

06:1706:1208:5308:5009:2409:2110:2910:2713:0713:0618:5418:5619:1819:2018:3819:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:0707:1509:0409:0709:4609:4910:4210:4312:5912:5817:5117:4018:2318:1317:2418:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3705:3208:1508:1108:4808:4509:5509:5212:3512:3518:3018:3318:5518:5918:1419:09נפאל, קטמנדו )ח(

05:3405:2608:1108:0608:5208:4710:0109:5712:4712:4718:5419:0019:2419:3118:3919:43סין, בייג'ין )ח(

07:0006:5809:3109:3010:0009:5911:0311:0113:3513:3319:0919:0719:3119:3018:5019:39סינגפור, סינגפור )ח(

05:3505:2208:0707:5809:0308:5610:1610:1113:1113:1019:3719:4820:1720:2819:2820:45פולין, ורשא )ק(

06:1306:1408:3908:3909:0909:0810:1010:0912:3812:3718:0217:5918:2518:2217:4118:31פרו, לימה )ח(

06:5206:4109:2809:2110:1410:0811:2411:2014:1414:1420:3020:3821:0321:1220:1821:26צרפת, ליאון )ק(

06:5606:4509:3109:2310:2110:1511:3311:2814:2514:2420:4720:5621:2121:3120:3521:46צרפת, פריז )ק(

05:4905:4708:2108:2008:5008:4909:5409:5212:2612:2518:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

06:3106:2209:0809:0209:5209:4711:0210:5813:5113:5020:0620:1320:3620:4319:5120:57קנדה, טורונטו )ק(

06:0505:5508:4208:3409:2809:2210:3810:3413:2813:2719:4419:5220:1720:2519:3220:39קנדה, מונטריאול )ק(

06:1106:0408:4908:4409:2609:2210:3410:3113:1813:1719:1919:2419:4719:5219:0520:04קפריסין, לרנקה )ק(

05:4905:3508:1908:0809:2109:1310:3410:2813:3113:3120:0420:1520:4620:5919:5521:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:2005:0607:4907:3608:5308:4510:0710:0113:0513:0519:4319:5520:2320:3619:3220:55רוסיה, מוסקבה )ח(

05:3005:1908:0507:5808:5408:4710:0410:0012:5512:5519:1319:2119:4719:5619:0220:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:3406:2309:1009:0209:5809:5211:0911:0414:0013:5920:2220:3120:5221:0220:0721:16שוויץ, ציריך )ק(

06:0406:0108:3908:3609:0909:0710:1310:1112:4912:4818:3218:3318:5518:5618:1419:05תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

ycew zay axre gqt ly oexg`Îiriay axrl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש). שבת ערב השני, היום עבור גם הראשון החג בערב (נותנים

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

gqt ly oexg`Îiriay lil axr

ערב  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
שבת־קודש.

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

שהחיינו. מברכין אין

ycew zay axr

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן זמן לאחר להדליק אופן בשום אסור
זה.

חדשה  אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש
מצית). או (גפרור

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

עירוב תבשילין

ycew zay axre gqt ly oexg`Îiriay axrl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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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

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה

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

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

Internet: www.DvarMalchus.Org :להורדת הקבצים

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il  :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Dvar  Malchus
Issue # 00831
17/04/2022

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמרים
	ד"ה והניף ידו על הנהר ה'תשי"א
	ד"ה ונחה עליו רוח הוי' ה'תשכ"ה

	התוועדויות
	שביעי של פסח ה'תשי"א
	אחרון של פסח ה'תשי"א
	שביעי של פסח ה'תשכ"ה
	אחרון של פסח ה'תשכ"ה

	לקוטי שיחות - כרך יז
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	גמרא - מסכת סוטה
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת יבמות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	ספר המאמרים  - המשך תער"ב
	ספר המאמרים - אידיש
	ספר השיחות - ה'תש"ה בלה"ק
	ספר הזכרונות
	אגרות קודש- כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



