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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  כ"ב אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על הפ"נ ששלח לי, הנה כשהייתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

הזכרתיו להמצטרך לו ובטח מעורר ר"ר עליו ועל זוגתו שיהי' בריא אולם ובמנוחת הנפש ומנוחת הגוף, 

ובפרט שכפי שכותב הנה יש בידו מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בברכתו הק' להסתדר בסדר חיים טובים.

במכתבו כותב כי סובל ממיחוש - ואינו כותב מה המיחוש - אבל עלול הוא בכל רגע להתקפת 

לב רצינית כו' ח"ו )לדעתי הנה אין הדבר כן ומגזם ביותר - אחרי בקשת סליחתו -( ואשר מחיצה של 

ברזל מפסקת והתפלה והצדקה שלו לא פעלו וכו'.

בטח מבין גם הוא בעצמו שאין זה אלא דמיונות בלבד, כי אפילו אם היתה מחיצה של ברזל, 

הרי הובטחנו מרז"ל בפשיטות שאין אפילו מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, וכן 

מה שכותב שהתפלה והעיקר הצדקה שמחלק לא פעלו, הנה ראיתי בספר קטן ותנ"ך שמו וכתוב שם 

)מלאכי ג, י( אשר הקב"ה אומר, בחנוני נא בזאת - במצות צדקה, שבאם רק יתנו צדקה, אזי והריקותי 

לכם ברכה וגו' וכן הוא גם בנוגע לתפלה, כמבואר במקומות הרבה בדברי רז"ל.

ועיקר הדבר הוא כמבואר בספרי החסידות, אשר זהו אחת מעצת היצה"ר להפיל את האדם 

בענין של עצבות, ומה אם בעצבות שהיא ממילי דשמיא צריך להזהר ביותר ובפרט - עצבות הבאה 

ממקום אחר שאין דבר גרוע מזה.

יחזק בטחונו בתוקף במה שמאמינים כל בני ישראל אפילו הקל שבקלים אשר הקב"ה הוא 

לא רק בורא העולם אלא גם מנהיגו ולא רק באז ומקדם אלא מנהיגו בכל יום ובכל עת ושעה, ולא רק 

את העולם גדול אלא גם את כל עניניו של העולם קטן הוא האדם, והקב"ה שהוא תכלית הטוב, בטח 

סוכ"ס יראה גם לעיני בשר שיהי' הכל לטוב גם בטוב הנגלה, אלא שצריך לחיזוק ההתקשרות באלקים 

חיים ע"י קביעות עתים בתורת חיים ע"י עבודת התפלה שבזה הוא גומל חסד לנפש חי' וחיזוק בקיום 

המצות וכללותה מצות הצדקה כן צדקה לחיים.

והיינו  ברוחניות  מצבו  מהטבת  וכן  בגשמיות  מצבו  מהטבת  יודיעני  הקרוב  בעתיד  אשר  אקוה 

שבטלו כל המחשבות מן הפסק המחיצה כו' וכו' וישתדל ויתחזק בקיום ציווי הקב"ה עבדו את ה' בשמחה.

מצו"פ השיחה מל"ג בעומר שה"ל לא כבר, ויתעמק בה.

המחכה לבשו"ט.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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,jzelrda zyxt zay .c"qa
*h"kyz'd oeiq `"k

E˙BÏÚ‰a הּנרֹות ּב'לּקּוטי 1את ואיתא , ¿«¬¿ְְִִֵֵֶַָ

ּכמֹו2ּתֹורה' הּנׁשמֹות הם ּדנרֹות ְְְֵֵַָָ

הּנרֹות 3ׁשּכתּוב  [וז' אדם נׁשמת הוי' נר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

ה', ּבעבֹודת יׂשראל ּבני סּוגי ז' הם ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָּדהמנֹורה

ויׁש (חסד) ּכּמים מׁשּו מאהבה עֹובד ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָיׁש

ּומבאר  וכּו']. (ּגבּורה) אׁש ּכרׁשפי ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָמאהבה

וידּבר  הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו מהר"ׁש ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָאדמֹו"ר

מאה  לפני ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבהעלֹות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָגֹו'

ּכמאמר 4ׁשנה  הּוא נרֹות נקראים ׁשהּנׁשמֹות ּדזה , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ז"ל  ונר5רּבֹותינּו ּביד נרי לאדם הּקּב"ה אמר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּדכתיב  הּתֹורה, זֹו ּביד נרי מצוה 6ּבידי, נר ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

ּדכתיב  הּנפׁש, זֹו ּבידי ונר אֹור. הוי'3ותֹורה נר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

את  מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת אם אדם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנׁשמת

.נר את מכּבה אני נרי את ּכּבית ואם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנר

נרֹות  נקראים ׁשהּנׁשמֹות זה הרי להבין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוצרי

ולּמה  אדם), נׁשמת הוי' (נר ּבּקרא מפרׁש ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹהּוא

ונר ּביד נרי הּמדרׁש ּדברי את ּבּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמביא

נר נאמר ּדבּפסּוק להבין, צרי ּגם ied'ּבידי. ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָ£¨¨
ּובּמדרׁש הוי', נר היא ׁשהּנׁשמה אדם, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנׁשמת

(ּדהאדם) נר היא ׁשהּנׁשמה אֹומר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּנ"ל

(ּדהּקּב"ה). נרי היא ְְִִֵַַָָָוהּתֹורה

ּבכּמה LÈÂב) הּמבאר ּבהקּדים זה לבאר ¿≈ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּנרֹות 7מקֹומֹות  את ּבהעלֹות ּדענין ְְְְְֲִֵֶַַַ
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ב  לאור יצא (*`"ypz ± oeiq e"h qxhpew נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של מאסרו התחלת יום סיון, ט"ו עם "בקשר ,

ה'תנש"א". סיון, טו בהעלותך, ג' . . תרפ"ז* ב.1)בשנת ח, (בהעלותך) הנרות 2)פרשתנו את בהעלותך רד"ה פרשתנו

ג). כז.3)(כט, כ, בהעלותך 4)משלי ד"ה גם וראה ואילך. ריד ע' תרכ"ט בסה"מ נדפס – (תשכ"ט) זה מאמר אמירת משנת

ואילך). שלו ע' תרע"ח (סה"מ ד.5)תרע"ח פ"ד, כג.6)דב"ר ו, (ע'7)משלי הנרות את בהעלותך ד"ה פרשתנו אוה"ת

תרפ"ט  הבית תורת זאת ד"ה גם וראה ואילך). 127 (ע' ה'ש"ת ואילך). תעג (ע' עטר"ת בסה"מ זה ד"ה שלב). ע' שם שכז.

ובכ"מ. ואילך). 164 ע' תרפ"ט (סה"מ ואילך פ"ב

תהי' שעי"ז בכדי זריעה, הי' שהמאסר נתגלה תמוז די"ב הגאולה שלאחרי ,40 ובהערה שעא ס"ע לקמן וראה (*

המעיינות. בהפצת והוספה בריבוי צמיחה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ובמקדש במשכן המנורה נרות את להדליק המצוה על

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a1‡˙È‡Â Bz¯‰'מובא , ÈËewÏ'a2 ספר ¿«¬¿∆«≈¿ƒ»¿ƒ≈»
על  הזקן אדמו"ר של חסידות ויקראֿבמדברֿדברים מאמרי ≈¿B¯c˙החומשים

המשמעות  הדברים לפי של ‰BÓLp˙הפנימית Ì‰ ישראל בני BÓkשל ≈«¿»¿
·e˙kL3Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ∆»≈¬»»ƒ¿«»»

שהנשמה  לנר הרי שבע [ÊÂ'נמשלה ¿
Ì‰ ‰¯BÓ‰c ˙B¯p‰ כנגד'Ê «≈¿«¿»≈

,'‰ ˙„B·Úa Ï‡¯NÈ Èa È‚eÒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬«
CeLÓ ‰·‰‡Ó „·BÚ LÈ≈≈≈«¬»»

ÌÈnk להיות טבעם שהמים כשם ««ƒ
ונמשכים  העובד זורמים כך ונשפעים,

זה  מסוג מאהבה ה' משיכה את מרגיש

לאלוקות  הנפש ∆∆(ÒÁ„והשתפכות
החסד  למידת שייכות הללו והתחושות

LÈÂושופעת שנמשכת  שעובד ) מי ¿≈
ה' ‡Lאת ÈÙL¯k ‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ¿≈≈

ותחושה  עז צימאון כלות מתוך של

ומכלה  שבוערת אש כמו הנפש

‰¯e·b) שייכות הללו והתחושות ¿»
הגבורה  eÎÂ'למידת הלאה ) וכן ¿

בע  נוספים מתוך אופנים ה' בודת

המידות  לשאר ששייכות ].תחושות
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«¬»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ
˙‡ E˙BÏÚ‰a 'B‚ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«¬¿∆
‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL ,˙B¯p‰«≈∆∆¡«ƒ¿≈≈»

‰L4, בשנת זה מאמר אמירת מעת »»
היינו  תרכ"ט,תשכ"ט, ∆¿Êc‰בשנת

‡e‰ ˙B¯ ÌÈ‡¯˜ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók5 במדרש ¿«¬»«≈«

È¯ Ì„‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡ הנר »««»»¿»»≈ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  ¿«¿E„Èaנמצא של

האדם  נמצא E¯Âביד האדם של הנר ¿≈¿
È„Èa,הקדושֿברוךֿהוא È¯ביד ¿»ƒ≈ƒ
E„Èa ביד הקדושֿברוךֿהוא של נרו ¿»¿

È˙Îc·האדם  ,‰¯Bz‰ BÊ6È„Èa E¯Â .¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk «»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿¿»ƒ
ביד  האדם של ‰ÈÂ'הקדושֿברוךֿהוא נרו ¯ ·È˙Îc ,LÙp‰ BÊ«∆∆ƒ¿ƒ≈¬»»
,Ì„‡ ˙ÓL לאדם ואומר ממשיך ‡˙והקדושֿברוךֿהוא z¯ÓL Ì‡ ƒ¿«»»ƒ»«¿»∆

È¯ התורה את שומר האדם E¯אם ˙‡ ¯nLÓ È‡ הקדושֿברוךֿהוא ≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿
האדם, של נשמתו את Ì‡Â¿ƒשומר

˙‡ ‰aÎÓ È‡ È¯ ˙‡ ˙Èakƒƒ»∆≈ƒ¬ƒ¿«∆∆
.E¯≈¿

‰Ê È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆
‡e‰ ˙B¯ ÌÈ‡¯˜ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ≈

‡¯wa L¯ÙÓ שבמקרא בפסוק ¿…»«¿»
‰nÏÂ ,(Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯)≈¬»»ƒ¿«»»¿»»

מה  מהר"ש È·Ó‡לשם אדמו"ר ≈ƒ
¯Ó‡na גםL¯„n‰ È¯·c ˙‡ ««¬»∆ƒ¿≈«ƒ¿»

È„Èa E¯Â E„Èa È¯ מה כלומר, ≈ƒ¿»¿¿≈¿¿»ƒ
לגבי  הפסוק על המדרש דברי מוסיפים

במאמר?. המבואר הנושא

˜eÒt·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿«»
,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ¯Ó‡∆¡«≈¬»»ƒ¿«»»
,'ÈÂ‰ ¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈¬»»
¯ÓB‡ Ï"p‰ L¯„n·e«ƒ¿»««≈
(Ì„‡‰c) E¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ≈¿¿»»»
(‰"aw‰c) È¯ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â¿«»ƒ≈ƒ¿«»»
אין  שלכאורה בלבד זו לא כן ואם

על  ותוספת חידוש המדרש בדברי

לנר  הנשמה בין ההשוואה כי הפסוק

שקיימת  אלא בפסוק, מופיעה כבר

הנשמה  בפסוק כי ביניהם סתירה

של  הנר היינו הוי'", "נר נקראת

במדרש  ואילו הקדושֿברוךֿהוא

של  הנר היינו "נרך", נקראת הנשמה

האדם!.

ÌÈc˜‰a ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (·¿≈¿»≈∆¿«¿ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰7 «¿…»¿«»¿

ּד החסידות E˙BÏÚ‰aבתורת ÔÈÚ¿ƒ¿«¿«¬¿
˙B¯p‰ הפנימית לפי ‡˙ המשמעות ∆«≈
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כללי מפתח  

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

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

   "ה בהעלותך את הנרותמאמר ד  )ג

 ה   .......................   ט"כה'תש ,סיון א"כ, בהעלותך"פ ש

 חי  ....  ה'תשכ"טסיון,  א"כ, בהעלותךשיחת ש"פ   )ד

  כט  ...........  גיך כר פרשת בהעלותךת שיחו- יטלקו  )ה

 ה"ח"ג הרהרה ק"כל הרותה על חקיצ ויל ילקוט  )ו

 הל  ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 חל  .........  פרשת בהעלותך –משיח אולה וילקוט ג  )ז

 טל  ....  פרשת בהעלותךלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ח

 עה  ..........  פרשת בהעלותךלשבוע ם ליהתעורי יש  )ט

   )מוגה(א ינפר התבסרים שיעו  )י

 עו  .................................  פרשת בהעלותךלשבוע  

 פה  ........  פרשת בהעלותךלשבוע  "םוי םויה"ח ול  )יא

 חפ  .........................  ם"בברמ ןוילע תימיו הלכה  )יב

 שיעורי רמב"ם

 צא  ......  פרשת בהעלותךלשבוע ליום  ג' פרקים –  )יג

 מזק   ....  פרשת בהעלותךלשבוע יום לאחד  פרק –  )יד

 חקס  ...... פרשת בהעלותךלשבוע ות וצספר המ –  )טו

   יםנביאים וכתוב  )טז

 עק  ........................................  גפרק  דניאל ,לופרק  הירמי

  ת/מעילהכריתוסכת מ – ותנימש  )יז

 עבק  .................................................  תיקהור ביא

 פק  .......................................... המגיל מסכת עקביעין   )יח

  םעם ביאורי שבתמסכת   )יט

 פבק  ...........................................  טצף עד ד צגמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   יםהערות וציונ עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 יר  ....................................................  ן"ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  )כא

  יבר  ...............................  קןזה מו"ראד ח רב יומיי לולפ

   בהעלותך את הנרות [ב] התור לקוטי  )כב

 ידר  .................................................  קןהז ו"ראדמ 

   ייםרת חתו  )כג

 כר  ...............................................  עימצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כד

 כר  .........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה

   "ברלתורת שמואל ת  )כה

 כדר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ההעבודקונטרס   )כו

 כדר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כז

 כור  .............................................  יי''צהרר מו'ו'מאד

  ק"להב גש"ת- "בשתות ה'חפר השיס  )כח

 טכר  ............................................  'צ'ימוהרי אדמו''ר

 לאר  ...........................................יחק פר נותזכרוה ספר  )כט

  קודש  ותרגא  )ל

 לדר  ......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רלה  ................................  יאה בציבורלקר חומש  )לא

 מגר  .................  קודש- בתש נחתלמ התורה הקריא  )לב

 מהר  .........................  בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לג

 מור  .................  פרשת בהעלותךלשבוע זמנים  לוח  )לד

 מזר  ............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   )לה



h"kyz'dו ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

ּבהם  ׁשּיהיה הּנׁשמֹות את מעֹורר ׁשאהרן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּוא

ּבעצמּות  ליּכלל ועד למעלה, לעלֹות ְְְְְֲִֵַַַַָָָָהרצֹון

טבע  הּוא זה ּדרצֹון והגם ְֲֵֶֶַַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף.

ּבּתניא  וכּמבאר ׁשהּנׁשמֹות 8ּדהּנׁשמה, ּדהּטעם , ְְְְְְְֶַַַַַַַַָָָָָֹ

טבעֹו ׁשהּנר ּכמֹו ּכי הּוא, נרֹות, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָנקראים

האׁש (ּביסֹוד ּבׁשרׁשֹו ולידבק למעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלעלֹות

ׁשּתחת  היא 9הּכללי הּנׁשמה ּכן הּירח) ּגלּגל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּבמקֹור  להּכלל למעלה לעלֹות הרצֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבטבע

את  יעלה ׁשאהרן צרי מּכלֿמקֹום ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻחּצבה,

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּכי (הּנׁשמֹות), ְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּנרֹות

הרצֹוא  טבע מתעּלם ּבּגּוף, והתלּבׁשּותּה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלמּטה

ּבּדרּוׁשים  ּבארּכה וכּמבאר ּדמהּטעמים 7ׁשּבּה. , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

אדם, זרע נקראים ּדאצילּות ׁשהּנׁשמֹות זה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָעל

זרע  נקראים ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָוהּנׁשמֹות

ּגם 10ּבהמה  ּדאצילּות, הּנׁשמֹות ּכי הּוא, , ְְֲִִֵַַַָָ

ׁשּבהם  והעלּיה הרצֹוא טבע למּטה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבירידתם

רּוח  ׁשם על אדם ּבׁשם נקראים ולכן ּבגּלּוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָהּוא

למעלה  היא העֹולה והּנׁשמֹות 11האדם , ְְְְִַַָָָָָָָ

הּנׁשמֹות  רב (ׁשהם ),12ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

הן  ּבּגּוף, ּומתלּבׁשֹות למּטה יֹורדֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָּכׁשהן

הּגׁשמי, הּזה עֹולם ועניני הּגּוף אחר ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָנמׁשכֹות

הּבהמה  רּוח ׁשם על ּבהמה ּבׁשם נקראים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָולכן

למּטה  היא היא 11הּיֹורדת אהרן ׁשל ועבֹודתֹו . ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיׁשנֹו והעלּיה הרצֹוא טבע את ּולגּלֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָלעֹורר

ּבהעלֹות ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבּנׁשמֹות ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָּגם

ּבגּל יהיה ׁשּבהם העלּיה ׁשּטבע הּנרֹות, ּוי.את ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

¯‡·Óe הּנרֹות 13ּבדרּוׁשים ׁשהעלאת ּדהּטעם , ¿…»ְְֲִִֵֶַַַַַַָ

והעלּיה  הרצֹוא טבע ְֲִִֶַָָָָ[ּגּלּוי

ּבאהרן  ּכי ּדוקא, אהרן עלֿידי הּוא ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹּדהּנׁשמֹות]
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פי"ט.8) ה"י.9)ריש פ"ג יסוה"ת הל' ובכ"מ.10)רמב"ם משפטים. ר"פ תו"א וראה כו. לא, כא.11)ירמי' ג, קהלת

עלי'12) בני הן דאצילות נשמות כי שבדורותינו, הנשמות כל כמעט דבי"ע) (נשמות "שהם שם תו"א מועטים ראה שהם

הראשונים". בדורות אפילו תעדֿו).13)כו' (ע' שם עטר"ת סה"מ שלב). ע' שם ואילך. שכז (ס"ע שם פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הדברים  Ì‰aשל ‰È‰iL ˙BÓLp‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ Ô¯‰‡L ‡e‰∆«¬…¿≈∆«¿»∆ƒ¿∆»∆

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa ÏÏkÈÏ „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔBˆ¯‰»»«¬¿«¿»¿«ƒ»≈¿«¿≈
והתכללות  העצמית המציאות איבוד כדי עד גבוהה ברמה התעלות כלומר,

גדולה  לאבוקה שמתקרב קטן נר (כמו האינסופי האלוקי האור ואורו בעצמיות

בה  Ê‰נכלל ÔBˆ¯c Ì‚‰Â .(«¬«¿»∆
סוף  אין באור ולהיכלל להתעלות

‰ÓLp‰c Ú·Ë ‡e‰,עצמה מצד ∆«¿«¿»»
‡Èza ¯‡·nÎÂ8ÌÚh‰c , ¿«¿…»««¿»¿«««

ÌLa ÌÈ‡¯˜ ˙BÓLp‰L∆«¿»ƒ¿»ƒ¿≈
¯p‰L BÓk Èk ,‡e‰ ,˙B¯≈ƒ¿∆«≈

כזו BÚ·Ëהגשמי  בצורה לבעור ƒ¿
ÏÚÓÏ‰נמשכת שהאש  ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»

L‡‰ „BÒÈa) BL¯La ˜·„ÈÏÂ¿ƒ»≈¿»¿ƒ»≈
˙ÁzL ÈÏÏk‰9Á¯i‰ ÏbÏb «¿»ƒ∆«««¿««»≈«

שקיימת  אש כל של השורש שהוא

Ú·Ëaבעולם  ‡È‰ ‰ÓLp‰ Ôk (≈«¿»»ƒ¿∆«
‡Bˆ¯‰ ממקומה לצאת בטבעה רוצה »»
ו  ÏÏk‰Ïהנוכחי ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»¿ƒ»≈

‰·vÁ ¯B˜Óa שלה השורש ƒ¿À¿»
הזה  שהרצון ואף קיים באלוקות,

ומהותה  טבעה מעצם «ŒÏkÓƒבנשמה
˙‡ ‰ÏÚÈ Ô¯‰‡L CÈ¯ˆ ÌB˜Ó»»ƒ∆«¬…«¬∆∆

(˙BÓLp‰) ˙B¯p‰ זה יהיה והוא «≈«¿»
להם  לכך,שיגרום ŒÏÚהתעוררות Èkƒ«

‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„È¿≈¿ƒ««¿»»¿«»
וחומרי  גשמי עולם שהוא הזה לעולם

Ûeba d˙eLaÏ˙‰Â גוף שהוא ¿ƒ¿«¿»«
וחומרי, Ú·Ëגשמי ÌlÚ˙Óƒ¿«≈∆«

‡Bˆ¯‰ לאלוקות וההשתוקקות »»
.daL∆»

ÌÈLe¯ca ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂ7, ¿«¿…»«¬À»«¿ƒ
חסידות  אחד ÌÈÓÚh‰Ócבמאמרי ¿≈«¿»ƒ

BÓLp‰L˙הטעמים  ‰Ê ÏÚ«∆∆«¿»
˙eÏÈˆ‡c הוא שלהם שהשורש «¬ƒ

האצילות  בעולם שהיא כפי מהאלוקות

ביותר  והנעלה הראשון העולם (שהוא

הכלליים: העולמות ארבעת מבין

עשיה  יצירה, בריאה, )אצילות,
˙BÓLp‰Â ,Ì„‡ Ú¯Ê ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ∆«»»¿«¿»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c שהיא כפי מהאלוקות הוא שלהם שהשורש ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
אלו Ó‰a‰בעולמות Ú¯Ê ÌÈ‡¯˜10, על וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿»ƒ∆«¿≈»

הגבוהות  שהנשמות בהמה" וזרע אדם זרע ישראל בית  את "וזרעתי הכתוב

דמות  הכסא "ועל המרכבה במעשה (ככתוב העליון" "אדם מבחינת ששורשן

"זרע  נקראות ברֿדעת, כאדם באלוקות, גדולה ידיעה להם ויש אדם") כמראה

כל  כמעט "שהם אור' ב'תורה הזקן רבנו כדברי (אשר הנשמות ושאר אדם"

סוגי  שני בין ההבדלים ואחד בהמה". "זרע נקראות שבדורותינו") הנשמות

‰BÓLp˙הנשמות  Èk ,‡e‰ƒ«¿»
,˙eÏÈˆ‡c"אדם "זרע Ìbשהם «¬ƒ«

‰hÓÏ Ì˙„È¯Èa,הזה לעולם ƒƒ»»¿«»
ולמרות  וחומרי גשמי שהעולם למרות

וחומרי  גשמי בגוף זאת שירדו בכל ,

‡Bˆ¯‰ Ú·Ë להתקרב התשוקה ∆«»»
Ì‰aLלאלוקות ‰iÏÚ‰Â בנשמות ¿»¬ƒ»∆»∆

אדם" "זרע בחינת Èel‚aשל ‡e‰¿ƒ
ונרגשת, מודעת ≈«¿ÔÎÏÂבצורה

ÌL ÏÚ Ì„‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈»»«≈
‡È‰ ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Áe¯«»»»»»ƒ

‰ÏÚÓÏ11, שההבדל הכתוב כדברי ¿«¿»
האדם  שרוח הוא ל"בהמה" "אדם" בין

כלפי  להתעלות שואפת היינו עולה,

Œ‰‡È¯·cמעלה  ˙BÓLp‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰L) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כאמור ¿ƒ»¬ƒ»∆≈

הזקן רבנו ‰BÓLp˙מדברי ·¯12,( …«¿»
‰hÓÏ ˙B„¯BÈ Ô‰Lk¿∆≈¿¿«»
˙BÎLÓ Ô‰ ,Ûeba ˙BLaÏ˙Óeƒ¿«¿«≈ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÂ Ûeb‰ ¯Á‡«««¿ƒ¿¿≈»«∆

ÈÓLb‰ השאיפה את מרגישות ולא ««¿ƒ
לאלוקות, ולהתקרב למעלה לעלות

ÏÚ ‰Ó‰a ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»«
‡È‰ ˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯ ÌL≈««¿≈»«∆∆ƒ

‰hÓÏ בין המבדיל הפסוק כהמשך ¿«»
לבהמה  11ÏLהאדם B˙„B·ÚÂ .«¬»∆

Ô¯‰‡ הן הנרות את ומעלה המדליק «¬…
‡˙הנשמות ˙Bl‚Ïe ¯¯BÚÏ ‡È‰ƒ¿≈¿«∆

BLiL ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë∆«»»¿»¬ƒ»∆∆¿
ובהעלם BÓLpa˙בעצם Ìb««¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
Ú·hL ,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈∆∆«
Èel‚a ‰È‰È Ì‰aL ‰iÏÚ‰ וגם »¬ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ

ותשוקה  רצון ירגישו הללו הנשמות

לאלוקות. להתקרב

ÌÈLe¯„a ¯‡·Óe13,,חסידות ‰B¯p˙במאמרי ˙‡ÏÚ‰L ÌÚh‰c ¿…»ƒ¿ƒ¿«««∆«¬»««≈
˙BÓLp‰c ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ Ú·Ë Èelb] בטבעם בהם קיים שאכן ƒ∆«»»¿»¬ƒ»¿«¿»

ונסתר  נעלם הוא Ô¯‰‡aאך Èk ,‡˜Âc Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ [«¿≈«¬…«¿»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

83

84



ז zexpd z` jzelrda

הּזקן 14ּכתיב  על יֹורד הראׁש על הּטֹוב ּכּׁשמן ְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

זקן  וענין מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹזקן

הּתֹורה  הלכֹות הּוא הּתֹורה,15אהרן ועלֿידי , ְְְֲִֵַַַַָָֹ

אֹור  העלּיה 6ּתֹורה טבע ּומאיר מתּגּלה , ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

למּטה  ּבירידתּה ּגם (ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּדהּנׁשמה

הּנרֹות. את ּבהעלֹות ּבּגּוף), ְְְְְֲִֵֶַַַַָוהתלּבׁשּותּה

רּבֹותינּו ּדמאמר הּׁשּיכּות לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָועלּֿפיֿזה

אני  נרי את ׁשמרּת אם ּבּמאמר) (הּמּובא ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָז"ל

ענין  ּכי הּנרֹות, את לבהעלֹות ,נר את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַמׁשּמר

ּתכּבה) ׁשּלא הּנר (ׁשמירת נר את מׁשּמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאני

והעלּיה  הרצֹוא (טבע ּדהּנׁשמה ׁשהּנר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא

ּדהּנׁשמה  הּנר ׁשּׁשמירת וזה ּבגּלּוי, יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה)

עלּֿדר הּוא ּדתֹורה, הּנר ׁשמירת עלֿידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּוא

אהרן, ׁשעלֿידי הּנרֹות את ּדבהעלֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהענין

ָּתֹורה.

ּבאם CÈLÓÓeג) להבין ּדצרי ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִִַַָָָ

את  מׁשּמר אני נרי את ְְֲִִֵֵֶֶַַָָׁשמרּת

ׁשהם  ועד ועֹוד לזה, זה ׁשּיכּותם מהי ,ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנר

ּדאיתא  מה עלּֿפי זה ּומבאר ּבזה. זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּתלּויים

הּׁשמים 16ּבּמדרׁש תֹולדֹות אּלה נבראּו מי ּבזכּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אּלה 17והארץ  ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּובזכּות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָ

יׂשראל  ּבני עֹומדים,18ׁשמֹות מי ּבזכּות ואּלה , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָ

א  והּמׁשּפטים ּבזכּות והחּקים העדֹות .19ּלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

יׂשראל, ּבׁשביל היא העֹולם ּדבריאת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

ּדעלֿידי  הּתֹורה. עלֿידי היא ּדיׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוהּׁשלמּות

מתעּלים  הם מצֹות, הּתרי"ג מקּימים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּיׂשראל

עצמם. מּצד ׁשהם מּכמֹו יֹותר נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלמדרגה

ּומתלּבׁשת  למּטה יֹורדת ּׁשהּנׁשמה מה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

עלֿידי  ּכי ּומצֹות, ּתֹורה לקּים ּבכדי ּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָּבגּוף

למעלה  הּנׁשמה מתעּלית ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָקּיּום

אם  וזהּו ירידתּה. קדם ׁשהיתה מּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹיֹותר
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·È˙k14Ô¯‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰ ÏÚ „¯BÈ L‡¯‰ ÏÚ ·Bh‰ ÔÓMk ¿ƒ«∆∆««»…≈««»»¿««¬…

Ô¯‰‡ Ô˜Ê ÔÈÚÂ ,ÂÈ˙BcÓ Èt ÏÚ „¯BiL הרוחנית משמעותו לפי ∆≈«ƒƒ»¿ƒ¿«¿««¬…
‰Bz¯‰הפנימית ˙BÎÏ‰ ‡e‰15, מבואר לתורה הזקן בין הקשר ועל ƒ¿«»

אפשר  ולכן המוח חיות מעט בהן שיש משערות הוא שהזקן תורה בלקוטי

למוח, להכאיב מבלי שערות לגזור

והחיות  כמשל היא השערה וברוחניות

הנקראת  התורה וכך כנמשל היא שבה

לקדושֿ כמשל היא הקדמוני" "משל

ידי  על כי הנמשל שהוא ברוךֿהוא

מסויימת  להשגה באים התורה לימוד

≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבקדושֿברוךֿהוא
¯B‡ ‰¯Bz ,‰¯Bz‰6, השופכת «»»

אותה  ומאירה הנשמה על אור

‰iÏÚ‰ Ú·Ë ¯È‡Óe ‰lb˙Óƒ¿«∆≈ƒ∆«»¬ƒ»
BLiL) ‰ÓLp‰c קיים והוא ¿«¿»»∆∆¿

d˙„È¯Èaבהעלם Ìb הנשמה של «ƒƒ»»
,(Ûeba d˙eLaÏ˙‰Â ‰hÓÏ וזו ¿«»¿ƒ¿«¿»«

של  הפנימית ¿¬»¿E˙BÏÚ‰aהמשמעות
˙B¯p‰ שהנשמות ‡˙ היינו ∆«≈

לאלוקות  להתקרב הרצון את מרגישות

גלוייה. בצורה

˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»
‡·en‰) Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óc¿«¬««≈««»

¯Ó‡na מהר"ש אדמו"ר של )הנזכר ««¬»
¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡ z¯ÓL Ì‡ƒ»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
˙‡ E˙BÏÚ‰·Ï ,E¯ ˙‡∆≈¿ƒ¿«¬¿∆

,˙B¯p‰ גם די וזה לא מדוע ההסבר «≈
אדם" נשמת הוי' "נר הפסוק ִבאזכור

המדרש  דברי את גם להביא צורך  ויש

nLÓ¯האמורים  È‡ ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¬ƒ¿«≈
‡lL ¯p‰ ˙¯ÈÓL) E¯ ˙‡∆≈¿¿ƒ««≈∆…

‰aÎz להאיר ימשיך ‰e‡אלא ( ƒ¿∆
¯p‰L והאורÚ·Ë) ‰ÓLp‰c ∆«≈¿«¿»»∆«

dlL ‰iÏÚ‰Â ‡Bˆ¯‰ בה שקיים »»¿»¬ƒ»∆»
הירידה  לאחר גם È‰È‰בהעלם (ƒ¿∆

ÊÂ ,Èel‚a¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰ ¿ƒ¿∆∆¿ƒ««≈
‰ÓLp‰c שימשיך להבטיח מנת על ¿«¿»»

מורגשת  ובצורה בגלוי ‰e‡להאיר
,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»
ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ¿»
ŒÏÚL ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰·cƒ¿«¬¿∆«≈∆«

‰¯Bz ,Ô¯‰‡ È„È הוא שאף ¿≈«¬…»

לאלוקות. להתקרב הרצון התעוררות של תוצאה לאותה מביא

,¯Ó‡na CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר של ÔÈ·‰Ïהנ"ל CÈ¯ˆc «¿ƒ««¬»¿»ƒ¿»ƒ
לכל  אומר שהקדושֿברוךֿהוא המדרש ישראל בדברי מבני Ì‡a¿ƒאחד

È¯ ˙‡ z¯ÓL התורהE¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡,הנשמהÈ‰Ó »«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿«ƒ
Ì˙eÎiL הנשמה ושל התורה של «»»

„BÚÂ ,‰ÊÏ ‰Ê מדוע להבין צריך ∆»∆¿
עמוקה  כך כל היא ביניהם השייכות

.‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz Ì‰L „ÚÂ¿«∆≈¿ƒ∆»∆
‡˙È‡c ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Óe¿»≈∆«ƒ«¿ƒ»

מובא  אחר במקום L¯„na16יש, «ƒ¿»
˙B„ÏB˙ ‰l‡ e‡¯· ÈÓ ˙eÎÊaƒ¿ƒƒ¿¿≈∆¿

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰17 בהם שכתוב «»«ƒ¿»»∆
ÌÈ„ÓBÚ"אלה" Ì‰ ÈÓ ˙eÎÊ·eƒ¿ƒ≈¿ƒ

Èaוקיימים, ˙BÓL ‰l‡ ˙eÎÊaƒ¿≈∆¿¿≈
Ï‡¯NÈ18,"אלה" כתוב בהם שגם ƒ¿»≈
‰l‡Â עצמם ישראל ÈÓבני ˙eÎÊa ¿≈∆ƒ¿ƒ

˙B„Ú‰ ‰l‡ ˙eÎÊa ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆»≈
ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â19 מצוות ¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ

כתוב  בהם שגם התורה "אלה".ודברי

היא  המדרש דברי ומשמעות

k‰L‰e והתכלית והמטרה ∆««»»
ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»ƒƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈc ˙eÓÏM‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿≈¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚc .‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»¿«¿≈
‚"È¯z‰ ÌÈÓi˜Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ««¿»

˙BˆÓ,בתורה ‰Ìשניתנו ƒ¿≈
‰‚¯„ÓÏ ÌÈlÚ˙Ó דרגה˙ÈÏÚ ƒ¿«ƒ¿«¿≈»«¬≈

ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆≈ƒ««¿»
המצוות. וקיום התורה ∆¿e‰ÊÂללא

הפנימי  ÓLp‰M‰לכךהטעם ‰Ó«∆«¿»»
‰hÓÏ ˙„¯BÈ הגשמי הזה לעולם ∆∆¿«»

È„Îa ÈÓLb Ûe‚a ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿«¿ƒƒ¿≈
,˙BˆÓe ‰¯Bz Ìi˜Ï שגם למרות ¿«≈»ƒ¿

העליונים  בעולמות בהיותה לכן קודם

ביותר  נעלה במצב È„ÈŒÏÚהיא Èkƒ«¿≈
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ דבר ƒ«»ƒ¿

בעולם  רק ובגוף שאפשרי הגשמי הזה

‰ÓLp‰גשמי  ˙ÈlÚ˙Ó לדרגה ƒ¿«≈«¿»»
BÓkÓגבוהה  ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿

‰˙È‰L בעולמות העליונים למעלה ∆»¿»
d˙„È¯È Ì„˜ הזה לעולם למטה …∆¿ƒ»»

גשמי. בדברי e‰ÊÂוגוף הפירוש ¿∆
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h"kyz'dח ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

הּנר  ׁשּׁשמירת ,נר את מׁשּמר אני נרי את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשמרּת

ּדתֹורה. הּנר ׁשמירת עלֿידי היא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּדהּנׁשמה

ÈtŒÏÚÂׁשמרּת אם ּדענין ּבּמאמר ׁשּכתּוב מה ¿«ƒְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

הּוא  נר את מׁשּמר אני נרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַאת

הּנׁשמה  מתעּלית ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשעלֿידי

יׁש ירידתּה, קדם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹלמעלה

את  ּבהעלֹות עם זה ענין ׁשּמקּׁשר ּדזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָלֹומר,

הּנרֹות  את ּבהעלֹות ענין ּגם ּכי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַהּנרֹות,

יֹותר 20הּוא  למעלה ּבהּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהעלּיה

למּטה. ירידתם קדם ׁשהיּו מּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָָֹּגם

להקּדים e‡·e¯ד) יׁש יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְִִִִֵֵַָָָ

הם  מה מּפני ּבּמאמר ְְֲִִֵֵַַַַָּדהּדּיּוק

ּדתֹורה] הּנר ּוׁשמירת ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ[ׁשמירת

לא  הּוא נרי את ׁשמרּת ּכי הּוא, ּבזה זה ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּתלּויים

צּוּוי  על חסֿוׁשלֹום עֹובר אינֹו ׁשהאדם זה ְִֵֵֶֶַַַָָָָרק

ׁשהּוא אּלא הּתֹורה mIwnהּתֹורה מצֹות ,21את ֶֶַָָ§©¥ְִֶַָ

ּדזה  ּבזה. זה ּתלּויים הם מה מּפני מדּיק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָולכן

עֹובר  ׁשאינֹו ּבזה ּתלּויה ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמירת

ּכׁשעֹובר  ּכי הּוא, הּתֹורה, צּוּוי על ְְִִֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום

ּבּנׁשמה. ּפגם נעׂשה הּתֹורה צּוּוי על ְְְֲִֶַַַַַָָָָָחסֿוׁשל ֹום

ּדהּנׁשמה והּדּי הּנר ּׁשּׁשמירת מה הּוא ּבּמאמר ּוק ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּדּיּוק 22הּתֹורה mEIwAּתלּויה להֹוסיף, ויׁש . ְָ§¦ְְִִֵֶַַָ

ּדאצילּות. נׁשמֹות ּבנֹוגע ּבעּקר הּוא ְְְֲֲִִֵַַַַָָָּבּמאמר

רב  (ׁשהם ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹּדבנֹוגע

ּדהּנׁשמה  הּנר ׁשּׁשמירת ּדזה לֹומר יׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות)

הּגּוף  ׁשאצלם ּדכיון הּוא ּדתֹורה ּבנר ְְְְְֵֵֶֶַָָָָּתלּויה

לכן  הּנׁשמה, על ּומסּתיר מעלים הּבהמית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָונפׁש

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי הּוא ּדנׁשמתם הּנר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָׁשמירת
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שסט).20) ע' (לקמן ס"ב ה'תשל"ד בהעלותך ד"ה גם וראה ואילך. רכ ע' תרכ"ט סה"מ לשון 21)ראה יומתק ועפ"ז

שהאדם  הוא נרי" את "כבית ענינים. שני הם אלא ענין, כפל זה שאין נרי, את כבית ואם כו' נרי את שמרת אם המדרש

דלא  הוא נרי" את ו"שמרת בפנים], כדלקמן בהנשמה, פגם שנעשה נרך", את מכבה "אני [ואז התורה מצוות על ח"ו עובר

בהשימור]. שנוסף נרך", את משמר "אני [ואז התורה מצוות מקיים שהוא אלא ח"ו עובר שאינו מ"ש 22)רק יומתק ועפ"ז

צריך  שיאמר מספיק הי' דלכאורה – כו' שייכותם מהו נרך, את משמר אני נרי את שמרת באם להבין דצריך בהמאמר

רק  הוא שהדיוק להדגיש היא בזה שכוונתו לומר, ויש המדרש? לשון פעם עוד מעתיק ולמה כו' שייכותם מהו להבין

כבית"). ב"אם (ולא כו' שמרת" ב"אם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמורים  ליהודי המדרש אומר È¯שהקב"ה ˙‡ z¯ÓL Ì‡ התורה ƒ»«¿»∆≈ƒ

E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡,הנשמה‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ¬ƒ¿«≈∆≈¿∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ
‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ על שדווקא מצוות כיון וקיום התורה «¿≈¿ƒ««≈¿»

וזוכה  'נשמרת' הנשמה הזה בעולם גשמי לגוף הירידה ידי על התורה

למעלה  ביותר, גבוהה לדרגה להתעלות

למטה. הירידה לפני היתה בה מהדרגה

מהר"ש  אדמו"ר דברי ביאור כאן עד

הרבי  מוסיף כך ועל הנזכר. במאמרו

ואומר:

¯Ó‡na ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»««¬»
È¯הנזכר  ˙‡ z¯ÓL Ì‡ ÔÈÚc¿ƒ¿«ƒ»«¿»∆≈ƒ

E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡ לפי ¬ƒ¿«≈∆≈¿
הפנימית È„ÈŒÏÚLהמשמעות ‡e‰∆«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ הזה בעולם ƒ«»ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈«¿»»¿«¿»
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿∆»¿»…∆
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈ ,d˙„È¯È¿ƒ»»≈«¿∆

¯M˜nL במאמר‰Ê ÔÈÚ של ∆¿«≈ƒ¿»∆
הירידה  ידי על דווקא הנשמה התעלות

‡˙הכתוב ÌÚלמטה E˙BÏÚ‰a ƒ¿«¬¿∆
Èk ,‡e‰ ,˙B¯p‰ קשר יש אכן «≈ƒ

הדברים  שני בין מהותי ודמיון פנימי

‡˙כי  E˙BÏÚ‰a ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«¿«¬¿∆
‡e‰ ˙B¯p‰20‰NÚpL ‰iÏÚ‰ «≈»¬ƒ»∆«¬∆

Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ˙BÓLp‰a¿«¿»¿«¿»≈«
Ì˙„È¯È Ì„˜ eÈ‰L BÓkÓƒ¿∆»…∆¿ƒ»»

‰hÓÏ.להלן שיתבאר כפי ¿«»
˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˜eic‰c ÌÈc˜‰Ï LÈ ,¯˙BÈ≈≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Ó‰הנזכר Ó‡na¯והשאלה ÈtÓ ««¬»ƒ¿≈«
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓL] Ì‰≈¿ƒ««≈¿«¿»»
ÌÈÈeÏz [‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««≈¿»¿ƒ

‰Êa ‰Ê אומר שהקב"ה כך כדי עד ∆»∆
"אני  אזי נרי" את שמרתי "אם ליהודי

נרך" את z¯ÓLמשמר Èk ,‡e‰ƒ»«¿»
‰Ê ˜¯ ‡Ï ‡e‰ È¯ ˙‡∆≈ƒ…«∆

Ì„‡‰L השלילי במובן "נשמר" ∆»»»
ÌBÏLÂŒÒÁכלומר  ¯·BÚ BÈ‡≈≈«¿»

‡e‰L ‡l‡ ‰¯Bz‰ Èeeˆ ÏÚ החיובי במובן גם התורה את "שומר" «ƒ«»∆»∆
‰Bz¯‰כלומר ˙BˆÓ ˙‡ Ìi˜Ó21Ì‰ ‰Ó ÈtÓ ˜i„Ó ÔÎÏÂ , ¿«≈∆ƒ¿«»¿»≈¿«≈ƒ¿≈«≈

‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz לשמירת חיובי באופן המצוות קיום בין הקשר דווקא כי ¿ƒ∆»∆
ביאור. דורש הנשמה Êa‰נר ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈¿«¿»»¿»»∆

Á ¯·BÚ BÈ‡LÏÚ ÌBÏLÂŒÒ ∆≈≈«¿»«
‡e‰ ,‰¯Bz‰ Èeeˆ ואינו מובן דבר ƒ«»

שאלה, ŒÒÁמעורר ¯·BÚLk Èkƒ¿∆≈«
‰NÚ ‰¯Bz‰ Èeeˆ ÏÚ ÌBÏLÂ¿»«ƒ«»«¬∆

‰ÓLpa Ì‚t הזקן רבנו (כדברי ¿»«¿»»
פרק  התניא שבספר התשובה' ב'אגרת

כנודע. הנפש פוגמין הן "עבירות... ה:

והוא  הסכין פגימת מלשון הוא ופגם

מתרי"ג  שזור עב מחבל עלֿדרךֿמשל

ההמשכה... חבל ככה דקים חבלים

חס  וכשעובר מצוות מתרי"ג כלול

חבל  נפסק מהנה אחת על ושלום

‰e‡הדק...") ¯Ó‡na ˜eic‰Â¿«ƒ««¬»
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓMM ‰Ó«∆¿ƒ««≈¿«¿»»

‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÈeÏz22 זה ועל ¿»¿ƒ«»
קיום  ידי שעל האמור הביאור בא

מתעלית. הנשמה ≈¿LÈÂהתורה
¯Ó‡na ˜eic‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«ƒ««¬»
ושמירת  התורה קיום בין הקשר אודות

הנשמה Ú‚Baועליית ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿≈«
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL הנשמות ¿»«¬ƒ

אדם". "זרע הנקראות הגבוהות

Œ‰‡È¯·c ˙BÓL Ú‚B·cƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»
·¯ Ì‰L) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆≈…

˙BÓLp‰,"בהמה "זרע ונקראות «¿»
Êc‰כאמור  ¯ÓBÏ LÈ (≈«¿∆

‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»
‡e‰ ‰¯B˙c ¯a ‰ÈeÏz דבר ¿»¿≈¿»

תמיהה מעורר שאינו «≈¿ÔÂÈÎcמובן
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÌÏˆ‡L∆∆¿»«¿∆∆««¬ƒ
,‰ÓLp‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ««¿»»
Ì˙ÓLc ¯p‰ ˙¯ÈÓL ÔÎÏ»≈¿ƒ««≈¿ƒ¿»»
‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ«»

˙BˆÓe הרצון טבע גילוי את הפועלת ƒ¿
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ט zexpd z` jzelrda

ּבּמאמר  והּׁשאלה והּדּיּוק ב), סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִֵַַַַָָּומצֹות

ׁשאצלם  ּדכיון ּדאצילּות, ּבנׁשמֹות ּבעּקר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהּוא

לנר  הם צריכים לּמה ּבגּלּוי, היא ְְְְִִִִֵֵַָָָָהּנׁשמה

ְָּדתֹורה.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ¿«ƒ∆ְֲִִֶַַַָָָָ

היא  ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ְְְְִִֵֶֶַַַָָּדזה

ׁשמֹות  אּלה ּכי הּוא, ּדתֹורה הּנר ׁשמירת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידי 

והחּקים  העדּות אּלה ּבזכּות  עֹומדים יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבני

עֹומדים  ׁשּיׂשראל זה ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָוהּמׁשּפטים,

קּיּום  ׁשעלֿידי הּוא והּמצֹות הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַָּבזכּות

נעלית  למדרגה מתעּלים הם ּומצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּתֹורה

ׁשּמּצד 23יֹותר  יׂשראל ּדנׁשמֹות הּדרּגא (אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

אם  ּופרּוׁש ּבּתֹורה), לכאֹורה ּתלּויה אינּה ְְְִִֵֵַַָָָָָעצמם,

הּוא, נר את מׁשּמר אני נרי את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשמרּת

הּנר  ּדרּגת (היינּו ּדהּנׁשמה הּנר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּׁשמירת

עצמּה מּצד הּנר 24ּדהּנׁשמה ׁשמירת עלֿידי הּוא ( ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ

הּזהר  מאמר עלּֿפי זה לבאר ויׁש 25ּדתֹורה. ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

ּבּתניא  מאיר 26הּמּובא אינֹו הּנר ׁשאֹור ּדכמֹו , ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשֹורה  הּׁשכינה אין ּכן ׁשמן, ּבלי ּבּפתילה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונאחז

ּגּוף  עלֿידי על אּלא לּפתילה ׁשּנמׁשל האדם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּתניא  ּומבאר לׁשמן. ׁשּנמׁשלּו טֹובים ,27מעׂשים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּגּוף  על הּׁשכינה ׁש(הׁשראת זה על ְְְִֶֶַַַַַַַַָָּדהּטעם

(מעׂשים  הּמצֹות קּיּום עלֿידי ּדוקא היא ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהאדם

אלקה  חלק ׁשהיא ּבנׁשמתֹו לֹו ּדי ו)לא ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹטֹובים),

נׁשמת  ּכי לּפתילה, ּכּׁשמן היא להיֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָמּמעל

ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשהּוא אפילּו ְֲִִֵֶַָָָָהאדם,

ּבמציאּות  ּבטלה אינּה ּבתענּוגים, ואהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּביראה

ואֹוהבֹו. ה' ירא עצמֹו ּבפני  ּדבר הּוא רק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָלגמרי ,

החּיּות  אין  , יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָוהּמצֹות

ולכן  .יתּבר ּברצֹונֹו ונכלל מיחד הּוא אּלא ּכלל ּבפניֿעצמֹו נפרד ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻׁשּבהם
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כו'".23) האדם מתעלה עי"ז מצוות תרי"ג "שע"י בהמאמר שימור 24)וכמ"ש בה שנוסף הוא נרך" את ד"משמר והגם

שאינו  רק לא הוא שמרת שענין דהגם נרי, את שמרת [וע"ד נשמר עצמו שהדבר הוא השימור ענין הרי – (21 הערה (כנ"ל

עצמה]. המצוה שמקיים אלא בהמצוה הוספה זה אין מ"מ, המצוה, שמקיים אלא א.)25עובר קפז, בלק) (פ' פל"ה 26)ח"ג

א). ואילך).27)(מד, סע"א (מד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהעלם, שהוא אלא הנמוכות בנשמות גם נשמה, בכל שקיים והתשוקה

סעיף  (כנ"ל הנרות הדלקת ידי על ישראל בנשמות אהרן של לפעולתו בדומה

eÏÈˆ‡c˙,ב), ˙BÓLa ¯wÚa ‡e‰ ¯Ó‡na ‰Ï‡M‰Â ˜eic‰Â¿«ƒ¿«¿≈»««¬»¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒ
¯Ï Ì‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰nÏ ,Èel‚a ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌÏˆ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆¿»«¿»»ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈¿≈

.‰¯B˙c¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שהדיוק שהוכח לאחר ¿«ƒ∆

בין  הקשר אודות במאמר והשאלה

הנשמה  ושמירת התורה קיום

יש  הגבוהות, לנשמות מתייחסים

את  מיישב אכן הביאור כיצד להבין

כלומר È¯ˆ‰Óהשאלה, ÔÈ·‰Ï C »ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡na ·e˙kM לשאלה במענה ∆»««¬»

‰p¯הזו ˙¯ÈÓML ‰Êc¿∆∆¿ƒ««≈
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÓLp‰c¿«¿»»ƒ«¿≈
Èk ,‡e‰ ‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL¿ƒ««≈¿»ƒ
,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
˙e„Ú‰ ‰l‡ ˙eÎÊa ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈∆»≈

ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰Â ונמצא ¿«Àƒ¿«ƒ¿»ƒ
הנותנים  הם ומצוותיה התורה שחוקי

ישראל, לנשמות וקיום כוח

Ï‡¯NiL ‰Ê ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ„ÓBÚ ומתקיימים˙eÎÊa ¿ƒƒ¿

ŒÏÚL ‡e‰ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰«»¿«ƒ¿∆«
Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«»ƒ¿≈
˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿«¿≈»«¬≈

¯˙BÈ23 הנשמה של הדרגה מאשר ≈
בתורה  עסקה לפני למעלה בהיותה

הזה בעולם ‰b¯c‡ומצוות Ï·‡)¬»««¿»
„vnL Ï‡¯NÈ ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ«

ÌÓˆÚ האמורה ההתעלות ללא «¿»
‰¯B‡ÎÏ ‰ÈeÏz dÈ‡≈»¿»ƒ¿»
z¯ÓL Ì‡ Le¯Ùe ,(‰¯Bza«»≈ƒ»«¿»
E¯ ˙‡ ¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡∆≈ƒ¬ƒ¿«≈∆≈¿
‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML ,‡e‰∆¿ƒ««≈¿«¿»»

eÈÈ‰) עצם של במובן ה'שמירה' «¿
אלא  המיוחדת ההתעלות לא הקיום,

„vÓ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙b¯c«¿««≈¿«¿»»ƒ«
dÓˆÚ24È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ( «¿»«¿≈

‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL זה ודבר ¿ƒ««≈¿»
אבל  נמוכות בנשמות דווקא שייך

הנשמה  ששמירת נאמר ולמה לו זקוקות לא לכאורה הגבוהות הנשמות

התורה?. בשמירת תלויה

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ25‡Èza ‡·en‰26BÓÎc , ¿≈¿»≈∆«ƒ«¬««…««»««¿»ƒ¿
ÔÈ‡ Ôk ,ÔÓL ÈÏa ‰ÏÈ˙ta ÊÁ‡Â ¯È‡Ó BÈ‡ ¯p‰ ¯B‡L∆«≈≈≈ƒ¿∆¡»«¿ƒ»¿ƒ∆∆≈≈
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»«»»»
È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ‰ÏÈ˙tÏ ÏLÓpL∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«¿≈
eÏLÓpL ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿

.ÔÓLÏ הזוהר דברי כאן עד ¿∆∆
¯‡·Óeכך ,Èza27‡על ¿…»««¿»

L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c˙‡¯L‰) ¿««««∆∆«¿»«
‡È‰ Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«»»»ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈ƒ«ƒ¿
BÏ Èc ‡Ï(Â ,(ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ)«¬ƒƒ…«

B˙ÓLa,להאיר כדי כשלעצמה ¿ƒ¿»
‡Ï˜‰למרות  ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»

ÔÓMk ‡È‰ ˙BÈ‰Ï ÏÚnÓƒ««ƒ¿ƒ«∆∆
,Ì„‡‰ ˙ÓL Èk ,‰ÏÈ˙tÏ«¿ƒ»ƒƒ¿«»»»
¯eÓb ˜Ècˆ ‡e‰Lk eÏÈÙ‡¬ƒ¿∆«ƒ»

‰‡¯Èa '‰ „·BÚ הוא לכך ובנוסף ≈¿ƒ¿»
גם  ה' ÌÈ‚eÚ˙aעובד ‰·‰‡Â¿«¬»¿«¬ƒ

ביותר, גבוהה בדרגה אהבה שהיא

הצדיק  כדי כאשר עד לאלוקות קרוב

ממי  (בשונה ה' על מתענג שהוא כך

נמשלה  שלו והאהבה רחוק, שעדיין

למרות  הרי ותשוקה) לצמאון דומה

צדיק,מעלותיו  אותו של הגדולות

עדיין  ÏËa‰נשמתו dÈ‡≈»¿≈»
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa הקב"ה כלפי ƒ¿ƒ¿«¿≈

עצמאית  מציאות כל לה שאין במידה

‰e‡משלה, עדיין ¯˜ צדיק אותו «
'‰ ‡¯È BÓˆÚ ÈÙa ¯·c»»ƒ¿≈«¿¿≈

B·‰B‡Â הגיע טרם לדרגת אבל ¿¬
במציאות'. Ô‰L'ביטול ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿∆≈

C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt של ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
c·¯הקב"ה, Ì‰aL ˙eiÁ‰ ÔÈ‡≈««∆»∆»»

‡l‡ ÏÏk BÓˆÚŒÈÙa „¯Ùƒ¿»ƒ¿≈«¿¿»∆»
„ÁÈÓ ‡e‰ מלאה באחדות ¿À»

C¯a˙Èומוחלטת  BBˆ¯a ÏÏÎÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
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h"kyz'dי ,oeiq `"k ,jzelrda zyxt zay

עלֿידי  היא האדם ּגּוף על הּׁשכינה ְְְִִֵַַַַַָָָָָהׁשראת

הּׁשכינה  הׁשראת ענין ּכי ּדוקא, הּמצֹות ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָקּיּום

ה' ּבאֹור נכלל הּדבר ׁשאֹותֹו הּוא ּדבר ְְְִֵֶֶַָָָָָּבאיזה

ׁשֹורה  ּדוקא ׁשאז לגמרי, ּבמציאּות לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּובטל

לבאר  יׁש ועלּֿפיֿזה אחד. ה' ּבֹו ּומאיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומתּגּלה

ׁשמירת  עלֿידי היא ּדהּנׁשמה הּנר ׁשּׁשמירת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

הּבּטּול  הּוא ּדהּנׁשמה הּנר ענין ּכי ּדתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּנר

(ּבּטּול 28ׁשּלּה ּדהּנׁשמה הּבּטּול ּוׁשלמּות , ְְְִִֵֶַַָָָ

הּמצֹות. קּיּום עלֿידי הּוא לגמרי) ְְְְְִִִִֵֵַַַּבמציאּות

והּנר  (ּדהאדם), נר נקרא ּדהּנׁשמה ׁשהּנר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

הּבּטּול  ּכי (ּדהּקּב"ה), נרי נקרא ּומצֹות ְְְְִִִִִֵַַָָָָּדתֹורה

– ּבתכלית ּבּטּול  אינֹו עצמ ּה) (ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּדהּנׁשמה

רצֹונֹו ּפנימּיּות ׁשהּוא ּדמצֹות והּנר ּדהאדם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָנר

מקּים  ׁשהאדם ועלֿידי ּדהּקּב"ה. נרי הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיתּבר

אני  ּבּנׁשמה, ּגם זה ּבּטּול נמׁש הּמצֹות, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָאת

נר את .29מׁשּמר ְְֵֵֶַ

לחג ÈÚ‰Ïe¯,ה) ׁשּי הּנ"ל ּדמאמר ¿»ƒְְֲַַַַַָָ

ׁשּפרׁשת  לזה ּדנֹוסף ְְֶֶַַָָָָהּׁשבּועֹות.

קֹורין  הּמאמר) (התחלת הּנרֹות את ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָּבהעלֹות

הּׁשבּועֹות  חג הּמאמר 30לאחרי ּבהתחלת נרׁשם , ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָ

אנכי  וידּבר הּמתחיל' ל'ּדּבּור ׁשּי .31ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, יׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועלּֿפיֿזה

עלּיה  נעׂשה ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ׁשּנתחּדׁש ּדיׂשראל העּלּוי עלּֿדר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּנׁשמה,

הּטבעית  ּדהאהבה הּוא, והענין ּתֹורה. ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּבמּתן

ולא  ּבה' ּדבּוק  להיֹות מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּבכל

מּתן  קדם ּגם היתה מּמׁש, נפׁש ּבמסירת אפילּו אפן ּבׁשּום יתּבר מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלּפרד

ּבּתניא  ּׁשּכתּוב מה ועלּֿפי מאבֹותינּו. לנּו ירּוׁשה היא זֹו אהבה ׁשהרי 32ּתֹורה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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לגמרי".28) במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהי' "הגם ב) (כד, רפי"ט תניא בהנשמה 29)ראה שנמשך שהביטול והגם

דענין  נרך), את משמר (אני שמירה בשם נקרא מ"מ עצמה, שמצד דהנשמה מהביטול למעלה הוא המצוות קיום ע"י

ט. סעיף כדלקמן להנשמה, שייך זה ביטול גם כי ,(24 הערה (כנ"ל נשמר עצמו שהדבר הוא שנים 30)השמירה שיש אלא

חג  שלפני בהשבת לעולם קוראין במדבר שפרשת וע"ד תשכ"ט). – זו (כבשנה השבועות חג לאחרי נשא פ' גם שקוראין

נשא. פ' גם ולפעמים ואילך).31)השבועות קצג ע' תרכ"ט בסה"מ (נדפס תרכ"ט השבועות וראה 32)דחג ב). (כג, פי"ח

ק). (ע' שם לתניא והערות קיצורים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מציאות  חיות לאותה לייחס מסוימת.מבלי ‰L¯‡˙עצמאית ÔÎÏÂ¿»≈«¿»«
Ì„‡‰ Ûeb ÏÚ ‰ÈÎM‰ שיש העובדה עצם בזכות להיות יכולה לא «¿ƒ»«»»»

אלא  נשמה ÔÈÚלו Èk ,‡˜Âc ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»ƒƒ¿«
של  ‰c·¯המשמעות B˙B‡L ‡e‰ ¯·c ‰ÊÈ‡a ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿≈∆»»∆«»»

'‰ ¯B‡a ÏÏÎ את ומאבד ƒ¿»¿
שנכלל  קטן נר (כמו העצמית מציאותו

גדולה) BÏבאבוקה ÏË·e»≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa מלאה בצורה ƒ¿ƒ¿«¿≈

מציאות  לו שתהיה מבלי ומוחלטת

משלו, BL¯‰כלשהי ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»∆
„Á‡ '‰ Ba ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ∆»
להיות  יכולה השכינה שהשראת כאמור

השכינה  שבו האדם או הדבר כאשר רק

לאלוקות. מוחלט בביטול יהיה שורה

‰Ê ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆
‡È‰ ‰ÓLp‰c ¯p‰ ˙¯ÈÓML∆¿ƒ««≈¿«¿»»ƒ
,‰¯B˙c ¯p‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««≈¿»

¯p‰ ÔÈÚ Èk והאור‰ÓLp‰c ƒƒ¿««≈¿«¿»»
dlL Ïeha‰ ‡e‰28˙eÓÏLe , «ƒ∆»¿≈

Ïeha) ‰ÓLp‰c Ïeha‰«ƒ¿«¿»»ƒ
ŒÏÚ ‡e‰ (È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈«

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È ואינו דווקא ¿≈ƒ«ƒ¿
הנשמה  של בכוחה להיות מצד יכול

ÓLp‰c‰עצמה. ¯p‰L e‰ÊÂ¿∆∆«≈¿«¿»»
¯p‰Â ,(Ì„‡‰c) E¯ ‡¯˜ƒ¿»≈¿¿»»»¿«≈
È¯ ‡¯˜ ˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

,(‰"aw‰c) שבפסוק למרות וזאת ¿«»»
נקראת  האדם הנשמה נר ולא ה'" "נר

„vnL) ‰ÓLp‰c Ïeha‰ Èkƒ«ƒ¿«¿»»∆ƒ«
dÓˆÚ המצוות קיום ‡BÈללא ( «¿»≈

˙ÈÏÎ˙a Ïeha צדיק שגם וכאמור ƒ¿«¿ƒ
עדיין  וביראה באהבה ה' את העובד

הנשמה  ולכן 'יש' בבחינת להיות יכול

p‰Â¯נקראת  ,Ì„‡‰c E¯ Y≈¿¿»»»¿«≈
BBˆ¯ ˙eiÓÈt ‡e‰L ˙BˆÓc¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿

C¯a˙È דווקא בו, וכלול בו ומאוחד ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚÂ .‰"aw‰c È¯ ‡e‰≈ƒ¿«»»¿«¿≈
˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«≈∆«ƒ¿

בתכלית  אלא 'יש' של מציאות כל ללא היא שבהם והחיות בקב"ה המאוחדות

‡˙הביטול, ¯nLÓ ‰"·˜‰ È‡ ,‰ÓLpa Ìb ‰Ê Ïeha CLÓƒ¿»ƒ∆««¿»»¬ƒ¿«≈∆
E¯29.האדם של נרו ≈¿

Ï"p‰ ¯Ó‡Óc ,¯ÈÚ‰Ïe גו'דיבורֿהמת ‰) וידבר משנת חיל בהעלותך ¿»ƒ¿«¬»««
‰BÚe·M˙.תרכ"ט  ‚ÁÏ CiL«»¿««»

˙L¯tL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»»«
˙ÏÁ˙‰) ˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a¿«¬¿∆«≈«¿»«
‚Á È¯Á‡Ï ÔÈ¯B˜ (¯Ó‡n‰««¬»ƒ¿«¬≈«

˙BÚe·M‰30˙ÏÁ˙‰a ÌL¯ , «»ƒ¿»¿«¿»«
¯eac'Ï CiL ‡e‰L ¯Ó‡n‰««¬»∆«»¿ƒ

ÈÎ‡ ¯a„ÈÂ 'ÏÈÁ˙n‰31 שהוא ««¿ƒ«¿«≈»…ƒ
השבועות  חג של שנה.המאמר אותה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ של לשייכות בהתאם ¿«ƒ∆
השבועות  לחג ÓBÏ¯,המאמר LÈ≈«

¯Ó‡na ¯‡·nL ‰Êc של הנזכר, ¿∆∆¿…»««¬»
בהעלותך  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLתרכ"ט פרשת

‰NÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿«¬∆
,‰ÓLpa ‰iÏÚ קודם מצבה לעומת ¬ƒ»«¿»»

לעיל  כמבואר הזה, לעולם שירדה

Ï‡¯NÈc ÈelÚ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆»ƒ¿ƒ¿»≈
‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙pL לעומת ∆ƒ¿«≈¿««»

מתן  לפני שיתבאר מצבם כפי תורה,

להלן.

‰·‰‡‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¬»
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈÚ·h‰«ƒ¿ƒ∆¿»∆»
'‰a ˜e·c ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»«
ÌeLa C¯a˙È epnÓ „¯tÏ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»≈¿

eÏÈÙ‡ ÔÙ‡ להיפרד לא כדי אם …∆¬ƒ
צורך מהדביקות  יש בקב"ה

LnÓ LÙ ˙¯ÈÒÓa על וויתור ƒ¿ƒ«∆∆«»
בפועל, ישראל ‰È˙‰החיים בני אצל »¿»

È¯‰L ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ Ìb«…∆««»∆¬≈
eÏ ‰Le¯È ‡È‰ BÊ ‰·‰‡«¬»ƒ¿»»

eÈ˙B·‡Ó.ויעקב יצחק אברהם ≈¬≈
‡Èza ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ32 ¿«ƒ«∆»««¿»
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יי zexpd z` jzelrda

אהבה  מּיׂשראל  אחד לכל הֹוריׁשּו ׁשהאבֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדזה

הּמרּכבה  הן הן ׁשהאבֹות לזה ׁשּי ּדענין 33זֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהיא היא [ּדזה dlhAהּמרּכבה להרֹוכב ְִִֶֶַָָ§¥¨ְְֵֶָ

רצֹון  ּכפי היא (הּסּוסים) הּמרּכבה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשהליכת

ׁשּתהיה ׁשרֹוצים  מּפני לא הּוא mdlהרֹוכב ְְִִִֵֵֶֶֶָֹ¨¤
הּנ"ל  הּטבעית אהבה עלּֿדר) להרֹוכב ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיכּות

מּפני  אּלא ּבה') ּדבּוק יהיה ׁשהּוא הרצֹון ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

הּטבעית  ׁשּבהאהבה לֹומר, יׁש להרֹוכב], ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבּטּולם

ּכלּולה  הּמרּכבה הן הן מהאב ֹות ּבירּוׁשה ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּבאה

ּבּטּול  ׁשּבבחינת האהבה ּגם ׁשאינֹו34(ּבהעלם) , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה הּוא רצֹונֹו וכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָרֹוצה

ּבעֹולם  ּדדירה 35אלקּות הּכּונה לֹו36וׁשּתׁשלם ְְְֱִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּתחּתֹונים. ְְִִֵַַָיתּבר

‰p‰Â והרצֹון 37ידּוע האהבה היא ּדאהבה ¿ƒ≈ְְֲֲִַַַָָָָָָ

ּכׁשהאהבה  ּגם ולכן, (האֹוהב), ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָּדהאדם

מּכלֿ העליֹון, רצֹון ׁשּיׁשלם הּוא ׁשּלֹו ְְְְִֶֶֶַָָָָֻוהרצֹון

מציאּות. הּוא והרצֹון האהבה ענין עצם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָמקֹום,

על, ּדקּבלת ּבעבֹודה הּוא הּבּטּול ענין ְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹואמּתית

מה  וכל רצֹונֹות, ׁשּום לֹו ׁשאין עבד ּכמֹו ְְְֵֶֶֶֶַָׁשהּוא

עליו, ׁשּמּטל האדֹון על מּצד הּוא ִֶֶֶַָָָָָֹֻּׁשעֹוׂשה

הּוא זה ויׁשgxknׁשּמּצד האדֹון. רצֹון לקּים ִֶֶַª§¨ְְְֵֵַָָ

לא  הּוא להרֹוכב הּמרּכבה  ׁשּבּטּול ּדכיון ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹלֹומר,

ּבטלה  להיֹות (ׁשרֹוצה ּדהּמרּכבה הרצֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָמּצד

לכן  הרֹוכב, מּצד אּלא אליו) ּומרּכבה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלהרֹוכב

ּבהעלם  ּכלּול הּמרּכבה, הן הן מהאבֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבירּוׁשה

רּבֹותינּו מּמאמר [ּולהעיר על. ּדקּבלת הּבּטּול ְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹּגם

לנׁשמע 38ז"ל  נעׂשה יׂשראל ׁשהקּדימּו ּבׁשעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
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ו.33) פפ"ב, ו. פמ"ז, בסה"מ 34)ב"ר – ובארוכה ואילך). ב (נז, פמ"א תניא ראה – הטבעית אהבה על זו דאהבה המעלה

גם) אלא בו דבוק להיות רק (לא היא ישראל" כל שבלב הטבעית דה"אהבה א) (נח, שם ובתניא ואילך. קמט ע' תר"ס

זו". בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל "יש ולכן ב"ה", העליון רצון שהוא מה כל (הובא 35)"לעשות א (ל, פרשתנו בלקו"ת

זה  דענין הקודמת שבהערה תניא ראה אבל דאברהם. מאהבה שלמעלה דאהרן אהבה היא זו שאהבה שם)) תר"ס בסה"מ

שלא  יבין "והמשכיל שלח) (ע' פרשתנו אוה"ת וראה מהאבות. שבירושה המסותרת אהבה מצד מישראל אחד לכל שייך

ש  כמו זהו אלא ח"ו, דאהרן אה"ר למדריגת הגיע לא ע"י שאברהם אוא"ס להמשיך שיוכלו לישראל הכח נמשך במ"ת

אברהם". לזה זכה שלא מה מעשיות תניא 36)מצוות ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

יז.37)רפל"ו. ע' ח"ד לקמן א.38)ראה פח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CiL BÊ ‰·‰‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ eLÈ¯B‰ ˙B·‡‰L ‰Êc¿∆∆»»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈«¬»«»

‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰L ‰ÊÏ33, מאד גבוהה שלהם שהדרגה היינו ¿∆∆»»≈≈«∆¿»»
העליונה  המרכבה בחינת ÏËa‰והם ‡È‰L ‡È‰ ‰·k¯n‰ ÔÈÚc¿ƒ¿««∆¿»»ƒ∆ƒ¿≈»

·ÎB¯‰Ï משלה בביטול רצון כל לה אין שהרי ÎÈÏ‰L˙מוחלט ‰Êc] ¿»≈¿∆∆¬ƒ«
ÈÙk ‡È‰ (ÌÈÒeq‰) ‰·k¯n‰«∆¿»»«ƒƒ¿ƒ

·ÎB¯‰ ÔBˆ¯ לרצונות וללא ביטוי ¿»≈
ÌÈˆB¯Lשלהם  ÈtÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆ƒ

·ÎB¯‰Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ‰È‰zL∆ƒ¿∆»∆«»¿»≈
להגשים  שלהם וכרצון »(ŒÏÚשאיפה

Ï"p‰ ˙ÈÚ·h‰ ‰·‰‡ C¯c∆∆«¬»«ƒ¿ƒ««
לקב"ה שיש  יהודי È‰L∆ƒ‡בכל

˜e·c ‰È‰È ‡e‰L ÔBˆ¯‰»»∆ƒ¿∆»
ÌÏeha ÈtÓ ‡l‡ ('‰a«∆»ƒ¿≈ƒ»

·ÎB¯‰Ï ברירה ולפי ],ובלית ¿»≈
הכלי  הוא שביטול לעיל האמור

השכינה  אלוקות להשראת ≈LÈוגילוי
˙ÈÚ·h‰ ‰·‰‡‰aL ,¯ÓBÏ«∆¿»«¬»«ƒ¿ƒ
Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa ‰‡a‰«»»ƒ»≈»»≈
(ÌÏÚ‰a) ‰ÏeÏk ‰·k¯n‰ Ô‰≈«∆¿»»¿»¿∆¿≈
˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰ Ìb«»«¬»∆ƒ¿ƒ«

Ïeha34, יותר שהיא נעלית אהבה ƒ
האהבה  כי הטבעית, האהבה מאשר

מסותרת", "אהבה היא הטבעית

ניכרת  אהבה היא הביטול של והאהבה

הוא  הביטול ומהות ≈∆BÈ‡Lונרגשת,
‰ˆB¯ דבר ÏÏk,שום BÓˆÚÏ ∆¿«¿¿»

Èelb ‰È‰iL ‡e‰ BBˆ¯ ÏÎÂ¿»¿∆ƒ¿∆ƒ
ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡35ÌÏLzLÂ ¡…»»¿∆À¿«

‰ek‰ העולם בריאת של והמטרה ««»»
‰¯È„c36ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ

השראת  ותהיה ויתגלה ידור שהקב"ה

התחתון. הזה בעולם למטה, השכינה

Úe„È ‰p‰Â37‡È‰ ‰·‰‡c ¿ƒ≈»«¿«¬»ƒ
Ì„‡‰c ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿»»¿»»»

,(·‰B‡‰) ותחושות רגשות כלומר »≈
האדם של שסוף ÔÎÏÂאישיות כיון , ¿»≈

וברצון  אישית בתחושה מדובר סוף

הרי ÌÏLiLאישי ‡e‰ BlL ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰Lk Ìb ויתמלא «¿∆»«¬»¿»»∆∆À¿«
‰ÔBÈÏÚ,ויתבצע ÔBˆ¯ לתועלת ושאיפה ברצון ולא הקב"ה של רצונו ¿»∆¿
e‡ÈˆÓ˙אישית  ‡e‰ ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰ ÔÈÚ ÌˆÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆∆ƒ¿«»«¬»¿»»¿ƒ

האוהב. האדם של האישית למציאות ביטוי ‰Ïehaונותן ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒƒ¿««ƒ
לאלוקות האדם כאשר ‰e‡של לא

ורגשות, רצונות של התעוררות לו יש

אלא ביותר הנעלים «¬«B·Úa„‰ולו
,ÏÚ ˙Ïa˜c את עובד האדם כאשר ¿«»«…
גישה מתוך Ú·„ה' BÓk ‡e‰L∆¿∆∆

˙BBˆ¯ ÌeL BÏ ÔÈ‡L אישיים ∆≈¿
‰e‡משלו, ‰NBÚM ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆∆

,ÂÈÏÚ ÏhnL ÔB„‡‰ ÏÚ „vÓƒ«…»»∆À»»»
Ìi˜Ï Á¯ÎÓ ‡e‰ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆À¿»¿«≈

ÔB„‡‰ ÔBˆ¯ מצד היינו זה, ובמובן ¿»»
העבד  של הגישה הביטול, מעלת

בלי  אדונו של הרצון את שמבצע

רצון  של רגשות לחוש ובלי להבין

שהרי  יותר הנעלית היא זאת, לעשות

יותר  בטל עול בקבלת העושה

רגש. או הבנה עם מהעושה

ÏehaL ÔÂÈÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿≈»∆ƒ
‡Ï ‡e‰ ·ÎB¯‰Ï ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»≈…
‰·k¯n‰c ÔBˆ¯‰ „vÓƒ«»»¿«∆¿»»
‰ÏËa ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯L)∆»ƒ¿¿≈»

ÂÈÏ‡ ‰·k¯Óe ·ÎB¯‰Ï שהרי ¿»≈∆¿»»≈»
רגש  ואין דעת אין ‡l‡למרכבה (∆»

הוא שלה ‰¯ÎB·הביטול „vÓƒ«»≈
כרצונו, אותה ומוביל ≈«ÔÎÏשמוליך

ישראל  לבני שיש הטבעית באהבה

Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èaƒ»≈»»≈≈
,‰·k¯n‰ בזה שיש למרות הרי «∆¿»»

דבר של לאמתו אהבה של eÏkÏרגש »
˙Ïa˜c Ïeha‰ Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««ƒ¿«»«

ÏÚ,ביותר הנעלה הביטול שהוא …
Ó‡nÓ¯כאמור. ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯38‰ÚLa «≈«¿»»
‰NÚ Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
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ּבחסידּות  ּומבאר זה, רז לבני ּגּלה מי ּדזה 39כּו' ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

על  ּדקּבלת [ׁשּבּבּטּול לנׁשמע נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשהקּדימּו

לבעל  ּבּטּול ּביֹותר, נעלה ּבּטּול הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַעצמֹו

רז. המסּתרת, אהבה ּגּלּוי עלֿידי הּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻהרצֹון]

ׁשהּׁשּייכּות לֹומר, מסּתרת dad`Cויׁש ְֵֶַַַָ§©£¨ְֶֶֻ

) לנׁשמע נעׂשה להקּדמת ּדקּבלת lEHA(מציאּות) ְְְְְֲִִֶַַַַָ¦ְַַָ

ּבירּוׁשה  היא המסּתרת אהבה ּכי הּוא, ְֲִִִֶֶַַָָֹֻעל),

הן הן ּדהּבּטּול daMxOdמהאבֹות מּובן, ּומּזה .[ ֵֵֵָָ©¤§¨¨ְִִֶַָ

) ּתֹורה ּבמּתן ליׂשראל ׁשּנמׁשixg`lׁשהקּדימּו ְְְְִִֵֶַַַָָ§©£¥ְִִֶ

ּגם  יֹותר נעלה ּבּטּול הּוא לנׁשמע) ְְֲֲִִֵֶֶַַַַנעׂשה

ּדמרּכבה. ְְִֵֶַָָמהּבּטּול

ּבּגמרא ÔÈÚ‰Âו) ּדאיתא עליו 40הּוא, אמרּו ¿»ƒ¿»ְְְִַָָָָָָ

ר  הּניח על ׁשּלא זּכאי ּבן יֹוחנן ּבן ִִֶֶַַַַַָָָֹ

מרּכבה, מעׂשה ּגדֹול ּדבר קטן, ודבר ּגדֹול ְְֲֵֶַָָָָָָָָָָָָּדבר

ּבּמאמר  ּומבאר ורבא. ּדאּבּיי הויֹות קטן ,41ּדבר ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָָָָֹ

הּוא, ּגדֹול ּדבר  נקרא מרּכבה  ׁשּמעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּדהּטעם

הּמרּכבה  עלֿידי על 42ּכי הרֹוכב האדם מּגיע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּצד  לׁשם להּגיע יכֹול ׁשאינֹו למקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמרּכבה

ׁשהחּיֹות  העליֹונה, ּבּמרּכבה הּוא כן ּוכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

הּכּסא  את הּכּסא 43נֹוׂשאֹות ׁשעל האדם 44ואת ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

אדם  לא לא 45לבחינת לבחינת ההעלאה ועּקר . ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹֹ

הן  הן (האב ֹות ּדהאבֹות  ּבּמרּכבה הּוא ְְֵֵֶַָָָָָָָָאדם,

ּדבחינת  העלּיה ּכי ּדאצילּות. מרּכבה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה),

מרּכבה  ׁשעלֿידי אדם לא לבחינת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם

הּכּסא  ׁשעל ׁשהאדם היא ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
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ד).39) (יד, שהקדימו בשעה על ביאור במדבר א.40)לקו"ת כח, ואילך.41)סוכה רטז ע' תרכ"ט לקמן 42)סה"מ בהבא

ובכ"מ. ב. עא, יתרו תו"א גם שמו"ר 43)ראה שם]. ברד"ל וראה [ספ"ד. פרדר"א בשם יא כה, תרומה עה"פ בחיי ראה

אשכנז. נוסח הקדושה) (בנוסח לר"ה במוסף "והחיות" פיוט ספי"ד. במדב"ר כו.44)ספכ"ג. א, יחזקאל לשון 45)ראה

כט. טו, שמואלֿא – הכתוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÚÓLÏואמרה קול בת ¯Êיצאה È·Ï ‰lb ÈÓ סוד‰Ê שיש ¿ƒ¿«ƒƒ»¿»«»∆
נעשה  e„ÈÒÁa39eÓÈc˜‰L˙כך על Óe·‡¯לנשמע,להקדים ‰Êc ¿…»«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

‡e‰ BÓˆÚ ÏÚ ˙Ïa˜c ÏehaaL] ÚÓLÏ ‰NÚ‰ÏÚ Ïeha «¬∆¿ƒ¿«∆«ƒ¿«»«…«¿ƒ«¬∆
,¯˙BÈa הבנה בעקבות לא עול, קבלת מתוך לקב"ה האדם של בביטול ¿≈

עד  שונות דרגות יש רגשות, או והשגה

ופנימי. עמוק הוא הביטול כמה

בני  כאשר לנשמע, נעשה והקדמת

לעשות  עצמם על קבלו ולקיים ישראל

ששמעו  לפני אפילו התורה דברי את

הנקרא  מאד עמוק ביטול הוא הם מה

‰¯ˆÔBבחסידות  ÏÚ·Ï Ïehaƒ¿««»»
לרצון  בטל האדם שבו מצב יתכן שכן

עדיין  הוא אבל הקב"ה של מסוים

ויתכן  לעצמו, כלשהי מציאות נשאר

אבל  יתבטל, לא הוא אחר רצון שכלפי

אל  ביטול היינו הרצון" ל"בעל ביטול

מבטל  שהאדם באופן בעצמו הקב"ה

כל  וממילא את לחלוטין מציאותו

איזה  רצון, כל כלפי הוא הביטול

È„ÈŒÏÚשיהיה  ‡e‰ שבאותה ] «¿≈
אצלם שעה  היה ונשמע נעשה שאמרו

,˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡ Èelb הנקראת ƒ«¬»«¿À∆∆
Ê¯ כלל שבדרך לסוד דומה היא כי »

השאלה: נשאלת ולכאורה נעלם. הוא

אהבה  שרגשי בהרחבה לעיל הוסבר

למצי  ביטוי ורק הם האוהב של אותו

עבד  כמו רגש, ללא עול קבלת

ההכרח, מפני אדונו רצון את שמקיים

עולים  הדברים ואיך אמיתי. ביטול היא

שבני  כאן האמור עם אחד בקנה

של  עמוק הכי לביטול הגיעו ישראל

גילוי  ידי על לנשמע נעשה הקדמת

על  להשיב וכדי המסותרת? האהבה

מוסיף: זו ÓBÏ¯,שאלה LÈÂ¿≈«
˙¯zÒÓ ‰·‰‡c ˙eÎÈiM‰L∆««»¿«¬»¿À∆∆

,(ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha) ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰Ï (˙e‡ÈˆÓ)¿ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«ƒ¿«»«…
ביניהם למרות  סתירה יש ‰È‡שלכאורה ˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡ Èk ,‡e‰ƒ«¬»«¿À∆∆ƒ

.‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa הזו האהבה ששורש ומאחר ƒ»≈»»≈≈«∆¿»»
הן  שהאבות כך כדי עד ונעלה עמוק ביטול שהיה האבות של מהביטול הוא

של  רגש כאן יש שלמעשה אף לכן משלה, רצון שום לה שאין "המרכבה"

זו  אין התעוררות אהבה, אדרבה אלא לביטול שסותרת והתגלות אהבה

מתוך  ונשמע" "נעשה לומר ישראל לבני שגרמה היא המסותרת האהבה

בתכלית]. "נעשה fÓe‰ביטול שבאמירת לעיל מתן מהאמור לפני ונשמע" ƒ∆
ופנימי  עמוק כך כל בביטול ישראל בני היו Ïeha‰cתורה ,Ô·eÓ»¿«ƒ

‰¯Bz ÔzÓa Ï‡¯NÈÏ CLÓpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿««»
‰NÚ eÓÈc˜‰L È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆ƒ¿ƒ«¬∆
‰ÏÚ Ïeha ‡e‰ (ÚÓLÏ¿ƒ¿«ƒ«¬∆
‰·k¯Óc Ïeha‰Ó Ìb ¯˙BÈ≈«≈«ƒ¿∆¿»»
שהרי  תורה מתן לפני אצלם שהיה

לדרגה  נתעלו תורה שבמתן מובן

מהי  להלן שיתבאר כפי יותר, גבוהה

במתן  שנפעלה הביטול בענין ההוספה

ישראל  בבני היתה לא ועדיין תורה

ונשמע. נעשה כשאמרו

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (Â,יש ¿»ƒ¿»¿ƒ»
Óba40ÏÚ¯‡מובא  ÂÈÏÚ e¯Ó‡ «¿»»»¿»»«

ÁÈp‰ ‡lL È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa«̄»»»∆««∆…ƒƒ«
הותיר  ללמוד לא ÏB„bמבלי ¯·c»»»

‰NÚÓ ÏB„b ¯·c ,ÔË˜ ¯·„Â¿»»»»»»»«¬≈
˙BÈÂ‰ ÔË˜ ¯·c ,‰·k¯Ó∆¿»»»»»»¬»
¯‡·Óe .‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»¿…»

¯Ó‡na41,תרכ"ט משנת הנזכר ««¬»
‰·k¯Ó ‰NÚnL ÌÚh‰c¿«««∆«¬≈∆¿»»
ŒÏÚ Èk ,‡e‰ ÏB„b ¯·c ‡¯˜ƒ¿»»»»ƒ«

‰·k¯n‰ È„È42Ì„‡‰ ÚÈbÓ ¿≈«∆¿»»«ƒ«»»»
ÌB˜ÓÏ ‰·k¯n‰ ÏÚ ·ÎB¯‰»≈««∆¿»»¿»
„vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«ƒ«¿»ƒ«

BÓˆÚ,המרכבה ÔÎללא BÓÎe «¿¿≈
,‰BÈÏÚ‰ ‰·k¯na ‡e‰«∆¿»»»∆¿»

˙BiÁ‰L העליונות הקודש חיות ∆««
˙B‡NB ומרוממות ‡˙ומגביהות ¿∆
‡qk‰43Ì„‡‰ ˙‡Â העליון «ƒ≈¿∆»»»

‡qk‰ ÏÚL44‡Ï ˙ÈÁ·Ï ∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«…
Ì„‡45."אדם" מבחינת שלמעלה »»

‰‡ÏÚ‰‰ ¯wÚÂ ושל הכסא של ¿ƒ«««¬»»
אדם  (‰‡·B˙בחינת ˙B·‡‰c ‰·k¯na ‡e‰ ,Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»«∆¿»»¿»»»»

˙eÏÈˆ‡c ‰·k¯Ó ,(‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ קיימת העליונה המרכבה שכן ≈≈«∆¿»»∆¿»»«¬ƒ
כפי  למרכבה דאצילות המרכבה דומה ולא ומדרגתו ענינו לפי עולם בכל

בעולמות  האצילות שהיא מעולם ‡„Ìשלמטה ˙ÈÁ·c ‰iÏÚ‰ Èk .(ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ‰·k¯Ó È„ÈŒÏÚL Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»∆«¿≈∆¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

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



יג zexpd z` jzelrda

לדרּגא  מתעּלה ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה) ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ(אדם

ּדבריאהֿ אדם לגּבי אדם לא ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהיא

ּדהאבֹות, הּמרּכבה ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָיצירהֿעׂשּיה.

אדם  ּדבחינת העלּיה נעׂשה ּדאצילּות, ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָמרּכבה

מאצילּות, ׁשּלמעלה אדם לא לבחינת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּדאצילּות

ּכי  ּגדֹול, ּדבר נקרא מרּכבה ׁשּמעׂשה וזהּו .ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָארי

וצמצּום,xirfאדם, קטנּות ּבחינת הּוא אנּפין, ָָ§¥ְְְְְִִִַַַ

,ארי לבחינת מתעּלה הּוא הּמרּכבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָועלֿידי

lFcB. ¨
ÌÚh‰Â קטן ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ¿«««ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה עּקר ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַָ(אף

קטּנים. ּבדברים נתלּבׁשּו הּתֹורה הלכֹות ּכי ְְְְְִִִִִִַַַָָהּוא,

ּבד  נתלּבׁשּו ׁשהּמצ ֹות לזה ּגׁשמּיים,ּדנ ֹוסף ברים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ

ּדענין  ּדינים, ּפרטי ּכּמה מצוה ּבכל ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָיׁש

והגּבלה, צמצּום הּוא (ּפרטים) ְְְְְְִִִַַַָָָההתחּלקּות

[ועלּֿפיֿזה  מעׂשה 46קטנּות. ּבין החּלּוק , ְְֲִִֵֵֶַַַַ

אל  הּקצה מן הּוא ורבא ּדאּבּיי להויֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמרּכבה

מּבחינת  הּיציאה הּוא מרּכבה ּדענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּקצה.

– אדם) (לא ּבליּֿגבּול לבחינת (אדם) ְְְְִִִַַָָָָָָֹהגּבלה

ּבדבר  הּוא הּגדלּות ענין (ּדאמּתית ּגדֹול ְְְֲִִִַַַַָָָָָּדבר

מגּבל  הּוא 47ׁשאינֹו ורבא ּדאּבּיי ּובהויֹות ,( ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֻ

ּגבּול, ּבלי העליֹון, רצֹון התלּבׁשּות ,ְְְְְְְִִֵֶֶַָלהפ

ּבּמאמר  ּוממׁשי קטן]. ּדבר – מגּבלים ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֻּבדברים

נקראים  ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות זה על טעם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעֹוד

לגּבי  קטן ּדבר היא ּדעכׁשו הּתֹורה ּכי קטן, ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָּדבר

לפי  וגם לעתיד. ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּפנימּיּות

לאֹורֿאיןֿסֹוף  ּולבּוׁש מׁשל היא ְְִֵֶַָָָׁשהּתֹורה

מׁשל  ּבׁשם הּתֹורה נקראת ׁשּלכן ּבּה. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמלּבׁש

קדמֹונֹו48הּקדמֹוני  לבחינת ּולבּוׁש מׁשל ׁשהיא , ְְְְִִִִֶַַַַָָ

עֹולם  קטן.49ׁשל ּדבר הּוא נמׁשל לגּבי ּומ ׁשל . ְְִֵֶַָָָָָָָָ
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שמא).46) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח בהעלותך ד"ה ראה ריבוע) (בהחצאי לקמן מוגבל 47)בהבא דבר על דכשאומרים

קטן. והוא ממנו גדולים שהם דברים ישנם אבל ממנו, קטנים שהם דברים לגבי רק היא שלו הגדלות גדול, שהוא

יג.48) כא, משפטים עה"פ פרש"י שם. ובפרש"י ב יו"ד, מכות עה"פ. פרש"י וראה יד. כד, בארוכה 49)שמואלֿא ראה

ב. צח, מג"א תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאצילות  שלמטה (‡„Ìהעולמות ‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰L ‡È‰ƒ∆»»»∆««ƒ≈»»

‡Ï ˙ÈÁa ‡È‰L ‡b¯„Ï ‰lÚ˙Ó (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«∆¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c Ì„‡ Èa‚Ï Ì„‡ האצילות לעולם היינו »»¿«≈»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מעלתו  העולמות.שעם בכלל הוא עדיין בי"ע, לעולמות ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂביחס
‰·k¯Ó ,˙B·‡‰c ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»»∆¿»»

,˙eÏÈˆ‡c‰iÏÚ‰ ‰NÚ «¬ƒ«¬∆»¬ƒ»
˙eÏÈˆ‡c Ì„‡ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»»«¬ƒ
‰ÏÚÓlL Ì„‡ ‡Ï ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…»»∆¿«¿»

CÈ¯‡ ,˙eÏÈˆ‡Ó אריך" בחינת ≈¬ƒ¬ƒ
שבאיןֿסוף  עליון" שב"כתר אנפין"

העולמות. מארבעת למעלה שהוא

‡¯˜ ‰·k¯Ó ‰NÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬≈∆¿»»ƒ¿»
¯ÈÚÊ ,Ì„‡ Èk ,ÏB„b ¯·c»»»ƒ»»¿≈

,ÔÈt‡ בדרך (כאשר קטנות פנים «¿ƒ
עולם  של למידות הכוונה כלל

האיןֿסוף  אור שלעומת האצילות

מועט) אור בהן יש מאצילות שלמעלה

,ÌeˆÓˆÂ ˙eË˜ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¿¿ƒ¿
‡e‰ ‰·k¯n‰ È„ÈŒÏÚÂ בחינת ¿«¿≈«∆¿»»

שבקטנות  ÈÁ·Ï˙"אדם" ‰lÚ˙Óƒ¿«∆ƒ¿ƒ«
להיות  והופך אדם" מ"קטן""לא

.ÏB„b ,CÈ¯‡¬ƒ»
‡·¯Â Èia‡c ˙BÈe‰L ÌÚh‰Â¿«««∆«»¿««≈¿»»
‡e‰L Û‡) ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ»»»»«∆
,‡e‰ (‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ¯wÚƒ««»∆¿«∆
eLaÏ˙ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ Èkƒƒ¿«»ƒ¿«¿

,ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a שהולך כפי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
Bˆn‰L˙ומבאר. ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆«ƒ¿

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
רוחניים  ענינים לעומת 'קטנים' שהם

ÈË¯t ‰nk ‰ÂˆÓ ÏÎa LÈ≈¿»ƒ¿»«»¿»≈
˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚc ,ÌÈÈcƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
ÌeˆÓˆ ‡e‰ (ÌÈË¯t)¿»ƒƒ¿

˙eË˜ ,‰Ïa‚‰Â באור שהרי  ¿«¿»»«¿
ורק  דרגות חילוקי אין מוגבל בלתי

יש  וההגבלה הצמצום בעקבות

למידת  בהתאם שונות ודרגות הבדלים

והגילוי. ,ÊŒÈtŒÏÚÂ]46‰הצמצום ¿«ƒ∆
˜elÁ‰ההבדל‰NÚÓ ÔÈa «ƒ≈«¬≈

‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰Ï ‰·k¯Ó∆¿»»«¬»¿««≈¿»»

‡e‰עצום ומרחק ‰e‡פער ‰·k¯Ó ÔÈÚc .‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓƒ«»∆∆«»∆¿ƒ¿«∆¿»»
‡Ï) Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï (Ì„‡) ‰Ïa‚‰ ˙ÈÁaÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿…

(Ì„‡– גדולה עליה הוא גבול לבלי מגבול ÏB„bוהמעבר ¯·c »»»»»
Ïa‚Ó BÈ‡L ¯·„a ‡e‰ ˙eÏ„b‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c)47 דבר כי «¬ƒƒƒ¿«««¿¿»»∆≈À¿»

זו  הרי גדול, שיהיה ככל הרי מוגבל

לגב  בלבד, יחסית דברים גדלות י

לא  דבר ורק ממנו. קטנים אחרים

בגדלות  באמת, גדול מוגבל

יחסית  רק ולא ),אבסולוטית
‡e‰ ‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰·e«¬»¿««≈¿»»
ÔBˆ¯ ˙eLaÏ˙‰ ,CÙ‰Ï¿≈∆ƒ¿«¿¿

ÔBÈÏÚ‰ של העליונים וחכמתו רצונו »∆¿
Ïe·b,הקב"ה, ÈÏa שירדו כפי ¿ƒ¿

למטה  שירדה כפי בתורה ונתלבשו

ÌÈÏa‚Ó ÌÈ¯·„a לעומת וקטנים ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ
מוגבל הבלתי העליון c·¯הרצון Y»»

.[ÔË»̃»
¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר„BÚ «¿ƒ««¬»

Èia‡c ˙BÈe‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚË«««∆∆«»¿««≈
Èk ,ÔË˜ ¯·c ÌÈ‡¯˜ ‡·¯Â¿»»ƒ¿»ƒ»»»»ƒ

ÂLÎÚc ‰¯Bz‰ הנגלית התורה «»¿«¿»
כעת  Èa‚Ïלנו ÔË˜ ¯·c ‡È‰ƒ»»»»¿«≈

‰lb˙zL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿«∆
„È˙ÚÏ את יגלה הקב"ה כאשר ∆»ƒ

התורה. סיבה Ì‚Âסתרי ישנה ¿«
ורבא  אביי שהויות לכך נוספת

קטן" "דבר ÈÙÏ¿ƒנקראים
Le·Ïe ÏLÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»»¿

‰LaÏnוכיסוי  ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï¿≈«¿À»
da רצונו היא התורה וחכמתו שהרי »

שנתלבשה  כפי האיןֿסוף הקב"ה של

הזה. העולם ≈«∆ÔÎlLבענייני
‰¯Bz‰ ˙‡¯˜ בפסוקÌLa ƒ¿≈«»¿≈
ÈBÓ„w‰ ÏLÓ48‡È‰L , ¿«««¿ƒ∆ƒ

BBÓ„˜ ˙ÈÁ·Ï Le·Ïe ÏLÓ»»¿ƒ¿ƒ««¿
ÌÏBÚ ÏL49 על רש"י כפירוש ∆»

עולם, של קדמונו "משל הפסוק:

של  משלו שהיא הקב"ה".התורה

¯·c ‡e‰ ÏLÓ Èa‚Ï ÏLÓe»»¿«≈ƒ¿»»»
ÔË˜ הוא שהעיקר מובן שהרי »»
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LÈÂ ורבא ּדאּבּיי ׁשהּויֹות ּדלהּטעם לֹומר ¿≈ְְְִֵֶַַַַַַַָָָ

נתלּבׁשה  ׁשהּתֹורה מּפני קטן ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנקראים

מּצד  הּוא קטן ּדבר  הּתאר קטּנים, ְְִִִִַַַַָָָָֹֹּבדברים

ּדעכׁשו  ׁשהּתֹורה מֹוסיף ולכן ּדתֹורה. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָהּלבּוׁשים

ׁשּתתּגּלה  הּתֹורה ּפנימּיּות לגּבי קטן ּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

אֹורֿ לגּבי קטן ּדבר ׁשהיא [וגם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא

הּתאר  זה, טעם ּדעלּֿפי ּבּה], הּמלּבׁש ְְִֵֶַַַַַַָָֹֻאיןֿסֹוף

[ּומה  עצמּה. לּתֹורה ּבנֹוגע (ּגם) הּוא קטן ְְֵַַַַַָָָָָָּדבר

נתלּבׁשה  ׁשהּתֹורה הראׁשֹון טעם ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּמביא

מדּגׁש זה ּבטעם ּכי לֹומר, יׁש קטּנים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻּבדברים

מרּכבה  למעׂשה ורבא ּדאּבּיי הויֹות ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהחּלּוק

ּכּנ"ל]. הּקצה, אל הּקצה מן חּלּוק ִִֶֶֶַַַַָָהּוא

ׁשהּתֹורה ÍÈLÓÓeז) ּבזה ּבאּור עֹוד ּבּמאמר «¿ƒ¿ֲֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  על ׁשהּוא קטן, ּדבר ְִֵֵֶַָָָָנקראת

הּמלּבׁש אֹורֿאיןֿסֹוף לגּבי ההלכה ּבּטּול ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻעצם

להיֹות  צרי ּדהאדם הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּדכמֹו ְְְִִִִֶַָָָָָָּבּה.

אמרת לׁשֹוני ּתען אחר 50ּבבּטּול, ּכעֹונה , ְְְְִִִֶֶַַַַָ

להלכֹות 51הּקֹורא  ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְִֵֵֶֶֶַַַ

לאֹורֿאיןֿסֹוף  ּבבּטּול ׁשהם עצמם ְְְִֵֵֶַַָָהּתֹורה

ּדלהּפרּוׁש לֹומר, [ויׁש ּכדלקּמן. ּבהם, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמלּבׁש

ּביחס  הּוא קטן ּדבר הּתאר ּכפׁשּוטֹו, ְְִַַַַָָָָָָֹקטן

הּבּטּול  ׁשם על קטן ּולהּפירּוׁש אחרים . ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלענינים

החסדים  מּכל קטנּתי הּקטנּות 52[עלּֿדר ,[ ְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(להּפירּוׁש להבין וצרי עצמֹו]. ּבֹו הּוא ְְְְִִִֵַַָָ(ּבּטּול)

מרּכבה  ּגם הרי הּבּטּול), ׁשם על הּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁש"קטן"

ּדבר  נקראת ואףֿעלּֿפיֿכן להרֹוכב, ּבבּטּול ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָהיא

ָּגדֹול.
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קעב.50) קיט, ובכ"51)תהלים ב. סז, יתרו וש"נ.תו"א שלד. ס"ע לעיל וראה יא.52)מ. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשל  בין היחס ולכן לנמשל, להגיע אמצעי אלא אינו והמשל הנמשל,

דבר  לעומת קטן כדבר הוא (הקב"ה) והנמשל לעולם) שירדה כפי (התורה

גדול.

שהתורה  לכך הסברים בכמה צורך יש מה לשם לתמוה מקום היה לכאורה

"דבר  נקראת ורבא") דאביי ("הוויות

לגבי  השני בהסבר התוספת ומה קטן"

להסיר  וכדי העניין. תוכן מצד הראשון,

עוד. ומבאר הולך הזו, התמיהה את

˙BÈe‰L ÌÚh‰Ïc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿«««∆«»
¯·c ÌÈ‡¯˜ ‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»ƒ¿»ƒ»»
‰LaÏ˙ ‰¯Bz‰L ÈtÓ ÔË»̃»ƒ¿≈∆«»ƒ¿«¿»

ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a יש ולכן ומוגבלים ƒ¿»ƒ¿«ƒ
שונים, דינים פרטי התורה בהלכות

‰e‡כאמור, ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰«…«»»»»
‰¯B˙c ÌÈLe·l‰ „vÓ בהם ƒ««¿ƒ¿»

והלבושים  למטה לרדת כדי נתלבשה

לפי  אבל התורה, עצם על מכסים הללו

לא  קטן" "דבר התואר הזה הביאור

עצמה. התורה אל ≈«¿ÔÎÏÂמתייחס
ÛÈÒBÓ מהר"ש אדמו"ר של במאמר ƒ

"דבר  נקראת שהתורה לכך נוסף טעם

והוא  ÂLÎÚcקטן" ‰¯Bz‰L∆«»¿«¿»
˙eiÓÈt Èa‚Ï ÔË˜ ¯·c ‡È‰ƒ»»»»¿«≈¿ƒƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

ÔË˜ ¯·c ‡È‰L Ì‚Â] ומוגבל ¿«∆ƒ»»»»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï מוגבל הבלתי ¿«≈≈

ÌÚË ÈtŒÏÚc ,[da LaÏn‰«¿À»»¿«ƒ««
‡e‰ ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰ ,‰Ê∆«…«»»»»
.dÓˆÚ ‰¯BzÏ Ú‚Ba (Ìb)«¿≈««»«¿»

מה [ שהוסבר לאחר שמעתה, אלא

הראשון  הטעם על מוסיף השני הטעם

יש  כן אם מדוע גיסא, לאידך לבאר יש

הולך  כך ועל הראשון בטעם צורך

ÌÚËומבאר  Ìb ‡È·nM ‰Óe«∆≈ƒ«««
‰LaÏ˙ ‰¯Bz‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»ƒ¿«¿»

ÌÈpË˜ ÌÈ¯·„a,הלכות ופרטי ƒ¿»ƒ¿«ƒ
השני  הטעם לכאורה והרי - כאמור

חזק  טעם הוא עצמה לתורה המתייחס

‰BÈÂ˙יותר, ÔÈa ˜elÁ‰L Lb„Ó ‰Ê ÌÚËa Èk ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿««∆À¿»∆«ƒ≈¬»
Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜elÁ ‡e‰ ‰·k¯Ó ‰NÚÓÏ ‡·¯Â Èia‡c¿««≈¿»»¿«¬≈∆¿»»ƒƒ«»∆∆

Ï"pk ,‰ˆw‰"וה"גדלות ה"קטנות" בין יש הזה הפירוש לפי שדווקא כך «»∆««
מדובר  ולא אמיתי יחסית פער ו"גדלות" "קטנות" על ].רק

¯·c ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ‰Êa ¯e‡a „BÚ ¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ««¬»≈»∆∆«»ƒ¿≈»»
‰ÎÏ‰‰ Ïeha ÌˆÚ ÌL ÏÚ ‡e‰L ,ÔË˜ עצמם היינו התורה דברי »»∆«≈…∆ƒ«¬»»

da LaÏn‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èa‚Ï.בהלכה‰¯Bz‰ „enlL BÓÎc ¿«≈≈«¿À»»ƒ¿∆ƒ«»
ÈBLÏ ÔÚz ,Ïeh·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡‰c הלומד האדם של לשונו ¿»»»»ƒƒ¿¿ƒ««¿ƒ

הקב"ה E˙¯Ó‡50תורה  של דבריו ƒ¿»∆
והלומד  התורה, אומר נותן איננו תורה

אלא  מעצמו ‡Á¯דברים ‰BÚk¿∆««
‡¯Bw‰51,'אור ב'תורה כמבואר «≈

תורה  לומד יהודי שכאשר הזקן לרבנו

האדם  אצל נפרד נעשה הדבור "אין אזי

רק  שלו הוא כאלו עצמו מפי יוצא להיות

שהתורה  אמרתך לשוני תען שכתוב כמו

כעונה  תען שלשוני אלא אמרתך היא

גילוי  ענין שהוא האומר... אחר [חוזר]

בבחינת  למעלה כמו למטה סוף אין אור

ויפול  המשכיל יתבונן ומזה ממש. בטול

בשומו  התורה בעסק ופחד אימה עליו

דבר  לומד] שהוא התורה [דברי כי ללבו

מסיני". למשה שנאמרו ממש הוא ה'

מתבטל  תורה הלומד שהאדם וכשם

הקב"ה  ‰e‡כלפי ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«»«¿»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï Ïeh·a Ì‰L∆≈¿ƒ¿≈

Ôn˜Ï„k ,Ì‰a LaÏn‰ כפי «¿À»»∆¿ƒ¿«»
להלן. ÓBÏ¯,שיתבאר LÈÂ]¿≈«

,BËeLÙk ÔË˜ Le¯t‰Ïc שדברי ƒ¿«≈»»ƒ¿
"קטנות"התורה  בבחינת הם עצמם

ÒÁÈa ‡e‰ ÔË˜ ¯·c ¯‡z‰«…«»»»»¿««
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÚÏ שלגבי ומשמעו ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

"קטן". הוא ממנו גדולים אחרים דברים

Le¯Èt‰Ïe הנוכחיÌL ÏÚ ÔË˜ ¿«≈»»«≈
C¯cŒÏÚ] Ïeha‰ אבינו יעקב דברי «ƒ«∆∆

ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜52 שחסדי »…¿ƒƒ…«¬»ƒ
בעיני  ושפל עניו להיות לו גרמו ה'

Baעצמו  ‡e‰ (Ïeha) ˙eËw‰ ,[««¿ƒ
BÓˆÚ מתבטלת עצמה שהתורה «¿

הקב"ה  לגבי עצמה ].ומקטינה
ˆÂLe¯Èt‰Ï) ÔÈ·‰Ï CÈ¯ לפי ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

האחרון  ‰Ïeha),הפירוש ÌL ÏÚ ‡e‰ "ÔË˜"L מאותה כן אם ∆»»«≈«ƒ
כי  קטן" "דבר להקרא צריך היה מרכבה" "מעשה גם עצמה Ìbסיבה È¯‰¬≈«

¯·c ˙‡¯˜ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·ÎB¯‰Ï Ïeh·a ‡È‰ ‰·k¯Ó∆¿»»ƒ¿ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ¿≈»»
ÏB„b."קטן "דבר ולא »
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טו zexpd z` jzelrda

˙c˜e ׁשּנקרא ּדהּבּטּול לֹומר, יׁש ּבזה הּבאּור ¿À«ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהּוא  הּוא, (קטנּתי), קטן ּדבר ְְִֵֶָָָָָֹּבׁשם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מעלה. ׁשּום ּבֹו ואין לגמרי ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָּבטל

קטנּתי  הּמתחיל' 'ּדּבּור הּקדׁש' ,53ּב'אּגרת ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ּבֹו ׁשאין מּמׁש ּומֹותרֹות ּכׁשיריים עצמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָשּמׂשים

ועד  מציאּות, היא ׁשהּמרּכבה וכיון .צר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּום

ׁשעלֿידי  [וכּנ"ל הרֹוכב לגּבי יתרֹון ּבּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיׁש

יכֹול  ׁשאינֹו למקֹום להּגיע  הרֹוכב יכֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמרּכבה

קטן. ּדבר אינּה לכן עצמֹו], מּצד לׁשם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלהּגיע

היא  ׁשעלֿידֹו ׁשּבּה, העּלּוי מּצד ְְִִִֶֶַַַַָָָָ[ואדרּבה

ּגם  נקראת ,(ארי) ּגדֹול לבחינת ְְֲֲִִִִִֵַַָָָהעלּיה

הּתֹורה  והלכֹות ּגדֹול]. ּדבר ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָָָהּמרּכבה

הראׁשֹון  [ּפרּוׁש ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָׁשּנתלּבׁשּו

להם  אין ּגׁשמ ּיים ׁשּדברים ּכיון קטן'], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּב'דבר

ּבהם,54ער הּמלּבׁשים יתּבר ּורצֹונֹו לחכמתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ועלֿידי  קטן. ּדבר הּבּטּול, ּבתכלית הם ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָהרי

הּבּטּול  נמׁש עצמם, הּתֹורה ׁשּבהלכֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָהּבּטּול

ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּבּתֹורה, העֹוסק ּבאדם ִֵֶֶַַַָָָָָָּגם

אחר  ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני ּדּתען ּבאפן ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹיהיה

ֵַהּקֹורא.

האּלה e‰ÊÂח) הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ¿∆ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחסידּות 55לאמר  ּומבאר ּדבמּתן51ֿ, , ְְֲִִֵַַַָֹֹ

יהיה  האדם ׁשל הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכח נּתן ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּתֹורה

אֹומר, ׁשהּקּב"ה הּדברים לחזר ּדלאמר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּבאפן

לפני  ּגם הרי ּדלכאֹורה, ,אמרת לׁשֹוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתען

לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל הקּדימּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָמּתןּֿתֹורה

הרצֹון, ּדבעל ּבּטּול הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָּדהקּדמת

ּבמּתןֿ ׁשּנתחּדׁש ּדלאמר ּבּבּטּול החּדּוׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹּומהּו

ּבזה, והּבאּור ונׁשמע. ּדנעׂשה הּבּטּול לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּתֹורה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯·c ÌLa ‡¯˜pL Ïeha‰c ,¯ÓBÏ LÈ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆≈«¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈»»

) ÔË˜ על שאמר אבינו יעקב של לביטול ‰e‡,עצמו בדומה ,(ÈzË˜ »»»…¿ƒ
‰ÏÚÓ ÌeL Ba ÔÈ‡Â È¯Ó‚Ï ÏËa ‡e‰L לעצמו רואה שאינו היינו ∆»≈¿«¿≈¿≈«¬»

כלשהי. "גדלות" תחושת לו שיגרום יתרון ושום חשיבות e˙kL·כל BÓÎe¿∆»
'L„w‰ ˙¯b‡'a התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

ÈzË˜ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'53, ƒ««¿ƒ»…¿ƒ
כך  כדי עד לענווה ÌÈNn∆̆≈ƒשהכוונה

˙B¯˙BÓe ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ«¿¿ƒ«ƒ»
LnÓ לחלוטין מיותר ÔÈ‡Lכדבר «»∆≈

C¯ˆ ÌeL Ba רק קיים הזה והביטול …∆
סוף בהלכות  אין אור לגבי התורה

רק  ולכן בהם נקראים המלובש הם

קטן". k¯n‰L·‰"דבר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«∆¿»»
הרוכב למרות  לגבי È‰ƒ‡ביטולה

˙e‡ÈˆÓ,מסוימתda LiL „ÚÂ ¿ƒ¿«∆≈»
Ï"pÎÂ] ·ÎB¯‰ Èa‚Ï ÔB¯˙Èƒ¿¿«≈»≈¿««
ÏBÎÈ ‰·k¯n‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«∆¿»»»
BÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï ·ÎB¯‰»≈¿«ƒ«¿»∆≈
BÓˆÚ „vÓ ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ««¿
נושאות  העליונות הקודש חיות ולכן

לעיל, כנזכר הכסא את ומרוממות

כמו וכדברי  אור': ב'תורה הזקן רבנו

שהרוכב  היות עם הסוס, משל דרך על

וטפל  בטל הוא והסוס העיקר הוא עליו

מנהיג  הסוס מקום מכל עליו הרוכב אל

הרוכב  מקום את עד למקום ממקום

מצד  לשם להגיע יכול הרוכב שאין

והמרכבה  שהסוס ומכאן עצמו",

‡dÈ"מציאות"נחשבים  ÔÎÏ ,[»≈≈»
„vÓ ‰a¯„‡Â] .ÔË˜ ¯·c»»»»¿«¿«»ƒ«

ÈelÚ‰ והיתרון המעלה,daL »ƒ∆»
˙ÈÁ·Ï ‰iÏÚ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ«

,(CÈ¯‡) ÏB„b לעיל כמבואר »¬ƒ
ÌLa ‰·k¯n‰ Ìb ˙‡¯˜ƒ¿≈««∆¿»»¿≈
‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰Â .[ÏB„b ¯·c»»»¿ƒ¿«»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙pL∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
¯·„'a ÔBL‡¯‰ Le¯t]≈»ƒ¿»»
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cL ÔÂÈk ,['ÔË»̃»≈»∆¿»ƒ«¿ƒƒ

C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡54 ודמיון יחס ≈»∆∆∆
C¯a˙È BBˆ¯e B˙ÓÎÁÏ¿»¿»¿ƒ¿»≈

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ È¯‰ ,Ì‰a ÌÈLaÏn‰ נחשבים ולא «¿À»ƒ»∆¬≈≈¿«¿ƒ«ƒ
נקראים  ולכן ˜ÔË"מציאות" ¯·c יעקב עצמו על שאמר "קטנתי" (כמו »»»»

CLÓאבינו). ,ÌÓˆÚ ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ∆¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿»
,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡a Ìb Ïeha‰ הכוח את מקבל הוא ומכך «ƒ«»»»»≈«»

,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚzc ÔÙ‡a ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿…∆¿««¿ƒƒ¿»∆
‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ופחד ואימה הביטול תכלית מתוך לימוד שהוא ¿∆«««≈

הזקן  רבנו מדברי לעיל אור').(כמובא ב'תורה

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ (Á55, ¿∆«¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈…
,˙e„ÈÒÁa ¯‡·Óe בהקדמת ¿…»«¬ƒ

"לאמר"השאלה  המילה שלכאורה

בדרך  כי מובנת לא הפסוק שבסיום

לאחרים  ולמסור לומר משמעה כלל

(וכל  ישראל בני כל תורה במתן ואילו

נו  היו הדורות) שבכל כחים הנשמות

אלא  שהמלה בעצמם הוא הביאור

מלמדת  «»»¿BzŒÔzÓ·cƒ¯‰"לאמר"
Ák‰ Ôz הדורות בכל ישראל לבני ƒ««…«

Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰ „enlL∆ƒ«»∆»»»
¯ÊÁÏ ,¯Ó‡Ïc ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆¿≈…«¬…
,¯ÓB‡ ‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆«»»≈

גם  שזהו לעיל הכתוב כמובא פירוש

ÔÚz ותאמר של ÈBLÏתחזור ««¿ƒ
תורה האדם  של ‡E˙¯Óהלומד ƒ¿»∆

כאשר  הרי לעיל שנתבאר וכפי הקב"ה,

דברים  אומר שאיננו יודע תורה הלומד

כפי  ה' דבר על חוזר אלא  משלו

להתבטל  גורם זה הרי סיני בהר שנאמר

הקב"ה  אימה אל מתוך תורה וללמוד

להבין  צריך ועדיין זה ופחד. בעניין

ŒÔzÓ ÈÙÏ Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿≈««
‰NÚ Ï‡¯NÈ eÓÈc˜‰ ‰¯Bz»ƒ¿ƒƒ¿»≈«¬∆
‰NÚ ˙Óc˜‰c ,ÚÓLÏ¿ƒ¿«¿«¿»««¬∆

ÚÓLÏ עליהם שמקבלים היינו ¿ƒ¿«
ה' רצון את שהם לעשות לפני אפילו

הרצון  מהו Ïehaיודעים ‡e‰ עמוק ƒ
ביטול  ביותר, ‰¯ˆÔBופנימי ÏÚ·c¿««»»

זה  אין מסוים כי רצון לגבי רק ביטול

של  מוחלט ביטול מציאות אלא כללות

בעל  בעצמו, הקב"ה כלפי האדם

מעלת  אודות לעיל (כמובא הרצון

שאין  כעבד עול קבלת בדרך הביטול

משלו), רצונות כל כן e‰Óeלו אם «
¯Ó‡Ïc Ïehaa LecÁ‰«ƒ«ƒ¿≈…
Èa‚Ï ‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««»¿«≈

ÚÓLÂ ‰NÚc Ïeha‰ במתן האלוקות התגלות שלאחר ספק אין והרי «ƒ¿«¬∆¿ƒ¿«
מתן  לפני בהם היה מאשר נעלה יותר עוד ביטול ישראל בבני נפעל תורה

תורה?.

,‰Êa ¯e‡a‰Â תורה מתן שלפני הביטול בין בעת ההבדל שנפעל לביטול ¿«≈»∆
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מעלה. ּבֹו יׁש לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָׁשהּבּטּול

מלכּות, על קּבלת הּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹּדהקּדמת

נעׂשה  מלכּותֹו על את מקּבלים ׁשהעם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועלֿידי

ׁשעלֿידי  ּדמרּכבה, הּבּטּול ועלּֿדר] ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמל

עלֿידיֿזה  להרֹוכב, ּדהּמרּכבה היא 56הּבּטּול ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדלאמר  והּבּטּול הרֹוכב]. את ּומגּביהה ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹנֹוׂשאת

ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָׁשּנתחּדׁש

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂֿׁשּבמּתן הּמצוֹות, ּבקּיּום הּוא ¿«∆∆∆ְְְִִֶַַַ

הּמצֹות  ׁשּקּיּום הּכח נּתן ְִִִֶַַַַָֹּתֹורה

ׁשּקּיּום  היינּו הּבּטּול, ּבתכלית יהיה האדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָׁשל

על  עליו קּבל ׁשהּוא מּפני (לא יהיה ׁשּלֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹהּמצֹות

ׁשּצּוּוי  מּפני אּלא) מצֹות, ועל ׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמלכּות

וכּמבאר  הּצּוּוי. ּכפי להיֹות עליו ּגֹוזר ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ּתֹורה' הּדּברֹות 57ּב'לּקּוטי לעׂשרת ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּבנֹוגע ׁשּנא  הּוא [ועלּֿדרֿזה ּתֹורה ּבמּתן מרּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

וגם  צּוּוי  ּבלׁשֹון ׁשּנאמר ּו ׁשּבּתֹורה] הּצּוּויים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּכל

עצמֹו הּדּבּור ּכי עתיד, האדם xfFBּבלׁשֹון על ְְִִִִַַָ¥ַָָָ

אֹותם  (ּומכריח ּכן.58והעֹולם להיֹות ( ְְְִִֵַַָָָ

LÈÂ הּמצֹות ּדקּיּום ּבּבּטּול ּדהּיתרֹון לֹומר ¿≈ְְְְִִִִַַַַ

הּוא  על, ּדקּבלת הּבּטּול לגּבי זה ְְְִֵֶֶַַַַָֹֹּבאפן

הּוא  על ּדקּבלת ׁשהּבּטּול  לפי ענינים. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּבׁשני

מלEdW`עלֿידי ׁשל עבּדֹו להיֹות עליו קּבל ְֵַ¤ְְִִֵֶֶֶַָָ

הּקּב"ה  הּמלכים ׁשהּבּטּול 59מלכי מּזֹו, ויתירה . ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכׁשהּוא [ּגם לאדֹונֹו עם clFpּדעבד קׁשּור עבד] ְְֲֶֶֶַַ¨ִֶֶָ

ׁשל  עבד ׁשהּוא זה הּוא ׁשענינֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶָמציאּותֹו,

מּצד 60האדֹון  (לא הּוא הּנ"ל ּבאפן והּבּטּול , ְְִִֶַַַַָָֹֹ
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ב.56) עא, יתרו תו"א 57.235)ראה ס"ע ח"ג תשמ"ט בהתוועדויות בהנסמן גם וראה ג). (יג, שם שמצד 58)במדבר היינו

הבריאה. טבע היפך לבחור חפשית בחירה להאדם שיש אלא כן. להיות מוכרחים הבריאה לאחרי 59)טבע גם שלכן,

שמכרוהו  דעבד שהשעבוד זה על הטעם שזהו לומר, דיש .28 הערה שנז ע' לעיל ראה כ"כ. בטל אינו – עבד שנעשה

עצמו. מהמוכר יותר גדול שעבוד הוא הציוויים 60)ב"ד לקיים מחוייב אינו אדונו של עבד שאינו דמי מבין העבד גם שלכן

שלו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  תורה L‰ÏÚÓמתן Ba LÈ ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c Ïeha‰∆«ƒ¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«≈«¬»

eÎÏÓ˙,ויתרון. ÏÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c¿«¿»««¬∆¿ƒ¿««»«…«¿
CÏÓ ‰NÚ B˙eÎÏÓ ÏÚ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó ÌÚ‰L È„ÈŒÏÚÂ ובמובן ¿«¿≈∆»»¿«¿ƒ∆…«¿«¬∆∆∆

שלא  ורוממות מעלה למלך המוסיף הוא והעם כביכול לעם, זקוק המלך זה

בו  סוף קיימים שכך וכיון עצמו מצד

הביטול  תכלית זה אין »¿[ŒÏÚÂסוף
,‰·k¯Óc Ïeha‰ C¯c שאמנם ∆∆«ƒ¿∆¿»»

רצונות  לה ואין לרוכב בטלה המרכבה

עילוי אבל משלה פועלת המרכבה

ברוכב  ‰Ïehaותוספת È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚ ,·ÎB¯‰Ï ‰·k¯n‰c¿«∆¿»»¿»≈«¿≈

‰Ê56‰‰Èa‚Óe ˙‡NB ‡È‰ ∆ƒ≈«¿ƒ»
·ÎB¯‰ בענין ‡˙ לעיל כמובא ∆»≈

העליונה  שבמרכבה הקודש" "חיות

ולכן, הכסא את ומרוממות ש"נושאות"

מוגדרת  המרכבה הביטול, עם יחד

Ó‡Ïc¯"מציאות" Ïeha‰Â .[¿«ƒ¿≈…
‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈¿««»

˙ÈÏÎ˙a Ïeha העם המתבטל שבו ƒ¿«¿ƒ
כלל. "מציאות" איננו

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל שנתבאר כשם ¿«∆∆∆
לימוד  Ìei˜aהתורה אודות ‡e‰¿ƒ

Ôz ‰¯BzŒÔzÓaL ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆¿««»ƒ«
ÏL ˙Bˆn‰ ÌeiwL Ák‰«…«∆ƒ«ƒ¿∆
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿«¿ƒ«ƒ
ל"מציאות" עצמו יראה שהאדם מבלי

‰Bˆn˙כלשהי  ÌeiwL eÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ¿
‡e‰L ÈtÓ ‡Ï) ‰È‰È BlL∆ƒ¿∆…ƒ¿≈∆

חשובה  ÏÚכ"מציאות" ÂÈÏÚ Ïaƒ̃≈»»…
,˙BˆÓ ÏÚÂ ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¿…ƒ¿
‰"aw‰ ÈeevL ÈtÓ (‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒ«»»

k ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ ¯ÊBbÈeev‰ ÈÙ ≈»»ƒ¿¿ƒ«ƒ
רק  מצוות ומקיים תורה לומד והוא

תערובת  כל ללא ה' רצון שזהו מפני

איננו של  שהרי משלו, רצונות

כלל. «…¿»¿nÎÂ·‡¯"מציאות"
'‰¯Bz ÈËewÏ'a57Ú‚Ba ¿ƒ≈»¿≈«

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] ‰¯Bz ÔzÓa e¯Ó‡pL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚÏ«¬∆∆«ƒ¿∆∆∆¿¿««»¿«∆∆∆
Ì‚Â Èeeˆ ÔBLÏa e¯Ó‡pL [‰¯BzaL ÌÈÈeev‰ Ïk Ú‚Ba¿≈«»«ƒƒ∆«»∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«

,„È˙Ú ÔBLÏa מתן "בשעת במדבר): (פרשת תורה' ב'לקוטי מבואר וכך ƒ¿»ƒ
בחינה  תהא שלא עתיד לשון פירוש תרצח, לא אומר גוזר בעצמו הדבור תורה

כלומר, אחד". בלשון משמשין שניהם והציווי העתיד כי לעולם נראית זו

לשון  וגם לרצוח ואיסור ציווי לשון גם היא תרצח" "לא המלים משמעות

(וראה  רצח יהיה שלא וקביעה עתיד

לטבע  היא שהכוונה כאן 85 בהערה

בחירה  לאדם שיש אלא הבריאה

הבריאה) טבע היפך לבחור חופשית

ÏÚ ¯ÊBb BÓˆÚ ¯eac‰ Èkƒ«ƒ«¿≈«
ÁÈ¯ÎÓe) ÌÏBÚ‰Â Ì„‡‰»»»¿»»«¿ƒ«

Ì˙B‡58Ôk ˙BÈ‰Ï על ) ולהתנהג »ƒ¿≈
מתן  שבעת משום וזאת התורה פי

הבריאה  כל של ביטול נפעל תורה

לקב"ה.

Ïehaa ÔB¯˙i‰c ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ¿«ƒ
‰Ê ÔÙ‡a ˙Bˆn‰ Ìei˜c שכל ¿ƒ«ƒ¿¿…∆∆

העליון  לרצון בטלה העולם מציאות

התורה  פי על מתנהל הכול וממילא

ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰ Èa‚Ï שעם ¿«≈«ƒ¿«»«…
עדיין  נחשב האדם זאת בכל מעלתו כל

מסוימת, ÈLaל"מציאות" ‡e‰ƒ¿≈
ÌÈÈÚ האחד ÈÙÏהיבטים. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ŒÏÚ ‡e‰ ÏÚ ˙Ïa˜c Ïeha‰L∆«ƒ¿«»«…«
‡e‰L È„ÈהאדםÂÈÏÚ Ïa˜ ¿≈∆ƒ≈»»

ÈÎÏÓ CÏÓ ÏL Bc·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿∆∆∆«¿≈
‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰59 וכיון «¿»ƒ«»»

החלטה  של תוצאה הוא שהביטול

עמוק  הוא הרי האדם של והתבטלות

מסוגל  שהאדם במידה רק ופנימי

כאשר  ואילו לזה, מעבר ולא להתבטל

הקב"ה  אל מתבטלים והבריאה האדם

ביטול  זה הרי הקב"ה וגזירת ציווי מתוך

והשני  ופנימי. עמוק יותר הרבה

Ïeha‰L ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ קבלת של ƒ≈»ƒ∆«ƒ
לביטול  הנמשל BB„‡Ïעול „·Úc¿∆∆«¬

„·Ú „ÏB ‡e‰Lk Ìb] נהיה ולא «¿∆»∆∆
שלו  והתבטלות החלטה בגלל עבד

ומדעתו  e‰L‡מרצונו ‰Ê ‡e‰ BÈÚL ,B˙e‡ÈˆÓ ÌÚ ¯eL˜ [»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆∆
המוגדרת  ‰‡„ÔB"מציאות" ÏL „·Ú60Ï"p‰ ÔÙ‡a Ïeha‰Â היינו , ∆∆∆»»¿«ƒ¿…∆««
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ׁשּתהיה  ׁשאיֿאפׁשר אּלא) האדם, ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָענינֹו

הפ ּבעֹולם d"ATdמציאּות iEEv61. ְִֵֶָָ¦©¨¨

וקּיּום p‰Â‰ט) הּתֹורה ּדלּמּוד ׁשהּבּטּול הגם ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַָ

ּבּטּול  הּוא הּנ"ל ּבאפן ְְִִֶַַַֹהּמצֹות

וקּודׁשאֿ ׁשּיׂשראל ּכיון מּכלֿמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבתכלית,

חד  ּכּוּלא ׁשֹולל 62ּבריֿהּוא אינֹו זה ּבּטּול לכן , ְִִֵֵֵֶַָָ

הּוא  ּגּופא זה אּדרּבה אּלא מציאּותם ְְִֶֶֶַַָָָָאת

מׁשּמר  אני נרי את ׁשמרּת אם וזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמציאּותם.

הּוא  נר את מׁשּמר אני ׁשענין ּדהגם ,נר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַאת

ּגם  (ׁשּלמעלה  הּבּטּול לתכלית ּבא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשהאדם

את  ׁשֹולל זה אין מּכלֿמקֹום ּדמרּכבה), ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּבּטּול

אּדרּבה אּלא ּגם xOWnמציאּותֹו וזהּו .נר את ְְִֶַַָָ§©¥ְְֵֶֶַ

את  ּבהעלֹות הּפסּוק על רׁש"י ׁשּפרׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָזה

ּדהגם  מאליה, עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנרֹות,

היא  הּנרֹות) את ּבהעלֹות) ּדהּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָׁשהעלּיה

הּוא  מּכלֿמקֹום, הּבּטּול, לתכלית ּבאים ְְִִִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשלהבת  עצמם, (נׁשמֹות) לּנרֹות ׁשּׁשּי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאפן

וקּיּום  הּתֹורה ׁשּלּמּוד והינּו, מאליה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָעֹולה

ּבחּיּות  ּגם זה עם ּוביחד ּבבּטּול, הּוא ְְְְִִִֶַַַַַהּמצֹות

ּגדר  ּפֹורצת ׁשּׂשמחה וכיון וׂשמחה 63ּובׂשמחה. ּתֹורה ׁשל ׂשמחה עלֿידי לכן, , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

הגּבלֹות. ּבלי והּגׁשמּיים הרּוחנּיים הענינים ּכל נמׁשכים מצוה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשל
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יותר 61) נעלה ביטול הוא א) פח, (שבת כגיגית הר עליהם כפה שהקב"ה ע"י דישראל שהביטול ,32 הערה שם לעיל

שנמשך  הביטול בפנים, מ"ש וע"פ ב"ד). ומכרוהו עצמו דמכר החילוק (וע"ד לנשמע נעשה שהקדימו ע"י שלהם מהביטול

דכפה. מהביטול גם יותר נעלה ביטול הוא תורה א.62)במתן עג, זח"ג האמצעי 63)ראה אדמו"ר מאמרי ס' בארוכה ראה

ועוד. ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ואילך. תיז ע' ח"ב חתונה דרושי –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמתן  הנעלה והגזירה הביטול הציווי מצד ובבריאה באדם פעל מלמעלה תורה

‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡L (‡l‡ ,Ì„‡‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ«ƒ¿»∆»»»∆»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
‰"aw‰ Èeeˆ CÙ‰ ÌÏBÚa ˙e‡ÈˆÓ61 ועמוק נעלה ביטול כמובן, וזה, ¿ƒ»»≈∆ƒ«»»

שיעור.לאין 

Ïeha‰L Ì‚‰ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¬«∆«ƒ
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÏc¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿

Ï"p‰ ÔÙ‡a הגזירה מצד הביטול ¿…∆««
תורה והציווי  במתן ‰e‡שנתחדש

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒƒ»»
Œ‡L„e˜Â Ï‡¯NiL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»≈¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a62 כולם ¿ƒ»«
ÏÏBLאחד, BÈ‡ ‰Ê Ïeha ÔÎÏ»≈ƒ∆≈≈

Ì˙e‡ÈˆÓ אותם ‡˙ מבטל ואינו ∆¿ƒ»
המושג  של השלילי «∆‡l‡במובן

‡Ùeb ‰Ê ‰a¯c‡ עצמו‡e‰ «¿«»∆»
.Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»

e‰ÊÂ המדרש בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
¯nLÓ È‡ È¯ ˙‡ z¯ÓL Ì‡ƒ»«¿»∆≈ƒ¬ƒ¿«≈
È‡ ÔÈÚL Ì‚‰c ,E¯ ˙‡∆≈¿«¬«∆ƒ¿«¬ƒ

E¯הקב"ה  ˙‡ ¯nLÓ הנשמה ¿«≈∆≈¿
˙ÈÏÎ˙Ï ‡a Ì„‡‰L ‡e‰∆»»»»¿«¿ƒ
ÏehaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL) Ïeha‰«ƒ∆¿«¿»«ƒƒ

‰·k¯Óc באריכות לעיל כמבואר ¿∆¿»»
עול  קבלת של הביטול יתרון אודות

בבחינת  הביטול לעומת שמים מלכות

Ê‰מרכבה  ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»≈∆
‡l‡ B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ÏÏBL≈∆¿ƒ∆»

E¯ ˙‡ ¯nLÓ ‰a¯c‡ ומעניק «¿«»¿«≈∆≈¿
לעיל  (כמבואר רבה חשיבות לנשמה

הנר  "שמירת" לגבי ד סעיף בתחילת

מעבירות). הימנעות ידי על שלילי באופן רק ולא המצוות, קיום חיובי, באופן

,˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a ˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ L¯tL ‰Ê Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆∆≈≈«ƒ««»¿«¬¿∆«≈
˙BÓLp‰c ‰iÏÚ‰L Ì‚‰c ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL על ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»«¬«∆»¬ƒ»¿«¿»

התורה  ענין הכהן, אהרן של הנרות הדלקת ‰B¯p˙)ידי ˙‡ E˙BÏÚ‰a)¿«¬¿∆«≈
˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈ‡a Ì‰L ‡È‰ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ïeha‰«ƒƒ»»

CiML ÔÙ‡a והעליה הביטול ¿…∆∆«»
ÌÓˆÚ (˙BÓL) ˙B¯pÏ ופעל «≈¿»«¿»

עילוי, ÏBÚ‰בהם ˙·‰ÏL«¿∆∆»
,eÈ‰Â .‰ÈÏ‡Ó בא לידי והדבר ≈≈∆»¿«¿

בכך  בפועל ‰Bz¯‰ביטוי „enlL∆ƒ«»
‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜Â אחד מצד ¿ƒ«ƒ¿

,Ïeh·a הדגשה לתת בלי ¿ƒ
האדם  של ÌÚל"מציאות" „ÁÈ·e¿««ƒ

‰ÁÓN·e ˙eiÁa Ìb ‰Ê שהם ∆«¿«¿ƒ¿»
והשילוב  נפשו, כוחות של ביטויים

שולל  איננו שהביטול מכך נובע הזה

מציאות  הוא את ואדרבה הנשמה

להתעלות. אותה «≈¿ÔÂÈÎÂהמביא
¯„b ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL63 לה ואין ∆ƒ¿»∆∆»≈

ומעכב, מונע È„ÈŒÏÚשום ,ÔÎÏ»≈«¿≈
ÏL ‰ÁÓNÂ ‰¯Bz ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿ƒ¿»∆

ÌÈÎLÓ ‰ÂˆÓ ובאים מלמעלה ƒ¿»ƒ¿»ƒ
למטה  גילוי ‰ÌÈÈÚלידי Ïk»»ƒ¿»ƒ

ÈÏa ÌÈiÓLb‰Â ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ
.˙BÏa‚‰«¿»
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כיוון שהראייה אינה תלוייה בקליטה  וזאת,  ביותר,  גדול  גם עולם  לראות  והבנה מוגבלים, מסוגל  אפילו אדם קטן, בעל תפיסה 
ובהבנה.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה
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מוגה  בלתי

"בהעלותך",‡. בשם כולה הפרשה נקראת זה שם [ועל הנרות" את "בהעלותך היא הפרשה התחלת
באופן  שצ"ל המנורה, הדלקת אודות מדובר ובה כולה], הפרשה של התוכן שזהו מובן שמזה

מאלי'". עולה שלהבת שתהא עד להדליק "שצריך רש"י כפירוש ד"בהעלותך",

בלקו"ת  כמבואר – הענינים בפנימיות הוא כמ"ש 1וכן נשמות, על קאי ש"נרות" הוי'2בארוכה "נר
שבזה  הדעות כב' דידן", ו"שלוחי דרחמנא" "שלוחי שהם – הכהנים עבודת וזוהי אדם", ש"אלו 3נשמת ,

חיים" אלקים דברי מאלי'".4ואלו עולה שלהבת "שתהא באופן נש"י את ולהאיר להדליק –

" הלשון דיוק להבין צריך עדיין שלהבתjzelrdaאך "שתהא ,"dler הלשון דיוק גודל כידוע – כו'"
ענין כאן נוגע מה מובן: אינו דלכאורה – בתושב"כ ומכ"ש היא ilrd'בתושבע"פ הנרות הדלקת הרי –

ועי"ז  אותו מדליקים ורק במקומו, נשאר שהנר הלשון באופן לומר צריך הכתוב הי' וא"כ, מאיר, הוא
ומאירים דולקים הנרות שיהיו באופן שצ"ל זה בלשון ולרמז "בהאירך", או אבל mdil`n"בהדליקך" ;

העלי'?! ענין כאן נוגע מה

להקדים:·. צריך זה ולהבין

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמפרש וכפי כל", בפי שגור שמים ו"שם העולם, כל את ברא שהקב"ה 5אע"פ

הבריאה  את שברא ("באשעפער"), "בורא" או "אויבערשטער" להקב"ה קורין תינוקות שאפילו מה ַשזהו
הבריאה  אלא בבריאה, לפעול מה לאדם ואין הקב"ה, ע"י כבר נעשה שהכל באופן זה אין מ"מ, כולה,

אדם" קרויין ("אתם האדם בעבודת צורך שיהי' באופן מלכתחילה כמ"ש 6היתה – אלקים 7) ברא "אשר
"לתקן" שפירושו שהאדם8לעשות", עי"ז הוא והתיקון ,dlbn.בעולם הקב"ה שברא הענינים את

אם – אפילו שהרי האדם, לעבודת שייך זה ואין בלבד, הבורא בחיק אמנם היא מאין יש בריאת
קטן  יתוש אפילו לברוא יוכלו לא עולם באי כל הענינים 9יתכנשון את לגלות היא האדם עבודת אבל ;

גילוי. לידי להביאם וצריך בהעלם, הם עצמם שמצד בבריאה, שישנם

בגמרא  איתא שהרי – הקב"ה של פעולתו בדוגמת היא האדם שפעולת אלא עוד ע"י 10ולא שיהודי
לשניהם  שיש באופן – כפשוטו – הוא השותפות וענין בראשית", במעשה להקב"ה שותף "נעשה עבודתו

השותפות. ענין אמיתית זה אין קטן, חלק ולשני גדול חלק לאחד כשיש משא"כ שוה, חלק

.‚– הקב"ה של לחלקו בשוה הוא ישראל איש של שחלקו לומר אפשר איך מובן אינו לכאורה אך
שאינו  ההעלם, גילוי בענין אלא אינה ישראל של עבודתם ואילו ליש, מאין העולם את ברא הקב"ה הרי

מאין?! יש לבריאת בערך

תענית  במסכת הגמרא מסיפור כמובן – הקב"ה בריאת וחשיבות מעלת ביותר שגדלה אודות 11ובפרט
. לו אמר ביותר מכוער שהי' אחד אדם לו ש"נזדמן התנאים .א' האיש אותו מכוער כמה .. לו אמר ..

זאת, לומר לו אסור הי' ח"ו, שקר דבר זה הי' שלא שאע"פ והיינו, וכו'", שעשאני לאומן ואמור לך
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פרשתנו.1) ריש
כז.2) כ, משלי
וש"נ.3) סע"א. יט, יומא
וש"נ.4) ב. יג, עירובין
שם.5) ובהנסמן ואילך, 19 ס"ע תרפ"ט סה"מ ראה
וש"נ.6) רע"א. סא, יבמות
ג.7) ב, בראשית

ובפרש"י.8) ו פי"א, ב"ר ראה
ה.9) ו, ואתחנן ספרי הי"ג. פ"ז סנהדרין ירושלמי ראה

ב. פי"ט, ויק"ר ד. פפ"ד, יד. פל"ט, ב"ר יב. לך לך תנחומא
ה. פמ"ג, פס"ר (ג). ג פ"א, שהש"ר

וש"נ.10) א. יו"ד, שבת
ע"ב.11) ריש כ,
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הוצרך  (ולכן הקב"ה ע"י שנברא – שבו המעלה על אלא שבו, החסרון על להסתכל צריך הי' שלא כיון
כו') תשובה של .12לענין

בתניא  מהמבואר גם חז"ל 13וכמובן לשון את14בדיוק אלו zeixad"אוהב שגם – לתורה" ומקרבן
בחבלי  למשכן "צריך הקב"ה, ע"י שנבראו היא מעלתם שכל היינו, בעלמא", בריות בשם ש"נקראים
ד"ואהבת  לאופן ועד ישראל, דאהבת הענין להיות צריך אליהם ביחס שגם היינו, כו'", אהבה עבותות

.jenk"15לרעך

של  ענין בעולם פועל יהודי שכאשר יתכן איך – הקב"ה שע"י הבריאה מעלת גדלה כך שכל וכיון
שוה?! במדה להקב"ה" "שותף נעשה אזי ההעלם, גילוי

בזה:„. והביאור

השלימות,כאשר חסרון רק ולא בהענין, חסר אזי בלבד, (בכח) בהעלם שהוא בהבריאה ענין ישנו
בריאת  קודם גם זה ענין הי' בכח הרי בכח, ישנו זה שענין אף כי, – בריאתו תכלית נשלמה שלא אלא
שלמעלה  הכחות מגילוי החל הפועל, אל הכח מן בהגילוי הוא העולם שבבריאת החידוש ואילו העולם,

לי'" דישתמודעון "בגין – הבריאה כוונת תכלית שזוהי עצמה, הבריאה גדלות 16ע"י שתתגלה היינו, ,
הבורא.

אלקות  (גילוי הגילוי בענין הבריאה כוונת נשלמת "לתקן") ("לעשות", האדם עבודת ע"י שדוקא וכיון
בראשית") במעשה להקב"ה ("שותף שותפות של באופן היא האדם שעבודת בלבד זו לא הרי בעולם),

dey תכלית נשלמת ידו על שדוקא כיון הקב"ה, של חלקו את גם משלים שהוא – מזה יתירה אלא ,
הקב"ה  של הבריאה .17כוונת

הנר:‰. במשל זה כל ויובן

נשלמה  לא מ"מ, הנר, מציאות שישנה שאף הפשוט בשכל מובן הרי – ומאיר דולק אינו שהנר זמן כל
על  מואר שנעשה להמקום בנוגע הן – כוונתו נשלמת אזי ומאיר דולק כאשר ורק כוונתו; תכלית עדיין
בדרגא  הוא הרי ומאיר, שדולק קודם שהרי עלי', בו נעשית ומאיר שדולק שע"י לעצמו, בנוגע והן ידו,
תכלית  שהשלים כיון שלו, הנעלית לדרגא מגיע אזי ומאיר דולק וכאשר בעלמא, דומם – תחתונה הכי

בריאתו.

ומאיר, דולק שאינו זמן שכל אדם", נשמת הוי' ל"נר בנוגע  ברוחניות, בנמשל – ובמכ"ש – הוא וכן
הבעש"ט  שאמר (וכפי ענינו עיקר עדיין חסר והפתילה, השמן (הכלי) הנר שישנו אף שיכולה 18הנה ,
מאירים. שיהיו הנרות את להדליק צורך יש ולכן כו'). מאירים שאינם נרות עם תיבה להיות

עולה שלהבת שתהא עד להדליק ש"צריך אלא עוד ומצב il`n'ולא למעמד שיגיע עליו לפעול – "
עוזרו" ל"הקב"ה לא אפילו אחר, מישהו של וסיוע לעזר זקוק ידיך 19שאינו ש"למעשה כיון כביכול,

בגמרא 20תכסוף" שמצינו מצדקה"21[וע"ד הרחוקים לב "אבירי "נזונין 22שישנם להיות שיכולים ,
. שבידם "בזכות בזה בזרוע", להשתמש רוצים שאינם אלא הקב"ה", של מצדקתו רחוקים להו וקרי .

בקרבי"23כו' חלל ש"לבי ומצב למעמד שמגיע והיינו, בתענית"24], הרגו כי יצה"ר לו ש"אין כמו 25, ,
בי' דכתיב אברהם כמו מזה: ויתירה להיות 26דוד, נהפך היצה"ר שגם לפניך", נאמן לבבו את "ומצאת
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(12.125 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
פל"ב.13)
מי"ב.14) פ"א אבות
יח.15) יט, קדושים
ב.16) מב, ח"ב זהר
ואילך.17) 283 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
וראה 18) וש"נ. א. בהערה תשא ר"פ עה"ת בעש"ט ס' ראה

ע' ריש ח"מ מנחם (תורת ס"ד תשכ"ד בהעלותך ש"פ שיחת גם
וש"נ. .88 הערה 43 ע' חנ"ו מנחם תורת .(110

וש"נ.19) ע"ב. ריש נב, סוכה
טו.20) יד, איוב
ובפרש"י.21) ב יז, ברכות
יב.22) מו, ישעי'
חכ"ד 23) לקו"ש גם וראה ואתחנן. ר"פ ופרש"י ספרי ראה

וש"נ. .23 הערה 30 ע'
כב.24) קט, תהלים
ב).25) (ה, פ"א תניא
ח.26) ט, נחמי'
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לפניך" דרגא 27"נאמן שזוהי אביו, שולחן על סמוך שאינו בן ובדוגמת כלל, לסיוע זקוק אינו שלכן ,
נעלית. הכי

שלהם, והעילוי השלימות לתכלית הנרות באים אזי – כו' מאירים והם הנרות את מדליקים וכאשר
הכוונה שנשלמת לכך שנוסף mlerdוהיינו, z` xi`dl'ועלי שלימות נעשית עי"ז הנה ,zexpda(נשמות)

mnvr.

ובהקדים:

בתניא  להתל 28מבואר הוצרכה ולא כו' כלל תיקון צריכה אינה עצמה רק ש"הנשמה וכו' בעוה"ז בש
בנוגע . בדא"ח בכ"מ המבואר עם זה יתאים איך מובן: אינו ולכאורה כו'". והגוף החיונית נפש לתקן .

עלי'? צורך ירידה שהיא הנשמה לירידת

הוא  הענין לבד 29אך זה בשביל שגם ונה"ב, הגוף בירור בשביל היא מלכתחילה הירידה שכוונת –
ש"אין  כיון הרי ועבודתה, תפקידה את ממלאת שהנשמה לאחרי אבל הנשמה; את להוריד כדאי הי'

ברי'" כל שכר מקפח ונפלאה 30הקב"ה גדולה "עלי' לה גם יש ולכן קץ", לאין טוב "שכר לה מגיע ,
קץ" .31לאין

היא תפקידה מילוי ע"י הנשמה אצל שנעשית שהעלי' אלא עוד אצל ולא שנעשית מהעלי' יותר גדולה
דמלכא" בגופא ד"לאשתאבא להעילוי מגעת הנשמה שהרי – ונה"ב קיים 32הגוף שאינו ענין שזהו ,

בעולם.

.Â,"'כו עולה "שלהבת "בהעלותך", הלשון דיוק לבאר יש ההדלקה ilr'ועפ"ז שע"י כיון – דייקא
בהנר.ilr'נעשית

הענין  כמו הענינים, כל של שהתכלית כיון – "בהעלותך" בשם כולה הפרשה נקראת זו עלי' שם ועל
הארון" בנסוע שזוהי 33ד"ויהי העלי', ענין – ד"בהעלותך" הענין זה הרי שבפרשה, הענינים שאר וכל ,

הכוונה. תכלית

בנוגע גם מובן מאלי'",wilcndlומזה עולה שלהבת "שתהא לאופן ועד הנר, את מדליק שכאשר –
גם עלי' נעשית עילוי,`elvאזי שנעשה שכשם (כנ"ל),xpdaוהיינו, לשלימותו הנר מגיע הדלקתו שע"י

אצל עילוי נעשה בהבריאה.wilcnכמו"כ שלימות שפעל כיון הנר,

.Ê:מזה וההוראה

להאיר" "נרות להיות צריכים לרעך 34בנ"י "ואהבת שצ"ל וכיון כו'. נוספים יהודים על לפעול –
jenk"15 צריכה הזולת על שהפעולה והיינו, כמותו, להאיר" "נר יהי' הוא שגם חבירו על לפעול צריך ,

להטפיח" מנת על ד"טופח באופן .35להיות

לפניהם" תשים אשר המשפטים ד"אלה באופן הזולת עם הפעולה להיות צריכה "כשולחן 36ולכן ,
האדם" לפני לאכול ומוכן שכבר 37הערוך באמרו, וכו', אחת פעם עמו שילמד בכך להסתפק שלא והיינו, ,

ד"לפניהם", ובאופן הענינים, פרטי כל בעצמו שידע עד עמו ללמוד צריך אלא שליחותו, את מילא
שהי' מ"ת, לאחר מיד שנאמר ענין שזהו – זאך") אייגענע  ("אן שלו הענין להיות בפנימיותו ַַשיחדור
כל  התחלת (שהרי התורה מלימוד החל האדם, עבודת מתחילה ולאח"ז מלמעלה, גילוי של באופן
נמשך  ומהתורה לפניהם", תשים אשר המשפטים ד"אלה באופן להיות שצריך מהתורה), היא הענינים

הענינים. שאר בכל זה ענין
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ה"ה.27) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי ראה
א).28) (נ, פל"ח ב). (מח, פל"ז
וש"נ.29) .258 ע' חכ"ח מנחם תורת גם ראה
וש"נ.30) ב. לח, ב"ק
א.31) כט, ראה פ' לקו"ת
ובכ"מ.32) א. כה, שם לקו"ת וראה ב. ריז, זח"א

לה.33) יו"ד, פרשתנו
וש"נ.34) .228 ע' ריש ח"ד מנחם תורת גם ראה
ועוד.35) ע"ב. ריש כה, ברכות – חז"ל ל'
משפטים.36) ר"פ
עה"פ.37) פרש"י
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ל  צריכה בזה שהפעולה סימןומובן באגה"ק (כמבואר זריזות של באופן גודל `"jהיות לישראל טוב
ותלמידו" מבנו חוץ מתקנא אדם "בכל שהרי – יפות פנים וסבר שמחה ומתוך הזריזות), וכיון 38מעלת ,

זקוק  פלוני יהי' לא שלאח"ז לו איכפת יהי' ולא ויותר, יותר לו להשפיע ירצה הרי לתלמידו, שמחשיבו
אליו.

מענין החל הברכות, כל המשכת פועלת זו הוי'"xe`dוהנהגה שניהם עיני ש"מאיר (כמובא 39–
אלא  ביהמ"ק, את רק לא שהאירה המנורה בדוגמת העולם, כל את שמאירים ועד התניא), בהקדמת

העולם" לכל יוצאה אורה ש"ממנו לאורך"40באופן גוים ש"הלכו ועד ,41.

שלפנ"ז  דשבת בהתוועדות ("42וכאמור א' ומאות אורה, שנת שתהי' לאות `שפועלים באים ורה")
שנת – שנתaב' – לג' ומב' באים bרכה, ומזה המבלבלים, הענינים מכל פרטית מגאולה החל אולה,

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת הכללית, לגאולה

עבדא"]. "אנא הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Á:הנה – הנרות" את ד"בהעלותך הענין אודות לעיל להמדובר בהמשך

נאמ  זה שציווי היינו, אליו", ואמרת אהרן אל "דבר נאמר לזה בפרטיות בהקדמה שנזכר ועד לכהנים, ר
נאמר  עליו גדול, כהן אהרן, של הבדלת 43שמו על שנוסף והיינו, קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל

זו  שעבודה לומר אפשר איך וא"כ, כה"ג. אהרן של ההבדלה גופא בכהנים יש בנ"י, שאר מכל הכהנים
מישראל?! אחד מכל נדרשת

כמ"פ  כמדובר – הוא הענין רמיזא 44אך דלא מידי ש"ליכא באופן הוא התורה שבפנימיות ענין שכל
בזר"45באורייתא" כשרה ש"הדלקה היא ההלכה הרי ובנדו"ד, בפועל, להלכה ועד זו 46, שלא והיינו, ,

אפילו  – מישראל אחד כל אלא בכלל, בכהן צורך שאין זאת, עוד הנה דוקא, בכה"ג צורך שאין בלבד
המנורה. את להדליק יכול – "זר" בשם שנקרא מי

.Ë,הנשאר והשמן הישנה הפתילה הוצאת – וההטבה הדישון אבל בזר, כשרה הדלקה רק אמנם,
דוקא  בכהן צ"ל – חדשים ושמן פתילה ונתינת הכלי .46ניקוי

בעבודה  טוב".47וענינם "עשה הו"ע הנרות והטבת מרע", "סור הו"ע המנורה דישון :

שחסר  היינו, חדשים, אינם הפתילות כאשר כי, מרע, סור של הו"ע הנרות הטבת שגם לומר, [ויש
כחדשים" בעיניך יהיו יום ד"בכל ד"חדשים"48בענין הציווי נאמר ולכן מרע, דסור בענין גם חסר אזי ,

מצוך אנכי ("אשר דק"ש ראשונה לפני meid"49בפרשה עוד שצ"ל שמים, מלכות עול קבלת שענינה ,(
מצוות  עול ].50קבלת

ד"סור  ומצב במעמד נמצא שכבר יהודי עם רק להתעסק יכול שהוא לטעון יהודי יכול שכן, וכיון
ענין אצלו לפעול רק וצריך וההטבה, הדישון ענין אצלו הי' שכבר היינו, טוב", ועשה ,dwlcddמרע

– והטבה דישון טוב", ועשה מרע ד"סור הענין עצם הזולת על לפעול צריך כאשר אבל בזר; שכשרה
דוקא. בכהן צורך יש זה בשביל
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ב.38) קה, סנהדרין
א.39) טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
ועוד.40) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ג.41) ס, ישעי'
(42.(300 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ו נשא ש"פ שיחת
יג.43) כג, הימיםֿא דברי
וש"נ.44) .70 ע' ריש שם גם ראה

ישנים45) תוס' ובפרש"י. א ט, תענית זח"ג ראה ב. לח, יומא
א. קה, זו"ח א. רכא,

ה"ז.46) פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"ם ראה
וש"נ.47) ואילך. 43 ע' ח"כ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.48) ס"ב. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע
ו.49) ו, ואתחנן
רפ"ב.50) ברכות
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לזה: והמענה

נאמר  במ"ת שהרי הוא, כהן מישראל אחד כל הרי – לראש כהנים",51לכל ממלכת לי תהיו "ואתם
יכול  אינו כזה ש"כהן" עבודות כמה רק (ויש כהונה של ענין נעשה מישראל אחד כל שאצל והיינו,
"כהן" גם לעשות יכול הנ"ל, ענין גם כולל העבודות, שאר אבל ממש, בכהן צורך יש אלא לעשותם,

שבו). הכהונה ענין מצד מישראל, אחד  כל – כזה

לזה: ונוסף

כל  יכול החורבן, לאחרי אבל קיים, הי' שביהמ"ק בזמן לעבודה בנוגע רק הוא דוקא בכהן הצורך
זאת. לעשות מישראל אחד

תקנום" תמידין ש"כנגד התפלה, בענין "ערב 52וכמו התפלה, לזמן בנוגע להלכה גם ששייך כפי –
גו'" וצהרים התמידין 53ובוקר את מקריבים היו שבו בזמן להיות שצריכה הי'54, שביהמ"ק שבזמן –

ענין  שייך ביהמ"ק, שחרב לאחרי עכשיו, אבל דוקא, כהן ע"י התמידין הקרבת להיות הוצרכה קיים
מישראל אחד שכל בלבד זו ולא מישראל, אחד לכל התמידין) (שכנגד אלא lekiהתפלה זאת, לעשות

שפתינו"aiigהוא פרים ד"נשלמה הענין נעשה ידו שעל ובאופן זאת, הזקן 55לעשות רבינו שמביא (כפי
שלימות 56בשו"ע  מלשון ד"נשלמה" הפירוש גם כולל הקרבנות), פרשת לאמירת שע"י 57בנוגע היינו, ,

התשלומין. בענין להיות שיכולה השלימות בכל הקרבנות ענין נעשה כהן) דוקא (לאו מישראל אחד כל

אחד  לכל וההטבה הדישון ענין גם שייך ביהמ"ק, שחרב לאחרי שעכשיו, – לעניננו בנוגע ועד"ז
לעשות  צריך בעצמו הוא אלא זאת, יעשה ממנו שהגדול לומר ולא זאת, לעשות ממנו ונדרש מישראל,
כנ"ל  שלו, העלי' נעשית שעי"ז מאלי'", עולה שלהבת ש"תהא באופן להדלקה עד העבודה, כל את

בארוכה.

*

.Èהמנורה ל"מעשה בנוגע רש"י בפירוש דיוק בביאור ולסיים להוסיף :58גו'"dywnויש

תרומה  בפרשת אבל בקיצור, המנורה מעשה נזכר שבפרשתנו – אודות 59ובהקדמה מסופר שבה –
המנורה. דמעשה הענינים פרטי כל בארוכה מבואר – וכליו המשכן עשיית

ומפריד  האומנות בכלי וחותך בקורנס ומקיש אחת מחתיכה באה "כולה "מקשה", רש"י: מפרש ושם
ואילך". אילך הקנים

" הלשון דיוק מובן אינו היפך cixtneולכאורה האחדות, הו"ע הקדושה ענין כל שהרי – כו'" הקנים
כו'"? "ומבדיל לומר במקום פירוד, לשון רש"י נקט ולמה הפירוד,

.‡È:בזה והביאור

רז"ל  בישראל60אמרו הקב"ה עשה נמצא oxfty"צדקה שבו ומקום מקום בכל כי, האומות", לבין
לברר  כדי המקומות לכל לבוא בנ"י צריכים ולכן לבררם, שצריכים קדושה ניצוצות ישנם ישראל, איש

שם. שנמצאים הקדושה ניצוצי את

הקדושה, ניצוצי נמצאים שבהם המקומות לכל לילך בנ"י הוצרכו לא קיים, הי' שביהמ"ק שבזמן אלא
כו' ונתבררו מאליהם נתקבצו הרחוקים הניצוצות גם הנה כו', האור תוקף מצד חורבן 61כי, לאחרי ורק ;
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ו.51) יט, יתרו
אֿב.52) כו, ברכות
סע"א.53) לא, ברכות וראה יח. נה, תהלים
וש"נ.54) רספ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ג.55) יד, הושע
(במהדו"ב).56) סוס"א או"ח

וש"נ.57) רע"ג. ל, ראה פ' לקו"ת ראה
ד.58) ח, פרשתנו
לא.59) כה,
ב.60) פז, פסחים
רע"א.61) ד, במדבר לקו"ת רע"א. ו, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ.
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מארצנו" גלינו חטאינו "מפני הנה בעצמם 62ביהמ"ק, לילך בנ"י צריכים אזי האור, תוקף שנחסר דכיון ,
לבררם. כדי הקדושה ניצוצי נמצאים שבהם המקומות לכל

הקב"ה עשה "צדקה הדיוק גם לבנ"י,l`xyiaוזהו ושייכים קשורים הקדושה שניצוצי כיון – כו'"
קדושה ניצוצי יש מישראל אחד  שלו.edy`שלכל השלימות נעשית בירורם וע"י אותם, לברר צריך

הבעש"ט  תורת מארז"ל 63וכידוע להאיסור 64בפירוש בנוגע וכן ישראל", של ממונם על חסה "התורה
תשחית  מ 65דבל דלכאורה שהשחית)– מהדבר וליהנות להשתמש יכול (שאינו ההשחתה ענין חומר הו

שהגיע  דכיון – מהקב"ה מתנתק ידם שעל האיסורים כל כמו התורה, מן לאיסור שנחשב כך כדי עד
אמנם  זהו – כו'. לבררו שצריך אליו, שייך זה שבדבר הקדושה שניצוץ הוכחה זו הרי מסויים, דבר לידו
אינו  שוב הדבר, את משחית וכאשר לבררו. שצריך קדושה ניצוץ בו יש בפנימיות אבל גשמי, בלבוש

כו'. הניצוץ את לברר יכול

מ"ש  גם יובן גשמיות 66ועפ"ז (מלשון גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "גשמי 67"אם בעתם", (mk"
לבנ"י  שייכים הגשמיים שבדברים שהניצוצות כיון – "גשמים" או "גשם" הול"ל דלכאורה – דייקא

בנ"י.mk("גשמי  של השלימות נעשית ועי"ז לבררם, צריכים שהם ,("

.·È כן – הפירוד במקום שהתפזרו הקדושה ניצוצות את לברר היא הגלות בזמן שהעבודה וכשם
נתקבצו  שהניצוצות כיון הפירוד, למקום לילך צריכים היו לא שאז (אלא קיים הי' שביהמ"ק בזמן גם הוא

כנ"ל). מאליהם,

בעוה"ז  המשכן הי' בפועל אבל כו', אוא"ס עצמות השראת אמנם היתה שבמשכן – בזה והענין
בי"ע  עולמות ג' כנגד שהם כו', הדיורין תלת בענין וכמבואר גשמיים. מדברים ונעשה עליהם 68הגשמי, ,

הפירוד.69נאמר  במקום לפעול היא המשכן שפעולת והיינו, יפרד", "ומשם

הא  ענין נמשך ידה (שעל המנורה למעשה בנוגע רש"י לשון בדיוק מרומז זה כנ"ל וענין בעולם, ורה
" כי:cixtnס"ז): – כו' מבדיל ולא כו'", הקנים

האחדות" "עולם היותו שעם האצילות, בעולם גם ישנו ההבדלה "עשר 70ענין ספירות, עשר בו יש ,
תשע" הפירוד 71ולא ענין ואילו ההבדלה; ענין מצד שזהו – אחד לא ובודאי מזה, פחות לא ועאכו"כ ,

בי"ע. בעולמות הוא

" – כו' המנורה ע"י המשכן פעולת להיות צריכה הפירוד במקום לפעול cixtnודוקא כדי הקנים",
הפירוד. במקום

הקנים "מפריד הדיוק גם jli`eוזהו jli` בקנים שאינו האמצעי ("נר המנורה" ל"פני בנוגע כי , – "
מנורה") של בגוף על 72אלא שמורה ואילך", ד"אילך ומצב במעמד ורק עבודה, של ענין שייך לא ,

כו'. ועלי' בירור של ענין צ"ל ומנוגדים, שונים לכיוונים ההתפשטות

קוין  בשני העבודה להיות צריכה עול, קבלת מצד הוא המצוות שקיום לידע שכדי – בזה ענין ועוד
שהסיבה  להיות יכול החסד, בקו רק בלבד, אחד בקו היא העבודה כאשר כי, ואילך", "אילך מנוגדים,

מצד היא החסד eytpלעשיית rah ענין ממנו כשנדרש שגם כשרואים ורק כו'); מסויים במזל (שנולד
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דיו"ט.62) מוסף תפלת נוסח
סק"ט.63) הריב"ש צוואת סרי"ח. כש"ט
וש"נ.64) א. כז, ר"ה
וש"נ.65) .80 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
בחוקותי.66) ר"פ
וש"נ.67) .111 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
ח"א 68) תרס"ג קלה. ע' תרנ"א סה"מ המשך ראה צב. ע'

ע' תרע"ח סה"מ תתקסז. ע' תתצב. ע' ח"ב תמד. ע' ח"א תער"ב
שפו. ע' עטר"ת קפג.

יו"ד.69) ב, בראשית
סה"מ 70) גם וראה פ"ב. ח"א עבוה"ק א. פג, זח"ג ראה

וש"נ. סב. ע' החדשה) (בהוצאה תרנ"ט
מ"ד.71) פ"א יצירה ספר
(ובפרש"י).72) ב שם, פרשתנו
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מצד  אלא) טבעו, מצד (לא היא שעבודתו הוכחה זו הרי ועריבות, חיות באותה זאת עושה גבורה, של
אור  בתורה (כמבואר עול ).73קבלת

.‚È.למקומם חזרה נוסעים השבת שלאחרי לאלו בנוגע – לשלום" "צאתכם עם גם קשור זה ענין

מאלי'" עולה ד"שלהבת הענין אצלם שיהא מה ויה"ר לכל בנוגע בעצמם, עבודתם על שנוסף –
במקומם  להאיר הזולת, על לפעול גם ישתדלו הבאה), בשנה לכאן בבואם ויקבלו (ויחזרו כאן שקיבלו

מאלי'". עולה שלהבת שתהא "עד כו',

אלקיך  ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, לארץ מכאן שנוסעים לאלו בנוגע הן – ואילך" ד"אילך ובאופן
שנה" אחרית ועד השנה מרשית פחותה 74בה היא שבו שהקדושה למקום מכאן שנוסעים לאלו בנוגע והן ,

ישנו  ששם במקום לא דוקא; רחוק במקום להאיר היא הכוונה תכלית שהרי – זה שבמקום מהקדושה
לעיל  כאמור – המשלח של השליחות את ממלאים שם ואילך", "אילך דוקא אלא המנורה", ד"פני הענין

כו' החושך את ולהאיר שם, שנמצאים ה"נרות" את להדליק – נינהו" דרחמנא ש"שלוחי .75(ס"א)

בענינים  והן הפרטיים בענינים הן עניניהם, בכל שמצליחים הקב"ה להם עוזר כן, מתנהגים וכאשר
הכלליים.

וגו'" מוריך עוד יכנף "לא היעוד יקויים שאז משיח, לביאת שזוכים לאור 76ועד לך יהי' הוי' "כי ,
וגו'" דידן.77עולם ובעגלא ממש בקרוב ,

***

.„È.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה הנרות את בהעלותך ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ישנו אבל, עליהם, להתעכב שאפשר פסוקים כו"כ ישנם השבוע, בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
קר  "אדם (והרי שנותי למספר המתאים תהלים לקאּפיטל השייך עצמו"פסוק אצל ):78וב ַ

המנהג  שידוע – ולדוגמא:79ובהקדמה בה, שנכנס השנה למספר המתאים תהלים קאּפיטל ַלומר
קאּפיטל זה הרי ובנדו"ד י"ד. קאּפיטל מתחיל שנה, י"ג לו .g"qכשנמלאו ַַ

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מ"ש הידוע זה 80וע"פ תהלים מקאּפיטל אחד פסוק ר"ח בכל ללמוד המנהג ַע"ד
מי"ב  פחות בו יש ואם הפסוקים, שאר את האחרון בר"ח לומדים אזי פסוקים, מי"ב יותר בו יש (אם
שייך  זה הרי סיון, י"א לאחרי כבר שנמצאים כיון הנה – פסוקים) אותם ולומדים חוזרים אזי פסוקים,

מפניו".a'לפסוק משנאיו וינוסו אויביו יפוצו אלקים "יקום נאמר: שבו ,

קומה  משה לדברי דומה וזה כו' מאד נכבד המזמור  "זה האבןֿעזרא: שבקשת 33וכתב והיינו, ה'",
אויביך  ויפוצו ה' "קומה משה בקשת כמו היא מפניו" משנאיו וינוסו אויביו יפוצו אלקים "יקום דוד

מפניך" משנאיך שעשית 33וינוסו כמו להם עשה דוד, "אמר הפסוק: על תהלים במדרש וכדאיתא ,
אויביו" יפוצו אלקים יקום להם, עשה כן אויביך, ויפוצו ה' קומה משה לך שאמר כשם לראשונים,

בימיו). נתגלה שכבר זה, תהלים ממדרש  הוא האבןֿעזרא של שמקורו (וכנראה

זה. פסוק על רש"י פירוש אודות עתה ידובר ולכן
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ואילך.73) ב יט, תולדות
יב.74) יא, עקב
יכול 75) כאן בהיותו שרק לטעון ואין נוספת: ברשימה

הוא  כאן שבהיותו סבור הוא אם רחוק; במקום לא אבל להאיר,
(ללא  שנמשך כפי קודש, בהררי שיסודתו אור – אור מקבל
– אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד הזקן ורבינו הבעש"ט ע"י "ממוצע")

כולו. העולם את ידו על ולהאיר זה אור ליקח עליו
א).76) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
כ.77) ס, שם
וש"נ.78) ע"ב. ריש כה, יבמות
נג.79) ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .162 ע' תש"ד סה"ש
רמ.80) ע' ח"ה שלו אג"ק
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קושיית  זה על ויש הארון", בנסוע "ויהי הפסוק: התחלת על רש"י פירוש גם שיש – ובהקדמה
בפסוק  נזכר שלא כיון עתה, ידובר זה על ולא בפ"ע, ומקום ברכה שקובע ענין זהו אבל הרמב"ן;

שבתהלים.

אומר משה ש"הי' מפרש שרש"י – ה'" "קומה התיבות על עתה ידובר לא כו'",cenrוגם לנו והמתן
המפרשים  (כדברי קימה מלשון הוא ד"קומה" הפשוט הפירוש שלכאורה ומנא 81אף להלחם"), "לעמוד :

בתהלים, לפסוק ובשייכות בקשר הוא זה פסוק אודות הדיבור כי, – עמידה לשון שהוא לפרש לרש"י לי'
אלקים"; "יקום אלא ה'", "קומה נאמר לא ושם

אלו  שתיבות משנאיך", וינוסו אויביך "ויפוצו התיבות על רש"י פירוש אודות רק עתה ידובר ולכן
בתהלים. גם ישנם

.ÊË– משנאיך הרודפים. אלו – משנאיך וינוסו המכונסין, – אויביך "ויפוצו רש"י, בפירוש הביאור
שנאמר  העולם, והי' שאמר מי את שונא ישראל, את השונא שכל ישראל, שונאי נשאו 82אלו ומשנאיך

סוד", יערימו עמך על הם, ומי ראש,

ל"שונא"– "אויב" בין ("מקיפים 83החילוק ובפועל בגלוי חיצוני, באופן היא השנאה "אויב" שאצל ,
מבחוץ" כו'84אתכם להציק רודפים שלכן יותר, עמוקה בלב, כבושה שנאה על מורה "שונא" ואילו ,(

שלכם" המטמוניות אחר –85("מחפשים "משנאיך וזהו .(el`"המכונסין",הרודפים "אויביך, (משא"כ
" מתחלקים`elולא לפעמים כי כו'המכונסין", מלחמה תכסיסי מצד מחנות, לכמה בגלל 86"אויביך" ורק ,

"המכונסין"). על שקאי מובן "יפוצו", שנאמר

הפסוק  על רש"י פירש שכבר אף על 87ולכן: הקמים אלו כנגדו, הקמים הם "ומי קמיך", "תהרוס
הנה כי אומר הוא וכן אותם `jiaieישראל, קורא זה ועל סוד, יערימו עמך על ההמי', היא ומה יהמיון,

eiaie` להיות שיכולה בפועל, בהנהגה גלוי' שנאה רק שזוהי ל"אויביך", בנוגע רק זה הרי – מקום" של
ה' רצון נגד בהנהגה שאמר 88גם "מי כלפי בלב כבושה שנאה "משנאיך", של מציאות יתכן איך אבל ;

אלו "משנאיך רש"י: מתרץ  זה ועל – העולם"?! l`xyiוהי' i`pey. ומי ראש, נשאו ומשנאיך שנאמר  .
סוד". יערימו עמך על הם,

"קומה בחומש מ"ש בין החילוק תורה", של "דברי ied"89'וה"יינה – (כתובים בתהלים למ"ש ,
"יקום "miwl`"90קבלה") רש"י ללשון ,mlerd 'ide xn`y in העלם מלשון בעולם שנמשך (כפי "91(–
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עה"פ.81) ראב"ע
ג.82) פג, תהלים
אונקלוס83) לתרגום בנוגע גם להעיר דרך ויש אל (שקרוב

כאן שמתרגם "בעלי הפשט), – ו"משנאיך" "סנאיך", – "אויביך"
"בעלי  – "אויביכם" כלל בדרך שמתרגם ממה היפך דבבך",
וכן  יז), כו, בחוקותי (ת"א "סנאיכון" – ו"שונאיכם" דבביכון",
– "אויביו" אונקלוס): תרגום שאינו (אף לתהלים בתרגום הוא

"סנאוי". – ו"משנאיו" דבבוי", "בעלי
בפסוק  ליהודה יעקב בברכת אונקלוס תרגום על להעיר יש וכן
דבבך  בעלי על תתקף "ידך אויביך": בעורף "ידך ח) מט, (ויחי
ולא  "אויביך" רק נזכר שבכתוב אף סנאך", יתבדרון (ומוסיף)

"משנאיך".
זה. על ביאור יחפשו כו' ומדקדקים שהמעיינים ובודאי

שם.84) בחוקותי פרש"י
מעמ 85) "שאיני ושם: – שם. מכם פרש"י אלא שונאים יד
. רואים ובכם שכאן – כו'" המטמוניות אחר מחפשים (ש)הם .

לקו"תבדרך (ראה בחסידות להמבואר השייכות ג אגב לו, תצא
קכב, (יבמות להו" לית דבבואה ד"בבואה הענין ובכ"מ) ואילך.
שענין  כבנדו"ד, לבנ"י, רק ששייך ענין זהו אלא וש"נ), א.

ובכם". "מכם רק הוא דבבואה", "בבואה ה"מטמוניות",

הילדים,86) שבין מהמריבות יודע למקרא חמש שהבן וכפי
המריבה  ולפעמים פלוני, עם לריב ביחד כמה מתכנסים שלפעמים

ביחיד. היא
ז.87) טו, בשלח
בעצמו,88) למקרא חמש הבן שיודע נותן וכפי שאביו שאף

על  ועובר נכשל לפעמים הרי וכו', ולבוש מזון צרכיו, כל לו
לפעמים  מ"מ, אותו, שיעניש שיודע שאף לרבו, בנוגע וכן רצונו.
ביחס  גם כן להיות שיכול מבין ומזה כו'. להתאפק יכול אינו

כו'. להקב"ה
תפארת 89) משה: של בחינתו עם קשור הוי' ששם ולהעיר,

סע"ב), יו"ד נח (תו"א הוי' משם הם הכלים והן האורות שהן –
קונטרס בארוכה (ראה חכמה – מזה משה ולמעלה בחי' בענין

(ונחנו) וש"נ), ואילך). 244 ע' ח"ו בלקו"ש גם (נדפס ע"ה רבינו
אלפין). (במילוי דהוי' הגימטריא מ"ה,

(90.50 הערה שבפנים לקו"ש – דוד של בחינתו
ד"קומה91) הענין בזה גם יש בפנימיות –ied'ואעפ"כ, "

ד"אנכי  הענין שמצד שאע"פ אסתר, למגילת בנוגע שמצינו  ע"ד
נזכר  לא ב) קלט, חולין וראה יח. לא, (וילך פני" אסתיר הסתר
וכו' וסופיֿתיבות בראשיֿתיבות נרמז מ"מ, במגילה, הוי' שם

פ"ו). הפורים שער פע"ח (ראה
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ואילך. 73 ע' חכ"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.ÊÈ ואילך סט"ז נשא ש"פ בשיחת נכלל – פ"ד התשובה באגרת הביאור .92המשך

.ÁÈ נשא פ' בפרש"י הביאור סי"ג 93המשך נשא ש"פ בשיחת נכלל –94.

***

.ËÈ יש – גו'" משנאיך גו' ה' "קומה הפסוק על רש"י בפירוש (סט"ז) לעיל להמדובר בהמשך
שבתורה: הדרוש חלק עם הוא קשור בכללות אבל הפשט, אל הקרוב ענין להוסיף

הפסוק  שבת 95על במסכת בגמרא איתא אשנא", ה' משנאיך ואיבה 96"הלא קנאה שמטילין "הללו :
בעירובין  איתא ועד"ז שבשמים". לאביהן ישראל בין הפסוק 98ובמגילה 97ותחרות גו'":99על משנאי "כל

. (שגורמין משניאי" אלא משנאי תקרי לשנאותו "אל .100.(

הכלל  המורית 101וידוע קושיא איזה ("שיש גופא מהפסוק ראי' כשיש רק היא תקרי" ד"אל שהדרשה
" אלא "שונאי", נאמר שלא כיון ובנדו"ד: כו'"), הרי nכן נכלל שנאי", גופא "משנאי" שבתיבת מובן

ד" הפירוש תקרי".i`ipynכבר "אל ללא בפשטות, הענין תוכן נאמר שבת שבמסכת כך, כדי ועד ."

תכלית  דהע"ה אמר "ולא ל"ב: פרק בתניא הזקן רבינו מ"ש לבאר יש וגו'102ועפ"ז שנאתים שנאה
. והאפיקורסים המינים על דשבת"אלא ט"ז ר"פ בגמרא כדאיתא מציין 96. למה מובן אינו דלכאורה –

הענין  גודל להדגיש בזה שכוונתו – מראהֿמקומות לציין ענינו זה אין הרי דשבת", ט"ז ר"פ ל"גמרא
" בבחינת שהם לאלו בנוגע רק שייך השנאה שענין ישראל, אסור ji`pynדאהבת זאת, לולי אבל ,"

לשנאותם.

"וינוסו בפסוק גם הנה הנ"ל, הגמרא דברי סתם,nוע"פ לשונאים הכוונה שאין לפרש יש שנאיך"
גם שהם לאלו .mi`ipynאלא

"אלו "משנאיך" מפרש רש"י ל"i`peyאמנם, "שונאיך" בין מחלק שאינו והיינו, שנאיך",nישראל",
לכך. והוכחה ראי' אין הפשט שבדרך כיון

– כו' כבושה שנאה בלבם שיש אלו הם ש"משנאיך" (סט"ז) לעיל האמור עם מתאים זה הרי ומ"מ
כו'. הזולת אצל גם זאת שפועלים כך, כדי עד יותר, עמוקה היא המשניאים של ששנאתם כיון

.Î– וכו' שלום על השונאים עם לדבר שלהוטים שלום", "רודפי שהם אלו לכל נוגע זה וענין
בכך  יצליחו שלא לידע אלו 103שצריכים "משנאיך אודות שמדובר כיון מאומה, תועיל לא ופעולתם ,

את לבטא תמיד שמחפשים שונא הרודפים", שעשו בידוע היא "הלכה (שהרי לישראל ולהציק שנאתם
בעצמם 104ליעקב" שיכולים כיון להם כדאי זה אין כאשר גם זאת שעושים שנאתם, גדולה כך כדי ועד ,(

פלשתים" עם נפשי "תמות בבחינת וכיו"ב), סואץ בתעלת (כמו מזה וליהרג .105להנזק

משנאיך": וינוסו אויביך ויפוצו ה' "קומה – היא היחידה העצה

ויריבו  יסתכסכו אלא ביניהם, ולהתדבר להתכנס יוכלו שלא המכונסין", אויביך, "יפוצו – לראש לכל
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וש"נ.92) ואילך. 307 ע' חנ"ו מנחם תורת
ט.93) ה,
וש"נ.94) ואילך. 304 ע' שם
כא.95) קלט, תהלים
א.96) קטז,
א.97) צט,
א.98) כח,
לו.99) ח, משלי

שם.100) מגילה פרש"י
ע"ב.101) ריש תג, של"ה
כב.102) שם, תהלים
לא 103) "בדברים יט) כט, (משלי מ"ש גם נזכר זה בענין

עבד". ִֶָיּוסר
לג,104) וישלח עה"ת בפרש"י הובא יו"ד. ט, פרשתנו ספרי

ד.
ל.105) טז, שופטים ס'



כז h"kyz'd ,oeiq `"k ,jzelrda t"y zgiy

"וינוסו  – כן ולאחרי לא. יאמר והשני כן, יאמר אחד לילה, יאמר והשני יום, יאמר אחד זה; עם זה
קילומטרים. אלף של למרחק שינוסו הרודפים", אלו משנאיך,

מלחמה" איש ד"הוי' הענין לא ואפילו במלחמות, צורך ללא – זה "106וכל רק מספיק אלא ,dnew
מ"ש  וע"ד יראה, עליהם שתיפול כדי זה 107הוי'" ומצד עליך", נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל "וראו

ממך". "ויראו –

.‡Î גדולה שנאה לגוי שתהי' לכך הסיבה אמנם מהי ד"משנאיך": לענין בנוגע להבין צריך ועדיין
לישראל?! להרע ובלבד מזה, לסבול לו איכפת שלא הטבע, היפך של לאופן עד כ"כ

הכתוב  כהמשך – הוא הענין סוד":82אך יערימו עמך "על – ראש" נשאו ד"משנאיך

תלים  במדרש שנאמר 108איתא התורה, את מקיימין שאינם בשביל עמך על "באין ליראיו".109: ה' סוד

של  האמיתי הטבע שהרי – בנ"י של הטבע היפך הוא התורה" את מקיימין "שאינם שהענין וכיון
הזקן  רבינו וכפתגם תומ"צ, לקיים הוא וכיון 110יהודי מאלקות, נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו שיהודי

ובינתכם" חכמתכם ביהדותו"111ש"היא ש"עודנו עצמו את ולהשלות שוטה להיות רוצה אינו הנה 112, –
שלו, הטבע היפך מתנהג הגוי שגם פועל זה הרי שלהם, מהטבע הפכי באופן מתנהגים בנ"י כאשר

ממציאותו. מתבטל זה בגלל כאשר גם להם, ולהרע ישראל את לשנוא

המציאות  גם תתבטל ועי"ז התורה", את "מקיימין ויהיו טבעם כפי יתנהגו שבנ"י לפעול צורך יש ולכן
בהפטרה  שנאמר ומצב למעמד ועד "משנאיך", וגו'".113של ההוא ביום ה' אל רבים גוים "ונלוו :

.·Î אויביך ויפוצו ה' ד"קומה הענין להיות צריך התורה, את יקיימו שבנ"י שפועלים לפני גם אמנם,
משנאיך". וינוסו

ושונא  שהאויב בגלל אלא) עבודתם, מעלת מצד (לא להיות צריכה בנ"י שישועת – השיחה המשך
"אויבי  הוא ישראל ושונאי jשל "j. ה' לנו "לא ולכן, הקב"ה), (של גו'"" לשמך כי יהי'114. שלא ,

הנ"ל. המוגהת בשיחה נכלל – השם חילול

.‚Î זה הסדרה:וענין סיום עם גם קשור

הסדרה  .115בסיום מרים "ותדבר .מסופר במשה .. מצורעת והנה ... מרים עד ותסגר נסע לא והעם .
השכינה  עם ביחד בנ"י כל לה המתינו מ"מ, מרים, באשמת הי' זה שמאורע שאע"פ והיינו, מרים", האסף

.116כו'

בשם  ישראל כנסת נקראת הגלות, בקושי ובפרט הגלות, שבזמן כידוע – לבנ"י בנוגע גם מובן ומזה
ד"וימררו  באופן השעבוד קושי עם קשור הי' בזמנה לה שניתן "מרים" שהשם כיון את 117"מרים",

הקב"ה...118חייהם" להם ממתין כו', באשמתם בלתיֿרצוי  ומצב במעמד כשנמצאים שגם –

בגלותא" ש"שכינתא בצרה"119וכיון אנכי "עמו כיון 120, מהגלות, בנ"י את להוציא הקב"ה צריך –
בעצמו! אליו נוגע שזה
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ג.106) טו, בשלח
יו"ד.107) כח, תבוא
עה"פ.108) – באבער
יד.109) כה, תהלים
ב"היום 110) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

זה  הש"ק דיום יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"
ועוד. סיון). כא –

ו.111) ד, ואתחנן
פי"ד.112) תניא ראה
טו.113) ב, זכרי'

א.114) קטו, תהלים
ואילך.115) א יב,
כד.116) מזמור סוף תהלים מדרש ח. פט"ו, ויק"ר ראה

פרשתנו. סוף בפרש"י הובא
יד.117) א, שמות
יא.118) פ"ב, שהש"ר רפכ"ו. שמו"ר ראה
וראה 119) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה
טו.120) צא, תהלים
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עצמו  (הקב"ה) "הוא הנה – לאו אם לכך ראוי הוא אם יהודי, של ומצבו מעמדו על הבט מבלי ולכן,
שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות בני 121צריך אחד לאחד תלוקטו ואתם

בארוכה 122ישראל" פעם תשובה.123(כמדובר יעשו בודאי ולאח"ז מהגלות, אותו ולהוציא ,(

בגמרא  שאיתא ו"שכינתא 124ואף הגדול" "שמך אודות כשמדובר הנה – תשובה תחילה שצ"ל
הצ"צ  פעם אמר כבר הרי – בגמרא מאמר יש מאי, אלא חשבונות!... לעשות אין בנוגע 125בגלותא",

שאמרו  שאף ויו"ט, בשבת אליהו אליהו 126לביאת כשיבוא הנה וכו'", בע"ש לא בא אליהו "שאין
התשובה. לענין בנוגע השאלה את יתרצו וכמו"כ השאלה, את יתרצו ומשיח,

שעל  וכיון וגו'", אויביו ויפוצו אלקים "יקום המלך: דוד של ה"פסק" להתקיים  צריך לפועל, ובנוגע
נאמר  כמותו"127דוד "שהלכה עמו", לקיום 128"והוי' ועד ממש, בפועל כן ונעשה ההלכה, היא כן הרי ,

לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד צדקנו.129היעוד משיח בביאת ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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יב.121) כז, ישעי'
ג.122) ל, נצבים פרש"י
מנחם123) (תורת סי"ג תשכ"ז נצו"י ש"פ 396שיחת ע' ח"נ

וש"נ. ואילך).
ב.124) צז, סנהדרין

וש"נ.125) .316 ס"ע חל"ו מנחם תורת גם ראה
ב.126) מג, עירובין
יח.127) טז, שמואלֿא
ב.128) צג, סנהדרין
כה.129) לז, יחזקאל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר דוד שי'

שלום וברכה!

ציון כ"ק  על  בו, ואקראהו אי"ה בהיותי  היום קבלתי מכתבו מט"ו סיון עם הפ"נ המוסגר 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ינחנו  ויה"ר אשר השי"ת  שי'.  וכו'  בדירת חותנו הרה"ח  נסתדר  שמחתי לקרוא במכ' אשר 

לקבוע  שיוכל  באופן  פרנסתו  וימצא  בגו"ר,  לפניו  המתאימה  ההסתדרות  לו  וימציא  הנכונה  בדרך 

עתים לתורה בנגלה ודא"ח בשופי. וזכות הגדול שבא בחלקו להאיר את העולם כולו ע"י הדפסת ספרי 

נשיאינו נשיאי חב"ד, יעמוד לו ולכל ב"ב שי' לחיים ולשלום בגו"ר, חיים מלאים כל טוב ואור של נר 

מצוה ותורה אור ומאור שבתורה, ואקוה שיוכל לבשרני בשו"ט בזה וכן מבריאות הנכונה של כב"ב 

שי'.

בברכת הסתדרות המתאימה בגו"ר בקרוב ממש.

מ. שניאורסאהן

בטח זוכר מה שכתבתי אליו בעוד היותו באשכנז, שיסדר את החשבון, בכדי לברר מה שמגיע 

לו בקשר עם ענין ההדפסה, שכפי המסופר לי הנה השקיע בזה הן ממון והן טרחה וכו' וכו'. ובמילא 

מסופקני ג"כ אם לקח לו שכר טרחה, ובטח יסדר את כל החשבונות כדבעי למהוי, ויודיע המעשה כמו 

שהי' מבלי להעלים את ההוצאות שהיו בפועל, כן בטח לקח עמדו ע"ח הנ"ל ספרים ממה שהו"ל על 

ידו, אשר תהי' בזה תועלת נוספת, שעי"ז יהיו הספרים באה"ק ת"ו.
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האדם 1עה"פ ‡. מכל מאד עניו משה "והאיש
כלל: מובן אינו דלכאורה האדמה" פני על אשר
תורה  למדו והקב"ה מסיני תורה שקיבל הוא הרי

במתנה  לו ונתנה לילה ומ' יום –2מ' זה ולפני ,
בך  לו אמר והקב"ה מארמ"צ בנ"י את הוציא

לעולם  שכל 3יאמינו למדנו בפרשתנו עתה זה ואך ,
השכינה  עם מדבר הי' רוצה שהי' ושמע 4זמן ,

חסר  אינו והוא הזקנים ע' על מרוחו שיאצילו
ליונק 5כלום  כאומן הוא העם לכל וערכו – וכו'
גו'?!6וכו' האדם מכל עניו שיהי' שייך ואיך ,

התירוץ  את 7ומבואר (משה) שידע היות ש"עם ,
אדם, מכל במעלה גבוה הוא ואשר שלו הטוב
אשר  שידע מפני והוא אדם, מכל עניו הי' ומ"מ
במעלה  גבוה הוא בהם אשר מעלותיו עניני כל
. . מלמעלה לו שניתן מה הוא אדם, מכל ומדרי'
ג"כ  הי' אחר אצל הכחות אלו היו דאילו וחשב
כחות  לו היו אם דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי'
עניו  הי' ומשו"ז יותר, הכחות את מגלה הי' אלו

מכל".

של  הנ"ל שפירוש מובן, הביאור מהמשך והנה
משה) הפשוט eipr"(והאיש מפירושו שונה אינו ,"

האדם  כל בפני ההכנעה היינו אינו 8– ע"כ אשר -
עניני  כל אשר "שידע בזה בהביאור מסתפק
זהו  כי מלמעלה", לו שניתן מה הוא . . מעלותיו
- הזולת על במעלתו ההתנשאות לשלילת טעם רק

הי'9ומוסיף  אלו כחות לו היו אם דאחר "ואפשר
הכחות את המחייב xzeiמגלה טעם שזהו "

הזולת. לגבי ההכנעה

משה  של מעלתו עיקר להבין: צריך עפי"ז אבל
בענין  הוא האדמה ע"פ אשר האדם כל לגבי

בפרשתנו 10הנבואה  שמבואר וכמו מעלת 11, בגודל
עוד  נביא קם ש"לא ועד רבינו, משה נבואת

כמשה" שבא 12בישראל ענין אינה נבואה והרי ,
ומדרי' מעלה כ"א האדם, עבודת הניתנת zilbpע"י

מגלה  הי' דאחר לומר שייך אינו ובזה מלמעלה,
משה הי' למה וא"כ יותר, הכחות c`nאת eipr מכל

הי'13האדם  שלו עיקרי הכי שבענין בשעה גו',
אדם  מכל .14למעלה

מס'·. בסיום דאיתא מה בהקדים זה ויובן
ויראת 15סוטה  ענוה בטל רבי משמת שם: במשנה .

לא  לתנא יוסף רב לי' אמר שם: ובגמרא חטא.
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סוטה. מס' וסיום (*
ג.1) יב, פרשתנו
יח.2) לא, תשא פרש"י ו. פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים
ט.3) יט, יתרו
(מספרי).4) ז ט, בפרשתנו פרש"י
(מספרי).5) יז יא, שם
יב.6) יא, פרשתנו
ד"ה 7) גם וראה .(236 ע' תש"י (סה"מ תש"י העם וירא ד"ה

פ"ח. תרס"ה זכור
נגזרה 8) ענוה מלת בתחלתו): פ"א הענוה (שער ר"ח ראה

כו'. ההכנעה הוא שהכוונה ועינוי עני מל'
שלו 9) העניוות "טעם שם: זכור מד"ה ביותר וכדמוכח

למעלה  מגיע הי' שלו וחושים כחות לזולתו הי' שאם שחשב
ניתנו  וכו' שהכחות עד"ז נזכר לא וגם ואפשר). תיבת (בלי יותר"

מלמעלה. לו

סל"ו.10) סרמ"ב יו"ד מטושו"ע ולהעיר
ה"ו.11) התורה יסודי מהל' פ"ז רמב"ם וראה זֿח. שם,

פל"חֿט. ח"ב מו"נ הז'. היסוד חלק לפ' פיה"מ
יו"ד.12) לד, ברכה
מכל13) עניו שהי' תקס"ב mc`dועד סה"מ (ראה מא"י גם *

ב). קכ, שמות תו"ח נא. ע'
על 14) אלא שכינתו משרה הקב"ה אין א): (לח, נדרים ראה

בעל  אי' א) (צב, (ובשבת ממשה וכולן ועניו וחכם ועשיר גיבור
גם  עניו משה הי' זה שמפני אאפ"ל אבל עניו**). במקום קומה
הי' אלו, כחות אחר לאדם הי' שבאם חשב כי הנבואה, ענין מצד

הכחות את יותר xzeiמגלה השכינה להשראת זוכה הי' ובמילא ,
כי  משה. אצל שהי' מכמו

ממשיכים אינם אלו מעלות השכינה,migixkneא) השראת
שמסירים רק אבל zeripndכ"א מלמעלה, רצון שיהי' – להשראה

df cvn `l ד"ה פל"ב ח"ב מו"נ (ראה השכינה השראת הוא
יוכיח  עצמו ומשה יסוה"ת). מהל' פ"ז ובלח"מ השלישי והדעת

וכו'. לאהרן תורה cenildשלמד zryay אז הי' שלא מובן הרי
עמדו  (בפרשתנו) כשאמר ועד"ז אותו***. מנבא" ד"האֿל במצב

drny`e,דינם לדון אליו הבאים טענות כששמע עתיד), (ל'
– ואדרבה שיוכל gxkenוכיו"ב. בכדי אותו" ב"מנבא ההפסק

וידבר  גו': משה אל ה' וידבר לאחרי ועדמש"נ נבואתו. למסור
גו'. בנ"י אל משה

עשיר  (גבור שם בגמרא**** המנויות המעלות רוב ב)
הוא  שלו שהגילוי מעלות (לא הם קומה)) (ובעל וחכם*****
עיי"ש. מלמעלה. הניתנים ומעלות ענינים כ"א) האדם עבודת ע"י

דף 15) . . סוטה מס' הספירה בימי ללמוד ש"נוהגים להעיר
שבועות, בערב ומסיימים נא) ע' יום (היום ליום" דף ליום

מיני'. דאזלינן

llka m"ekrc" (` ,`q) zenai ± oi`e d"cezn xirdl (*mc`d
נינהו".

'qn oiay miiepiyd lr (jli`e `z r"q zexb`) v"ielewl d`x (**
.ezlgza z"deqi 'ldn f"t m"anxe zay ,mixcp

.my m"anx (***
.(my n"gle n"qka d`x) my m"anxa k"`yn (****

.(ak ,h 'inxi) 'eb mkg llrzi l` t"dr miyxtn d`x (*****
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לתנא  נחמן רב לי' אמר אנא, דאיכא ענוה תיתני
אנא. דאיכא חטא יראת תיתני' לא

להבין: וצריך

אחד  בדור היו ור"נ, ר"י שניהם, ומסתבר 16א) ,
[וכמו  חבירו של במעלות הכיר מהם אחד שכל
קראי  להני "דרשינהו ר"נ על אמר שר"י שמצינו,

"סיני"17כסיני" בשם ר"י את קרא ור"נ וא"כ 18, [
אמרו  ולא בלבד, עצמו מעלת מהם כ"א נקט למה

את תיתני לא ענוה lkלהתנא "בטלה של הבבא
ואם  בהם? אלו מעלות ישנן כי חטא" ויראת
ויפרסם  שידבר עאכו"כ – מדבר עצמו במעלת

חבירו. מעלת

רק  דבטלה תיתני" "לא אמר שכ"א מאחר ב)
כל תתני לא קאמר (ולא אחת מעלה aad`לגבי

יר"ח  – בטלה שהשני' שסברי מכלל רבי), דמשמת
– לר"נ וענוה לר"י

דרפב"י  בברייתא שנינו מביאה 19והלא "ענוה :
למדה  באים ענוה שע"י והיינו חטא", יראת לידי
איך  לר"נ יקשה א"כ חטא, יראת נעלית: יותר

(ענוה) הפחותה שהמעלה (משמת dlhaאפשר
(יראת  ממנה החשובה שהמעלה בשעה בה רבי)

?20בטלה l`חטא)

בשיטת ‚. קאי שר"נ לתרץ אפשר הי' לכאורה
ובשיטת 21ריב"ל  חטא, מיראת גדולה שענוה

שקלים התוס'mzqyהירוש' גירסת )22(לפי
ולכן  ענוה", לידי ו)מביאה (קודמת חטא ש"יראת

הפחותה  יר"ח ולא בטלה שענוה ס"ל שפיר
.20ממנה 

תיתני  "לא – ור"נ ר"י שפלוגתת נאמר , ולפ"ז
deprתיתני "לא או "`hg z`xi במחלוקת תלוי' – "

ענוה, ולא בטלה חטא שיראת דקאמר ר"י הנ"ל:
ור"נ  מענוה; גדולה חטא שיראת דס"ל משום היינו
נעלית  שענוה להיפך ס"ל ענוה, רק שבטלה דקאמר

חטא. מיראת יותר

כן: לומר קשה אבל

לא  הרי בכ"ז – ראי' אינו ראינו שלא אף א)
פליגי  ור"נ שר"י לומר מקום בשום אשתמיטתי'
רפב"י  – קודמיהם בה נחלקו שכבר בפלוגתא

וריב"ל.

מחסידי הי' שר"נ מצינו הי'laa23ב) ור"י
ipiq24 מערבא דבני הלימוד סדר ולפי 25שהוא -

ה"ה jtida:sqeiהנ"ל ax,בטלה יר"ח שרק דס"ל
בשיטת ilaad,ongpנקט axe ענוה שרק דסבר

- !inlyexidk26בטלה

ר"י  של לימודו ששיטת לומר הכרח שאין מובן
ושיטת  הירושלמי, לפי לעולם היא סיני) (בהיותו
(שהרי  הבבלי לפי כולה – בבל) (מחסידי ר"נ
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צריכנא.16) לא אנא ד"ה ? לב, (גיטין התוס' לדעת )p"yeוגם
יעקב, בר ר"נ כ"א שם) רש"י (כדעת יצחק בר ר"נ אינו ר"נ דסתם
דכאן  י"ל גם ב. סו, יבמות ב. נו, ב"ב ראה אחד. בדור היו הרי

רנ  הוא (בע"י לכ"ע יוסף העץ גרסת וכ"ה ב). (קנו, שבת ע"פ ב"י
סדר  (וראה שם יעקב עיון וראה יצחק. בר ר"נ – סוטה) סוף

יצחק). בר ר"נ ערך ואמוראים תנאים סדר הדורות
מזה  יצחק בר ר"נ הוא כאן דר"נ להוכיח אפשר לכאורה
אבל  יוסף), מר' זקן הי' הרי יעקב בר (ור"נ לר"נ ר"י שמקדים
ענוה  בטלה רבי משמת המשנה בסדר דאזיל י"ל, כי מוכרח, אינו

חטא. ויראת (ואח"כ)
שם,17) קדושין מהרש"ל וראה ב. ל, ערכין ב. כ, קדושין

בהערה  (המובאת התוס' לשיטת קשה דאל"כ סתם. ר"נ שצ"ל
הקודמת).

והיינו 18) א. יב, מו"ק שם). מהרש"ל (לגירסת א ל, עירובין
(23 הערה לקמן בהנסמן וראה ,16 בהערה (ראה רש"י לדעת
סדה"ד  וראה התוס'. לדעת (משא"כ יצחק בר ר"נ הוא ר"נ שסתם

נחמן). רב ערך ואמוראים תנאים סדר
במשנה 19) סוטה במס' גם היא נוסחאות ובכמה ב. כ, ע"ז

סוטה). מס' סוף ותויו"ט מהרש"א (וראה ברייתא או

סוטה.20) מס' סוף יעקב בעין יוסף עץ ראה
שם.21) ע"ז
ה"ו)22) פ"ג (שקלים שלפנינו בירושלמי ענוה. ד"ה שם, ע"ז

שם  ע"ז ברי"ף הובא וכן חטא. יראת לידי מביאה ענוה
יאיר  בן פנחס א"ר שלנו גמ' בגירסת שם רי"ף וראה מירושלמי.
ופליגי  כו' לידי מביאה ענוה ענוה לידי מביאה חטא יראת כו'

מכולן. גדולה ענוה דאמר דריב"ל
מלא 23) צנא הי ד"ה שם פרש"י וראה ב. כח, מגילה פרש"י

מבין  ואין ספרים שמילאו כסל אלא "אינו ר"נ): (שאמר סיפרי
מלא  צנא ענין שביטל שמזה כו'". משנה טעמי . . בתוכה מה

"להבין באופן הי' ר"נ) (של שלימודו משמע כו' inrhסיפרי
כו' ואילך dvxzleמשנה 122 ע' חי"ב לקו"ש (ראה כו'"

החריפו  שהו"ע שם אופן ובהערות שהוא – הרים) ועוקר ת
שם. ובהנסמן 25 בהערה ראה בבלי, דתלמוד הלימוד

והוריות.24) ברכות מס' סוף
(25) דשלחו מזה והוריות i"`n(ipiqכמובן (ברכות עדיף

פני  (ראה לפילפלן קודם דסודרן הוריות) (סוף ובירושלמי שם).
ד"ה הוריות בסוף פרש"י וראה שם. הפנים ומראה ipiqמשה

וברייתות "משנה שבבבלי oixecqעדיף מזה גם וכנראה כו'"). לו
ומסיק) מתון או ומקשה (חריף האיבעי' נשארה שם) (הוריות
הערה  (ראה עדיף סיני (מא"י) דשלחו מה קבלו ולא בתיקו
שלחו  הרי להירושלמי בנוגע משא"כ .(123 ע' תש"ח בסה"מ
ולהעיר  לפילפלן. קודם דסודרן בירושלמי ומסיק עדיף, דסיני
בבלי. תלמוד זה הושיבני לבמחשכים א) כד, (סנה' הר"ח מפי'

.56 שבהערה מקומות וראה
סובר 26) ר"נ כי מובן, (22 הערה לעיל (הובא הרי"ף ולגירסת

כהירושלמי. – ור"י כהבבלי,
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לומר  דוחק גיסא, לאידך אבל – בבבל) היו שניהם
בין  השיטה מוחלפת של באופן פלוגתתם שתהא

ר"נ. ובין ר"י

במאמר „. הידועה הקושיא בהקדים זה ויובן
שר"י  גופא זה אנא": דאיכא ענוה תיתני "לא  ר"י

ענוותן" "שאני (וכפרש"י הענוה במדת )27משתבח
?28הענוה jtidהוא

שהעולם  כמו עניו פי' "אין בזה: והביאור
מה  הוא שפלות כי שפלות, לשון הוא שפי' סוברים
אנשים  שפל שהוא ושפלותו ערכו ומכיר שיודע

ממעלות 29כו'" מושלל באמת שהוא מי והיינו, ,
לו) ידועות שאינן אלא בו, שישנן ;30(או

במדת  שנת"ל (כמו הוא באמת העניו אולם
יודע  והוא המעלות איש משה) אצל שהי' הענוה
בהן  מתגאה אינו זה עם וביחד – ערכו את ומכיר

לעצמו  טובה מחזיק ואינו וכלל הוא 27כלל והטעם ,
שהכחות  הוא שיודע לפי ס"א), שנת"ל (כמו
מהקב"ה, לו ניתנו כולם שלו הנעלים והחושים
אצל  הכחות אלו היו ש"אילו בנפשו חשבון ועושה
אם  דאחר ואפשר זו, ומעלה במדרי' ג"כ הי' אחר

יותר", הכחות את מגלה הי' אלו כחות לו הי'

במעלת י"ל דר deprdועד"ז שידע עצמה "י:
לעצמו  טובה החזיק לא בכ"ז ענוותנותו, מעלת
וכשרונותיו  כחותיו נתנו שאילו חשב ואדרבה, כו';
שהיא  ענוה לבחי' מגיע הי' והלה אפשר לאחר,

בו. שישנה מזו למעלה

ורב  אנפשי' יוסף רב ש"קרי מה גם וזהו
שור" בכח :31תבואות

וצומחות  באות אינן תבואות" שה"רב כמו
ע"י  שבארץ, הצומח כח מן אלא – שור" מה"כח
ע"י  אמצעי, רק הוא והשור – וכו' בה שנזרע הזרע
רב  ומצמיח שבארץ הצומח כח לפועל בא כחו

תבואות.

בידו  "שיש עצמו, על ר"י שאמר מה ועד"ז
משנה" של חטיא"31חבילות אינו 22("מרי הוא ,(

לו  שניתנו הכחות לפועל באו שע"י אמצעי אלא
מלמעלה.

מובן:‰. אינו עדיין אך
שלא  מיצה"ר, מצילה ה"ה שלומדה התורה

לחטא  מעלה32יכשילנו והרי ,ef– בר"י שהיתה
שניתנו  מהכחות באה לא – החטא מן שמור אדם

מלמעלה  לו

לדרגת  להגיע לאדם מאפשרים רק [שהם
העושים  שהם לא אבל מן 33"סיני", שמור שיהי'

החטא],

סיני  שנעשה ועד שלמד, הוא עבודתו מצד כ"א
שבכח  שידע בשעה "עניו" ר"י הי' איך וא"כ –

החטא  מן השמור אדם לסוג נתעלה 34עבודתו

כי  הבהמה מכל עניו שצ"ל אומרים אין שהרי
הכחות  את מגלה היתה אלו כוחות לה ניתנו אילו

יותר?

החטא  מן מציל התורה ש[לימוד] מה וי"ל:
באופן  (נלמדת שהתורה הכוונה אין ר"י), (לדעת
שהוא  היינו בהלומד, שינוי ש)פועלת עד כ"כ נעלה
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לשלול 27) בכדי שהוא י"ל – זה לפרש רש"י שהוזקק מה
ר"י  שכוונת שבפנים) הקושיא לתרץ בכדי במפרשים (שיש הפי'

של להענוה היא ענוה" תיתני execב"לא ipa"אנא ד"איכא –
ש(לדעתו) אף וכו', אותי ולכן l`ומכבדים לכבוד, ראוי הי'

" רש"י ענותן".ip`yמפרש
מסתבר, א) – היא כן לפרש רש"י שהוכחת לומר, ויש

ר"נ, ושאמר ר"י שאמר אנא" אין mieyש"דאיכא ב) בפירושם.
ולר"י  – לגמרי ענוה דבטלה דתני התנא דעת בין כ"כ להפליג

זו. בדרגא הם שכבדוהו אלו שכל
יהא 28) שלא "כדי שכתב: ומה שם. מהרש"א חדא"ג ראה

גם  רבי, משמת בטלה דלא כן אמרו בטעות הברייתא לא שונה
עדיין  ימאסו" החטא ויראי כמ"ש דור באותו בדבר שבח לו הי'

זהו עצמו דלשבח לענוה, בנוגע הענוה.jtidיוקשה
ולהצ"צ 29) ב) (נט, האמצעי לאדמו"ר פקודי ס"פ ביאוה"ז

שט). (ע'
כי:30) י"ל וסבלן , שפל – עניו כאן) (פרשתנו שפרש"י ומה

מפרש רש"י ב) הדרגות. לפרט מבלי בכללות* מדבר oheytא)
"סבלן"** כוונתו – ש"שפל" מדגיש עצמו רש"י ג) כתובים. של
ומרים  שאהרן דאף שפל), אדם של וטבעו (כמנהגו עונה ואינו
עה"פ). התורה מפרשי (ראה ענם ולא עליהם כעס לא עליו דברו

א.31) מב, סנהדרין

שם.32) פרש"י וראה א. כא, בסוטה יוסף רב דעת ראה
ובכ"מ).33) א. יח, (ב"ק כחו וכח דכחו מהחילוק להעיר
חוטא 34) אינו שוב חטא ולא שנותיו רוב שיצאו זה ע"ד

נעשה דהרגל הטעם דכפשוטו – סע"ב לח, זה rah(יומא ,(.
וראה  בסופה. ברכות (ירוש' יצה"ר לו שאין או טוב יצה"ר שעשה
יודע  עליו ויעיד ה"ב) פ"ב תשובה (הל' וברמב"ם פט"ו). תניא
השווה  הצד וידוע – לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות
סעיף  פד ע' ח"ב לתניא בלקו"ב (בארוכה ותפלה תורה שבתשובה

ואילך). ב

± v"n`dc`l k"be ± d`x) zeciqga n"kay dfn mb gkencke (*
oipra zelty oeyld mb `aed (n"kae ,my xekf d"c .a ,kw zeny g"ez

'ek cvn zelty :my i"yz n"dq mb d`xe) .dyn ly deprdzelty
deprc.(r"` wifgdy xnel dfa dpeekdy l"iedhnld`x) mc` lkn

.(` sirq lirl
df d"c .dgny 'da miepr etqie (hi ,hk 'iryi) t"dr i"yxt d`xe (**

.(jli`e 237 'r i"yz n"dq) i"yz
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אלא  לחטא, שייך שאינו כזו למדריגה נתעלה עצמו
שינצל envr(שהאדם מובטח אינו דרגתו מצד

אלא) ששומרתו dxezdyמחטא, היא היא מצילה,
החטא. מן ומצילתו

כמו אותו dxezdyולכן, הביאה לא ר"י, שלמד
תבואות  ורב אנפשי' וקרי לעצמו טובה להחזקת
גם  לעצמו טובה החזיק לא כמו"כ כנ"ל; שור בכח
מכיון  – מיצה"ר" "מצלא – מחטא לריחוק בנוגע
שלמד  מהתורה והמשך תוצאה רק הוא זה שגם

נעלה. אדם בסוג עתה שהוא ולא

(רק) תיתני "לא אמר שר"נ מה לבאר יש ועפ"ז
ענוה אבל חטא" רבי dlhaיראת משמת (לדעתו)

ר"י: של וענוותנותו גדולתו שידע אף –

פועל  התורה שלימוד וסבר ר"י על פליג ר"נ
iepiy– לחטא שייך שאינו עד הלומדה באדם

"עניו" להיות יכול ר"י הי' לא .35ובמילא

.Â]c"re אמר לא שר"י מה גם ליישב יש זה
ר"נ: דאיכא יר"ח תיתני לא לתנא

בגמרא  אמרי 36מסופר יצחק) (בר דר"נ "דאימי'
בכוכבים  (חוזים כלדאי לא 37לה הוה, גנבא בריך (

היכא  כי רישיך כסי לי' אמרה רישי', גלויי שבקתי'
(בקש  רחמי ובעי דשמיא אימתא עלך דתיהוו

יצה"ר  בך ישלוט שלא אחת 37רחמים ופעם ,"(
כו'". יצרי' אלמי' . . רישי' מעילוי' גלימא "נפל

בזה  אינו חטא, ירא של ומעלתו ענינו והנה
עבירה עובר מפני lretaשאינו להיות יכול (שזה

כ"א  וכיו"ב) בו"ד רבו מורא מפני העונש, יראת
`xiyמפני`hgd על לעבור שבלב) (מדה ירא ,

וכו' השם .38רצון

שמכיון  ר"י קסבר ר"נ, של היראה משא"כ
זה ziyrpשהיא אין הרי – ותפלה ראש כיסוי ע"י

של hg`ענין z`xi ואדרבה ובנפשו, בלבו בעצם
צריך ראש פעםciledlהכיסוי בכל (כנ"ל ycgnבו

חטא  יראת אינה אז וגם דשמיא, אימתא בגמרא)

וע"י  – רחמי בעי וצ"ל היצה"ר שישלוט אפשר כי
שינוי נעשה לא כ"א eaכ"ז חטא, ירא נקרא שיהא

שניצל הנ"ל 39החטא ziiyrnרק ר"י שיטת (וע"ד
שמצילה התורה החטא)].ziiyrnבפעולת

.Ê ור"נ שר"י – הנ"ל להסברא ודוגמא מקור
הראש  כיסוי (ועד"ז התורה לימוד אם פליגי

פועל mc`aותפלה) iepiy או לחטא שייך יהי' שלא
ברכות  במס' מצינו – מפעולה ומציל מונע :40שרק

שיטיל  עד רגלים, מי כנגד ק"ש לקרוא אסור
דר"נ  פלוגתא – מים לתוכן יטיל וכמה מים. לתוכן
הכלי  שבאם סובר, ר"נ הברייתא): (בפירוש ור"י
– מים לתוכן להטיל ובא רגלים, מי כבר בה יש
רביעית, לתוכן להטיל צריך זכאי) ר' (לדעת אז
רגלים, למי המים שקדמו "בתחלה", אבל
ראשון  "ראשון כי שהן, כל במים הם מתבטלים

מתבטל" המים לתוך אשר 41שנופל סובר, ור"י ;
מים. לרביעית צריך "בתחלה" גם (- זכאי (לר'
רביעתא  לי אייתי לשמעי' ר"י "א"ל עובדא: ועביד

בתחלה  אפילו – זכאי") כר' .42דמיא

צריך  בתחלה אם – ור"י ר"נ שפלוגתת וי"ל
פלוגתא  היא – רגלים המי את לבטל מים לרביעית
טהרה  של והפעולה ה"בעלות" באופן (כללית)
האיכות  אם נמצאות: בו בהמקום וכו' וקדושה
דמים  ר"נ שיטת המקום: את וקונה פועלת לבד

שהן  כל אפילו ונעשים 43טהורים המקום "קונים"
בו  בהן.44קבוע בטיל קמא קמא ולכן

ביטול  צ"ל רגלים מי למקום כשבאים משא"כ
ר"י. לדעת משא"כ יין. רביעית שיעור כמות, ע"י

הבאה  החטא מן ההצלה – בנדו"ד גם ועד"ז
התורה  לפי 45מ(לימוד) ותפלה): הראש (ומכיסוי

באדם  "נקבע" וכו' התורה לימוד ר"נ שיטת
עושה תורה"eaהלומד, "מקום האדם עושה שינוי,

היום  יצה"ר של דרכו שהרי בטיל, קמא וקמא
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יוסף35) רב הי' שבפועל שענוותנותו eiprואף מכיון הנה –
שלדעתו זה מצד היתה ר"י עניןl`של התורה בו ,ycgפעלה

הריly`והיינו ר"נ), (לדעת לו שיש מהמעלה ענין `oiידע זה
שאף היא ענוה כי כו'rceiyהענוה. עניו הוא ובכ"ז מעלתו

בפנים). (כנ"ל
ב.36) קנו, שבת
שם.37) פרש"י
פב,38) מטות ד. נג, קרח לקו"ת סוטה. מס' סוף תויו"ט ראה

ובכ"מ. א.

יצה"ר".39) בך ישלוט "שלא הל' וכפשטות
ב.40) כה,
שם.41) פרש"י
שם.42) פרש"י שם, ברכות
מ"ז.43) פ"א  (מקואות  שהוא בכל דמטהרין מעין ממי להעיר

ה"ו). פ"ט מקואות הל' רמב"ם
דמי 44) להו דקביע כמאן יחנו הוי' דע"פ הא יומתק עפ"ז

רק לא שזהו – ב) נה, אלא zlertc(עירובין היא, קבוע החני'
קבע. נעשה עצמו דהמקום

וש"נ).45) א. יז, (ב"ק תורה אלא מים אין ממרז"ל להעיר
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כו' כך לו לידי 46אומר בא אינו בטל וכשזה –
רק  ה"ז ר"י שיטת משא"כ חטא. דיראת היפך

החטא. מעשיית מצילה שהתורה

.Á שהתורה ר"נ לדעת להבין: צריך עפ"ז אבל
לחטא, שייך שאינו הלומדה בהאדם שינוי פועלת
לרבי  אפשר הי' איך א"כ – עבודתו מצד בא שזה
מסיני, תורה שקיבל משה ועאכו"כ עניו, להיות

שמו  על נקראת פעלה 47והתורה בהם גם והלא ,
וכו'. וחידוש שינוי התורה

בלקו"ת  מבואר דהנה בזה: הביאור 48וי"ל

וריב"ל  רפב"י למטה 19במחלוקת היא ענוה אם
ענוה  שכמה מכולן, גדולה שענוה או חטא, מיראת

בבחי'49הן  היא חטא יראת לידי שמביאה ענוה ,
הכתר. בבחי' – מכולן" ש"גדולה וענוה בינה,

יותר: פשוט ובסגנון

שעפ"י ענוה היא בינה שבבחי' oeaygענוה
mrhe(ור"י) משה אצל שהי' בהענוה שנת"ל וכמו ,

שלו, וחושים כחות לזולתו הי' שאם ש"חשב מפני
היא  הכתר שבבחי' וענוה יותר". למעלה מגיע הי'

(וביטול) .mvraענוה

.Ëדענוה הענין שישנו להנ"ל –mvraהוכחה
גבי ענוה מצינו והשכל: מהחשבון ,d"awdלמעלה

רז"ל  אתה 50דאמרו שם הקב"ה של גדולתו במקום
הלאezepzeprמוצא להקב"ה, בנוגע והרי –i`ce

(ח"ו). "חשבון" שייך שאין
שום gxkenומזה בלי שהיא כזו ענוה שישנה ,

בעצם  ענוה כלל, וקדוש 51חשבון מרום (וע"ד
רוח  ושפל דכא ואת שלא 52אשכון היות דעם -

"מרום  לגבי רוח" ושפל ד"דכא מעלה שום נמצאת
דכא  ב"את לשכון הוא רוצה זה, בכל וקדוש",

דוקא). רוח" ושפל

משה  אצל שהי' הענוה מעלת היא ועד"ז
לזולתו 53רבינו  הי' שאם "שחשב מה על דנוסף ,

שענוה  יותר", למעלה מגיע הי' שלו וחושים כחות
עבודה  ע"י אליהן שהגיע למעלות בשייכות היא זו
שהיא  מלמעלה), והחושים הכחות נתינת (לאחרי
משה  שהי' זה הנה וטעם; חשבון שעפ"י "ענוה"

מעלתו למרות להיותו d`eapaעניו היא – (וכיו"ב)
אדם mvra54עניו כל לגבי בטל והי' ,55.

.„"ÂÈ ידוע הלימוד 56והנה אופן ע"י שדוקא ,
שלמעלה  הכתר לבחינת מגיעים דבבלי
ור"נ  ר"י שפלוגתת לומר, יש ועפ"ז מהשתלשלות.
בכוונת  פלוגתא היא – רבי משמת ענוה בטלה אם

ענוה" בטלה רבי "משמת :57המשנה
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ב.46) קה, שבת
כב).47) ג, (מלאכי גו' עבדי משה תורת זכרו כמ"ש
ב).48) (רנט, וישב אוה"ת ואילך). סע"ד (פא, מטות
שהן 49) ר"ל – ופליגא אמר שם) (ע"ז שתלמודא ואף

בהקדמה  השל"ה פי' (ע"ד בפ"ע בענין מדבר אחד כל מחולקים
צדיקים). או יותר גדולים בע"ת אם הפלוגתא לענין א) (לו,

גם 50) וראה בהערה. 40 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה א. לא, מגילה
שם. למגילה ד"ס פ"ד. תניא

שהענוה 51) פ"א), הענוה (שער מר"ח שם ואוה"ת בלקו"ת
המאציל". נגד לאין עצמו מחשיב "להיותו היא הכתר דספירת

] הוא בפנים המבואר כי בפנים, למש"כ סתירה מזה אין l`אבל
הענוהzxitqcהענוה כ"א] (היינו ote`ayהכתר, הכתר דספירת

iptn `l ועפ"ז כו'). שמחשיב – הנ"ל וע"ד שכלית סברא שיש
טו"ד. ע"פ שלא "עבודה" שישנה בכ"מ אפ"ל זו שענוה מובן גם
אתה  שם הקב"ה של גדולתו מוצא שאתה במקום מרז"ל וע"ד
את  מחי' ואתה במש"נ דקאי בזה הפי' שאחד – ענותנותו מוצא

המלכות. בספירת ה"ז – א) טז, (תו"א כולם
שם.52) מגילה ראה טו. נז, ישעי'

"ענוה 53) :(48 שבהערה ואוה"ת בלקו"ת הובא (שם בר"ח
והאיש  בי' דאיתמר דמשה דרגא ודא . . עילאה שכינתא דאיהו
. . בינה") הוא עילאה ד"שכינתא שם: (ובלקו"ת מאד עניו משה
מחשיב  להיותו אין נקרא והוא . . בכתר אפי' ענוה ימצא ועוד
ונחנו  ע"ה רבינו משה אמר זה ועל . . המאציל נגד לאין עצמו

על שם הוזכר ולא ענוה deprdמה". שהוא משה אצל שהי'
הוא  בקדושה אבל :(29 (שבהערה בביאוה"ז עיין אבל שבכתר.

מא  עניו משה והאיש כמ"ש ביטול בחי'בחי' לשון עניו פי' . . ד
נק' שלכן . . oliv`naביטול zefepbd q"r.'כו ארץ ענוי בשם

מורים  כולם מדה"ר י"ג אשר בר"ח "ועי' שם: להצ"צ ובביאוה"ז
ומוכח  מכולם". גדולה ענוה מרז"ל ענין וזהו . . הענוה על

deprdy.51 הערה לעיל וראה הכתר. בחי' ג"כ הוא דמשה
פעל 54) הזה שהטעם מה גופא זהו הנה שם: זכור ד"ה ראה

כו', שלו עצמי הביטול מצד הוא והשפלות הענוה (במשה) בו
לו  וגורמים כאלו טעמים אצלו מתקבלים בעצם בטל שהוא ומי

כו'. ושפלות ענוה
הוא 55) יתירה הענוה ענין ואמנם ב): קכ, (שמות תו"ח ראה

השפלה והיא כלל המדה לפי שאינו הב' ze`ivnשפלות mvra
עיי"ש  כו' מאד עניו משה והאיש שנא' ענוה הנק' הוא . . כו'

אדם. מכל למטה א"ע מרגיש הוא בזה שגם
דמשיחא  מעקבתא – מאד עניו הי' שמשה מהפירוש ולהעיר
ואילך. 106 ע' ח"א קונטרסים ספה"מ ב. סד, שם תו"ח (ראה

.(237 ע' שם תש"י ספה"מ
המשך 56) ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה

אינש  חייב רבא אמר ד"ה תש"ח ספה"מ לך. ויתן ד"ה תרס"ו
פי"א.

שגם 57) ס"ה), לעיל המבואר ע"ד גם עכ"פ. (בדוחק עוי"ל
ענין  שהוא אף החטא, מן ההצלה ענין שגם מכיון ר"נ, לדעת
שייך  זה לענין בנוגע גם לכן – שלמד מהתורה הוא מסובב חדש,
גדולה  למעלה בא הי' הכחות אותם לאחר הי' שבאם ה"חשבון",

ביר"ח, גם] – ובמילא התורה, [בלימוד יותר
הכחות  [כי ישיר באופן אינו זה ש"חשבון" שמכיון אלא
מצד  באה והיר"ח עצמו, הלימוד בנוגע רק הם מלמעלה לו שנתנו

ezcearענוה צריך כזה לחשבון לכן ,[dxiziרבי ומשמת ,dlha.



jzelrdaלד zyxt - zegiy ihewl

דירושלמי) הלימוד (סדר "סיני" שהי' יוסף רב
לבחי' היא ענוה" "בטלה המשנה שכוונת ס"ל,

בינה  דבחי' החשבון) (שמצד אמר 58הענוה ולכן ,
" שהי' ור"נ אנא". דאיכא ענוה תיתני iciqgn59"לא

laa הענוה לבחי' היא המשנה שכוונת סובר, "
וענוה בעצם), (ביטול הכתר משמת efשמצד בטלה

דאיכא  חטא יראת (רק) תיתני "לא אמר לכן רבי,
אנא".

(a"lyz `yp t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

בב 58) שמג) ע' (אגרות לקולוי"צ מס'ראה דסוף הגמ' יאור
הרים, עוקר ורבה סיני דר"י sqeiהוריות axc'בחי dpia,ipiqeהוא

ההמשכה בכתר dpianהוא מגיע ופלפול חריפות הרים עוקר אך ,
ראה  – דר"נ הלימוד אופן הוא וכו' הרים עוקר והרי עיי"ש. וכו'

.23 הערה לעיל
למעלה 59) כו' קונו עם המתחסד חסיד איזהו מענין להעיר

א). ל, בפרשתנו לקו"ת ספ"י. (תניא טו"ד ע"פ מעבודה
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לבחי' היא ענוה" "בטלה המשנה שכוונת ס"ל,

בינה  דבחי' החשבון) (שמצד אמר 58הענוה ולכן ,
" שהי' ור"נ אנא". דאיכא ענוה תיתני iciqgn59"לא

laa הענוה לבחי' היא המשנה שכוונת סובר, "
וענוה בעצם), (ביטול הכתר משמת efשמצד בטלה

דאיכא  חטא יראת (רק) תיתני "לא אמר לכן רבי,
אנא".
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בב 58) שמג) ע' (אגרות לקולוי"צ מס'ראה דסוף הגמ' יאור
הרים, עוקר ורבה סיני דר"י sqeiהוריות axc'בחי dpia,ipiqeהוא

ההמשכה בכתר dpianהוא מגיע ופלפול חריפות הרים עוקר אך ,
ראה  – דר"נ הלימוד אופן הוא וכו' הרים עוקר והרי עיי"ש. וכו'

.23 הערה לעיל
למעלה 59) כו' קונו עם המתחסד חסיד איזהו מענין להעיר

א). ל, בפרשתנו לקו"ת ספ"י. (תניא טו"ד ע"פ מעבודה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

`l` milke`dìò óàz`ved,éìkäiptnBì äìôè éìkäL- ©©©§¦¤©§¦§¥¨
,lke`d xear `l` ilkd z` `ived `ly xg`n xnelk ,lke`l

`ivend oke .eil` lha `ed ixdúàmc`d,éçälr aeig oi`y ¤©©
lhen `edyk ,envr z` `yep `edy oeik ez`ved,ähna©¦¨

,dnvr ipta `idyk dz`ved lr miaiigyøeètlr wx `l ¨
`l` mc`d z`ved,ähnä ìò óàoeikäLBì äìôè ähnmc`l - ©©©¦¨¤©¦¨§¥¨

.eil` dlhae exear wx d`iven ixdy ,da lhend
oic oke ,dhina zn mc` `ivend oic x`al dtiqen dpynd
zeyxl cigid zeyxn `ivend mpn` :ze`nehd x`y z` `ivend

miaxdáéiç ,ähna únä úà`yep epi`y oeik ,znd z`ved meyn ¤©¥©¦¨©¨
.envr z`ïëå`ivendïî úéfkmc`däìápä ïî úéfëå ,únäly §¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨

,ezny ser e` dig e` dndaäLãòëåoin] dycr xeriyk - §¨£¨¨
[ziphwõøMä ïî,znd,áéiçokle ,mi`nhn md el` mixeriyay ¦©¤¤©¨

z` livn jka ixdy ,`id daeyg d`ved el` mixeriya mz`ved
.d`nehd on envrøèBt ïBòîL éaøås`e ,el` lk z`ved lr §©¦¦§¥

`l` ,dk`lnd seb z` jixv epi`y oeik ,mly zn `ivena
zkxvp dpi`y dk`lny xaqe ,e`nhi `ly ick wx m`iven

.dziiyr lr xeht dtebl

àøîâ
xeriyk milke` `ivend oic zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:ilkaïðaø eðz,`ziixaa minkg epy -øeòéMk ïéìëBà àéöBnä ¨©¨¨©¦¨¦©¦
mb ,[zxbexbk] mz`ved lr aiigyíàvedm`iáéiç ,éìkawxìò ¦©§¦©¨©

,éìkä ìò øeèôe ïéìëBàä,lke`l lth ilkdy oeikäéä íàåmb ¨¨¦¨©©§¦§¦¨¨
déøö éìkC[jxvp-]Bìe`iveny mewna xg` yinyz ea ynzydl §¦¨¦

,my,éìkä ìò óà áéiç.`ivedy lke`l lth epi`y oeik ©¨©©©§¦
,ze`hg izy `tiqa `ziixad daiigy jkn ixd :`xnbd dywn

dpéî òîLdy gken -áìç éúéæ éðL ìëBàbbeyaãçà íìòäa- §©¦¨¥§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨
oia el rcep `ly ,xnelk ,ezricin mlrp xeqi`dy zg` mrta
lk`y dny el rcep `ly e` ,mlke`l xeqi`d dlik`l dlik`

,alg `edíézL áéiçdfa ewtzqp recn ok m`e ,ze`hg izy - ©¨§©¦
.minkg

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà`ziixaa o`k - ¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©
,xaecn dnaïBâk§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

wtzqdóc ÷øæ ,àáødrax` lr migth drax` ea yiy ur ¨¨¨©©
,miaxd zeyxa ,migthúBãéúé éab ìò çðåmigth dxyr zedeabd §¨©©¥§¥

lr scd gpyke ,xeht mewn mdy ,migth drax` zeagx oi`e
my`xa yi eiykry ,cigid zeyx zeczid mewn dyrp zeczid

,migth drax` lr migth drax`eäîaiig m`d ,dfa oicd ©
zxxan .`l e` cigid zeyxl miaxd zeyxn `iven meyn wxefd

:`xnbddéì àéòaéî÷ éàîm`d wtzqd m` ,`ax wtzqd dna ± ©¨¦©§¨¥
yk d`ved lr aiigl yiúçpädúéiNòå ,õôçdävéçîdaiygnd ©¨©¥¤©£¦©§¦¨

cigid zeyxl utgd gped eay mewnd z`eúà÷ éããä éãäa± ©£¥£¨¥¨¨
cigid zeyx oic utgd my gpy mewnl did `le ,mi`a md cgia
oic dgpdd mewnl did m` wx aiig oi`y e` ,dgpdd seqa wx

,dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxïðçBé éaøc eðééäedf ixd ± ©§§©¦¨¨
zeyxd oic dpzypyk wtzqdy ,opgei iax ly [ipyd] wtqd
wx cigid zeyx oic mewnl didy dna ic m` ,utgd zgpda
oic dgpdd mewnl didiy cr aiig epi`y e` ,dgpdd zligza

,`l` .dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyxdéì àéòaéî÷ ék¦¨¦©§¨¥
àáøì,`ed `ax ly ewitq ±õôçå óc ÷øæc ïBâkgpen,åéab ìò §¨¨§§¨©©§¥¤©©¨

mewn dyrp zeczid lr scd gpyky,cigid zeyx zeczid
`edy opgei iax ly ipyd ewitqa heytp m`y ,`ax wtzqde

cigid zeyx dgpdd mewn didiy jixv aiigl icky ,xeht
utg gpen didy df ote`a wtzqdl yi ,dteq cr dgpdd zligzn

scd iab lréàîm`d ,oicd didi dn ±eúà÷ éããä éãäác ïåék± ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨
,mi`a md cgia utgd zgpde cigid zeyxl zeczid ziiyry oeik

éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäkmewn ziiyrl xacd dnec ± §©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
did `ly oeik xeht `edy ,dgpdd mr cgi cigid zeyxl dgpdd

,dgpdd zligza cigid zeyx dgpdd mewnàîìéc Bà`ny e` ± ¦§¨
c ,xnel yiçééð øãäå àzøet àìcéî àìc øLôà àìc ïåék`ly ± ¥¨§Ÿ¤§¨§Ÿ¦§¨§¨§¨©¨¥©

jk xg`e ,dgpdd zrya scdn hrn mxen utgd didi `ly okzi
,eilr gepie xefgiéîc õôç úçpäå ävéçî úéiNòkaygp df ixd ± ©£¦©§¦¨§©¨©¥¤¨¥

dyrp xak utgd gpy mcewy ,dgpdd mcew dvignd dzyrpy
,cigid zeyxa dlek dzid utgd zgpde ,cigid zeyxl scd

:`xnbd zxne` .utgd zgpd lr aiigee÷ézef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa

z`ad mcewe ,d`ved ipica `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd
:da wtzqdl oi`y `ax xn`y dkld `xnbd d`ian ,wtqdøîà̈©

éì àèéLt ,àáøy ,il `ed xexae heyt df oic ±íéîilka migpend ¨¨§¦¨¦©¦
,ïúçpä eðééä ,íéî éab ìòaygp m`ivede min zvwn lhp m`e ©©¥©¦©§©¨¨¨

y il xexae heyt oke .aiige ,dxiwr dyryæBâàsvdéab ìò,íéî ¡©©¥©¦
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לה ילקוט לוי יצחק על התורה

בראשית מה, כב – לכלם נתן לאיש חליפת שמלות 
לבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חליפת שמלת

צח

יוסף בחי' יסוד – אור, וזהו "עוטה אור כשלמה" על דרך 
כתונת פסים דיוסף, ומיסוד נמשך שמלות, וזהו "לכולם 

נתן חליפות שמלות, ולבנימין ה' חליפות שמלת"

אור  כשלמה,  אור  עוטה  וכתיב2  יסוד,  בחי'1  יוסף 

הוא  וצדיק  לצדיק,  זרוע  אור  כמ"ש3  יסוד  בחי'  הוא 

בהקדמת5  ועיין  עולם,  יסוד  וצדיק  כמ"ש4  יסוד  בחי' 

הזוהר הקדוש דף א' ע"א בענין אור דאתברי ואתגניז 

ואתכליל בברית כו'.

יסוד,  בחי'6  הוא  שלמה  כשלמה,  אור  עוטה  והיינו 

דנטיר  בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  יסוד: ראה  בחי'  יוסף   )1

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

2( תהלים קד, ב. ראה אור התורה פרשת תצוה עמוד א'תשנז. ועיין 

בענין עוטה אור כשלמה באור התורה פרשת קרח עמוד תשי. פרשת 

כי-תצא עמוד תתקסז. תהלים – יהל אור – עמוד שצו. שצח. לקוטי 

לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קכו. ועוד.

3( תהלים צז, יא.

4( משלי י, כה. ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף 

ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד 

וזהו הנקרא צדיק  גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה,  שהוא 

והמשפיע  זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה,  להיותו ממשיך שפע 

השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק'  צדקות...  שמשפיע  צדיק  נק' 

בתמידות כמו משה רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן 

יסוד  וצדיק  נאמר  וע"ז  צדיק  נק'  לישראל  המשפיע  בחי'  דור  בכל 

עולם ע"ש.

5( וז"ל: אור דאתברי )האור שנברא ביום ראשון "ויאמר אלקים יהי 

אור"(, ואתגניז ואתכליל בברית )ונגנז ונכלל בברית(... ואפיק בה 

זרעא )ומוציא בה זרע(, ודא אקרי עץ עושה פרי אשר זרעו בו )וזה 

)וזה  ברית ממש  באות  קיימא  זרע  וההוא  וגו'(,  פרי  נק' עץ עושה 

הזרע נמצא באות ברית ממש( ע"ש.

פירוש: יוסף ענינו להשפיע בחי' יסוד )"יסוד" פירושו "גילוי"(   )6

שהמקבל  בכדי  ושמלה,  לבוש  ע"י  הוא  ההשפעה  ואופן  אור,   –

)המעשה  והשמלה  שהלבוש  וגם  ההשפעה,  לקבל  יוכלו  והתחתון 

המצוות( יאיר. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קכו. קעב. 

)ולהעיר מ"ש  דיוסף הוא מקור התיקון "מלך הדר" בחי' "לבוש". 

תהלים שם "הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה" וד"ל(.

והיינו ע"ד כתונת7 פסים דיוסף בחי' יסוד.

יסוד  בחי'  ביוסף  וכמ"ש  שמלות,  נמשך  ומיסוד 

לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן כו' ה' 

חליפות שמלות.

מלבו"ש אותיות בשלום8.

וכידוע בענין שלום9 שביסוד, שעם ד' אותיותיו הוא 

גי'10 הוי' אדנ"י11 בהכפל כל אות על חבירו ע"ה, היינו 

י' פעמים א', ה' פעמים ד', ו' פעמים נ', ה' פעמים י', 

והוא ביסוד המחבר הוי' אדנ"י וכו'.

יד.  סימן  לעיל  ראה  פסים".  כתונת  לו  “ועשה  ג.  לז,  בראשית   )7

דהכתונת פסים דיוסף הוא בחי' כתנות “אור" )בראשית רבה פ"כ, 

ב( ע"ש.

ראה אור התורה פרשת וישב עמוד ערב וז"ל: ועשה לו כתונת פסים 

וכתב באור תורה* דאפ"ל שרומז לחלוקא דרבנן. ונראה ע"ד בתורתו 

של ר"מ הי' כתוב כתנות אור, כי כתנות עור היינו לבושים דק"נ, אבל 

ר' מאיר מראה לו פנים ששרשו מח"ס כמ"ש בביאור ע"פ בעצם היום 

הזה נמול כו' ובאו"ת פ' בראשית ע"כ הי' בחי' אור. וע' בת"א סד"ה 

אעשה לו עזר, וכמ"כ ביוסף כתונת פסים ע"ד כתנות אור כו' כי בירור 

משא"כ  עור  כתנות  בירור  ע"ד  דמ"ן**  בירור  בחי'  דהשבטים  זה 

יוסף בירור דמ"ד. גם בבי"ע פרסות המסתירים כמו כתנות עור, אבל 

יוסף באצי' והפרסא בין המאציל לאצי' אינה מסתרת כלל כו'. ע"ש.

*( מגיד דבריו ליעקב – רמזי תורה עה"פ וישב יעקב.

**( ראה הביאור לעיל סימן יז. טז הערה 2.

8( ראה תניא סוף פרק י"ב, הקשר ד"שלום" ליוסף דוקא, ובלקוטי 

לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קיד מ"ש )מלאכי ב, ה( “בריתי 

היתה אתו החיים והשלום", ע"ש. וראה הביאור בפנים בלקוטי לוי 

יצחק כאן דזנות גורם מחלוקת וקטטות, ע"ש. ועיין גם לעיל סימן 

לג הערה 2.

סיפור  בביאור  כט  סימן  א  יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  גם  ראה   )9

הגמ' )גיטין נב, א( דרבי מאיר בחי' אור )– יסוד( עשה שלום. ומ"ש 

בפנחס "בריתי שלום".

ם  10( פירוש: שלום )בגי' 376( + ד' אותיותיו = 380, וכן אותיות  ׁשֵ

ם אדנ"י הוי' × אותיות ׁשֵ

ציור כזה:

י      ה        ו        ה

×

א     ד        נ        י

------------------------

380 = 50 + 300 + 20 + 10

י' פעמים א' )10 × 1( = 10

ה' פעמים ד' )5 × 4( = 20

ו' פעמים נ' )6 × 50( = 300

ה' פעמים י' )5 × 10( = 50

ביחד 10 + 20 + 300 + 50 = 380. )ראה עד"ז לעיל סימן עה. ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן סד(.

דרך  האור  וכשמאיר  “שלמה",  הלבוש  ויש  “אור"  דיש  היינו   )11

ם הוי' –  ׁשֵ הלבוש )ע"ד כשמאיר אור הנשמה בהגוף(, אז יש יחוד 

ם אדנ"י – הלבוש. דשם אדנ"י הוא בחי' מלכות, והיחוד הוא  אור, וׁשֵ

ע"י מדת ה"יסוד" וד"ל. ראה הערה 21. 22.



לו

וביוסף כתוב12 ותתפשהו בבגדו, וכתיב ויעזוב בגדו 

אצלה כו', הרי שהי' ביוסף הנסיון בבגדו. וכנ"ל שיוסף 

ששמר  דיוסף,  פסים  הכתנת  ע"ד  דקדושה  יסוד  בחי' 

בריתו.

בפ'  בסנהדרין13  איתמר  מיוסף  הבא  בירבעם  ולכן 

כו'  בך  חזור  וא"ל  בבגדו  לירבעם  הקב"ה  תפש  חלק 

ריח  ע"ד14  והוא  הבגד,  באמצעות  יהי'  שהתשובה 

בגדיו, בוגדיו שמבוגדין כשיעשו תשובה יהי' ריח טוב.

וכמו יוסף משיתא ויקום איש צרורות במדרש רבה15 

12( וישב לט, יב. והיינו באמצעות בגד הי' נסיון במדת היסוד.

ירבעם  יג, לג( אחר הדבר הזה לא שב  13( דף קב ע"א. )מלכים-א 

מדרכו הרעה, מאי אחר, אמר ר' אבא אחר שתפסו הקב"ה לירבעם 

בבגדו, ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו 

מי בראש, בן ישי בראש, אי הכי לא בעינא.

14( תולדות כז, כז. ראה הערה 15.

15( בראשית רבה פרשה סה, כב וז"ל: וירח את ריח בגדיו ויברכהו 

כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות, יוסף משיתא, בשעה שבקשו 

שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחלה, אמרין לי' 

עול ומה דאת מפיק דידך, נכנס והוציא מנורה של זהב, אמרו לו אין 

דרכו של הדיוט להשתמש בזו אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק 

דידך ולא קיבל עליו, א"ר פנחס נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו, 

אמר לא דיי שהכעסתי לאלקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שני', 

מה עשו לו נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו, הי' מצווח 

ואומר ווי, אוי אוי שהכעסתי לבוראי.

ויקום איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, 

חמי  א"ל  למצטבלא.  שריתא  קומי  אזל  בשבתא  סוסיא  רכיב  והוה 

סוסי דארכבי מרי, וחמי סוסך דארכבך מרך, א"ל אם כך למכעיסיו 

ק"ו לעושי רצונו, אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, 

נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית 

דין סקילה שריפה הרג וחנק. מה עשה הביא קורה נעצה בארץ וקשר 

לפניה  מדורה  ועשה  אבנים  גדר של  והקיפן  העצים  וערך  נימא  בה 

האבנים  מתחת  העצים  תחת  האור  והצית  באמצע  החרב  את  ונעץ 

קדמתו  לאש  נפל  הנימה  נפסקה  האש  קדמתו  ונחנק  בקורה  ונתלה 

חרב ונפל עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה 

מטתו פרחה באויר אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן.

ם מקום, ויקום  פירוש רש"י: ריח בגדיו, בוגדיו כגון יוסי משיתן ׁשֵ

ם מקום. יכנס מהם ובהם, הראשון ישראלי  איש צרורות, צרורות ׁשֵ

יהא  מוציא  וכל מה שאתה  הכנס  דידך,  מפיק  דאת  וכל  עול  יכנס. 

בחמור של חרשים,  אין, דרכו של הדיוט להשתמש בכלי זה.  שלך. 

ספסל של דף עבה המגררין בו את הנסרים.

יקום, איש צרורות הי' בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרידה והי' 

רכיב ביחד סוסיא בשבתא אזיל קמי שריתא למצטבלה, שריתא היא 

ומתרגמינן  הקורה  מפיל  האחד  ויהי  ה(  ו,  )מלכים-ב  שנאמר  קורה 

והיה חד מתי בשרותא, קורה שהיו מוליכין אותה לתלות את דודו 

וחמי סוסא  ליוסי חמי סוסי דארכבי מארי  יקום  יועזר א"ל  בן  יוסי 

דארכבך מארך קורה שאת עתיד לתלות, אמר לי' יוסי אם למכעיסיו 

משיב גמול טוב ק"ו לעושי רצונו, א"ל יקום ועשה אדם רצונו יותר 

ממך, והשיב לך גמול רע, א"ל יוסי אם כן לעושי רצונו שנפרע מהן 

ק"ו למכעיסיו כמותך, שמע ונבהל נכנס בו הדבר כארס של עכינא, 

הלך וקיים בעצמו ד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק, מה עשה, 

פרשת תולדות בפסוק ריח בגדיו ע"ש.

יסוד  הוא  שית  משיתא.  והיינו16  יסוד  בחי'  יוסף 

איש  והוא  יוסף,  גי'  יקום18  וכן  השישית,  ספירה17 

צרורות  איש  והוא  השישית,  ומחבר  שצורר  צרורות19 

והקיף עליהם  וערך עצים  נימא  וקשר בה  ונעצה בארץ  הביא קורה 

את  והצית  באמצע  החרב  את  ונעץ  לפניו  מדורה  ועשה  אבנים  גדר 

האש תחת העצים מתחת האבנים ונתלה בקורה ונפסק הנימא ונפל 

לאש וקדמתו החרב ונהפך עליו הגדר ונשרף. נתנמנם, יוסי בן יועזר 

קלה  שבשעה  לי  אוי  ואמר  באויר  פורחת  מטתו  וראה  צרידה  איש 

קדמני זה לגן עדן.

והם  גרסינן,  וכו'  איש  ויקום  משיתא  יוסף  כהונה:  מתנות  פירוש 

הקב"ה  של  שמו  קדשו  ולבסוף  מישראל  עבריינים  אדם  בני  שמות 

אחד  כו',  ובהם  מהם  בוגדיו.  כמו  בגדיו  ודרש  ואזיל,  כדמפרש 

מישראל יכנס בראשונה ויפשוט יד בכלי בית המקדש וא"ל לאותו 

יוסף משיתא שיכנס ומה שאתה מוציא יהא שלך. עול זמן כו', לך שם 

עוד פעם שניים. ולא קבל כו', לא הי' רוצה ליכנס עוד. נתנו לו מכס 

כו', בשביל שיכנס עוד פעם שנית. בחמור של חרשין, פירש"י ספסל 

של דף עבה שמגררין בו הנסרים וכן משמע בערוך.

והוה רכיב כו', הי' רוכב על סוס בשבת. הכי גרס רש"י ובילקוט אזל 

קמי' שריתא כו'. ופירש"י היו מוליכין לפניו קורה שיהא נתלה עליו 

יוסי בן יועזר, אמר לי' יקום ליוסי ראה הסוס שהרכיבני עליו אדוני 

וראה גם סוסך שהרכיבך עליו אדונך ר"ל הקורה שיהא נתלה עליו, 

כלומר הלכתי בתאוות לבי ועלתה לי ואתה עמלת בתורה ובמצות כל 

ימיך וספך תהא נתלה וכן הוא בספר יוחסין דארכבי מרי גרסינן. אם 

כך, טובה ושלוה נותן הקב"ה למכעיסיו כ"ש שיהי' כן לעושי רצונו, 

אתה  ממה שעשית  יותר  רצונו  אדם  עשה  וכי  יוסי[  לר'  ]יקום  א"ל 

וראה מה פרע לך, וא"ל אם כך רעה מגיע לעושי רצונו על עונותיהם 

מועטים כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא כ"ש שיגיע 

כך לעתיד לבא לעוברי רצונו. נכנס כו', דברי ר' יוסי נכנס בו ביקום 

כארס הזה של נחש שבוער בו ולבש חרטה ונבהל. נימא, חבל קטן 

גדר  והקיפן  כ"ב.  פרשה  רבה  ובויקרא  שם  ועיין  גניא  גרס  ובערוך 

ז"ל ובשוחר טוב  וכן פירש"י  כו', הקיף על העצים גדר של אבנים 

גורס בהדיא וערך עצים והקיף עליהם גדר של אבנים. ונתלה בקורה, 

באותו נימא שקשר, הכי גרסינן ונתלה בקורה ונחנק נפסקה הנימא 

מטתו, של יקום בם  נפל קדמתו חרב והכי מוכח בפירש"י ובערוך. 

אחותו.

פירוש מהרז"ו: ריח בגדיו ויברכהו, שהרי אמר שבבגדיו לא הי' ריח 

טוב, )דאמר ר' יוחנן אין לך דבר קשה מן השטף הזה של עזים ואת 

אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו(, ע"כ דורש אל תקרא בגדיו אלא 

בגדותיך,  כל  קציעות  ואהלות  מור  ט(  מה,  )תהלים  וכמ"ש  בוגדיו 

אגדת בראשית פמ"ב במ"ר פ"י סי' א' שאפילו בוגדיו כשבאים בצרה 

נותנים ריח טוב שעושים תשובה.

ם “יקום איש  ם “יוסף משיתא", וכן הׁשֵ 16( מפרש כאן במדרש הׁשֵ

צרורות" דשניהם שייכים ליסוד בחי' יוסף.

והוא  יסוד.  הוד,  נצח,  גבורה, תפארת,  דיש ששה מדות, חסד,   )17

הספירה השישית.

ם "איש צרורות" מרמז לבחי'  ם "יקום" והן הׁשֵ 18( מרמז, דהן הׁשֵ

יסוד – יוסף.

19( במדת היסוד כלול כל המדות. ראה הערה 21.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לז

שצורר ומחבר ז"א20 ומלכות – הוי' אדנ"י, כמו21 כי כל 

בריאת  “תכלית  וז"ל:  ז,  פרק  ריש  והאמונה  היחוד  שער  ראה   )20

ם המורה על מדת  העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך . . וׁשֵ

ם אדנות כי הוא אדון כל הארץ וכו'", ע"ש.  ׁשֵ מלכותו יתברך הוא 

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ט עמוד ריג.

21( דברי הימים-א כט, יא. דכתוב “לך ה' הגדולה )חסד( והגבורה 

)שם(  הזהר  ופירש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת 

ובארעא". תיבת “כל" מרמז על מדת היסוד, ראה  “דאחיד בשמיא 

בשמים22 ובארץ כו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד שה

הגוף  מכל  “היסוד ממשיך  י'  סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט 

שלכן נקרא כל שכולל הכל", דהוא מקשר ומאחד הספירות למעלה 

ממנו, חסד גבורה תפארת נצח הוד, עם “ארץ" בחי' מלכות.

ועיין ילקוט לוי יצחק שם סימן קט. קי.

22( פירוש: בשמים – ז"א הוי', ובארץ – מלכות אדנ"י, ו"כל" הוא 

מדות היסוד המחברם. לקמן סימן קכג הערה 52. קעג הערות 6. 7.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ipy meil)

àîéúcy ,xn`z `ny -éøèt énð éìëa ïðaøoeik ,mixhet mb ± §¥¨©¨¨¦§¦©¦¨§¦
,dnda xnv zfifba wx zkiiy ffeb zk`lny mixaeqyéðz÷c àäå§¨§¨¨¥

ly ote`a mzwelgn z` `pzd dpyy dne -,'Bæa Bæ'ick `ed ¨
øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäì,aiign ecia lhepa elit`yòîLî à÷ §¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤¨©§©

ïìminkg micen ilka `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax eprinyd ± ¨
.aiigy

:mzwelgn z` liabnd sqep xac d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨
dú÷Bìçîmipxtv lhepyk `weec `id minkgl xfril` iax oia ©£¤

,Bîöòìowzl eci z` on`l lekiy oeik ,xfril` iax aiign dfay §©§
,ilk `la envr ipxtvìáàlhepd,Bøéáçìl,øeèt ìkä éøácoeik £¨©£¥¦§¥©Ÿ¨

.ilk `la exiag ipxtv z` dti lehil eci z` on`l leki epi`y
:`xnbd dywnàèéLtlhepa `weec `id mzwelgny heyt ± §¦¨

lhepd' ixdy ,envrl,ïðz 'åéðøtö`id mzwelgny dfa x`eane ¦¨§¨§©
xfrl` iax jxved dnle ,envr ipxtv z` lhepy ote`a `weec

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydlàîéúc eäîy xn`z `ny -éaø ©§¥¨©¦
énð Bøéáçì øæòéìà[mb-]éðz÷c àäå ,áéiçî`pzd dpyy dne - ¡¦¤¤©£¥©¦§©¥§¨§¨¨¥
a mzwelgn z`,'åéðøtö'ick `ed ,envr ipxtv lhepa ,xnelk ¦¨§¨

ïðaøc ïçk EòéãBäì,mixhet md dfa s`yïì òîLî à÷eprinyd ± §¦£Ÿ¨§©¨¨¨©§©¨
xfril` iax dcen exiagl `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax

.xehty
,dpyna epipy'åë BøòN ïëådfi`a dpc `xnbd .epwf oke enty oke §¥§¨

:xry zlihp lr miaiig xeriyàðz,`ziixaa epipy -ìèBpä ¨¨©¥
k exryâefä ét àìî,zaya [miixtqn ly oceg `ln-].áéiç §Ÿ¦©©¨

:`xnbd zxxanänëå`edíézL ,äãeäé áø øîà ,âefä ét àìî- §©¨§Ÿ¦©¨©©§¨§©¦
:`xnbd dywn .zexry izyàéðúäådze` seqa epipy ixde ± §¨©§¨

,`ziixa,'íézL äçø÷ìe'lhepyk aiig 'dgxw' xeqi` iabl ,xnelk §¨§¨§©¦
xeriye ffeb xeriy z` zyxtn `ziixady jkne ,zexry izy
it' xeriyy gken ,'mizy' dhwp dgxwa wxe zepeyl izya dgxw

:`xnbd zvxzn .zexry izy epi` 'befdàîéà`ziixaa xen` - ¥¨
.'íézL äçø÷ì ïëå'§¥§¨§¨§©¦

`ed befd it xeriyy dcedi ax ixacl `ziixan zriiqn `xnbd
:zexry izyéëä énð àéðz,`ziixaa s` ok epipy ±ét àìî ìèBpä ©§¨©¦¨¦©¥§Ÿ¦

,øîBà øæòéìà éaø .íézL ,âefä ét àìî änëå .áéiç ,úaMa âefä©©©¨©¨§©¨§Ÿ¦©§©¦©¦¡¦¤¤¥
dxrya elit`úçà.aiigèwìîa ,øæòéìà éaøì íéîëç íéãBîe ©©¦£¨¦§©¦¡¦¤¤¦§©¥

zexryeléôàL úBøBçL CBzî úBðáìa,áéiç úçàitl ,ffeb meyn §¨¦§¤£¦©©©¨
,owfk d`xi `ly ick dpal zg` dxry lr elit` citwn mc`y

:`ziixad dtiqen .elv` `id daeyg dk`lneìBça óà äæ øáãå§¨¨¤©©

øîàpL íeMî ,øeñà(d ak mixac),'äMà úìîN øáb Laìé àì'jxce ¨¦¤¤¡©Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨
.ze`pzdl ick ,jk lr citwdl miypd

zlihp iabl mipicd ihxt z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:zaya oxetvd aiaqy rav`d xer zyilze mipxtvàéðz©§¨

,`ziixaaïéöéöå ,daeø LøétL ïøBtö ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¤¤¥©¨§¦¦
[oxetivl aiaq rav`d xern zeyxetd zewc zerevx oirk-]

øzeî ãia ,ïaeø eLøtL,dligzkl olhil.úàhç áéiç éìëaddnz ¤¥§¨©¨¨¦§¦©¨©¨
:`xnbdéãéî àkéà éîxac yi ike -øzeî ãiáe úàhç áéiç éìëác ¦¦¨¦¦§¦§¦©¨©¨©¨¨
,älçzëìdexq` ,z`hg dilr miaiig ilkay dk`ln lk ixd §©§¦¨

xeqi` lr xearie ilka dpyri `ny dxifb ,cia s` minkg
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cøîà÷ éëä,`ziixad zpeek `id jk - ¨¦¨¨©

m`øzeî ãia ,ïaeø eLøéte ,dligzkl.øeñà ìáà øeèt éìëam`e ¥§¨©¨¨¦§¦¨£¨¨
,øeñà ìáà øeèt ãia ,ïaeø eLøét àìe.úàhç áéiç éìëa`vnp Ÿ¥§¨©¨¨£¨¨¦§¦©¨©¨

aiig epi`y ote`a wx ok` `ed ,dligzkl cia exizdy dny
.oaex eyxityk epiidc ,ilka

:eyxty oivive oxetv oica dkld wqt d`ian `xnbdáø øîà̈©©
øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,äãeäéoxetv ,cia lehil xizny §¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

.oaex eyxity oivive
:oiviv iabl xzidd z` dliabn `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©

eLøtL àeäå ,ïðçBé éaøoivivdäìòî étìkoxetvd cvlúBøòöîe ©¦¨¨§¤¥§§©¥©§¨§©£
,BúBà.olhil xeq` ,sebd cvl dhn itlk eyxit m` la`

,dpyna epipy'åë úìãBbä ïëåoke ,dipir zlgekd oke ,dxry §¥©¤¤
oixqe` minkge ,aiign xfril` iax ,[dxry zpwzn-] zqwetd
.aiigny xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd .zeay meyn

:`xnbd zxxanàáéiçî éàî íeMî ,úñ÷Bôe úìçBk ,úìãBb- ¤¤¤¤¤¤¦©§©§¨
:`xnbd daiyn .zaiig `id dk`ln a` dfi` meynïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦

úìãBb ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàzaiig,úâøBà íeMî`id ixdy ¨©©¦¥§©¦£¦¨¤¤¦¤¤
.dxry z` zrlewúìçBkzaiig,úáúBk íeMîlegkn dkileny ¤¤¦¤¤

.ze`d aiaq qenlew jilend mc`k oird aiaqúñ÷BtzaiigíeMî ¤¤¦
,äåBèzexryd z` dcixtne dizerav` oia dxry z` zpwzny ¨

.efa ef zekxkp odyk
z` xg` ote`a zx`ane ,oia` iax ly exe`ia lr dywn `xnbd

:aiigny xfril` iax ly enrhéëå ,eäáà éaøc dén÷ ïðaø eøîà̈§©¨¨©¥§©¦£¨§¦
øîà àlà .Cëa äiåè Cøc éëå ,Cëa äáéúk Cøc éëå ,Cëa äâéøà Cøc¤¤£¦¨§¨§¦¤¤§¦¨§¨§¦¤¤§¦¨§¨¤¨¨©

éì àLøôî éãéãì ,eäáà éaøxacd yxtzp il -éñBé éaøc dépéî ©¦£¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¦¥
àðéðç éaøa,xg` ote`a §©¦£¦¨
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המשך עיאור למס' שעת ליום שני במ' ע



לח
יא, ד-ה – והאספסוף אשר בקרבו התאוו 
ויאמרו  ישראל  בני  גם  ויבכו  וישובו  תאוה 
מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל 
במצרים חנם את הקישואים ואת האבטיחים 

ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים

"וה"א-ספסף",  נוט'  "והאספסף"  מ"ש  רמז 
ספסף בגי' פר, רמז להעגל, שגרם שאותיות וה"א 
יהי' הכסא  ולעתיד  )ו"ה משם, א' מכסא(,  חסרים 

והשם שלם וכו'

והאספסף אשר בקרבו כו'. יש לתמות מפני מה קורא 
מה  נודע  לומר  יש  ואפשר  אספסף.  רב  לערב  הזה  בפעם 
שבגלות חסרים אותיות "הוא" הוא מתנוצץ מכח ערב רב 
אשר עשו את העגל כבזוהר חדש ע"פ על אלה אני בוכי' 

ע"ש.
בו  אשר  הגלות  מרירת  ר"ל  )"והא(  רמז  זה  ואפשר 
נחסרים אותיות "וה" להשם ו"אלף" למלת "כסא" כמ"ש 
כי יד על כס יה1 כו'. הנה זה גרם "ספסף" אשר בקרבו, הם 
ערב רב כברש"י ז"ל ר"ל על עשותם העגל ולרמז "ספסף" 
את  וימירו  כמ"ש  פר  שור  את  עבדו  אשר  ר"ל  פ"ר,  גימ' 

כבודם בתבנית שור כו'.
חזרו  ר"ל  תאוה"  "התאוו  אומר  לזה  ומה,  איך  ומפרש 
למקורם ולתאוותם הראשון אשר עבדו במצרים את הטלה 
כנודע, ועל ידי זה "וישובו ויבכו גם בני ישראל" ר"ל גם בני 
ישראל חטאו במקצת, עיין ר' משה אלשיך זלה"ה בפרשת 

תשא, ועל ידי זה גרמו בכי' לדורות בחורבן בית המקדש.
הע"ר,  גרמו  אשר  הראשון  חטא  פירש  עתה  עד  והנה 
יאכילנו  "מי  הע"ר  "ויאמרו"  שני  חטא  ופירש  בא  ועתה 
בשר" עתה במדבר, והנה זה ימים רבים "זכרנו" את טעם 
"הדגה אשר נאכל" לעתיד "במצרים" כי כל ישעם וכל חפץ 
יעכב  מי  עתה  גם  וא"ת  כנודע,  למצרים  לשוב  הי'  הע"ר 
לזה אומר שם  הי' להם,  בידך לאכול בשר הלא מקנה רב 
אמר  לזה  מה,  מפני  ודגים  בשר  לאכול  רשאים  במצרים 
)"חנם( בלא מצות דייקא ואין מצווים על השחיטה ובדיקה 
ומליחה וניקור, וגם אין להם לירא פן יטמטם את לבם כי 
אין המצות נוהג בהם במצרים, משא"כ "ועתה" בהסתפח 
הנפש  את  לסגף  יבשה"  "נפשנו  להיות  צריך  לישראל 

בצומות וכיוצא למעט באכילת בשר.
ומפרש מפני מה לזה אומר הלא "אין כל" ר"ל אי אפשר 
המן" זה "הנשמה היינו  כל "בלתי אל  להיות צדיק הנקרא 
מזון רוחני ג' אותיות הם ג' קוים רמז על השין ושאר אותיות 
לא  אם  אפשר  אי  וזה  השכל  עיני  "עינינו"  בתיבה,  הם 
בסיגוף החומר, וז"א "מי יאכילנו בשר" ר"ל אף אם רצונינו 

1( כמ"ש כי יד על כס יה: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בשלח סימן 

תנב, ובהנסמן שם.

מלאכול  בידינו  יעכבו  הישראל  אמנם  ובקר  צאן  לשחוט 
והם בעצמם אפשר לא בקיאים היו בשחיטה ובדיקה.

או יאמר, הערב רב גרמו "וישובו ויבכו גם בני ישראל" 
ועל ידי זה גרמו "ויאמרו" האומות בגלות "מי יאכילנו בשר" 
של ישראל כמ"ש מי יתן מבשרו לא נשבע כו', "זכרנו את 
זכרים  זרקו  ר"ל שם  נאכל במצרים"  דייקא "אשר  הדגה" 
והגוים באכלם את הדגים טעמו  ובלעו דגים אותם  ליאור 
המר  בגלות  עלינו  האומות  אומרים  כן  ישראל  בשר  טעם 

הזה לבלוע אותנו.
כי  נביא  ידי  לנו אבינו שבשמים על  אמנם כבר הבטיח 
וז"א  כו',  כלה  אעשה  לא  ואותך  הגוים  בכל  כלה  אעשה 
"חנם" ר"ל הם אומרים כך אמנם דבריהם הוא חנם, כי לא 
והם  כלים  חצי  חז"ל  כמאמר  בישראל  כלה  לעשות  יוכלו 
שבט  אשור  הוי  כמ"ש  האומות  על  רמז  חצי  כלים,  אינם 

אפילו כו' ודוק.
אור פני משה

פי' הפסוק, ומבאר עפי"ז הטעם שהקב"ה יעשה 
ויין  אווזות  ובר  הבר  שור  מלויתן  לע"ל  סעודה 

המשומר

אינו  לכאורה  כו'.  הדגה  את  זכרנו  כו'  בשר  יאכילנו  מי 
מובן מה ענין לבשר זכרנו את הדגה.

ונבאר כי במן טעמו כל הטעמים שרצו לטעום בו רק זה 
המאכל שהי' ידוע להם הטעם הי' ממשיכים במחשבה במן 
לטעום בה זה הטעם, אבל זה המאכל שלא טעמו עדיין לא 
ידעו האיך להמשיך טעמו במן, והנה טעם בשר כשר דהיינו 
בלא  מבשר  אחר  טעם  לו  יש  כמצוה  ומליחה  בשחיטה 
שחיטה ומליחה, והנה במצרים היו אוכלים בשר בלא מצוה 
הטעם  אבל  ידעו,  הטעם  זה  ומליחה,  שחיטה  בלא  דהיינו 
מבשר הנעשה כמצותה זה לא ידעו עדיין טעמו וכאן אחר 
הטעם  זה  הנ"ל  מצוות  של  בבשר  שנצטווינו  תורה  מתן 
לא ידעו איך להמשיך במן כדי לטעום בו, אבל טעם דגים 
שום  בה  הי'  שלא  טעמן  נשתנה  שלא  מחמת  במן  טעמו 
מצוה, וזהו שאמרו מי יאכילנו בשר כו' כדי לטעום טעמו 
אחר כך במן, זכרנו את הדגה עם דג אנו יכולין לטעום במן 

אבל טעם בשר לא כנ"ל.
לבוא  לעתיד  סעודה  יעשה  הוא  ברוך  שהקדוש  וזהו 
מלויתן ושור הבר ובר אווזות ויין המשומר, כי באמת יאכלו 
יעשה  לכך  מצרים  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן2  ישראל  בני 
הקב"ה סעודת הצדיקים לעתיד לבוא מהדברים אלו כדי 
שאחר זה כשיאכלו המן יטעמו המאכלים שאכלו בסעודה, 

ובמי באר יטעמו כל המשקים כאשר הי' ביציאת מצרים.
קדושת לוי

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  מצרים:  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן   )2

בשלח במפתחות, ערך "פרשת הָמן" עמוד 783.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בהעלותך

עיקר התפילה הוא העניין דקריאת־שמע.
ממאמר ליל א' דחג השבועות )לפנות בוקר(, ה'תשכ"ז



לט jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy

ß oeiq e"h oey`x mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑ לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְִַַַָָָָָָָָ
הּנׂשיאים, חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּנׂשיאים?
הּוא  לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻחלׁשה
ׁשּל ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ׁשבטֹו. ְְְִֶֶַַַָָָֹולא
הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, .ּגדֹולה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

E˙ÏÚ‰aà∑ ּבהדלקתן ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשלהבת  ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּמעלה  מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹולה

ׁשעליה áהיתה  הּמנֹורה, ּומיטיב âלפני עֹומד .הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
‰¯Bn‰ Èt ÏeÓŒÏ‡∑ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ∆¿≈«¿»ְִֵֵֶֶֶָָ

מנֹורה  ׁשל ּבגּוף אּלא ‰B¯p˙.ּבּקנים ˙Ú·L e¯È‡È∑ ְְִֶֶַָָָ»ƒƒ¿««≈
ּפֹונים  הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשה

ׁשּבהן  הּפתילֹות האמצעי ׁשלׁשה ãלמּול וכן , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמערבּיים

צרי הּוא לאֹורּה יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי ְְְִֵֶָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»
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,'LzFlrdA' azM dOle ,'LzwlcdA'§©§¨¨§§¨¨¨©§©£§
oM mB ltFp 'LzFlrdA' oFWl i`CeC§©©§§©£§¥©¥
adNdW mW lr WxiRW FnM zFxpA§¥§¤¥¥©¥¤©©©
oFWNd mFwn lMn la` ,dlFr¤£¨¦¨¨©¨
mEXnC uxznE .aFh xzFi 'LzwlcdA'§©§¨¨§¥§¨¥§¦

icM ,'LzFlrdA' aizM ikdcFnll ¨¦§¦§©£§§¥¦§
zWxtA la` .'eke wilcdl KixSW¤¨¦§©§¦£¨§¨¨©
WxiR `l 'cinY xp zFlrdl' iAB dEvY§©¤©¥§©£¥¨¦Ÿ¥¥
`le 'zFlrdl' aizM dOl wx©¨¨§¦§©£§Ÿ
cr wilcdl KixSW xn`e ,'wilcdl'§©§¦§¨©¤¨¦§©§¦©
Wi .dil`n dlFr zadlW `dYW¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨¥
oFWl 'zFlrdl' aizM lirlC ,xnFl©¦§¥§¦§©£§
iEEiSd azM dOl WxiR df lre ,iEEiv¦§©¤¥¥¨¨¨©©¦
'wilcdl' oFWlA `le 'zFlrdl' oFWlA¦§§©£§Ÿ¦§§©§¦
`Ed dn lr xxFan xzFi oFWl `EdW¤¨¥§¨©¨
wilcdl KixSW mEXn WxtnE ,iEEiSd©¦§¨¥¦¤¨¦§©§¦
aizM okl ,iEEiSd llkA `EdW ,'eke¤¦§©©¦¨¥§¦
`EdW xFn` zWxtaE .'zFlrdl'§©£§¨¨©¡¤
,mW i"Wx WxitcM iYn`d iEEiSd©¦¨£¦¦¦§¥¥©¦¨
Wi .mElM mW WxiR `l dOl dWẅ¤¨¨Ÿ¥¥¨§¥
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הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
קרּבנֹות ׁשאּתה ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

הּכהנים. ידי על נקרבּו ּומטיבהּנׂשיאים אהרן מדליק - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַֹֹ
הּגמר  את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה את הן  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ(הדלקתם),
הּקרּבן). (הקרבת הּגמר את הּנרֹותולא הּנרֹות את הדלקת - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח  על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהיתה
ִַהחיצֹון.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 cenr 'a wlg zegiy ihewl itÎlr)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ׁשבעת  יאירּו הּמנֹורה ּפני אל־מּול את־הּנרת ְְֲַֹּֽבהעלתְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ב)הּנרֹות: (ח, ֵַֽ

אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, אחד (משלי ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ה'. ּבאֹור מאירה ְְְִִִֵָָמּיׂשראל

לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹא
הּמסּתירֹות  העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאּלא

ה'. אֹור ַעל
ּבכל  ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָֹֹוזֹוהי

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", (ראה "ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ג) כט, במדבר תורה ׁש"ּתהא לקוטי עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר ְְִֵֵֶֶֶַָָאת

מאליה" עֹולה א)ׁשלהבת כא, ּתתלהב (שבת ׁשּנׁשמתם , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לקֹונם. ּבעבֹודתם מאליה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָותתלהט
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו פ"ט ו"הדלקה" המקדש ביאת הלכות (רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

:ה"ז)
ּב"העלאת  הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻאל
וגם  ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנרֹות"
ורֹודף  ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מצּוה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ"זר"

לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב מי"ב)ׁשלֹום, פ"א ,(אבות ְְְִֵֶַַָָָָ
נׁשמתם  ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחֹובת
ׁש"ּתהא  עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻנעלם

מאליה". עֹולה ְֵֵֶֶֶַָָׁשלהבת

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשל ׁשבחֹו ׁשּנה äלהּגיד ׁשּלא .אהרן, «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ
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אהרן  ּכן ֲֵַַַַֹֽוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ִִִֶָֹׁשּלא

ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּגּלּויים
ּדלתּתא  "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון האדם ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹעבֹודת
למעלה  ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתערּותא
הּזהר  ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ּבדר ּובאה הּנבראים, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּגדר
לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ"אתערּותא

"על־ידי רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על הּקדֹוׁש־ּברּו־והּנה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
לאחר הּוא  ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנעׂשית

ּבּנר  ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה האֹור הּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻעׂשּיתּה

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּמערבי
ּבידי ורק א ּתלּוי זה ׁשאף – .הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּביׂשראל" ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

היה  לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכיון  הדלקתּה ּבאפן לדּיק צר ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹטבעי
מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּנפעל
דאף־על־ּפי  הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּטעם
מּכל־מקֹום  האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹור

האדם,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  עבֹודת לאחר רק ממׁשיכֹו ְְֲִַַַַַַָָָָָ
הּמהר"ל ד)ּובלׁשֹון ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּד"ּכ(ּגּבי ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

והׁשם  למּטה ּפעל צרי הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּוא
ּכל  לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹיתּבר

ו מ  יכֹול, ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, הּקדֹוׁש־עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ידֹו".ּברּו־הּוא  על ּגֹומר ֵַָָ
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מי jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi jxk zegiy ihewl)(9

הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
קרּבנֹות ׁשאּתה ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

הּכהנים. ידי על נקרבּו ּומטיבהּנׂשיאים אהרן מדליק - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַֹֹ
הּגמר  את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה את הן  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ(הדלקתם),
הּקרּבן). (הקרבת הּגמר את הּנרֹותולא הּנרֹות את הדלקת - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח  על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהיתה
ִַהחיצֹון.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 cenr 'a wlg zegiy ihewl itÎlr)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ׁשבעת  יאירּו הּמנֹורה ּפני אל־מּול את־הּנרת ְְֲַֹּֽבהעלתְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ב)הּנרֹות: (ח, ֵַֽ

אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, אחד (משלי ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ה'. ּבאֹור מאירה ְְְִִִֵָָמּיׂשראל

לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹא
הּמסּתירֹות  העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאּלא

ה'. אֹור ַעל
ּבכל  ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָֹֹוזֹוהי

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", (ראה "ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ג) כט, במדבר תורה ׁש"ּתהא לקוטי עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר ְְִֵֵֶֶֶַָָאת

מאליה" עֹולה א)ׁשלהבת כא, ּתתלהב (שבת ׁשּנׁשמתם , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לקֹונם. ּבעבֹודתם מאליה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָותתלהט
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו פ"ט ו"הדלקה" המקדש ביאת הלכות (רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

:ה"ז)
ּב"העלאת  הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻאל
וגם  ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנרֹות"
ורֹודף  ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מצּוה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ"זר"

לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב מי"ב)ׁשלֹום, פ"א ,(אבות ְְְִֵֶַַָָָָ
נׁשמתם  ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחֹובת
ׁש"ּתהא  עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻנעלם

מאליה". עֹולה ְֵֵֶֶֶַָָׁשלהבת

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשל ׁשבחֹו ׁשּנה äלהּגיד ׁשּלא .אהרן, «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ
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dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן  ּכן ֲֵַַַַֹֽוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ִִִֶָֹׁשּלא

ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּגּלּויים
ּדלתּתא  "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון האדם ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹעבֹודת
למעלה  ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתערּותא
הּזהר  ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ּבדר ּובאה הּנבראים, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּגדר
לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ"אתערּותא

"על־ידי רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על הּקדֹוׁש־ּברּו־והּנה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
לאחר הּוא  ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנעׂשית

ּבּנר  ּכּמדּגׁש טבעי אֹור היה לא ׁשּבּה האֹור הּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻעׂשּיתּה

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּמערבי
ּבידי ורק א ּתלּוי זה ׁשאף – .הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּביׂשראל" ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

היה  לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכיון  הדלקתּה ּבאפן לדּיק צר ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹטבעי
מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּנפעל
דאף־על־ּפי  הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּטעם
מּכל־מקֹום  האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹור

האדם,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  עבֹודת לאחר רק ממׁשיכֹו ְְֲִַַַַַַָָָָָ
הּמהר"ל ד)ּובלׁשֹון ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּד"ּכ(ּגּבי ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

והׁשם  למּטה ּפעל צרי הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּוא
ּכל  לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹיתּבר

ו מ  יכֹול, ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, הּקדֹוׁש־עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ידֹו".ּברּו־הּוא  על ּגֹומר ֵַָָ
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jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)ֿהּקדֹוׁש ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר åּברּוֿהּוא  לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשֹון ∑L˜Ó‰."וזה" (געׁשלאגען) ּבלעז בטדי"ץ ְֶƒ¿»ְְְְֶַַָ

נקׁשן" לדא ה æ"ּדא ע )(דניאל היתה . זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחֹות ּבקרנס ּכתּקּונן,çּומּקיׁש איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חּבּור  עלֿידי איברים איברים נעׂשית dÎ¯ÈŒ„Ú.ולא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹ«¿≈»
dÁ¯tŒ„Ú∑,חלּול הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא "ירכּה" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר.Œ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ«¿≈»«
dÁ¯t∑ מנֹורה ׁשל ּגּופּה הּתלּוי èּכלֹומר וכל ּכּלּה ƒ¿»ְְְֶַַָָָָָֻ

ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּבּה אבר ∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»
ּדק  מעׂשה "עד"éׁשהּוא ודר "מקׁשה". הּכל – ׁשּבּה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון טו)לׁשּמׁש ועדֿקמה (שופטים "מּגדיׁש : ְְְְִִִֵֶַַָָָ
זית" B‚Â'.ועדּֿכרם ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑ ּכּתבנית ְִֶֶַָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְִַַ

ׁשּנאמרëאׁשר  ּכמֹו ּבהר, כה)הראהּו "ּוראה (שמות : ְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָ
וגֹו'" ּבתבניתם ‡˙n‰Œ¯‰.ועׂשה ‰NÚ Ôk∑ מי ְְְֲִֵַַָ≈»»∆«¿…»ִ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ìׁשעׂשאּה עלֿידי אּגדה: ּומדרׁש .î ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ
מאליה  .נעׂשית ֲֵֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

יהוה  הראה אׁשר ּכּמראה . . הּמנרה מעׂשה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֽוזה
את־הּמנרה: עׂשה ּכן ְֵֶֶֶַָָָֹֹֽאת־מׁשה

הּקּב"ה  ידי על אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה, מי . . עׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכן
מאליה ובפרש"י)נעׂשית ד. (ח, ֲֵֵֵֶַָ
הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי ּדהּפסּוקים (אּברּבנאל, , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מעׂשה  ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּקֹודמים
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו ּכבר לא)הּמנֹורה ּומהי (כה, ּבאריכּות, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּיכּות
ׁשנית? ְְִֵָָּולכתבּה

רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש
הקרבת  על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות  הדלקת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּנה

יתּבר ה' לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, על־ידי (הּובא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפרׁשתנּו) ריׁש לבאר ּברׁש"י ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענינם  היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
הּמזּבח  חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ּובּמה הּבית, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻֻֻחנּכת
הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכיֹוצא
הּמראה  על־ּפי ׁשּנעׂשתה ּבעׂשּיתּה, העֹוסק הּפסּוק ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּובא

על־ידי (ּולהּמדרׁש ה' הראה עצמֹו),הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּל" – אהרן על־ידי הּמנֹורה חנּכת מעלת ענין יּובן ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּדבזה

מּׁשּלהם".ּגדֹול  ה ְִֶֶָָ
הראה  אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם

רׁש"י ׁשּכתב מה על־ּפי הּוא א)ה'", כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּביׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבּה

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻולכן

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ אׁשריכם ּבדברים: לּמקֹום ðקחם ׁשּמׁשים להיֹות .ׁשּתזּכּו «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èkc˙eו  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

minkg izty

(c)ålr dxFn 'df' zNOW ipRn ,WExiR¥¦§¥¤¦©¤¨©
zrWA m` iM did `l dUrOde ,fEnxd̈¨§©©£¤Ÿ¨¨¦¦¦§©
DA dXwzp dNgYnE .l`lvA ziIUr£¦©§©§¥¦§¦¨¦§©¨¨
xfge ,rAv`A Ed`xdW cr dWn¤©¤¤§¨§¤§©§¨©
,'eke xMM lFh Dil xn`W cr dXwzpe§¦§©¨©¤¨©¥¦¨

:dnExY zWxtA lirl oiIræ,'zWr' ©¥§¥§¨¨©§¨¤¤
:dkizg oFWlç:mixRqn - liXkA §£¦¨§©¦¦§¨©¦

è`NW rnWn `kdC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¨©§©¤Ÿ
cre Dkxi cr `N` dWwn dzid̈§¨¦§¨¤¨©§¥¨§©
dzidW aizM dnExY zWxtaE ,DgxR¦§¨§¨¨©§¨§¦¤¨§¨

:dWwn DNMécr lFcB xaCn ,xnFlM ª¨¦§¨§©¦¨¨¨©

'cr'e ,dWwn did lMd DAW ohw xaC̈¨¨¨¤¨©Ÿ¨¨¦§¨§©
Wxtn dfA `vFIke ,'oiA' oFWl rnWn©§©§¥§©¥¨¤§¨¥
drxR xFkAn' lr `A zWxtA i"Wx©¦§¨¨©Ÿ©¦§©§Ÿ

:'ebe 'F`qM lr aWFIdë,i"Wxl dWwC ©¥©¦§§¨¤§©¦
`EdW d`xn oFWl rnWn 'd`xOk'C§©©§¤©§©§©§¤¤
xnFl KiIW oi` dxFpOaE ,rav¤©©§¨¥©¨©
lW rav `Ed KExA WFcTd Ed`xdW¤¤§¨©¨¨¤©¤
d`xnM `Ed 'd`xOM' iOp i` .dxFpn§¨¦©¦©©§¤§©§¥
d`xnA d`xX dn xnFlM ,d`EaPd©§¨§©©¤¨¨§©§¥
md mB EUre ,W` lW EpiidC ,d`EaPd©§¨§©§¤¥§¨©¥
`l mdC ,Fpi` dfe ,W` lW dxFpn§¨¤¥§¤¥§¥Ÿ

lre .W` lW EdE`UrWxiR df £¨¤¥§©¤¥¥
WExiR 'd`xOM' xnFl FpFvx ,'zipaYM'©©§¦§©©©§¤¥
xg` mFwnA aEzMW FnM ,zipaYM©©§¦§¤¨§¨©¥
z`xwpC ,'mzipazA dUre d`xE'§¥©£¥§©§¦¨§¦§¥
ici lrW ipRn 'd`xn' mWA zipaYd©©§¦§¥©§¤¦§¥¤©§¥

:zipaYd Fl rcFp dI`xdìFpFvx ¨§¦¨©©©§¦§
`Ede ,milMd lM z` dUrW in ,xnFl©¦¤¨¨¤¨©¥¦§

:l`lvAî.dnExY zWxtA WxFtn §©§¥§¨§¨¨©§¨
WExiR lr wlFg WxcOd dfe§¤©¦§¨¥©¥

:oFW`xd dxez ¦
(e)ðoipw oFWNn `EdW WOn dgiw `lŸ¦¨©¨¤¦§¦§¨



jzelrdaמב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h oey`x meil inei xeriy

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑,הּפרה אפר ׁשל «≈¬≈∆≈«»ֵֶֶַָָ

טמאי  ׁשּבהם ñמּפני ˙Ú¯.מתים e¯È·Ú‰Â∑ מצאתי ְְִִֵֵֵֵֶֶָ¿∆¡ƒ««ִָָ
על  ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה רּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבדברי

אלילים  עבֹודת ׁשעבדּו קרּויה:òהּבכֹורֹות והיא , ְְְְֱֲִִִֶַַָָ
ּתגלחת  הזקיקם – "מת" קרּוי והמצרע מתים", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ"זבחי

.ּכמצרעים  ְִִָֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא ¿»¿«∆»»ְְֶָָ
ּבעבֹודהֿ צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ועׂשה

ÈL.זרה  ¯Ùe∑(ת"כ)"ׁשני" ּתלמּודֿלֹומר ?ôמה ָָ«≈ƒְִֵַַַ
נאכלת  לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ל ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלֹומר

ר"מ) דברי ּכהנים'(ע"כ ּב'תֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ,ö, ְְְְֲִִֵַָָָֹ
היתה  ׁשעה ׁשהֹוראת אני להם ÷ואֹומר היה ׁשּׂשעיר , ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

העֹולה  ּפר עם עבֹודהֿזרה לחּטאת .להביא  ְְֲִִַַַָָָָָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ קרּבנם על ויעמדּו יבֹואּו ּתחּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּווי øלפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

minkg izty

mIeld iM ,FzEWx zgY xaC zqipkE§¦©¨¨©©§¦©§¦¦
oiIre .FzEWx zgY Eqpkp `le Epwp `lŸ¦§§Ÿ¦§§©©§§©¥
ixU gTYe' wEqR lr Ll Kl zWxtA§¨¨©¤§©¨©¦©¨©

:'mxa` zW`f dxez ¥¤©§¨
(f)ñx`WAW ,zF`nEh x`W ipRn `lŸ¦§¥§¨§¤¦§¨

:odA dkixv diGd oi` zF`nEhòdgpn) §¥©¨¨§¦¨¨¥¦§¨

(dlElAicaFr x`WaC aB lr s`e §¨§©©©§¦§¨§¥
,zglbY mkixvd `l milil` zcFar£©¡¦¦Ÿ¦§¦¨¦§©©
Ewlp lbrd icaFrW ,ip`W EN ¥̀©¦¤§¥¨¥¤¦§
rxt iM' wEqR lr EWxCW FnM ,zrxvA§¨©©§¤¨§©¨¦¨ª©
dxifB EcnNW ,'oxd` drxt iM `Ed¦§¨Ÿ©£Ÿ¤¨§§¥¨
FW`x' rxFvn iAB xn`PX dOn deẄ¨¦©¤¤¡©©¥§¨Ÿ

:'rExt didig dxez ¦§¤¨©
(g)ôUaMd z`e' aizkC iR lr s ©̀©¦¦§¦§¥©¤¤

mEXn Epiid ,cinY oAxw iAB 'ebe 'ipXd©¥¦©¥¨§©¨¦©§¦

la` ,'cg` UaMd z`' iOp aizkC¦§¦©¦¤©¤¤¤¨£¨
ltFp oi` oM m` ,'cg`' aizM `l `kd̈¨Ÿ§¦¤¨¦¥¥¥

:'ipW' oFWl o`MödnA ,xnFl FpFvx ¨§¥¦§©§©
dlFrdW oWxCd dWn iAx WxiRX¤¥¥©¦¤©©§¨¤¨¨
zcFar liaWA xEAv oAxwl E`iad¥¦§¨§©¦¦§¦£©
cg` xR Epivn `NW mEXn ,milil ¡̀¦¦¦¤Ÿ¨¦©¤¨
zcFarA wx FOr xg` oin `lA FCal§©§Ÿ¦©¥¦©©£©

:milil`÷s` WxiRX dn ,xnFl FpFvx ¡¦¦§©©¤¥¥©
x`XW aB lr s` zlk`p `l z`Hg©¨Ÿ¤¡¤¤©©©¤§¨
.dzid drW z`xFd Ff ,oilk`p zF`Hg©¨¤¡¨¦¨©¨¨¨§¨
xirUC ,dzid drW z`xFdW Ll rcze§¥©§¤¨©¨¨¨§¨§¨¦
zcFar z`Hgl `iadl mdl did̈¨¨¤§¨¦§©©£©
xEAv lM oicM ,dlFrd xR mr milil ¡̀¦¦¦©¨¨§¦¨¦
E`iad dOle ,milil` zcFar micaFrd̈§¦£©¡¦¦§¨¨¥¦

,dzid drW z`xFd `N` ,z`Hgl xR̈§©¨¤¨¨©¨¨¨§¨
m"`xd .dzid drW z`xFd iOp ikd̈¦©¦¨©¨¨¨§¨¨§¥

xnFl `NW Kix`dz`xFd dzidW ¤¡¦¤Ÿ©¤¨§¨¨©
z`Hg ixdW ,dzid zinipRW ,drẄ¨¤§¦¦¨§¨¤£¥©¨
lW dzidW Ffe zlk`p dpFvig¦¨¤¡¤¤§¤¨§¨¤
Ff z`Hg `niY `le ,ztxUp mi`ENn¦¦¦§¤¤§Ÿ¥¨©¨
`nize dtxUpC xg`n `id zinipR§¦¦¦¥©©§¦§§¨§¥¨
,ztxUp z`Hg s` ztxUp dlFr dn̈¨¦§¤¤©©¨¦§¤¤

:m"`xd .zinipR dzidWh dxez ¤¨§¨§¦¦¨§¥
(h)øEpYp `l mIeldW iR lr s ©̀©¦¤©§¦¦Ÿ¦§

,lirlcM mixFkAd lr `N` dxRM©¨¨¤¨©©§¦§¦§¥
lM lW Eid zFxFkAdW oeiM mFwn lMn¦¨¨¥¨¤©§¨¤¨
'l`xUi lM ldw' zFxFkA `xw l`xUi¦§¨¥¨¨§§©¨¦§¨¥

:l`xUi lM md EN`Mi dxez §¦¥¨¦§¨¥

jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְֲֶֶֶַ

טעּון  ּבפרׁשה ùמצרע נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה ְְְְְֱֶַָָָָָָָֹֹ
"והיּוúזֹו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה :ְְְְֱִִֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים  קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את ְֲֲֲֳִִֶֶֶַַַַָֹֹֹלעבד
ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן הארֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻעליהם:

היתה  עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָלכ
ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים יריעֹות הּקדׁש: ְְְְֲִִִִֶַַָָֹעבֹודת
קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹקרׁשים

מררי  לבני והּׁשליׁשית .הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵַַָָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq f"h ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְְִִִַָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא הּלוּים (ג, את "ונתּתה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלאהרן
" נאמר הּטל לֹוׁשם ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה ," ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לסּיע הּלוּים לפרׁשלּכהניםעל אין אם־ּכן ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי אהּלוּיםׁשהּכפל עצמם. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

" נאמר לעבֹודת לי ּכאן ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וׁשיר. מּׂשא - ְִִִַַָָהּלוּים

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

minkg izty

(`i)ùxn`PW FnM ,zn iExw rxFvnC¦§¨¨¥§¤¤¡©
,'zOM idY `p l`' dWxRd sFqA§©¨¨¨©¨§¦©¥
mixFkAd lr zFxRM EpYp mIelde§©§¦¦¦§©¨©©§¦
diExw `idW milil` zcFar EcarW¤¨§£©¡¦¦¤¦§¨
dtEpY mIeld oikixv Kkl ,'mizn igaf'¦§¥¥¦§¨§¦¦©§¦¦§¨

xWt` i` mbe ,rxFvn mW` FnM ig©§£©§¨§©¦¤§¨
:miIgn `N` mIelA dtEpYú`lC `d §¨©§¦¦¤¨¥©¦¨§Ÿ

xn`p dOl `xTd lr i"Wx dWwn©§¤©¦©©§¨¨¨¤¡©
xnFl WiC mEXn ,zFtEpY WlẄ§¦§¥©
ozF` sipdl KixSW aEzMd zxifbC¦§¥©©¨¤¨¦§¨¦¨

WxiRW eiWkr la` ,minrR WlẄ§¨¦£¨©§¨¤¥¥
oErh rxFvn mW`W KxcM i"Wx©¦§¤¤¤£©§¨¨
oErh Fpi` rxFvn mW`e 'eke dtEpY§¨©£©§¨¥¨
WlW oM m`e ,zg` mrR m` iM dtEpY§¨¦¦©©©©§¦¥¨

:il dOl zFtEpYai dxez §¨¨¦



מג jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְֲֶֶֶַ

טעּון  ּבפרׁשה ùמצרע נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה ְְְְְֱֶַָָָָָָָֹֹ
"והיּוúזֹו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה :ְְְְֱִִֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים  קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת את ְֲֲֲֳִִֶֶֶַַַַָֹֹֹלעבד
ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן הארֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻעליהם:

היתה  עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ּבם: נאמר ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָלכ
ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים יריעֹות הּקדׁש: ְְְְֲִִִִֶַַָָֹעבֹודת
קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני מּׂשא ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹקרׁשים

מררי  לבני והּׁשליׁשית .הּקדׁשים, ְְְְֳִִִִִֵַַָָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq f"h ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְְִִִַָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא הּלוּים (ג, את "ונתּתה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלאהרן
" נאמר הּטל לֹוׁשם ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה ," ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לסּיע הּלוּים לפרׁשלּכהניםעל אין אם־ּכן ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי אהּלוּיםׁשהּכפל עצמם. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

" נאמר לעבֹודת לי ּכאן ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וׁשיר. מּׂשא - ְִִִַַָָהּלוּים

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»«ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

minkg izty

(`i)ùxn`PW FnM ,zn iExw rxFvnC¦§¨¨¥§¤¤¡©
,'zOM idY `p l`' dWxRd sFqA§©¨¨¨©¨§¦©¥
mixFkAd lr zFxRM EpYp mIelde§©§¦¦¦§©¨©©§¦
diExw `idW milil` zcFar EcarW¤¨§£©¡¦¦¤¦§¨
dtEpY mIeld oikixv Kkl ,'mizn igaf'¦§¥¥¦§¨§¦¦©§¦¦§¨

xWt` i` mbe ,rxFvn mW` FnM ig©§£©§¨§©¦¤§¨
:miIgn `N` mIelA dtEpYú`lC `d §¨©§¦¦¤¨¥©¦¨§Ÿ

xn`p dOl `xTd lr i"Wx dWwn©§¤©¦©©§¨¨¨¤¡©
xnFl WiC mEXn ,zFtEpY WlẄ§¦§¥©
ozF` sipdl KixSW aEzMd zxifbC¦§¥©©¨¤¨¦§¨¦¨

WxiRW eiWkr la` ,minrR WlẄ§¨¦£¨©§¨¤¥¥
oErh rxFvn mW`W KxcM i"Wx©¦§¤¤¤£©§¨¨
oErh Fpi` rxFvn mW`e 'eke dtEpY§¨©£©§¨¥¨
WlW oM m`e ,zg` mrR m` iM dtEpY§¨¦¦©©©©§¦¥¨

:il dOl zFtEpYai dxez §¨¨¦



jzelrdaמד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו לי àׁשּלי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו .עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑"יׂשראל "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָ

זה  אזּכרֹותיהן áּבמקרא ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ח  חמּׁשה ּכמנין אחד ראיתי ּבמקרא וכ ּתֹורה. מׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

רּבה' Û‚.ּב'בּמדּבר Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ְְִַַָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆
אל  לגׁשת יצטרכּו יהיה âׁשּלא – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

.נגף  ֶֶ

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(fi)àil iM' xn` Ki` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨©¦¦
,FNW md oiicrC rnWnC 'xFkA lk̈§§©§©©£©¦¥¤
rnWn 'mIeld z` gT`e' aizM `de§¨§¦¨¤©¤©§¦¦©§©
ewA Eid iNW WxiR df lre ,gwl xaMW¤§¨¨©§©¤¥¥¤¦¨§©
,m"`xd azke .oiCd on xnFlM ,oiCd©¦§©¦©¦§¨©¨§¥
'xFkA lk il iM' oi`W ,dfA oTYW¤¦¥¨¤¤¥¦¦¨§
ErHXn Elqtp ixdW ,dYr xnFl FpFvx§©©¨¤£¥¦§§¦¤¨
FNW Eid xnFl FpFvx wx ,lbrÄ¥¤©§©¨¤
Eid dOl dAQd oM mB ricFde .dNgYn¦§¦¨§¦©©¥©¦¨¨¨¨
.'eke iYpbdW mEXn ,oiCd ewA FNW¤§©©¦¦¤¥©§¦
mFwnA 'il mzF` iYgwle' xn`e§¨©§¨©§¦¨¦¦§
z` gT`e' eilr lFRIW icM ,'iYWCwd'¦§©§¦§¥¤¦¨¨¨¤©¤
FWExiRW ,'xFkA lM zgY mIeld©§¦¦©©¨§¤¥
iYgwNW mFwnA dN` z` dYr iYgwl̈©§¦©¨¤¥¤¦§¤¨©§¦
'iYgwle' lr e"`e siqFde .dN` z` f`̈¤¥¤§¦¨©§¨©§¦
mdW zFxFdl ,'iYWCwd' mFwnA `EdW¤¦§¦§©§¦§¤¥
mFiA xFkA lk il iM' ,mipipr ipW§¥¦§¨¦¦¦¨§§
'mzF` iYWCwd' mbe ,'ebe 'izMd©Ÿ¦§©¦§©§¦¨
,Elqtp E`hgXnE ,f` izcFarl©£¨¦¨¦¤¨§¦§§
xn`e .ozxEnY mIeld z` iYgwle§¨©§¦¤©§¦¦§¨¨§¨©
'gT`e' xn`Y `NW ,'gT`e eiWkre'§©§¨¨¤©¤ŸŸ©¨¤©

ixdW ,il zFxFkAd iYWCwdW onfA¦§©¤¦§©§¦©§¦¤£¥
E`vIW rnWnC ,aizM 'xFkA lM zgY'©©¨§§¦§©§©¤¨§

:mnFwnA EN` Eqpkpe EN`gi dxez ¥§¦§§¥¦§¨
(hi)á,o`kl df i"Wx KnqC `de§¨§¨©©¦¤§¨

WxiRW i`nA i"Wxl dWwC mEXn¦§¨¤§©¦§©¤¥¥
i`wC 'il mzF` iYgwl' zNnA§¦©¨©§¦¨¦§¨¥
xnFlM ,xar oFWl `Ede ,zFxFkA ©̀§§§¨©§©
aEzMd KixS dnC ,f` il mzF` iYgwl̈©§¦¨¦¨§©¨¦©¨
WFcTd mdA xgA xaMX dn xnFl©©¤§¨¨©¨¤©¨
Wxtl `N` `A `l `lde ,`Ed KExÄ©£ŸŸ¨¤¨§¨¥
.lbrA ErHW mEXn mzF` wgxX dn©¤¦¥¨¦¤¨¨¥¤
wgxW s`e ,mzAg mEXn ,uxznE§¨¥¦¦¨¨§©¤¦¥
`N` mz`Hg xiMfdl dvFx oi` mzF`¨¥¤§©§¦©¨¨¤¨
mXd maxTW mzlrnE mgaW xiMfn©§¦¦§¨©£¨¨¤¥§¨©¥
Wng ixdW ,rcY .FzcFarl KxAzi¦§¨¥©£¨¥©¤£¥¨¥
ipRn `ide ,cg` wEqtA ExMfEd minrR§¨¦§§§¨¤¨§¦¦§¥
iz`vn i"Wx ixtq zvwaE .mzAg¦¨¨¦§¨¦§¥©¦¨¨¦
Wng ,'ebe 'mIeld z` dpY`e' `qxiBd©¦§¨¨¤§¨¤©§¦¦¨¥

:oFkp xzFi `Ede ,'eke minrRâ,WExiR §¨¦§¥¨¥
xnFl Fl didW ,xvw `xwn ixd£¥¦§¨¨¨¤¨¨©
ipA lr xRklE 'ebe mIeld z` dpY`e'¨¤§¨¤©§¦¦§©¥©§¥

l`xUi ipA Ekxhvi `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ¦§¨§§¥¦§¨¥
,'ebe 'didi `le WcTd l` zWbl̈¤¤¤©Ÿ¤§Ÿ¦§¤
`Ed mipdMl mIeld zpizp mrHW¤©©§¦©©§¦¦©Ÿ£¦
Ekxhvi `NW dcFard md EcarIW¤©©§¥¨£¨¤Ÿ¦§¨§
`di `NW icM mrHde ,zWbl l`xUi¦§¨¥¨¤¤§©©©§¥¤Ÿ§¥
didi EWBi m`W ,mYWbA sbp l`xUiA§¦§¨¥¤¤§¦§¨¤¦¦§¦§¤
xnFl aEzMd zpEM EdGW .sbp mdÄ¤¤¤¤¤©¨©©¨©
ipaA didi `le'C e`le ,odd `EdW¤©¥§©¦§Ÿ¦§¤¦§¥
,xn` EN`kE ,e`Nd `EdW 'sbp l`xUi¦§¨¥¤¤¤©©§¦¨©
icM ,eipalE oxd`l mIeld EpYp dOl̈¨¦§©§¦¦§©£Ÿ§¨¨§¥
qpMdl l`xUi ipA Ekxhvi `NW¤Ÿ¦§¨§§¥¦§¨¥§¦¨¥
`l dOle ,WcTd l` ErBie Ff dcFarA©£¨§¦§¤©Ÿ¤§¨¨Ÿ
mdA didi `NW icM ,WcTd l` ErBi¦§¤©Ÿ¤§¥¤Ÿ¦§¤¨¤
dWwC ,xnFl Wi cFre .m"`xd .sbp¤¤¨§¥§¥©§¨¤
`l mIeld gwNW eiWkr EH` ,i"Wxl§©¦©©§¨¤¨©©§¦¦Ÿ
aizM `de ,WcTd l` mYWbA EtbPi¦¨§§¦§¨¤©Ÿ¤§¨§¦
`le' WxiR KklE ,'znEi axTd xGde'§©¨©¨¥¨§¨¥¥§Ÿ
Ekxhvi `NW 'sbp l`xUi ipaA didi¦§¤¦§¥¦§¨¥¤¤¤Ÿ¦§¨§
WEgl Wi df zlEfC ,WcTd l` zWbl̈¤¤¤©Ÿ¤§©¤¥¨
l` zWbA sbp mdA `dIW¤§¥¨¤¤¤§¤¤¤

:WcTdk dxez ©Ÿ¤



מה jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ויׂשראל הניפם, ואהרן העמידן, ידיהם ãמׁשה את .סמכּו «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
:íøäèì ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח ּבהם להּגיד והּנעׂשה עּכב äהעֹוׂשין לא מהן ׁשאחד ,. «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ואין ּבהם, ּפֹוסלין ׁשנים …¬∆«¿ƒƒְְִִֵֶָָ
ּבהם  ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.הּמּומין LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום ְִִֶַָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ

אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן : ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

כז) חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹמּבן
ראה  ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשנים,

ׁשנים  ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה רֹואה åסימן אינֹו ׁשּׁשּוב ,. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּבּכתף מּׂשא וזהּוæעבֹודת עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל , ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

minkg izty

(k)ãEcinrd oNEMW `niY `lC§Ÿ¥¨¤¨¤¡¦
.Eknq mNM F` Etipd mNM F` mIeld©§¦¦ª¨¥¦ª¨¨§
dn cg` lkl sNgzn 'UrIe' `N ¤̀¨©©©¦§©¥§¨¤¨©

:'eke ocinrd dWn ,dUrX`k dxez ¤¨¨¤¤¡¦¨
(ak)äxaM `d ,il dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦¨§¨

,m"`xd azM .'ebe 'dWn UrIe' xn`p¤¡©©©©¤¨©¨§¥
mEXnC rnWn `kdnC ,dWw K ©̀¨¤§¥¨¨©§©§¦
'ebe 'dWn UrIe' DiPin lirl aizkC¦§¦§¥¦¥©©©¤
dUFrd gaW opiWxC ikd mEXn¦¨¦¨§¦©¤©¨¤
'oxd` oM UrIe' oM m` ,odA dUrPde§©©£¤¨¤¦¥©©©¥©£Ÿ
DzF` dUrW DiPin lirl aizM `lC§¨§¦§¥¦¥¤¨¨¨
miITW ,`z`C `Ed `tEbl `nip¥¨§¨§¨¨¤¦¥
ciBdl `le ,DA deEhvPW devOd©¦§¨¤¦§©¨¨§Ÿ§©¦
zWxtA 'ok EUrIe' iAB oke .FgaW¦§§¥©¥©©£¥§¨¨©
EUrW DiPin lirl aizM `lC gNWA§©©§¨§¦§¥¦¥¤¨
.oM EWxCW zFnFwn dOkA oke ,oM¥§¥§©¨§¤¨§¥
aizkC mFwn lkaC i`CeC il d`xpe§¦§¤¦§©©¦§¨¨¦§¦
Kixv did `l 'EUrIe' F` 'UrIe' dxFYA©¨©©©©©£Ÿ¨¨¨¦

dESW zFvOd lM `nzQnC ,aFYkl¦§§¦§¨¨¨©¦§¤¦¨
aizM `le ,micEdId ElAwe EniIw dWn¤¦§§¦§©§¦§Ÿ§¦
`kd la` ,ogaW ciBdl `N` 'UrIe'©©©¤¨§©¦¦§¨£¨¨¨
ded `l 'dEv xW`k'C `xw e`l i ¦̀©§¨§©£¤¦¨Ÿ£¨
'ebe 'dWn UrIe'C `xTn opiWxC̈§¦©¦§¨§©©©¤
`tEblC `pin` dedC ,ogaW ciBdl§©¦¦§¨©£¨¨¦¨¦§¨
`MilC ,devOd EniITW Kixhv ¦̀§§¦¤¦§©¦§¨§¥¨
e`lC xnFl WiC ,`hiWR xninl§¥©§¦¨§¥©§©
WFcTd `dC ,`Ed `hiWtC `zNn¦§¨¦§¦¨§¨©¨
zElCYWd KxvEd FnvrA `Ed KExÄ§©§§©¦§©§
,'mIeld z` gw' dWnl xn`wC ,dfl̈¤§¨¨©§¤©¤©§¦¦
mkixW` mixacA mgw i"Wx WxitE¥¥©¦¨¥¦§¨¦©§¥¤
zFzinE zFxdf` dOMW ipRn ,'eke¦§¥¤©¨©§¨¦
l`xUi ixFkA oke ,Ff devnA miElY§¦§¦§¨§¥§¥¦§¨¥
mEXn ,mXd izxWn zFidNn ElqRIW¤¦¨§¦¦§§¨§¥©¥¦
dn EniITW xnFl `tEbl Kixhv` ikd̈¦¦§§¦§¨©¤¦§©
,o`Mn cFnll oi` ogaW la` ,dESX¤¦¨£¨¦§¨¥¦§¦¨

'dEv xW`k'C `xw aizM Kkl§¨§¦§¨§©£¤¦¨
:ogaW opirEnW`lbk dxez §©§¦©¦§¨

(ck)åEN` dxFYd dpzp `l `nzQnC§¦§¨¨Ÿ¨§¨©¨¥
mdW mEXn `N` cFnll mipW Wngd¤¨¥¨¦¦§¤¨¦¤¥
zFdWl KixSW oFxg`d dvTd©¨¤¨©£¤¨¦¦§
dti oniq d`x `NW in oM m` ,FcEOlA§¦¦¥¦¤Ÿ¨¨¦¨¨¤
Fpi` aEW FzpWnA mipXd dN` lkA§¨¥¤©¨¦§¦§¨¥

:d`Fxdk dxez ¤
(dk)æxg` aizM `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¦©©

KgxM lr `N` ,'eig` z` zxWe' KM̈§¥¥¤¤¨¤¨©¨§¨
.szMA dcFar 'cFr cari `le' xnFl©§Ÿ©£Ÿ£¨©¨¥
,'eig` z` zxWe' df xg` xn`W Edfe§¤¤¨©©©¤§¥¥¤¤¨
`l la` ,eig` mr xnFl FpFvxW¤§©¦¤¨£¨Ÿ
car zExiW `EdW FrnWnM aFWgp©£§©§¨¤¥¤¤
ipA eig` mr zxWe `N` ,eipFc` z ¤̀£¨¤¨§¥¥¦¤¨§¥
zpirhE mixrW zlirpA oFWxbe ixxn§¨¦§¥§¦§¦©§¨¦§¦©

:xiWle zFlbrdek dxez ¨£¨§¨¦



jzelrdaמו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥̧¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq f"i iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑ לא הּספר ׁשּבראׁש ּפרׁשה «…∆»ƒְֵֶֶַָָָֹֹ

אּיר  עד למדּתçנאמרה ספרי), פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּומאחר

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּגנּותן
הקריבּו לא ּבלבד èּבּמדּבר, זה ּפסח .אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) אף – "ּבמֹועדֹו" ּבׁשּבת, .ּבטמאה éאף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl itÎlr)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

. . הראׁשֹון ּבחדׁש . . הּׁשנית ּבּׁשנה . . יהוה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֽוידּבר
את־הּפסח  בני־יׂשראל ְְְֲִֵֵֶַַַָָֽֽויעׂשּו

לא  ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה
ׁשנה  ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפתח

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר יׂשראל (ט,ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ובפרש"י) א־ב.

מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם זה (ראה הרי , ְְְְֲִִֵֶָָ
לא  הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁש"לא
רש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתחּיבּו

כה) יב, ּבביאתם (בא ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָָ"ּתלה
ּבּׁשנה  ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלארץ,

ּבזה  יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", על־ּפי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנית
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את אז הקריבּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אֹודֹות  מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻויׁש
קרּבן  את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה"טמאים

מ  ּתבעּו הקריב הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּפסח, לבלּתי נּגרע "לּמה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
להם והסּכים ה'", קרּבן להם ונ הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא את תן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַמצות
מּבני  מּועט מסּפר אם ּומה קל־וחֹומר, הּדברים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם־ּכן

מאת ּכׁשּבּקׁשּו הּפסח,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא יׂשראל, להקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מבּקׁשים  היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ּפסח להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנתן
ּבׁשאר  ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהׁשם־יתּבר

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

minkg izty

h(`)çWcgl cg`A' DA xn`PW¤¤¡©¨§¤¨©Ÿ¤
:'ipXdè'mFi xUr drAx`A' aizkCn ©¥¦¦¦§¦§©§¨¨¨¨

aizM `d ,il dOl 'ipiq xAcnA' ,'ebe§¦§©¦©¨¨¦¨§¦
`N` ,'ipiq xAcnA' dWxRd zNgzA¦§¦©©¨¨¨§¦§©¦©¤¨
m`e .'eke dpW mirAx` lMW Ll xnFl©§¤¨©§¨¦¨¨§¦
EUrIW dWn ogixkd `l dOle ,xn`YŸ©§¨¨Ÿ¦§¦¨¤¤©£
Eid `NW dAxd EidW xnFl Wie ,gqRd©¤©§¥©¤¨©§¥¤Ÿ¨
z` oiln Eid `l xAcOAW ,oilFOp¦¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¦¤
df i`n oM m` ,xn`Y m`e .mdipA§¥¤§¦Ÿ©¦¥©¤
.zFUrl oilFki Eid `l `de ,'eke zEpB§§¨Ÿ¨§¦©£
,mdizFpFr gMn EnxB mdW xnFl Wie§¥©¤¥¨§¦Ÿ©£¥¤
ux`l oiqpkp Eid `hgd did ilEN`W¤¦¥¨¨©¥§¨¦§¨¦§¤¤

WxitcM mini dWlW cFrA l`xUi¦§¨¥§§¨¨¦¦§¥¥
'ebe 'Epgp` mirqFp' wEqRA i"WxzFtqFY) ©¦©¨§¦£©§¨

(`"l sC oiWECiw:a dxez ¦¦©

(a)éipW 'FcrFnA'n ,xnFl FpFvx§©¦§£¥¦
xakC mEXn ,Dil WixC `xwA aizkC¦§¦¦§¨¨¥¥¦¦§¨
dgFC gqtC oFW`xd 'FcrFnA'n opitlï§¦©¦§£¨¦§¤©¤
'FcrFn' 'FcrFn' opitliC ,zAXd z ¤̀©©¨§¨§¦©££
,'FcrFnA' DiA aEzMW cinY oAxTn¦¨§©¨¦¤¨¥§£
xYiI`e ,zAXd z` dgFC cinY oAxwe§¨§©¨¦¤¤©©¨§¦©©
z` dgFCW Wxcnl ipW 'FcrFnA' Dl̈§£¥¦§¦§©¤¤¤

d`nEHd(ixtqA)cgn xnFl Wi iOp i` . ©§¨§¦§¥¦©¦¥©¥©
idC mEXn ,EdiieexY `wtp `xw§¨¨§¨©§©§¦§¥

KEnqA aizkC `de .YwRn EdiiPin¦©§©§©§§¨¦§¦§¨
dUre 'ebe `nh didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤¨¥§¨¨
rnWn ,'ipXd WcgA 'dl gqt¤©©©Ÿ¤©¥¦©§©
`weC Epiid ,ipW gqtl migcp mi`nhC¦§¥¦¦§¦§¤©¥¦©§©§¨
xEAv oi` la` ,dgcp Wi`C ,Wi`A§¦§¦¦§¤£¨¥¦
aFx F` xEAvA ixiin `kde ,oigcp¦§¦§¨¨©§¥§¦
,dvgn E`nhPWkE .mi`nHW xEAv¦¤§¥¦§¤¦§§¤¡¨
dxdhA FzF` Elk`i mixFdHd©§¦Ÿ§§¨¢¨
d`nEhA onvrl miUFr mi`nHde§©§¥¦¦§©§¨§§¨

(h"r sC migqR)`Ed zn z`nEh `wece §¨¦©§©§¨§©¥
zF`nEh x`W `le igcCmigqR) §¨¥§Ÿ§¨§§¨¦

(f"r:b dxez



מז jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy
מסּכים  ׁשהיה וקל־וחֹומר ּכל־ׁשּכן ּבּמדּבר, ׁשּׁשהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנים

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעּמהם,
קרּבן  את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוזֹוהי

הּׁשנים. ּבׁשאר ְִִֶַַַָָהּפסח

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑,ּתמים ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶָ

ׁשנה  ּבן ׁשעל ∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.זכר, מצֹות אּלּו ֶָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ
ּולבעּור ëּגּופֹו למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמּמקֹום

ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ.
ּכרעיו  על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל ׁשנה. ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; .ועל ְְְִִֵֶַַָָ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)?ּתלמּודֿלֹומר מה «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר ּכבר כג)והלא מׁשה (ויקרא וידּבר :ì מֹועדי את ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם, אמר - מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע אּלא ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה'?
מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם .וחזר ְְְְֲִִִֶַַַָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

minkg izty

(b)ëEN` 'eizTg lkM' ,opiqxB ikd̈¦¨§¦©§¨ªŸ¨¥
.dpW oA xkf minY dU ,FtEbAW zFvn¦§¤§¤¨¦¨¨¤¨¨
,FtEB lrW zFvn EN` 'eihRWn lkM'§¨¦§¨¨¥¦§¤©
.FAxw lre eirxM lr FW`x W` ilv§¦¥Ÿ©§¨¨§©¦§
,xg` mFwOn xnFlM ,FtEbl uEgWe§¤§§©¦¨©¥
EazM oke .'ebe mini zraW oFbM§¦§©¨¦§¥¨§
mixtQAX dn la` .m"`xde o"Anxd̈©§©§¨§¥£¨©¤©§¨¦
mini zraW 'eke 'eihRWn lkM' aEzM̈§¨¦§¨¨¦§©¨¦
,`Ed xtFq zErh ,ung xErialE dSnl§©¨§¦¨¥¨¥
aizM oM mB ipW gqtA ok `l m`C§¦Ÿ¥§¤©¥¦©¥§¦
dSn ipW gqR ikd ENt`e ,'FhRWnkE'§¦§¨©£¦¨¦¤©¥¦©¨
.oOwl i"Wx WxitcM ziAA FOr unge§¨¥¦©©¦¦§¥¥©¦§©¨

oiIre(awri zlgpaE igxfn xESwA)miaXiOW §©¥§¦¦§¨¦§©£©©£Ÿ¤§©§¦
:EpiptNW i"Wx zqxiBc dxez ¦§©©¦¤§¨¥

(c)ìEpizFAxl dWwEd `l la £̀¨Ÿ§¨§©¥
WFcTd dpW rECn dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©©¨¨©¨
`lde ,gqRd lr o`M zFEvl `Ed KExÄ§©¨©©¤©©£Ÿ
`NW ipRn ,xFn` zWxtA dEv xaM§¨¦¨§¨¨©¡¦§¥¤Ÿ
mEXn mixEhR Eid xAcOAW `niY¥¨¤©¦§¨¨§¦¦

Kkitl ,aEzMd dlY ux`d z`iaaC¦§¦©¨¨¤¨¨©¨§¦¨
dWn xn`n la` .o`M D`pWE xfg̈©§¨¨¨£¨©£©¤
z` zFUrl FA aEzM Fpi`W l`xUil§¦§¨¥¤¥¨©£¤
gqR zFUrl `N` ,dGd WcgA gqRd©¤©©Ÿ¤©¤¤¨©£¤©
oiC wx mdl dEv `NW dxFOW ,mzq§¨¤¤¤Ÿ¦¨¨¤©¦
EpizFAxl mdl dWwEd ,calA gqRd©¤©¦§¨§¨¨¤§©¥
.'eke xnFl cEnlY dn dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨©©§©
mdl dWwEdC d`xp ile .m"`xd̈§¥§¦¦§¤§§¨¨¤
llM aYknl Dil dOl ,dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¨¨¥§¦§©§¨
xninl Dil ded `l ,'ebe 'dWn xAcie'©§©¥¤Ÿ£¨¥§¥©
'gqRd z` l`xUi ipA EUrIe' `N ¤̀¨©©£§¥¦§¨¥¤©¤©
WFcTd Fl dESW oeiM `nzQnC ,'ebe§¦§¨¨¥¨¤¦¨©¨
xn`W `Ed i`Ce xAcIW `Ed KExÄ¤§©¥©©¤¨©
zNgzA `dC ,KxAzi mXd iEEiv mdl̈¤¦©¥¦§¨¥§¨¦§¦©
Yxn`e oxd` l` xAC' aizM xcQd©¥¤§¦©¥¤©£Ÿ§¨©§¨
oM UrIe' ok ixg` aizkE 'ebe 'eil ¥̀¨§¦©£¥¥©©©¥
xACW `xwA Epivn `le ,'ebe 'oxd ©̀£Ÿ§Ÿ¨¦¦§¨¤¦¤

oxd` l` dWnKxAzi mXd iEEiv ¤¤©£Ÿ¦©¥¦§¨¥
Fl xn`W `Ed `nzQn `N` ,FnW§¤¨¦§¨¨¤¨©

UrIe' df xg` aizkCn mXd iEEiv¦©¥¦¦§¦©©¤©©©
'd xAcie' aEzMX dn oke ,'ebe 'oxd ©̀£Ÿ§¥©¤¨©§©¥
Epivn `le 'mIeld z` gw dWn l ¤̀¤©¤©§¦¦§Ÿ¨¦
mXd iEEiv l`xUil dWn mdl xn`W¤¨©¨¤¤§¦§¨¥¦©¥
xg` aEzMX dn lr `xTd Knq `N ¤̀¨¨©©§¨©©¤¨©©
ipA zcr lke oxd`e dWn UrIe' df¤©©©¤§©£Ÿ§¨£©§¥
miWp` idie' zWxtA oke ,'ebe 'l`xUi¦§¨¥§¥§¨¨©©§¦£¨¦
rnW 'ebe 'mc` Wtpl mi`nh Eid xW £̀¤¨§¥¦§¤¤¨¨§©
ipW gqR ipiC mXd Fl xACW DPin¦¨¤¦¤©¥¦¥¤©¥¦
`N` ,dWn mdl xn`W Epivn `le§Ÿ¨¦¤¨©¨¤¤¤¨
xn`p dOl oM m` ,mdl xn` `nzQn¦§¨¨¨©¨¤¦¥¨¨¤¡©
KFnql Fl did ,'ebe 'dWn xAcie'©§©¥¤¨¨¦§
oi`e .'ebe 'gqRd z` EUrIe' eixg ©̀£¨©©£¤©¤©§¥
ipiC mdl xn` `l okl mcFwC xnFl©§¤¨¥Ÿ¨©¨¤¦¥
ikd mEXn mdl xn` `Ed eiWkre gqR¤©§©§¨¨©¨¤¦¨¦
aizM xaM `de ,'dWn xAcie' aizM§¦©§©¥¤§¨§¨§¦
mEXn ,'ebe ''d icrFn z` dWn xAcie'©§©¥¤¤£¥¦
rnXWM `N` ,EWxCX dn EWxC ikd̈¦¨§©¤¨§¤¨§¤¨©

:il d`xp oM .'eked dxez ¥¦§¤¦



jzelrdaמח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְֵֶֶ

לֹומר  יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיֹוׁשבין
מּנין  אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, אחר ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹזה

.לֹו?
(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−

ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³
ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם) קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְִִֵֵֶַָָָָ
הּדם  יּזרק לֹו: אמרּו ּבכהנים îּבטמאה. עלינּו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻ
לטמאים  הּבׂשר ויאכל ראם)iטהֹורים, כ"ג לטהורים. .(ס"א: ְְְִִִֵֵֵַָָָ

לׁשמע  הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, עמדּו להם: ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאמר
זמן  ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי רּבֹו. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמּפי

הּׁשכינה עם מדּבר היה רֹוצה פ"ק)ׁשהיה ּוראּויה (סנהדרין . ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
זֹו ּפרׁשה ּכל ðהיתה ּכׁשאר מׁשה עלֿידי להאמר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ

עלֿידיהן, ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ּכּלּה, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּתֹורה
זּכאי  עלֿידי זכּות .ׁשּמגלּגלין ְְְְְִֵֶַַַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé§Ÿ̈−¨¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ לא לֹומר: עליו, נקּוד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

העזרה  לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ñׁשרחֹוקה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ׁשחיטה. זמן òת ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין יֹוםֿטֹוב, ׁשם ְְִִֵֵֵֶָָָואין
.ּבאכילתֹו ֲִַָ

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

minkg izty

(f)îdOl' Exn` dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨§¨¨
xEq` `nhe Eid mi`nh ixd ,'rxBp¦¨©£¥§¥¦¨§¨¥¨
dOle ,Fz`nEh iniA oAxw aixwdl§©§¦¨§¨¦¥§¨§¨¨
Ecnr' mdl xn`W dWnl wtq did̈¨¨¥§¤¤¨©¨¤¦§
zWxR dWn gkW Ki`e ,'ebe 'drnW`e§¤§§¨§¥¨©¤¨¨©
Wcg W`xA Fl xn`PW mi`nh gENiW¦©§¥¦¤¤¡©§ŸŸ¤
Fzl`W xTire ,'eke oi` ,uxznE .oqip¦¨§¨¥¥§¦©§¥¨
mdilr mCd zwixf lr wx did̈¨©©§¦©©¨£¥¤
iWcw `idW z`Hg mcM d`nEhA§§¨§©©¨¤¦¨§¥
lM ,mixFdhl lk`p DxUaE miWcẅ¨¦§¨¨¤¡¨¦§¦¨

:lTd gqR oMWðKi` ,mlFrd oiWwn ¤¥¤©©©©§¦¨¨¥
.DiPin lirl WxiRX dnA df dlFY¤¤§©¤¥¥§¥¦¥
cEli ixW` WxiR `l i`C ,xnFl Wie§¥©§¦Ÿ¥¥©§¥§
`NX dnC xnF` iziid 'eke dX ¦̀¨¨¦¦¥§©¤Ÿ
`Ed dWn mWA Ff dWxR dxn`p¤¤§¨¨¨¨§¥¤
xaCd lM xn`W dWn lW FWprl§¨§¤¤¤¨©¨©¨¨
ixW` WxiRW eiWkr la` ,'ebe dWTd©¨¤£¨©§¨¤¥¥©§¥
FcFakA xAcn `xTdW ,'ebe dX` cEli§¦¨¤©§¨§©¥¦§

dxn`p `l dOl oM m` ,dWn lW¤¤¦¥¨¨Ÿ¤¤§¨
diE`xE WxiR okl ,dWn mWA Ff dWxR̈¨¨§¥¤¨¥¥¥§¨

:'ekeg dxez

(i)ñ'dwFgx' xn`p dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¤¡©§¨
'KxcA' xn`p m`W ,xnFl Wie .'eke§¥©¤¦¤¡©§¤¤
m` `weC xnF` iziid ,'dwFgx' `le§Ÿ§¨¨¦¦¥©§¨¦
m` la` ,ipW gqR dUri f` wFgx `Ed¨¨©£¤¤©¥¦£¨¦
Kkl ,`l dxfrd zREwq`l uEg `Ed§¦§©¨£¨¨Ÿ§¨
`l `z` Wxcnl Fcwpe ,'dwFgx' aEzM̈§¨§¨§§¦§©¨¨Ÿ
iAB lirl iYWxiRW FnM ,WOn dwFgx§¨©¨§¤¥©§¦§¥©¥

:oiadl lwe .'o`v z` zFrxl'òm`e ¦§¤Ÿ§©§¨¦§¦
.DiPin lirlC` df Knq K`ide ,xn`YŸ©§¥¨¨©¤©¦§¥¦¥
il dOl i"Wxl dWwC xnFl Wie§¥©§¨¤§©¦¨¨¦
uEg `N` Fpi` ENit`W cOll dCEwPd©§¨§©¥¤£¦¥¤¨
dUrie wFgx `xwp dxfrd zREwq`l§¦§©¨£¨¨¦§¨¨§©£¤
cFnll Wi iOp dcEwp e`lA ,ipW gqR¤©¥¦§©§¨©¦¥¦§
in oiC l` dwFgx oiC KinqCn ,df¤¦¦§¦¦§¨¤¦¦

,iccdn `WTidn cnlp `nh didW¤¨¨¨¥¦§©¥¤¥¨¥£¨¥
`EdW oeiM xirA did ENit` `nH dn©¨¥£¦¨¨¨¦¥¨¤
dn s` ,ipW gqR dUFr dxfrl uEg¨£¨¨¤¤©¥¦©©
ENt` ,dwFgx KxcA didW F` aizkC¦§¦¤¨¨§¤¤§¨£¦
gqR dUFr `EdW dxfrl uEg `Ed¨£¨¨¤¤¤©
,dCEwPd il dOl dWw oM m`e ,ipW¥¦§¦¥¨¤¨¨¦©§¨
itl Kixv oi` iOp 'dwFgx' zNn ENit`e©£¦¦©§¨©¦¥¨¦§¦
`z`C ,uxznE .lirl iYWxiRX dn©¤¥©§¦§¥§¨¥§¨¨
m` ipW gqR s`C ,dCEwPd opirnW`l§©§§¦©©§¨§©¤©¥¦¦
onf lM dxfrd zREwq`l uEg did̈¨§¦§©¨£¨¨¨§©
.ipW gqR dUri `l gqRd zhigW§¦©©¤©Ÿ©£¤¤©¥¦
iziY `kidn `hiWR zFWwdl oi`e§¥§©§§¦¨¥¥¨¥¥
ikd e`laC EpivOW oeiM uxznE ,wNgl§©¥§¨¥¥¨¤¨¦¦§©¨¦
dSn ipW gqR `dC md miwElg iOp©¦£¦¥§¨¤©¥¦©¨
ded oM m` ,'eke ziAA FOr unge§¨¥¦©©¦¦¥£¨
ikd mEXn ,wNgl Wi iOp `dA `pin`̈¦¨§¨©¦¥§©¥¦¨¦

:dCEwPd d`A`i dxez ¨¨©§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(121 cenr gi jxk zegiy ihewl)

וחמץ  ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפסח
נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָּבּבית,

היא  הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ּכזכּיֹות". ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלֹו
עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבׁשעּתא

אחת". ְַַָָּבׁשעה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy)

אּלא  חמץ, אּסּור "אין ׁשני, ּפסח ּבענין רׁש"י לפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע
רׁש"י  ׁשל מקֹורֹו מּנין 'חּנּו ּב'מנחת ׁשּתמּה ּבאכילתֹו", ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָעּמֹו
"מה  הּסּוגיא מּפׁשטּות הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו לֹומר, יׁש -ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

כּו'". ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ְִִֵֵֶֶַַּבין
ראיתי  "לא ּכֹותב עצמֹו 'חּנּו ׁשה'מנחת - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּובהקּדמה
ּגּופא  הא הרי ׁשּכן, ּומּכיון ּבזה", ׁשּירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלמפרׁשים
האֹורה' 'לבּוׁש חכמים', ה'ׂשפתי אריה', ה'ּגּור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהרא"ם,
ּביחד  חמץ לאכֹול ׁשאסּור לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשּו לא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוד,
ּדברי  ּבבאּור ׁשקלּו־וטרּו ּכלל ׁשּבדר (אף ׁשני ּפסח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעם
אין  ׁשּלדעּתם הֹוכחה מהּוה ההלכה), לדר ּבהתאם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

רׁש"י. ּבדברי ּכלל ְְְִִִֵַָֹקׁשי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אֹותֹו, יעׂשּו הּפסח חקת ּככל רּבנן, "ּתנּו ּבּגמרא: ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשנינּו
-ּבמצוה לדין ׁשּבגּופֹו הּׁשני את ריבה (לא מדּבר הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עבֹודֹותיו סדר ּכגֹון ׁשּבגּופֹו, ּבמצֹות אּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
מצוה ּגּופֹוצלי). אחרים ׁשעל ּדברים ׁשהן ּומרֹור מּצה (ּכגֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּומרֹורים  מּצֹות על ּתלמּוד־לֹומר מנין, לֹו) חֹובה ְְִִִִַַַַַָָּובאין
מצֹות אפילּו יכֹול ּגּופֹויאכלּוהּו. על הׁשּבתת ׁשּלא (ּכגֹון ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

ׁשבירת  מה ּבֹו, יׁשּברּו לא ועצם ּתלמּוד־לֹומר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹׂשאֹור),
ׁשּבגּופֹו". מצוה ּכל אף ׁשּבגּופֹו, מצוה מיחד ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצם

ראׁשֹון  לפסח ׁשני ּדפסח ׁשהּדמיֹון מבאר, הּסּוגיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובהמׁש
- לא־תעׂשה ּבמצֹות ּגם אּלא ּבמצֹות־עׂשה רק לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹהּוא
ּומבאר  ּגמּור", ולא־תעׂשה מצות־עׂשה מפרׁש הּפרט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה
צלי  מרּבי, קא מאי ּומרֹורים, ּד־מּצֹות "ּבכללים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבפרטּיּות,
ּבּכללים  ׂשאֹור. הׁשּבתת ליּה, ממעיט מאי ּבפרטים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאׁש.
תֹוציא  לא ליּה, מרּבה קא מאי ּבקר, עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּד־לא

יּמצא. ולא יראה לא ליּה, ממעט קא מאי ּבפרטים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו.
ּתאכלּו אל מרּבה, קא מאי ּבֹו, יׁשּברּו לא ּד־עצם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבכללים
חמץ  על תׁשחט לא ממעטי, קא מאי ּבפרטים נא. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּמּנּו

זבחי". ְִִַּדם
ׁשוה  - הּכתּוב ׁשּמעט הענינים ׁשּמּלבד מּוכח, ּפסח ּומּזה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לאּסּור  ּבנֹוגע ּובּנידֹון־ּדידן, הענינים, ּבכל ראׁשֹון לפסח ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני
ּגם  ׁשאסּור חמץ", עליו תאכל "לא הּפסח, עם חמץ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ׁשני. ְִֵֶַּבפסח
ּד"לא  הּלאו ּדמיעט מהא הראיה, את ּולחּזק להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹויׁש
ׁש"אף־על־ רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתׁשחט
הוה־ יראה, ּומּבל ׂשאֹור מהׁשּבתת ליּה מעט ּדכבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגב
להכי  לא, ׁשחיטה ּבׁשעת אבל ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא
רק  הּוא ׁשהּמעּוט הינּו, - תׁשחט" מּלא למעּוטי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
הּפסח, לאכילת ּבנֹוגע מה־ּׁשאין־ּכן הּפסח, לׁשחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַּבנֹוגע

חמץ. עּמֹו לאכֹול ֱִֵֶָָאסּור
חדׁש ּדבר אצלי "והּוא 'חּנּו ה'מנחת ּׁשּכתב מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה,
יֹודע  אינּני - כּו'" זה לרּבינּו יצא מהיכן ידעּתי ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאֹוד,

.'חּנּו ה'מנחת ּדברי את לתרץ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכיצד
לדברי  רׁש"י ּדברי ּבין ונּגּוד סתירה ּכׁשּיׁש אֹופן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּובכל
ּולחּפׂש רׁש"י, ּדברי את לקּבל ׁשּיׁש ּפׁשּוט, - 'חּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה'מנחת
ּדר על הֹולכים ׁשאז ,'חּנּו ה'מנחת ּדברי על ותרּוץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבאּור
ּבפירּוׁש הּמפרׁש ּדבר - ּבריק") אייזערנעם א ("אֹויף ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבטּוחה
(ּכמֹו זה על נעמדּו ׁשּלא רׁש"י מפרׁשי ּכל אצל ּומסּכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻרׁש"י,
ּבזה"), ׁשּירּגיׁשּו לּמפרׁשים ראיתי "לא 'חּנּו ה'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתב
ּגדלּותֹו למרֹות רׁש"י, מּמפרׁשי ׁשאינֹו ,'חּנּו ה'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמּלבד

להלכה. ּדבריו על סֹומכים ׁשהאחרֹונים עד כּו', ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה
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מט jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 cenr gi jxk zegiy ihewl)

וחמץ  ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפסח
נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָּבּבית,

היא  הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ּכזכּיֹות". ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלֹו
עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבׁשעּתא

אחת". ְַַָָּבׁשעה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy)

אּלא  חמץ, אּסּור "אין ׁשני, ּפסח ּבענין רׁש"י לפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע
רׁש"י  ׁשל מקֹורֹו מּנין 'חּנּו ּב'מנחת ׁשּתמּה ּבאכילתֹו", ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָעּמֹו
"מה  הּסּוגיא מּפׁשטּות הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו לֹומר, יׁש -ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

כּו'". ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ְִִֵֵֶֶַַּבין
ראיתי  "לא ּכֹותב עצמֹו 'חּנּו ׁשה'מנחת - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּובהקּדמה
ּגּופא  הא הרי ׁשּכן, ּומּכיון ּבזה", ׁשּירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלמפרׁשים
האֹורה' 'לבּוׁש חכמים', ה'ׂשפתי אריה', ה'ּגּור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהרא"ם,
ּביחד  חמץ לאכֹול ׁשאסּור לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשּו לא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוד,
ּדברי  ּבבאּור ׁשקלּו־וטרּו ּכלל ׁשּבדר (אף ׁשני ּפסח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעם
אין  ׁשּלדעּתם הֹוכחה מהּוה ההלכה), לדר ּבהתאם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

רׁש"י. ּבדברי ּכלל ְְְִִִֵַָֹקׁשי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אֹותֹו, יעׂשּו הּפסח חקת ּככל רּבנן, "ּתנּו ּבּגמרא: ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשנינּו
-ּבמצוה לדין ׁשּבגּופֹו הּׁשני את ריבה (לא מדּבר הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עבֹודֹותיו סדר ּכגֹון ׁשּבגּופֹו, ּבמצֹות אּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
מצוה ּגּופֹוצלי). אחרים ׁשעל ּדברים ׁשהן ּומרֹור מּצה (ּכגֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּומרֹורים  מּצֹות על ּתלמּוד־לֹומר מנין, לֹו) חֹובה ְְִִִִַַַַַָָּובאין
מצֹות אפילּו יכֹול ּגּופֹויאכלּוהּו. על הׁשּבתת ׁשּלא (ּכגֹון ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

ׁשבירת  מה ּבֹו, יׁשּברּו לא ועצם ּתלמּוד־לֹומר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹׂשאֹור),
ׁשּבגּופֹו". מצוה ּכל אף ׁשּבגּופֹו, מצוה מיחד ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצם

ראׁשֹון  לפסח ׁשני ּדפסח ׁשהּדמיֹון מבאר, הּסּוגיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובהמׁש
- לא־תעׂשה ּבמצֹות ּגם אּלא ּבמצֹות־עׂשה רק לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹהּוא
ּומבאר  ּגמּור", ולא־תעׂשה מצות־עׂשה מפרׁש הּפרט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה
צלי  מרּבי, קא מאי ּומרֹורים, ּד־מּצֹות "ּבכללים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבפרטּיּות,
ּבּכללים  ׂשאֹור. הׁשּבתת ליּה, ממעיט מאי ּבפרטים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאׁש.
תֹוציא  לא ליּה, מרּבה קא מאי ּבקר, עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּד־לא

יּמצא. ולא יראה לא ליּה, ממעט קא מאי ּבפרטים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו.
ּתאכלּו אל מרּבה, קא מאי ּבֹו, יׁשּברּו לא ּד־עצם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבכללים
חמץ  על תׁשחט לא ממעטי, קא מאי ּבפרטים נא. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּמּנּו

זבחי". ְִִַּדם
ׁשוה  - הּכתּוב ׁשּמעט הענינים ׁשּמּלבד מּוכח, ּפסח ּומּזה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לאּסּור  ּבנֹוגע ּובּנידֹון־ּדידן, הענינים, ּבכל ראׁשֹון לפסח ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני
ּגם  ׁשאסּור חמץ", עליו תאכל "לא הּפסח, עם חמץ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ׁשני. ְִֵֶַּבפסח
ּד"לא  הּלאו ּדמיעט מהא הראיה, את ּולחּזק להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹויׁש
ׁש"אף־על־ רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתׁשחט
הוה־ יראה, ּומּבל ׂשאֹור מהׁשּבתת ליּה מעט ּדכבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגב
להכי  לא, ׁשחיטה ּבׁשעת אבל ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא
רק  הּוא ׁשהּמעּוט הינּו, - תׁשחט" מּלא למעּוטי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
הּפסח, לאכילת ּבנֹוגע מה־ּׁשאין־ּכן הּפסח, לׁשחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַּבנֹוגע

חמץ. עּמֹו לאכֹול ֱִֵֶָָאסּור
חדׁש ּדבר אצלי "והּוא 'חּנּו ה'מנחת ּׁשּכתב מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה,
יֹודע  אינּני - כּו'" זה לרּבינּו יצא מהיכן ידעּתי ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאֹוד,

.'חּנּו ה'מנחת ּדברי את לתרץ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכיצד
לדברי  רׁש"י ּדברי ּבין ונּגּוד סתירה ּכׁשּיׁש אֹופן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּובכל
ּולחּפׂש רׁש"י, ּדברי את לקּבל ׁשּיׁש ּפׁשּוט, - 'חּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה'מנחת
ּדר על הֹולכים ׁשאז ,'חּנּו ה'מנחת ּדברי על ותרּוץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבאּור
ּבפירּוׁש הּמפרׁש ּדבר - ּבריק") אייזערנעם א ("אֹויף ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבטּוחה
(ּכמֹו זה על נעמדּו ׁשּלא רׁש"י מפרׁשי ּכל אצל ּומסּכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻרׁש"י,
ּבזה"), ׁשּירּגיׁשּו לּמפרׁשים ראיתי "לא 'חּנּו ה'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתב
ּגדלּותֹו למרֹות רׁש"י, מּמפרׁשי ׁשאינֹו ,'חּנּו ה'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמּלבד

להלכה. ּדבריו על סֹומכים ׁשהאחרֹונים עד כּו', ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה

(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòîàåääLôpääúøëðå çñtäúBNòì|ïaø÷ ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«



jzelrdaנ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. (פסחים ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«

"חּקה  ּתלמּודֿלֹומר מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻיכֹול
ּובא  ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחת
יעׂשה  וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות .עת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ß oeiq g"i iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.העדּות ôהּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

וכן  הּמׁשּכן", הּפרׁשה öעל לׁשֹון .ּכל ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑"אסּתּלקּות" וכן ÷ּכתרּגּומֹו: , ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה
צּמּוח  אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

ּכמֹו יח)ועלּיה, א ּככףֿאיׁש(מלכים קטּנה "הּנהֿעב : ְְְֲִִִֵַַַָָָ
מּים" .עלה ִָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

minkg izty

(eh)ô`Ed 'oMWn' `dC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¦§¨
i"Wx WxiRW FnM zFpFYgYd zFrixid©§¦©©§§¤¥¥©¦
zFrixi md 'ld`'e ,xAcOA zWxtA§¨¨©©¦§¨§Ÿ¤¥§¦
oMWOd' xn`p Ki`e ,mdilr xW` miGr¦¦£¤£¥¤§¥¤¡©©¦§¨
`Ed oMWOdW FzErnWOW 'ld`l§Ÿ¤¤©§¨¤©¦§¨
ld`l diEUrd WxiR okl ,ld` KxFv¤Ÿ¤¨¥¥¥¨£¨§Ÿ¤
siqFd ,WxiR m"`xde .oiadl lwe ,'eke§©§¨¦§¨§¥¥¥¦
ipRn ,'ld`l' zNn mcFw 'iEUrd' zNn¦©¤¨¤¦©§Ÿ¤¦§¥
dAq lr dxFn 'ld`l' c"nNW¤¨¤§Ÿ¤¨©¦¨
,ld` zFidl xn` EN`M ,zizilkYd©©§¦¦§¦¨©¦§Ÿ¤
did 'iEUrd' zNn ztqFY zlEfaE§©¤¤¦©¤¨¨¨
mr dwaC zizilkYd dAQdW d`xp¦§¤¤©¦¨©©§¦¦§¥¨¦
z` oprd dQM xnFl ,'dQM' zNn¦©¦¨©¦¨¤¨¨¤
zNn mr la` ,ld` zFidl icM oMWOd©¦§¨§¥¦§Ÿ¤£¨¦¦©

dwaC zizilkYd dAQd didY 'iEUrd'¤¨¦§¤©¦¨©©§¦¦§¥¨
zFidl icM iEUr oMWOdW ,oMWOd mr¦©¦§¨¤©¦§¨¨§¥¦§
c"nl WExiR `Ed 'zFidl' zNnE ,ldŸ̀¤¦©¦§¥¨¤
zFgEll' zNn siqFdX dnE .'ld`l'§Ÿ¤©¤¦¦©§
zEcr md zFgENdW ipRn ,'zEcrd̈¥¦§¥¤©¥¥
iAB oM oi`X dn ,ld`d `le l`xUil§¦§¨¥§Ÿ¨Ÿ¤©¤¥¥©¥
`EdW i"Wx WxiRW 'zEcrd oMWn'¦§©¨¥¤¥¥©¦¤
oMWn zNOW ipRn ,'eke l`xUil zEcr¥§¦§¨¥¦§¥¤¦©¦§¨
dn ,EpkFzA okFXW dpikXd lr dxFn¨©©§¦¨¤¥§¥©

.'ld`l' zNn oM oi`X(awri zlgp)xaM ¤¥¥¦©§Ÿ¤©£©©£Ÿ§¨
,dnExY zWxR Wix ahid iYx`A¥©§¦¥¥¥¨¨©§¨
,'zEcrd' zFgENl `xFw minrtlC§¦§¨¦¥©¨¥
,'zEcrd' dxFYl `xFw minrtle§¦§¨¦¥©¨¨¥
oiIre .'zEcrd' oMWOl `xFw minrtle§¦§¨¦¥©¦§¨¨¥§©¥

:zFnFwn x`WaE icEwR zWxR Wix mB©¥¨¨©§¥¦§¨§
ö(dix` xEB)lr dxFn dWxRd lMW ipRn ©§¥¦§¥¤¨©¨¨¨¨©

didi oM' aEzMM ,cinY mFi lkA dedd©Ÿ¤§¨¨¦©¨¥¦§¤
dQM' xnFl oFWNd KxCn oi`C ,'cinŸ¦§¥¦¤¤©¨©¦¨
KM xg`e xar oFWl 'oMWOd z` oprd¤¨¨¤©¦§¨§¨©§©©¨
,cizr oFWl 'oMWOd lr didi axraE'¨¤¤¦§¤©©¦§¨§¨¦
aEzMX dnE .dGn KWnp df oi`W¤¥¤¦§¨¦¤©¤¨
zWxR lirl oiIr ,cizr oFWl 'didi'¦§¤§¨¦©¥§¥¨¨©

:'xiWi f`' wEqtA gNWAfh dxez §©©§¨¨¨¦
(fi)÷itlE' oM m`C ,dIlr oFWNn `le§Ÿ¦§£¦¨§¦¥§¦

oipAn `EdW ,Dil irAn 'oprd zFlr£¤¨¨¦¨¥¥¤¦¦§©
oipAn `EdW 'zFlrd' `le ,lTd©©§Ÿ¥¨¤¦¦§©

:lrtpgi dxez ¦§©

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑:"הּמׁשּכן ּב"מלאכת ׁשנינּו «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ

יׂשרא  ׁשהיּו מתקּפל ּכיון הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמׁש
אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריעּו

זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" .ּב'ּספרי'ø"קּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ
ּכמין  יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מּתּמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהענן
ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻסּכה,
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָרבבֹות

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּכל
ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּכדאיתא
קדּוׁשת  ּכבֹוד ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָיּסעּו,
ׁשהּנה  אף הּזה, ּבּזמן העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹורי
לפעמים  ׁשהיתה הּמׁשּכן הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבא
עד  מערב הענן יהיה אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליֹום

ּבתכלית  ההקמה היתה אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבֹוקר
ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ׁשהיתה ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשלימּות
ּבקביעּות  היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ונמצא ׁשנה). י"ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּברנע
ׁשל  ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'". "על־ּפי  ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּצב
אל  מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא אחד, ּבמקֹום ועמידה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביעּות

ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה מפֹורׁש ציּוּוי זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"ù"ימים (ויקרא .ּתהיה »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

minkg izty

(gi)øEpipW' lirl xn`C `de§¨§¨©§¥¨¦
dpWOA lMd df ,'oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨¤©Ÿ©¦§¨
Erixde ErwY' cr oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨©¨§§¥¦
did `le' xn`X dn la` ,'Erwze§¨§£¨©¤¨©§Ÿ¨¨
Fpi` ''d dnEw dWn xn`W cr KNdn§©¥©¤¨©¤¨¥

Ff' xn` df lre ,oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨§©¤¨©
rqpe' KM xg` xn`X dnE .'ixtQA©¦§¥©¤¨©©©¨§¨©
lr' WxiRX dn mbe ,'dcEdi dpgn lbC¤¤©£¥§¨§©©¤¥¥©
EpipW df lM ,'eke EidW oeiM 'Epgi 'd iR¦©£¥¨¤¨¨¤¨¦

:oMWOd zk`lnA lMdhi dxez ©Ÿ¦§¤¤©¦§¨

(ak)ù`xw aiWg zFlrn xcqCzlgp) §¥¤©£¨¥§¨©£©

(awriiYazMX dnA lirl oiIre . ©£Ÿ§©¥§¥§©¤¨©§¦
dxrPd aWY' wEqRA dxU iIg zWxtA§¨¨©©¥¨¨©¨¥¥©©£¨

:'mini EpY`bk dxez ¦¨¨¦



ני jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy
i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑:"הּמׁשּכן ּב"מלאכת ׁשנינּו «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ

יׂשרא  ׁשהיּו מתקּפל ּכיון הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמׁש
אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריעּו

זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" .ּב'ּספרי'ø"קּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ
ּכמין  יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מּתּמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהענן
ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻסּכה,
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָרבבֹות

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּכל
ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּכדאיתא
קדּוׁשת  ּכבֹוד ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָיּסעּו,
ׁשהּנה  אף הּזה, ּבּזמן העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹורי
לפעמים  ׁשהיתה הּמׁשּכן הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבא
עד  מערב הענן יהיה אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליֹום

ּבתכלית  ההקמה היתה אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבֹוקר
ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ׁשהיתה ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשלימּות
ּבקביעּות  היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ונמצא ׁשנה). י"ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּברנע
ׁשל  ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'". "על־ּפי  ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּצב
אל  מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא אחד, ּבמקֹום ועמידה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביעּות

ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה מפֹורׁש ציּוּוי זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו"ù"ימים (ויקרא .ּתהיה »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

minkg izty

(gi)øEpipW' lirl xn`C `de§¨§¨©§¥¨¦
dpWOA lMd df ,'oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨¤©Ÿ©¦§¨
Erixde ErwY' cr oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨©¨§§¥¦
did `le' xn`X dn la` ,'Erwze§¨§£¨©¤¨©§Ÿ¨¨
Fpi` ''d dnEw dWn xn`W cr KNdn§©¥©¤¨©¤¨¥

Ff' xn` df lre ,oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨§©¤¨©
rqpe' KM xg` xn`X dnE .'ixtQA©¦§¥©¤¨©©©¨§¨©
lr' WxiRX dn mbe ,'dcEdi dpgn lbC¤¤©£¥§¨§©©¤¥¥©
EpipW df lM ,'eke EidW oeiM 'Epgi 'd iR¦©£¥¨¤¨¨¤¨¦

:oMWOd zk`lnA lMdhi dxez ©Ÿ¦§¤¤©¦§¨

(ak)ù`xw aiWg zFlrn xcqCzlgp) §¥¤©£¨¥§¨©£©

(awriiYazMX dnA lirl oiIre . ©£Ÿ§©¥§¥§©¤¨©§¦
dxrPd aWY' wEqRA dxU iIg zWxtA§¨¨©©¥¨¨©¨¥¥©©£¨

:'mini EpY`bk dxez ¦¨¨¦



jzelrdaנב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" ,ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ
("מל EÏ.ביׁשרּון ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ

אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»
ותקראם  העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה

חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ÚqÓÏe.לאסף ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּוúלסימן  ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה נמצאת ; ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

מׁשה  ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים:
חצֹוצרֹות  ּבהּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועלּֿפי ּתעׂשה מהעׁשת ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ

.הּקרנס  ְַָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף  הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּנׂשיאים,

יעידתן  ׁשוה'àהן ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח áאל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּב'ּספרי' ּבא .הּוא ְִֵַָ

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע הּמקראֹות âסימן מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ . ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

minkg izty

i(a)úaFxaE .zFpgOd wENiq zrWA¦§©¦©©£§
WExiR ,zFrQOd wENiq opiqxB mixtq§¨¦¨§¦©¦©©¨¥
WlXd lM lW zFrQOd wENiq zrWA¦§©¦©©¨¤¨©¨
didIW Ki`e .lbce lbC lM lW zFpgn©£¤¨¤¤¨¤¤§¥¤¦§¤
EidWM xn`Y `NW dfA oTiY ,`qxiBd©¦§¨¦¥¨¤¤ŸŸ©§¤¨
,zFxvFvgA mirwFY Eid rQil mivFx¦¦©¨§¦©£§
oprd did dNgYn ixdW ,Fpi` dfC§¤¥¤£¥¦§¦¨¨¨¤¨¨
xnF` dWn did KM xg`e ,lRwzn¦§©¥§©©¨¨¨¤¥
okl .mirwFY Eid KM xg`e ,''d dnEw'¨§©©¨¨§¦¨¥
EidW zFpgOd wENiq zrWA WxiR¥¥¦§©¦©©£¤¨
mirqFp Eid `l rQil onvr z` mipikn§¦¦¤©§¨¦©Ÿ¨§¦

:zFxvFvgA ErwYW crb dxez ©¤¨§©£§
(c)àdcr Ewlgp ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤§§¥¨

KixvC `de .mixaC ipWA mi`iUpE§¦¦¦§¥§¨¦§¨§¨¦
,i"Wxl dWwC mEXn ,df Wxtl§¨¥¤¦§¨¤§©¦
`le ,'ebe 'Lil` EcrFpe' aizM `xwaC§¦§¨§¦§£¥¤§Ÿ
.cgi Ecrezi EidIW mFwn dfi`l WxiR¥¥§¥¤¨¤¦§¦§©£©©
`hiWtC `zNnC ,'eke 's`e' WxiR okl̈¥¥¥§©§¦§¨¦§¦¨
:deW dxifbl 'EcrFp' 'EcrFp'C ,`Ed§££¦§¥¨¨¨

áaizM dcr iAbe ,'EcrFpe' `kd aizM§¦¨¨§£§©¥¥¨§¦
s` ,crFn ld` gzR oNdN dn ,'EcrFpe'§£©§©¨¤©Ÿ¤¥©

:crFn ld` gzR o`Md dxez ¨¤©Ÿ¤¥

(d)ârnWn ,'drExY mYrwzE' aizkC¦§¦§©§¤§¨©§©
aizkE ,drExY KM xg`e driwY§¦¨§©©¨§¨§¦
xg`e drExY rnWn ,'Erwzi drExY'§¨¦§§©§©§¨§©©
driwY `N` ,cviM `d ,driwY KM̈§¦¨¨¥©¤¨§¦¨
dOlC ,zFWwdl oi`e .driwzE drExzE§¨§¦¨§¥§©§§¨¨
Epivn `lC ,rvn`A zFrExY iYW il¦§¥§¨¤§©§Ÿ¨¦
aizkC `dC .df xg` df zFrExY iYW§¥§¤©©¤§¨¦§¦
Kixv cg` ,'drExY' minrR ipW§¥§¨¦§¨¤¨¨¦
dxifB lke ,mixERMd mFIn deW dxifbl¦§¥¨¨¨¦©¦¦§¨§¥¨

:dptEn zFidl Kixv deWe dxez ¨¨¨¦¦§§¤



נג jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iriax meil inei xeriy

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ אֹומר ׁשהּוא ãלפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה  אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא

ּבׁשּתיהם  הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן .ä"ותקעּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ
אף  ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע הּמחנֹות ּמּסע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכֹול
חּלּוק  אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

ּתלמּו הּמחנֹות? את למּסע העדה מקרא דֿלֹומר ּבין ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּתרּועה  ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל
סימן  הרי לּנׂשיאים, והּואֿהּדין העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא
ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלׁשלׁשּתם:
– ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוזֹו

ּותקיעה  ּתרּועה .עלֿידי ְְְִֵַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין צּבּור (ספרי. הּכתּוב åּבקרּבן , «……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ï.מדּבר  '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ
הרי  – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכרֹונֹות

זכרֹונֹות  הרי – "לזּכרֹון" אלהיכם"æׁשֹופרֹות, ה' "אני . ְְֱֲֲִִִֵֵֶָָֹ
וכּו'– מלכּיֹות .זֹו ְְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור, י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ
לזה  ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּפסּוק
על  ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָנאמר
לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין הּמלחמה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנצחֹון

הּפרׁשה  ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמדּברת

צּבּור. ּבקרּבן ְְְִֵַַָמדּבר

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆBˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

minkg izty

(f)ãaizM `d ,`cg ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦£¨¨§¦
`kidn ,cFre ,'ebe 'EcrFpe Erwze' lirl§¥§¨§§£§¥¥¨
KixvC driwzE drExY driwY iziY¥¥§¦¨§¨§¦¨§¨¦
,uxznE .'Erixz `le ErwzY' aYknl§¦§©¦§§§Ÿ¨¦§¨¥
:'ebe 'Ll Eide' xnF` `EdW itl§¦¤¥§¨§

ä`pin` ded iccdl EWTEde li`Fd¦§§©£¨¥£¨¨¦¨
Kixhvi` Kkl ,'eke zFpgOd rQn dn©©©©©£§¨¦§§¦

:`HErinlg dxez §¦¨

(i)åigaf lre mkizFlFr lr' aizkCn¦¦§¦©¥¤§©¦§¥
lkC ,dlFrl minlW WTEde ,'mkinlW©§¥¤§©§¨¦§¨§¨
minlWE ,`id miWcw iWcw dlFr¨¨§¥¨¨¦¦§¨¦
miWcw ozvwnE miWcw iWcw ozvwn¦§¨¨¨§¥¨¨¦¦§¨¨¨¨¦
iWcw md xEAv inlW oFbM ,miNw©¦§©§¥¦¥¨§¥
,md miNw miWcw cigi inlWe miWcẅ¨¦§©§¥¨¦¨¨¦©¦¥
dlFr dn ,dlFrl minlW WTEd Kkl§¨©§¨¦§¨¨¨
minlW s` miWcw iWcw `N` Fpi ¥̀¤¨¨§¥¨¨¦©§¨¦

inlW EpiidC ,miWcw iWcw `N` Fpi ¥̀¤¨¨§¥¨¨¦§©§©§¥
dn ,minlXn dlFr opitli xcde .xEAv¦©£©¨§¦©¨¦§¨¦©
oAxw `Ed miWcw iWcw `idW minlX§¨¦¤¦¨§¥¨¨¦¨§©
miWcw iWcw `vFn dY` i`C ,xEAv¦§¦©¨¥¨§¥¨¨¦
dlFr s` ,xEAiv oAxwA `N` minlWA¦§¨¦¤¨§¨§©¦©¨

:xEAv oAxwA xAcnæzFxtFW EpiidC §©¥§¨§©¦§©§¨
:zFpFxkfe`i dxez §¦§
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ß oeiq h"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְִֵֵֵַָָָָ
ּבראׁשֿ ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹחדׁש

ׁשם  חנּו סיון ּבאּיר çחדׁש עׂשרים עד נסעּו ולא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹ
הּבאה  .לּׁשנה ַַָָָָ

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
ּפארן  מּמּסע èּבמדּבר חנּו וׁשם .זה éהיה, ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
הארֹון, את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן

ד)ׁשּנאמר הּמחנה",(במדבר ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אֹותֹו וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָּובני

קהת  ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגלֹות,
ּדגל  ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין ְְְִִִֶֶֶַַַַָֻעֹומדים

הּקהתים" "ונסעּו ואחרּֿכ ראּובן, .מחנה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

minkg izty

(`i)çzWxtA aEzMW FnM§¤¨§¨¨©
:Fxziai dxez ¦§

(ai)èFl E`xTW ox`R xAcOn ixdW¤£¥¦¦§©¨¨¤¨§
xg`e ,zFxvgl Erqp 'de`Yd zFxaw'¦§©©£¨¨§©£¥§©©
zFxvgn mrd Erqp xg`e' aizM KM̈§¦§©©¨§¨¨¥£¥
Eid xaM `d ,'ox`R xAcnA EpgIe©©£§¦§©¨¨¨§¨¨

,de`Yd zFxaw EpiidC ox`R xAcnA§¦§©¨¨§©§¦§©©£¨
zFxaw WxiR df lre .`kd aEzMW FnM§¤¨¨¨§©¤¥¥¦§
xnFl FpFvx ,did ox`R xAcnA de`Yd©©£¨§¦§©¨¨¨¨§©
FA Wie ,lFcB lEaB did ox`R xAcn¦§©¨¨¨¨§¨§¥
,zFxvge ,de`Yd zFxaw `xwPW mFwn̈¤¦§¨¦§©©£¨©£¥
E`A sFQalE ,ox`R xAcnA did lMde§©Ÿ¨¨§¦§©¨¨§©¨

xn`PW Edfe ,ox`R xAcn lEaB sFql§§¦§©¨¨§¤¤¤¡©
:'ox`R xAcnA EpgIe' dWxRd sFqA§©¨¨¨©©£§¦§©¨¨

éFnM ,ipW rQOn xnFl drhY `NW¤Ÿ¦§¤©¦©¨¥¦§
E`xTW EpivOW itl ,de`Yd zFxaTn¦¦§©©£¨§¦¤¨¦¤¨§
rQOn WxiR okl ,'dxraY' mFwOl©¨©§¥¨¨¥¥¥¦©¨

:dfbi dxez ¤

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iying meil inei xeriy

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים .נֹוׂשאי …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ
ÔkLn‰Œ˙‡ eÓÈ˜‰Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ׁשהיּוëּבני , ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶָָ

ּדגלים  ׁשני מּסע להם את ìקֹודמים מקימין היּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדגל  נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן
ּבאים  קהת ּבני ועדין חֹונים, והם יהּודה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמחנה
ּגרׁשֹון  ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאחריהם

קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובני
והּׁשלחן  הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו ְְְְְִִִַַַָָָֻמֹוצאים
הּמקרא  מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָוהּמנֹורה
טרם  – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימּו"

קהת  ּבני ׁשל - ."ּבֹואם" ְְֵֶָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ
נֹוסע  היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה

מאּב ׁשהיה מי וכל לֹו.ּבאחרֹונה, מחזירֹו היה ּדבר ד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא
ב) יּסעּו"(במדבר ּכן יחנּו "ּכאׁשר :î ּכקֹורה ּדאמרי: ואית . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מהּלכין  לכלֿהּמחנת"ðהיּו "מאּסף מן לּה ּומּפיק ,. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

minkg izty

(`k)ëxnFlM ,`Ed xvw `xwn ,WExiR¥¦§¨¨¨§©
mr waC 'Eniwde' F` ,miniwnd 'Eniwde'§¥¦©§¦¦§¥¦¨¥¦
.dlrnl mixMfPd ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦©¦§¨¦§©§¨
cr mizdTd Eniwde xnFl okYi `NW¤Ÿ¦¨¥©§¥¦©§¨¦©
siqFde .ixxnE oFWxb ipA lW m`FA¨¤§¥¥§§¨¦§¦
oniqe ,okFW oprd didWM' xnFl©§¤¨¨¤¨¨¥§¦¨
d`xp did df zlEfAW ,'eke 'dIpgd©£¦¨¤§©¤¨¨¦§¤
zriqp mcFw ErqPW ixxnE oFWxb ipAW¤§¥¥§§¨¦¤¨§¤§¦©
i`e ,mdl d`xPd mFwOA Epg zFpgOd©©£¨©¨©¦§¤¨¤§¦
.'Epgi 'd iR lr' aizM ixdW ,df xWt ¤̀§¨¤¤£¥§¦©¦©£
iM ,m`FA mxh ,'m`FA cr' WxitE¥¥©¨¤¤¨¦
xnFl `N` Fpi` df xn`nA dpEMd©©¨¨§©£¨¤¥¤¨©
FpFkn lr oMWOd did m`FA zrAW¤§¥¨¨¨©¦§¨©§
ilM lke oFx`d skiY FA oiqipkn Eide§¨©§¦¦¥¤¨¨§¨§¥

:WcTdìipaE oFWxb ipA iM ,WExiR ©Ÿ¤¥¦§¥¥§§¥
zriqp mcFw mirqFp Eid ixxn§¨¦¨§¦¤§¦©
dpgn lbC rQIe' aizkC `de .zFpgOd©©£§¨¦§¦©¦©¤¤©£¥
cxEde' aizM KM xg`e 'dcEdi ipa§¥§¨§©©¨§¦§©

lbC rQIe' m"`xd WxiR xaM ,'oMWOd©¦§¨§¨¥¥¨§¥©¦©¤¤
`le ,rFqpl okEdW 'dcEdi ipa dpgn©£¥§¥§¨¤©¦§©§Ÿ
,KxF`A mW WxFtOW FnM ,WOn rqPW¤¨©©¨§¤§¨¨§¤
oFWxb ipaE ixxn ipA Eid oM m`e§¦¥¨§¥§¨¦§¥¥§
mcFw iM ,milbC ipW zdw ipal oincFw§¦¦§¥§¨§¥§¨¦¦¤
E`xW cInE dcEdi dpgn lbC rqPW¤¨©¤¤©£¥§¨¦©¤¨
eipaE oxd` Eqpkp wNYqn oprdW¤¤¨¨¦§©¥¦§§©£Ÿ¨¨
,oFx`d z` DA EQke zkxRd z` EwxtE¥§¤©¨Ÿ¤§¦¨¤¨¨
oMWOd oiwxFR ixxn ipaE oFWxb ipaE§¥¥§§¥§¨¦§¦©¦§¨
ilkE oFx`de ,Erqpe ,zFlbrA miprFhe§£¦¨£¨§¨§§¨¨§¥
micnFr zdw ipA `Vn lW WcwŸ¤¤©¨§¥§¨§¦
rqPW cr zFhFOd lr mipEzpE miQEkn§¦§¦©©©¤¨©
lMd `vnze w"Fce ,oaE`x dpgn lbC¤¤©£¥§¥§§¦§¨©Ÿ

:l"PM x`Fanak dxez §¨©©
(dk)îzWxtA i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§¨¨©

lWe ,gxfOA dcEdi lbC ,xAcOA©¦§¨¤¤§¨©¦§¨§¤
,axrOA mixt` lWe ,mFxCA oaE`x§¥©¨§¤¤§©¦©©£¨
hXRzdl Kixv Kkl ,oFtSA oC lWe§¤¨©¨§¨¨¦§¦§©¥

zFidl Kixve ,milbC ipW agxA§Ÿ©§¥§¨¦§¨¦¦§
xn`C o`nl la` .miAExn oiqFlkF`§¦§¦£¨§©§¨©
df xnFl FpFvx ,oikNdn Eid dxFwM§¨¨§©§¦§©¤
lkl sQ`O'n Dl wiRnE ,df xg ©̀©¤©¥¨¦§©¥§¨
did `l ENit` df WExitl ,'zFpgOd©©£§¥¤£¦Ÿ¨¨
dn sFq`l lFki oiAExn oiqFlkF`§¦§¦¨¤¡©
(haW) `d ,xn`Y m`e .oicA`OX¤§©§¦§¦Ÿ©¨¥¤
xzFiA dAExn did dcEdi lW [dpgn]©£¤¤§¨¨¨§¤§¥
(haWC) ,oC [dpgOn] (haXn)¦¥¤¦©£¥¨§¥¤
mipnW d`n did dcEdi lW [dpgnC]§©£¤¤§¨¨¨¥¨§Ÿ¦
(haWe) ,zF`n rAx`e mitl` dXWe§¦¨£¨¦§©§©¥§¥¤
d`n m` iM Eid `l oC lW [dpgnE]©£¤¤¨Ÿ¨¦¦¥¨
zF`n WWe mitl` draWe miXng£¦¦§¦§¨£¨¦§¥¥

.xAcOA zWxtA aizkcM(dix` xEB)oeiM §¦§¦§¨¨©©¦§¨©§¥¥¨
`EdW ipRn dNgY rqFp did dcEdIW¤§¨¨¨¥©§¦¨¦§¥¤
ipal dpFxg`d driqp Kkitl ,KlOd©¤¤§¦¨§¦¨¨©£¨¦§¥
xg` oiqFlkF`A dAExn didW oc̈¤¨¨§¤§§¦©©

:dcEdið,dazM mipFg Eid oziIpgaE §¨©£¦¨¨¨¦§¥¨
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(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים .נֹוׂשאי …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ
ÔkLn‰Œ˙‡ eÓÈ˜‰Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ׁשהיּוëּבני , ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶָָ

ּדגלים  ׁשני מּסע להם את ìקֹודמים מקימין היּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדגל  נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן
ּבאים  קהת ּבני ועדין חֹונים, והם יהּודה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמחנה
ּגרׁשֹון  ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאחריהם

קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובני
והּׁשלחן  הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו ְְְְְִִִַַַָָָֻמֹוצאים
הּמקרא  מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָוהּמנֹורה
טרם  – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימּו"

קהת  ּבני ׁשל - ."ּבֹואם" ְְֵֶָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ
נֹוסע  היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה

מאּב ׁשהיה מי וכל לֹו.ּבאחרֹונה, מחזירֹו היה ּדבר ד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא
ב) יּסעּו"(במדבר ּכן יחנּו "ּכאׁשר :î ּכקֹורה ּדאמרי: ואית . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מהּלכין  לכלֿהּמחנת"ðהיּו "מאּסף מן לּה ּומּפיק ,. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

minkg izty

(`k)ëxnFlM ,`Ed xvw `xwn ,WExiR¥¦§¨¨¨§©
mr waC 'Eniwde' F` ,miniwnd 'Eniwde'§¥¦©§¦¦§¥¦¨¥¦
.dlrnl mixMfPd ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦©¦§¨¦§©§¨
cr mizdTd Eniwde xnFl okYi `NW¤Ÿ¦¨¥©§¥¦©§¨¦©
siqFde .ixxnE oFWxb ipA lW m`FA¨¤§¥¥§§¨¦§¦
oniqe ,okFW oprd didWM' xnFl©§¤¨¨¤¨¨¥§¦¨
d`xp did df zlEfAW ,'eke 'dIpgd©£¦¨¤§©¤¨¨¦§¤
zriqp mcFw ErqPW ixxnE oFWxb ipAW¤§¥¥§§¨¦¤¨§¤§¦©
i`e ,mdl d`xPd mFwOA Epg zFpgOd©©£¨©¨©¦§¤¨¤§¦
.'Epgi 'd iR lr' aizM ixdW ,df xWt ¤̀§¨¤¤£¥§¦©¦©£
iM ,m`FA mxh ,'m`FA cr' WxitE¥¥©¨¤¤¨¦
xnFl `N` Fpi` df xn`nA dpEMd©©¨¨§©£¨¤¥¤¨©
FpFkn lr oMWOd did m`FA zrAW¤§¥¨¨¨©¦§¨©§
ilM lke oFx`d skiY FA oiqipkn Eide§¨©§¦¦¥¤¨¨§¨§¥

:WcTdìipaE oFWxb ipA iM ,WExiR ©Ÿ¤¥¦§¥¥§§¥
zriqp mcFw mirqFp Eid ixxn§¨¦¨§¦¤§¦©
dpgn lbC rQIe' aizkC `de .zFpgOd©©£§¨¦§¦©¦©¤¤©£¥
cxEde' aizM KM xg`e 'dcEdi ipa§¥§¨§©©¨§¦§©

lbC rQIe' m"`xd WxiR xaM ,'oMWOd©¦§¨§¨¥¥¨§¥©¦©¤¤
`le ,rFqpl okEdW 'dcEdi ipa dpgn©£¥§¥§¨¤©¦§©§Ÿ
,KxF`A mW WxFtOW FnM ,WOn rqPW¤¨©©¨§¤§¨¨§¤
oFWxb ipaE ixxn ipA Eid oM m`e§¦¥¨§¥§¨¦§¥¥§
mcFw iM ,milbC ipW zdw ipal oincFw§¦¦§¥§¨§¥§¨¦¦¤
E`xW cInE dcEdi dpgn lbC rqPW¤¨©¤¤©£¥§¨¦©¤¨
eipaE oxd` Eqpkp wNYqn oprdW¤¤¨¨¦§©¥¦§§©£Ÿ¨¨
,oFx`d z` DA EQke zkxRd z` EwxtE¥§¤©¨Ÿ¤§¦¨¤¨¨
oMWOd oiwxFR ixxn ipaE oFWxb ipaE§¥¥§§¥§¨¦§¦©¦§¨
ilkE oFx`de ,Erqpe ,zFlbrA miprFhe§£¦¨£¨§¨§§¨¨§¥
micnFr zdw ipA `Vn lW WcwŸ¤¤©¨§¥§¨§¦
rqPW cr zFhFOd lr mipEzpE miQEkn§¦§¦©©©¤¨©
lMd `vnze w"Fce ,oaE`x dpgn lbC¤¤©£¥§¥§§¦§¨©Ÿ

:l"PM x`Fanak dxez §¨©©
(dk)îzWxtA i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§¨¨©

lWe ,gxfOA dcEdi lbC ,xAcOA©¦§¨¤¤§¨©¦§¨§¤
,axrOA mixt` lWe ,mFxCA oaE`x§¥©¨§¤¤§©¦©©£¨
hXRzdl Kixv Kkl ,oFtSA oC lWe§¤¨©¨§¨¨¦§¦§©¥

zFidl Kixve ,milbC ipW agxA§Ÿ©§¥§¨¦§¨¦¦§
xn`C o`nl la` .miAExn oiqFlkF`§¦§¦£¨§©§¨©
df xnFl FpFvx ,oikNdn Eid dxFwM§¨¨§©§¦§©¤
lkl sQ`O'n Dl wiRnE ,df xg ©̀©¤©¥¨¦§©¥§¨
did `l ENit` df WExitl ,'zFpgOd©©£§¥¤£¦Ÿ¨¨
dn sFq`l lFki oiAExn oiqFlkF`§¦§¦¨¤¡©
(haW) `d ,xn`Y m`e .oicA`OX¤§©§¦§¦Ÿ©¨¥¤
xzFiA dAExn did dcEdi lW [dpgn]©£¤¤§¨¨¨§¤§¥
(haWC) ,oC [dpgOn] (haXn)¦¥¤¦©£¥¨§¥¤
mipnW d`n did dcEdi lW [dpgnC]§©£¤¤§¨¨¨¥¨§Ÿ¦
(haWe) ,zF`n rAx`e mitl` dXWe§¦¨£¨¦§©§©¥§¥¤
d`n m` iM Eid `l oC lW [dpgnE]©£¤¤¨Ÿ¨¦¦¥¨
zF`n WWe mitl` draWe miXng£¦¦§¦§¨£¨¦§¥¥

.xAcOA zWxtA aizkcM(dix` xEB)oeiM §¦§¦§¨¨©©¦§¨©§¥¥¨
`EdW ipRn dNgY rqFp did dcEdIW¤§¨¨¨¥©§¦¨¦§¥¤
ipal dpFxg`d driqp Kkitl ,KlOd©¤¤§¦¨§¦¨¨©£¨¦§¥
xg` oiqFlkF`A dAExn didW oc̈¤¨¨§¤§§¦©©

:dcEdið,dazM mipFg Eid oziIpgaE §¨©£¦¨¨¨¦§¥¨



jzelrdaנו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ּמאּבד ׁשהיה מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל לֹו".מהאמרּו ּׁשּנֹותנים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

א לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹּכלֹומר:
הּוא  עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבגלל

עלּול  לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאּבד
ּבחינת  ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; אּבּוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָלהיֹות
אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרגל

יׂשראל. ּבני ְְְִֵֵָָלכל

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ זהñ מסעיהם ההּוא ∑eÚqiÂ.סדר .נסעּוòּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי) הּואôׁשּנאמר ד)יתרֹו, "מּבני (שופטים : …»ְְֱִִֵֶֶַ
ּתלמּודֿלֹומר ּומה מׁשה". חֹותן ב)חבב :(שמות ְֵֶַַַָֹֹ

ׁשהּתינֹוקֹות  מלּמד, אביהן"? אלֿרעּואל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ"וּתבאנה
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי לֹו:קֹורין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשםיתר  על על – – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וכּו' הּתֹורה את ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשחּבב eÁ‡ ÌÈÚÒ∑ ְִֵֶֶַָ…¿ƒ¬«¿∆«»

ימים (ספרי) ׁשלׁשה עד – ׁשּבמּסע öמּיד לארץ; נכנסין אנּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
אּלא  יׂשראל, לארץ להּכנס עלֿמנת נסעּו הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזה
עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני ּבּמתאֹוננים. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחטאּו
ׁשהּוא  ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין ÷עּמהם? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.נכנס  ְִָ

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

minkg izty

,xn`Y m`e .xAcOA zWxtA aizkcM§¦§¦§¨¨©©¦§¨§¦Ÿ©
K`id ,oikNdn Eid dxFwM xn`C o`nl§©§¨©§¨¨§©§¦¥¨
Wie ,'ErQi oM Epgi xW`M' Wxtn§¨¥©£¤©£¥¦¨§¥
lre FlbC lr Wi` 'Epgi xW`M' ,xnFl©©£¤©£¦©¦§§©
ipA Epge' aizkE ,'ErQi oM' ,Edpgn©£¥¥¦¨§¦§¨§¥
lr Wi`e Edpgn lr Wi` l`xUi¦§¨¥¦©©£¥§¦©

:iz`vn .'FlbCek dxez ¦§¨¨¦
(gk)ñ'irqn dN`'C ,Dil dWwC§¨¤¥§¥¤©§¥

EpgW zFnFwOd Wxtl dvFxW rnWn©§©¤¤§¨¥©§¤¨
,df Wxtn `l `kde ,mdn Erqpe mÄ§¨§¥¤§¨¨Ÿ§¨¥¤
lre .Wxtn 'irqn dN`'A oOwl `N ¤̀¨§©¨§¥¤©§¥§¨¥§©
FpFvx ,'mdirqn xcq df' WxiR df¤¥¥¤¥¤©§¥¤§
xcq df FWExiR 'irqn dN`'C xnFl©§¥¤©§¥¥¤¥¤
oFW`x in mirqFp Eid K`id mdirqn©§¥¤¥¨¨§¦¦¦

:oFxg` inEòzEwNYqd mFiA ,xnFlM ¦©£§©§¦§©§
KlFd oprdW oeiM `niY `lC .oprd¤¨¨§Ÿ¥¨¥¨¤¤¨¨¥
mdl xEzl mini dWlW mdiptl¦§¥¤§¨¨¦¨¨¤
,df ixg`W mFIA Erqp i`CeA dgEpn§¨§©©¨§©¤©£¥¤

,WxiR m"`xde .cIn Wxtn ikd mEXn¦¨¦§¨¥¦¨§¨§¥¥¥
ipXd WcgA WExiR ,Erqp `Edd mFIA©©¨§¥©Ÿ¤©¥¦
l`xUi ipa ErqIe' la` ,FA mixUrA§¤§¦£¨©¦§§¥¦§¨¥
ErqIe FWExiR lirlC 'mdirqnl§©§¥¤¦§¥¥©¦§
rQnl WxFtnd hRWOM©¦§¨©§¨§©©

:mdilbChk dxez ¦§¥¤
(hk)ô'dWn ozFg'W ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¤¥¤

`xTA WxFtn oi` `xwA aEzMW¤¨¦§¨¥§¨©§¨
F` ,l`Erx` i`w i` ,i`w `iId ©̀©¨¨¥¦¨¥©§¥
aaFg` i`wC uxznE .FpA aaFg ©̀¨§§¨¥§¨¥©¨
.'ebe ipAn xn`PW FnM ,Fxzi `EdW¤¦§§¤¤¡©¦§¥
df WxiR xaM `de ,miWwn Wie .m"`x§¥§¥©§¦§¨§¨¥¥¤
dOl ,dWw cFre .Fxzi rnWIe zWxtA§¨¨©©¦§©¦§§¨¤¨¨
.'eke 'Fl Eid zFnW dAxde' xiMfdl Fl§©§¦§©§¥¥¨
aizkC i"Wxl dWwC mEXn xnFl Wie§¥©¦§¨¤§©¦¦§¦
i` ,KWtP dOn ,'ebe 'l`Erx oA aaFg'¨¤§¥¦©©§¨¦
m` ,eia` `Ed l`ErxE Fxzi `Ed aaFg¨¦§§¥¨¦¦
aaFg i`e ,FnW l`Erx e`l Fxzi oM¥¦§©§¥§§¦¨

oM m` ,l`Erx `EdW Fxzi lW FpA `Ed§¤¦§¤§¥¦¥
Epivn K`id oM m`e ,FnW aaFg e`l©¨§§¦¥¥¨¨¦
uxzn Kkl .Fl E`xwp zFnW draXW¤¦§¨¥¦§§§¨§¨¥
mB `xwp `Ede ,Fxzi `Ed aaFg i"Wx©¦¨¦§§¦§¨©
did FxzIW DnzY l`e ,l`Erx oM¥§¥§©¦§©¤¦§¨¨
FnW `xwp iOp eia`e l`Erx FnW§§¥§¨¦©¦¦§¨§
FNW mvrd mW did eia` iAbC ,l`Erx§¥§©¥¨¦¨¨¥¨¤¤¤
eiUrn mW lr Fxzi iwER`l ,l`Erx§¥§©¥¦§©¥©£¨
:l`l rx dUrPW ,l`Erx `xwp¦§¨§¥¤©£¨¥©¨¥

ö,'Epgp` miklFd' aizM `lCn¦§¨§¦§¦£©§
rQnA rnWn ,'mirqFp' aizkCnE¦¦§¦§¦©§©§©¨
`de .mippF`zOA E`hgW wx ,dpFW`x¦¨©¤¨§©¦§§¦§¨
,'eke mini dWlW cr i"Wx WxitC§¥¥©¦©§¨¨¦
ErqIe' Ff dWxtA aizkCn FzgkFd¨¨¦¦§¦§¨¨¨©¦§

:'mini zWlW KxC 'd xdn÷m`e ¥©¤¤§¤¨¦§¦
zFnW zWxtA i"Wx WxiR `de ,xn`YŸ©§¨¥¥©¦§¨¨©§
oi` ip` ,gFlWl dvxYW xg` ciA§©©¥¤¦§¤¦§©£¦¥
ml`FB zFidle ux`l mqipkdl itFq¦§©§¦¨¨¨¤§¦§£¨
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(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) אם נכסי, ּבׁשביל מׁשּפחּתי øאם .ּבׁשביל ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְֵֶַָָָָ
מחּבה  יתרֹו נתּגּיר לא יאמרּו: היה ùׁשּלא סבּור ; ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ

להם  ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק לּגרים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
לֹו והל הּניחם e˙Á.חלק, zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk ְִִֵֶַָָƒ«≈»«¿»¬…≈

¯a„na∑ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל נאה ּכי «ƒ¿»ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ּבּמדּבר, .חנֹותנּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ

zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ּכמֹו ידעּת, אׁשר על (בראשית ּכמֹו: ƒ«≈»«¿»ְְְֲֶַַָָ

בני"לח) לׁשלה לאֿנתּתיה "ּכיֿעלּֿכן יח): :(שם ְְְִִִֵֵַַָָֹ
עברּתם" יט)"ּכיֿעלּֿכן ּבאּו"(שם עלּֿכן "ּכי לג): :(שם ְֲִִֵֵֶַַַָ

"פני ראיתי עלּֿכן ÌÈÈÚÏ."ּכי el ˙ÈÈ‰Â∑ לׁשֹון ִִִֵֶַָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְ
עתיד úעבר  לׁשֹון אחר, ּדבר ּכתרּגּומֹו. ,à: ּדבר ּכל ְְְִֵַַָָָָָָָָ

ּדבר  עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ׁשּיתעּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָודבר
ׁשּנאמר עינינּו, ּכגלּגל עלינּו חביב ׁשּתהא (דברים אחר: ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אתֿהּגר"י) "ואהבּתם :. ְֲֵֶֶַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ִֵַָ
היה  הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו?

מאֹות áּדׁשנּה חמׁש על אּמה מאֹות חמׁש יריחֹו ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֻ
ּבית  ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּמה,

נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּמקּדׁש
חתן  קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלבני

וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו א)מ ׁשה .(שופטים ְְִִֵֶַָָֹ

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

minkg izty

rcFi did dWOW DPin rnW ,cizrl¤¨¦§©¦¨¤¤¨¨¥©
rci i`CeC xnFl Wie .dxfB dxfbPW¤¦§§¨§¥¨§¥©§©©¨©
didie ux`l mqipki `l `EdW dWn¤¤Ÿ©§¦¥¨¨¤§¦§¤
mFwn lMn la` ,mdilr `iUpe W`xŸ§¨¦£¥¤£¨¦¨¨
sFqaC ,dWw la` .mdn cg`M qpMi¦¨¥§¤¨¥¤£¨¨¤¦§
iEUrd i"Wx WxiR zFnW zWxR̈¨©§¥¥©¦¤¨
draWl iEUrd `le d`xY drxtl§©§Ÿ¦§¤§Ÿ¤¨§¦§¨
,ux`d l` m`ia`WM zFOE` ikln©§¥§¤£¦¥¤¨¨¤
i"Wx hwp Kkl .llM qpMi `NW rnWn©§©¤Ÿ¦¨¥§¨§¨¨©©¦
hwp `le ,qpkp `EdW xEaqM `kd̈¨§¨¤¦§¨§Ÿ¨©
`l `EdW rci `dC ,mqipki `EdW¤©§¦¥§¨¨©¤Ÿ
i"Wx WxiR zTg zWxtA mbe .mqipki©§¦¥§©§¨¨©ª©¥¥©¦
ux`l miqpkp Eid dfA E`hg `lnl`W¤¦§¨¥¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨¤
m`e .l`xUi z` oiqipkn Eid hwp `le§Ÿ¨©¨©§¦¦¤¦§¨¥§¦
zWxtA i"Wx WxiR `de ,xn`YŸ©§¨¥¥©¦§¨¨©

`NW dWn `Apzp 'Fn`iaY' ,gNWA§©©§¦¥¦§©¥¤¤Ÿ
ENit`W rnWn ,l`xUi ux`l qpMi¦¨¥§¤¤¦§¨¥©§©¤£¦
`kde ,ux`A l`xUIn cg`M qpMi `lŸ¦¨¥§¤¨¦¦§¨¥¨¨¤§¨¨
Wie .qpkp `EdW xEaqM i"Wx WxiR¥¥©¦§¨¤¦§¨§¥

:`AP dn rci `le `ApC xnFll dxez ©§¦¨§Ÿ¨©©¦¨
(l)ø.minrR iYW 'l`' 'l`' aizkCn¦¦§¦¤¤§¥§¨¦

il WIW iqkp liaWA m` ,xnFl FpFvx§©¦¦§¦§¨©¤¥¦
liaWA m` ,xFMn`e Kl` ,dlgp mẄ©£¨¥¥§¤§¦¦§¦
KlIe' EpivncM ,mxiIbl icM ,iYgRWn¦§©§¦§¥§©§¨¦§¨¦©¥¤
ipA z` xiIbl i"Wx WxitC 'Fvx` l ¤̀©§§¥¥©¦§©¥¤§¥
mdl xFfgl did FYrC la` .FYgRWn¦§©§£¨©§¨¨©£¨¤
EpxFn mWA iz`vn .mW xEcl `le§Ÿ¨¨¨¨¦§¥¥

:b`xRn mdxa` iAx axd`l dxez ¨©©¦©§¨¨¦§¨
(`l)ùEPOn WTiA dOl ,Dil dWwC§¨¤¥¨¨¦¥¦¤

`Ed dkildd `lde ,FOr KlIW¤¥¥¦©£Ÿ©£¦¨

daFHA dvFx Fpi`W xg`nE ,FzaFhl§¨¥©©¤¥¤©¨
`NW icM ,WxiR df lre .EdEgiPi©¦§©¤¥¥§¥¤Ÿ

:'eke Exn`iúd`xW lr ,xnFl FpFvx Ÿ§§©©¤¨¨
KExA WFcTd dUrX dn zFxEabE miQp¦¦§©¤¨¨©¨¨
Epl ziide' xn`w ikde ,l`xUil `Ed§¦§¨¥§¨¦¨¨©§¨¦¨¨
:LipirA lMd zi`xW xnFlM ,'mipirl̈¥©¦§©¤¨¦¨©Ÿ§¥¤

àokl ,'Epl' zNn dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤¦©¨¨¥
xg` xaC itlE .'ek xg` xaC WxiR¥¥¨¨©¥§¦¨¨©¥
xi`OW ,mdipiA dpikXdW oeiM ,dWẅ¤¥¨¤©§¦¨¥¥¤¤¥¦
.Fxzil mdl dnE ,dWn ici lr mdipir¥¥¤©§¥¤©¨¤§¦§
mrhlE .'eke xg` xaC WxiR okle§¨¥¥¥¨¨©¥§©©
xninl Dil dedC dWw cEgl oFxg ©̀£§¨¤©£¨¥§¥©
lkl Kixv okl .'mipirM Epl ziide'§¨¦¨¨§¥©¦¨¥¨¦§Ÿ

:minrHdal dxez ©§¨¦
(al)á:dpnW rwxw - DpWCbl dxez ¨§¨©§©§¥¨



jzelrdaנח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְֲִֶַַָָֹ

אחד  להכניסם âּביֹום חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  C¯c.לארץ Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈ƒ¿≈∆∆∆

ÌÈÓÈ ˙LÏL∑(יד ב"ב עּמהם (ספרי. הּיֹוצא הארֹון ãזה ¿…∆»ƒִֵֶֶַָָָ
לפניהם  ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻלּמלחמה

חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְֲִִִָָ
למעלה  ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבעה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמסעיהם:

לפניהם  ואחד למּטה הּגבּהäואחד את מנמי , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נחׁשים  והֹורג הּנמּו את ÔÓ.ועקרּבים ּומגּביּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָƒ
‰Án‰∑ חנּיתן .מּמקֹום ««¬∆ְֲִִָָ

ß oeiq 'k iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑ מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְִִִָָָָָ
מקֹומֹו זה ׁשאין לֹומר ּכאן?åּומּלאחריו, נכּתב ולּמה ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּפרענּות  ּבין להפסיק ּכדאיתא æּכדי וכּו', לפרענּות ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻ
הּקדׁש' ּכתבי קטז)ּב'כל ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ ׁשהיה לפי ְְִֵֶַָֹ»ְִֶָָ

אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדים
יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן בויקהל)עמד .(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

EÈ·È‡ eˆÙÈÂ∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑אּלּו ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ֵ
הּׂשֹונא EÈ‡NÓ.הרֹודפים  ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ְִָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
פג) ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" :עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְִֵֶַַַָֹ

סֹוד" .יערימּו ֲִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 cenr bk jxk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים ׁשּבחּמׁשנאמר הרי אֹויביו". ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מי  – ּוברׁש"י  אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם ְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר
ׁשל  הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאמר

למּטה  הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ"יפּוצּו
העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ׁשם ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיֹותר,

ּפהּובּתֹורה עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 cenr bk jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

:מּפני מׂשנאי ְְְִֶֶַָָֻֽוינסּו
את  ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׁשֹונאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאּלּו

העֹולם  והיה ׁשאמר ובפרש"י)מי לה. (י, ְִֶַָָָָָ

ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָיׁש
ּדקאי  ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי"ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׂשֹונאי ?הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא על ְֵַַָָ

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

minkg izty

(bl)â'mini zWlW KxC' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¤§¤¨¦
:il dOlãrqFPd oFx`d df ,WExiR ¨¨¦¥¤¨¨©¥©

,dnglOl mdOr `vFId `Ed ,mdiptl¦§¥¤©¥¦¨¤©¦§¨¨
mcFw mFlXd eilr EpiAx dWn F`UrW¤£¨¤©¥¨¨©¨¤
oFx`d Fpi`e ,zFIpW zFgENd cixFdW¤¦©§¦§¥¨¨
.mixERiM mFi xg` l`lvA dUrW¤¨¨§©§¥©©¦¦
FzF`n zFIpW zFgENd E`ivFdW xg`e§©©¤¦©§¦¥
,l`lvA dUrW oFx`A EnUEde oFx`̈§§¨¨¤¨¨§©§¥
Ex`Wp f` ,zFgENd ixaW FA EnUEd§¦§¥©¨¦§£
,dnglOl mdOr `vFi did `Ede ,FA§¨¨¥¦¨¤©¦§¨¨
oFx`d la` ,mdiptl rqFPd `Ede§©¥©¦§¥¤£¨¨¨
KFzA `Ed zFIpW zFgENd FA EidW¤¨©§¦§
z`fA aizkcM ,rqFp did zFpgOd©©£¨¨¥©§¦§¦§Ÿ

:dWxRdcl dxez ©¨¨¨
(cl)ä,ixtQA dpFn mippr draXde§©¦§¨£¨¦¤©¦§¥

,'cnFr Lppre' ,'mdilr 'd opre'©£©£¥¤©£¨§¥
Kix`daE' ,'KlFd dY` opr cEOraE'§©¨¨©¨¥§©£¦
dlri `l m`e' ,'oprd zFlrdaE' ,'oprd¤¨¨§¥¨¤¨¨§¦Ÿ©£¤
mNke ,'oMWOd lr 'd opr iM' ,'oprd¤¨¨¦£©©©¦§¨§ª¨
l`xUi ipA ziIpgaE rQnA mikiIW©¨¦§©©©£¦©§¥¦§¨¥

(awri zlgpaE dix` xEbA oiIre):dl dxez §©¥§©§¥§©£©©£Ÿ

(dl)åzWxtA lirl ,FnFwn okide§¥¨§§¥§¨¨©
aizkC ,zFrQOaE milbCA ipiq xAcnA§¦§©¦©©§¨¦©©¨¦§¦
,'ebe 'mIeld dpgn crFn ld` rqpe'§¨©Ÿ¤¥©£¥©§¦¦
KklE ,azMdl iE`x did df wEqR xg`e§©©¨¤¨¨¨§¦¨¥§¨
o"ipEPd `Ed KExA WFcTd dUr̈¨©¨¨©¦

cr o`Mn xnFl FpFvx ,zFIpniql§¦¨¦§©¦¨©
diE`x dzid rxtnl miXng dWxRd©¨¨¨£¦¦§©§¥©¨§¨§¨
xnFl ,o"ipEPd Ktd KklE .azMdl§¦¨¥§¨¨©©¦©
,dlrnlE miXng dWxtA FnFwOW¤§§¨¨¨£¦¦§©§¨

:dHnlE miXng dWxtA `leæm`e §Ÿ§¨¨¨£¦¦§©¨§¦
idie' dpFxg` zEprxER `nlWA ,xn`YŸ©¦§¨¨§¨©£¨©§¦
zEprxER `N` ,'mippF`znM mrd̈¨§¦§§¦¤¨§¨
aizkC ,xnFl Wie .`id dn dpFW`x¦¨©¦§¥©¦§¦
Dil ded ,''d xdn ErqIe' DiPin lirl§¥¦¥©¦§¥©£¨¥
`N` ,'midl` xdn ErqIe' xninl§¥©©¦§¥©¡Ÿ¦¤¨
mB `Ede ,xtQd ziAn gxFAd wFpizM§¦©¥©¦¥©¥¤§©

:'dn ExQW ,zEprxER oMel dxez ¥§¨¤¨¥

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻויׁש

ּב ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאמין ּכלל מאמין אינֹו אם ּכי ּקדֹוׁש־, ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשמאמין ּברּו־הּוא  ועל־ּכרח אֹותֹו? ׁשּיׂשנא אפׁשר אי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּב .ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוא ַָָ
ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  ׁשאמר ּוב"מי ּבּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס־וׁשלֹום,

מ  מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל מּמילא יֹודע ּקּב"ה,ה העֹולם", ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

?להׁשם־יתּבר חס־וׁשלֹום ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי
הּקּב"ה  ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכן
על  ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו,
מי  את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׂשֹונאי

וק"ל. העֹולם". והיה ְְֶַַָָָָָׁשאמר
לא  מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות', ּב'לּקּוטי הּדברים ּבמקֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ועּין

זה) ׁשּלפני "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן .פירש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו (ישעיה מנחם »ְְְְְְִֵֵַַַ
ּתּוׁשעּון"ל) ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈

מּׁשני  ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּגיד,
רבבֹות çאלפים  .ּוׁשּתי ְְֲִֵָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי) אּלא "העם" אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒֵֶָָָ

אֹומרèרׁשעים  הּוא וכן יז), לעם (שמות אעׂשה "מה : ְְֱִֵֵֶֶָָָָ
ואֹומר יג)הּזה". ּוכׁשהם (ירמיה הּזה". הרע "העם : ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  "עּמי", קרּואים: ה)éּכׁשרים, את (שמות "ׁשּלח : ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַ
ו)עּמי" ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑ ְִִִִֶַַָ¿ƒ¿…¿ƒ

עלילה  מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא 'מתאֹוננים' ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָאין
ּבׁשמׁשֹון  אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹהאי

יד) הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ְֲִֵַָֹ«¿»¿≈

ׁשּתבֹוא  ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּתֹואנה
לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבּדרëּבאזניו ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ימים, ׁשלׁשה ÁiÂ¯.הּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ«

Bt‡∑ לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי אני «ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
‰Án‰.מּיד  ‰ˆ˜a∑אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם ּבּמקצין ִָƒ¿≈««¬∆ְְְִִֵֶֶַָֻ

ּבּקצינים  אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָערב
.ּובּגדֹולים ìׁשּבהם  ְִֶֶַָ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
אֹוהבֹוîּבׂשרֿודם  אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר אביו Ú˜LzÂ.ׁשל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«

L‡‰∑(שם) לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה – .הרּוחֹות ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

minkg izty

(el)çxnFl FpFvx 'mitl`'e 'zFaax'W¤§¨©£¨¦§©
,ok `l m`C .mitl` ipWE zFaax ipW§¥§¨§¥£¨¦§¦Ÿ¥
'd daEW' `N` xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¤¨¨
lkA daax mzq iM ,'l`xUi zFaax¦§¦§¨¥¦§¨§¨¨§¨
`vnY `le ,mitl` zxUr `Ed mFwn̈£¤¤£¨¦§Ÿ¦§¨
xg` aEzMd xiMfIW mFwn mEWA§¨¤©§¦©¨©©

:mitl`d mW daaxd` dxez ¨§¨¨¥¨£¨¦
`i(`)èEpivn `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ¨¦

lk EprIe' xn`PW ,miwiCv mdW 'mrd'¨¨¤¥©¦¦¤¤¡©©©£¨
'd xAC xW` lM Exn`Ie eCgi mrd̈¨©§¨©Ÿ§Ÿ£¤¦¤
`l mirWx mdWM ,xnFl Wie .'dUrp©£¤§¥©§¤¥§¨¦Ÿ

:'mrd' `N` xg` mW mdl `xwpém`e ¦§¨¨¤¥©¥¤¨¨¨§¦

odWM 'iOr' Epivn `lde ,xn`YŸ©©£Ÿ¨¦©¦§¤¥
,'opFAzd `l iOre' xn`PW ,mirWx§¨¦¤¤¡©§©¦Ÿ¦§¨
mcFw EidW ,FWExiR ikdC xnFl Wie§¥©§¨¦¥¤¨¤
:iz`vn .opFAzd `l dYre ,iOr okl̈¥©¦§©¨Ÿ¦§¨¨¨¦

ë:Epgxh ,Ephalì`de ,xn`Y m`e ¨©§¨©§§¦Ÿ©§¨
`N` 'mrd' oi` lirl i"Wx WxiR¥¥©¦§¥¥¨¨¤¨
mipivTA i"Wx WxiR `kde ,mirWx§¨¦§¨¨¥¥©¦©§¦¦
,FWExiR ikdC xnFl oi`e .milFcBaE©§¦§¥©§¨¦¥
milFcBaE mipivTA `kd xn`PX dnC§©¤¤¡©¨¨©§¦¦©§¦
mirWxAW mixiWrd xnFl FpFvx§©¨£¦¦¤¨§¨¦
i"Wx WxiR oOwl `dC ,milFcB E`xwp¦§§§¦§¨§©¨¥¥©¦
'ek Eid okid mipFW`xd mipwGde§©§¥¦¨¦¦¥¨¨

rnWn ,Ezn dxraY W`A `N` uxznE§¨¥¤¨§¥©§¥¨¥©§©
ozF`e ,mixvnAW mipwGd Eid mdC§¥¨©§¥¦¤§¦§©¦§¨
Wie .xFCd ilFcbE miwiCv md mipwf§¥¦¥©¦¦§¥©§¥
'ebe mrd idie' aEzMX dn i`CeC ,xnFl©§©©©¤¨©§¦¨¨
lr ,mirWx` i`w ''d W` mA xraYe©¦§©¨¥¨¥©§¨¦©
mdA dxrAWkE ,lirl aEzMW mrd̈¨¤¨§¥§¤¨£¨¨¤
,mippF`zn iYlAA oM mB dxrA W ¥̀¨£¨©¥©¦§¦¦§§¦
'dpgOd dvwA lk`Ye' aEzMX dnE©¤¨©Ÿ©¦§¥©©£¤
lre ,odAW milFcBaE mipivTA ixiin©§¥©§¦¦©§¦¤¨¤§©
W`A oOwl i"Wx WxiR miwiCv ozF`¨©¦¦¥¥©¦§©¨§¥

:Ezn dxraYa dxez ©§¥¨¥
(a)î''d l` EwrvIe' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§£¤



נט jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻויׁש

ּב ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאמין ּכלל מאמין אינֹו אם ּכי ּקדֹוׁש־, ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשמאמין ּברּו־הּוא  ועל־ּכרח אֹותֹו? ׁשּיׂשנא אפׁשר אי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּב .ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוא ַָָ
ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  ׁשאמר ּוב"מי ּבּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס־וׁשלֹום,

מ  מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל מּמילא יֹודע ּקּב"ה,ה העֹולם", ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

?להׁשם־יתּבר חס־וׁשלֹום ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי
הּקּב"ה  ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכן
על  ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו,
מי  את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׂשֹונאי

וק"ל. העֹולם". והיה ְְֶַַָָָָָׁשאמר
לא  מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות', ּב'לּקּוטי הּדברים ּבמקֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ועּין

זה) ׁשּלפני "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן .פירש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו (ישעיה מנחם »ְְְְְְִֵֵַַַ
ּתּוׁשעּון"ל) ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈

מּׁשני  ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּגיד,
רבבֹות çאלפים  .ּוׁשּתי ְְֲִֵָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי) אּלא "העם" אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒֵֶָָָ

אֹומרèרׁשעים  הּוא וכן יז), לעם (שמות אעׂשה "מה : ְְֱִֵֵֶֶָָָָ
ואֹומר יג)הּזה". ּוכׁשהם (ירמיה הּזה". הרע "העם : ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  "עּמי", קרּואים: ה)éּכׁשרים, את (שמות "ׁשּלח : ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַ
ו)עּמי" ל"(מיכה מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑ ְִִִִֶַַָ¿ƒ¿…¿ƒ

עלילה  מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא 'מתאֹוננים' ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָאין
ּבׁשמׁשֹון  אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי לפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֹהאי

יד) הּואֿמבּקׁש"(שופטים תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ְֲִֵַָֹ«¿»¿≈

ׁשּתבֹוא  ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּתֹואנה
לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ויקניט. ּבּדרëּבאזניו ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻ
"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ימים, ׁשלׁשה ÁiÂ¯.הּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ«

Bt‡∑ לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, מתּכּון הייתי אני «ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
‰Án‰.מּיד  ‰ˆ˜a∑אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם ּבּמקצין ִָƒ¿≈««¬∆ְְְִִֵֶֶַָֻ

ּבּקצינים  אֹומר: מנסיא ּבן ׁשמעֹון רּבי רב. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָערב
.ּובּגדֹולים ìׁשּבהם  ְִֶֶַָ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
אֹוהבֹוîּבׂשרֿודם  אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר אביו Ú˜LzÂ.ׁשל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«

L‡‰∑(שם) לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה – .הרּוחֹות ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

minkg izty

(el)çxnFl FpFvx 'mitl`'e 'zFaax'W¤§¨©£¨¦§©
,ok `l m`C .mitl` ipWE zFaax ipW§¥§¨§¥£¨¦§¦Ÿ¥
'd daEW' `N` xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¤¨¨
lkA daax mzq iM ,'l`xUi zFaax¦§¦§¨¥¦§¨§¨¨§¨
`vnY `le ,mitl` zxUr `Ed mFwn̈£¤¤£¨¦§Ÿ¦§¨
xg` aEzMd xiMfIW mFwn mEWA§¨¤©§¦©¨©©

:mitl`d mW daaxd` dxez ¨§¨¨¥¨£¨¦
`i(`)èEpivn `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ¨¦

lk EprIe' xn`PW ,miwiCv mdW 'mrd'¨¨¤¥©¦¦¤¤¡©©©£¨
'd xAC xW` lM Exn`Ie eCgi mrd̈¨©§¨©Ÿ§Ÿ£¤¦¤
`l mirWx mdWM ,xnFl Wie .'dUrp©£¤§¥©§¤¥§¨¦Ÿ

:'mrd' `N` xg` mW mdl `xwpém`e ¦§¨¨¤¥©¥¤¨¨¨§¦

odWM 'iOr' Epivn `lde ,xn`YŸ©©£Ÿ¨¦©¦§¤¥
,'opFAzd `l iOre' xn`PW ,mirWx§¨¦¤¤¡©§©¦Ÿ¦§¨
mcFw EidW ,FWExiR ikdC xnFl Wie§¥©§¨¦¥¤¨¤
:iz`vn .opFAzd `l dYre ,iOr okl̈¥©¦§©¨Ÿ¦§¨¨¨¦

ë:Epgxh ,Ephalì`de ,xn`Y m`e ¨©§¨©§§¦Ÿ©§¨
`N` 'mrd' oi` lirl i"Wx WxiR¥¥©¦§¥¥¨¨¤¨
mipivTA i"Wx WxiR `kde ,mirWx§¨¦§¨¨¥¥©¦©§¦¦
,FWExiR ikdC xnFl oi`e .milFcBaE©§¦§¥©§¨¦¥
milFcBaE mipivTA `kd xn`PX dnC§©¤¤¡©¨¨©§¦¦©§¦
mirWxAW mixiWrd xnFl FpFvx§©¨£¦¦¤¨§¨¦
i"Wx WxiR oOwl `dC ,milFcB E`xwp¦§§§¦§¨§©¨¥¥©¦
'ek Eid okid mipFW`xd mipwGde§©§¥¦¨¦¦¥¨¨

rnWn ,Ezn dxraY W`A `N` uxznE§¨¥¤¨§¥©§¥¨¥©§©
ozF`e ,mixvnAW mipwGd Eid mdC§¥¨©§¥¦¤§¦§©¦§¨
Wie .xFCd ilFcbE miwiCv md mipwf§¥¦¥©¦¦§¥©§¥
'ebe mrd idie' aEzMX dn i`CeC ,xnFl©§©©©¤¨©§¦¨¨
lr ,mirWx` i`w ''d W` mA xraYe©¦§©¨¥¨¥©§¨¦©
mdA dxrAWkE ,lirl aEzMW mrd̈¨¤¨§¥§¤¨£¨¨¤
,mippF`zn iYlAA oM mB dxrA W ¥̀¨£¨©¥©¦§¦¦§§¦
'dpgOd dvwA lk`Ye' aEzMX dnE©¤¨©Ÿ©¦§¥©©£¤
lre ,odAW milFcBaE mipivTA ixiin©§¥©§¦¦©§¦¤¨¤§©
W`A oOwl i"Wx WxiR miwiCv ozF`¨©¦¦¥¥©¦§©¨§¥

:Ezn dxraYa dxez ©§¥¨¥
(a)î''d l` EwrvIe' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§£¤



jzelrdaס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ עליהם ׁשּנאספּו רב ערב אּלּו ¿»«¿Àְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַ
מּמצרים  יׂשראל (שם)∑e·LiÂ.ּבצאתם ּבני וּיבּכּוðּגם ְְִִִֵַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ

Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑?ּבׂשר להם היה לא וכי ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְִֶָָָָָֹ
נאמר ּכבר יב)והלא אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבכניסתם  והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר ְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹֹֹוצאן
נאמר לב)לארץ ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא .וגֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ ּתאמר אם ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ִַֹ

והל  חּנם, ּדגים להם נֹותנים נאמר ׁשּמצריים ּכבר א ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה) היּו(שמות לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן "ותבן :ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

להם  נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם חּנם?ñנֹותנים ְְִִִִִֶֶָָָָָָ
חּנם  "חּנם"? אֹומר הּמצֹותòּומהּו ‡˙.(ספרי)מן ְִִִִֵַַָָ≈

ÌÈ‡Mw‰∑ מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי אמר «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם מּפני מאּלּו? חּוץ ּדבר, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלכל

הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל לאּׁשה: ְְְִִִִִֵַַָָָָֹאֹומרים
ּב'ּספרי' ּכדאיתא כּו' למל הם ∑‰ÌÈ‡Mw.מׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒÀƒֵ

ּבלעז  (גורקען) .בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.קוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ
¯ÈˆÁ‰∑ ית ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ

וכּו' .ּבֹוצינּיא ְִַָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר, .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑,זה אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ִֶֶֶַַָָֹ
והּקדֹוׁשֿ עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב ְְְְִִִַַַַָָָּברּוֿהּוא

והּמן  ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
חׁשּוב  הּוא וכ ּכ.„bŒÚ¯Êk∑ ּכגּדא זרע ôעגל , ְָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל ∑ÁÏ„a.קוליינדר"י  טֹובה אבן .ׁשם ¿…«ְְִֵֶֶָָ

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

minkg izty

:Dil `irAinb dxez ¦©§¨¥
(c)ð'l`xUi ipA mB EMaIe' ,Dil dWwC§¨¤¥©¦§©§¥¦§¨¥

`l ixde ,EkA sEqtq`d mBW rnWn©§©¤©¨£©§¨©£¥Ÿ
i"Wx Wxtn Kkl ,EkAW eiptl aizM§¦§¨¨¤¨§¨§¨¥©¦
EMaIe l`xUi ipA mB EaEWIe' wEqRd©¨©¨©§¥¦§¨¥©¦§
lr i`w 'mb'C xnFl FpFvx ,'mdOr¦¨¤§©§©¨¥©
ixg`n EaW ax axrW ,'de`Y EE`zd'¦§©©£¨¤¥¤©¨¥©£¥
ipA mB EaEWIe ,xUal EE`zde 'd§¦§©§¨¨©¨©§¥
EMaIe KM xg`e ,xUal EE`zde l`xUi¦§¨¥§¦§©§¨¨§©©¨©¦§
mikFA mdipXW xnFl FpFvx ,mdOr¦¨¤§©¤§¥¤¦

:cgiAd dxez §©©
(d)ñxnge lw i`n ,mlFrd miWwn©§¦¨¨©©¨Ÿ¤

oaY mdl Epzp `lC `d `nlC ,df `Ed¤¦§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¤

la` ,'ebe md miRxp Exn`C mEXn¦§¨§¦§¦¥£¨
d`xpe .mdl mipzFp Eid dlik`l mibC̈¦©£¦¨¨§¦¨¤§¦§¤
drxR lirFd dn ,`Ed mzgkFdC il¦§¨¨¨©¦©§Ÿ
cAkYW icM mdl EpYi `NW FzpTzA§©¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¥¤¦§©
oaY mdl Epwi `nlC ,dcFard mdilr£¥¤¨£¨¦§¨¦§¨¤¤¤
rcFi i`Ce `N` ,zFrnA miIxvOd on¦©¦§¦¦§¨¤¨©©¥©
z` mi`pFU miIxvOdW drxR did̈¨©§Ÿ¤©¦§¦¦§¦¤
ExMni `l zFrnA ENit`W l`xUi¦§¨¥¤£¦§¨Ÿ¦§§
.mPgA mdl EpYi `NW oMW lke ,odl̈¤§¨¤¥¤Ÿ¦§¨¤§¦¨
zkQnA opixn` `d ,zFWwdl oi`e§¥§©§¨¨§¦©§©¤¤
l`xUi iWp oiklFd EidWM dhFq¨§¤¨§¦§¥¦§¨¥
WFcTd did xdPd on min aF`Wl¦§©¦¦©¨¨¨¨©¨
mdiCkA mibC mdl oinfn `Ed KExÄ©§¦¨¤¨¦§©¥¤

i`CeA Enrxzd mdW xnFl Wi ,'eke¥©¤¥¦§©£§©©
m` WxiR df lre ,milFcB mibC lr©¨¦§¦§©¤¥¥¦
,'eke mdl mipzFp miIxvOW xn`YŸ©¤¦§¦¦§¦¨¤

:milFcB mibcl Epiideò`NW ,WExiR §©§§¨¦§¦¥¤Ÿ
zFvOd mEIw ici lr EpizFpFfn f` did̈¨¨§¥©§¥¦©¦§
xkU md zFpFfOdW eiWkr odW FnM§¤¥©§¨¤©§¥¨¨
ux`d zFvOd miIwp m`W ,EpzNErtl¦§¨¥¤¦§©¥©¦§¨¨¤
ux`d oYY `l e`l m`e DlEai oYY¦¥§¨§¦©Ÿ¦¥¨¨¤
EpizFpFfn Eid mixvnA la` ,DlEai§¨£¨§¦§©¦¨§¥

:zFvn mEIw mEW `lA mi`Ae dxez ¨¦§Ÿ¦¦§
(f)ô,`Ed oal oOd `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©¨¨¨

,'cB rxfM' xn` dOle ,`Ed xFgW cBde§©©¨§¨¨¨©¦§©©
:'eke `N`g dxez ¤¨



סי jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑,אישבני"ר טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" אין »ְִִֵֶַָ

עמל  B‚Â'.ּבלא ÌÈÁÈ¯· eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ
ּבּמדֹוכה  ולא ּבּקדרה טעמֹוöולא היה מׁשּתּנה אּלא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולמבּׁשלין  ולנדֹוכין LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.לנטחנין ְְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑ ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לחלּוח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)לֹו: והּלמ"ד (תהילים קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" :ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
ורּבֹותינּו÷יסֹוד  קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַ

אצל (ספרי)ּפרׁשּוהּו ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן", "לׁשד לֹומר אפׁשר ואי לב)ׁשמן. (דברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

קטן  קמץ נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוּיׁשמן
ׁשהּמ"ם  עכׁשו הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ(צירה)
לׁשֹון  הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח ְְִֶַַַַַַַָָָָנקּוד
נקּודה  ואינּה ּגדֹול ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשמן
"לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבפּתח

ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: הּנּלֹוׁשה øלׁשֹון ּכעּסה – ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבׁשמן

ּדֹונׁש ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" ׁשהעּסה ù"ּדליׁש ; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, .הּנּלֹוׁשה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑ נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ
אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּובֹוכים,

– עריֹות "למׁשּפחתיו" ׁשל מׁשּפחֹות עסקי úעל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
להם .(ספרי)הּנאסרֹות ֱֶֶַָָ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk̈¨¨¬©¤−¨¨«

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

minkg izty

(g)ödn ,'glcAd oirM Fpire' aizkCn¦¦§¦§¥§¥©§Ÿ©¨
KFCp `de ,glcAd oirM didW `zEax§¨¤¨¨§¥©§Ÿ©§¨¦
did f`e xExRA ElXaE dkFcOA©§¨¦§©¨§¨¨¨
migixA cxi `le WxiR okl ,dPYWp¦§©¤¨¥¥¥§Ÿ¨©§¥©¦

:'eke÷:'ebe 'iCWl KRdp' lW ,WExiRø ¥¤¤§©§©¦
azMW dfe ,WacE onW zWil ,WExiR¥¦©¤¤§©§¤¤¨©
onWA dWFNPd dQirM' df xg ©̀©¤§¦¨©¦¨§¤¤

:'WacA dtEhwEù`lde ,xn`Y m`e §¨¦§©§¦Ÿ©©£Ÿ
Wie .oFwixhFp lW FpFxztl dhFp xzFi¥¤§¦§¤§¦§¥
,WaC xMfEd oFwixhFPaC xnFl©§©§¦§©§©
m"`xde .WaC xiMfn `l mEBxYde§©©§Ÿ©§¦§©§¨§¥
oFxztM `le ,WExiR :FpFWl dfe azM̈©§¤§¥§Ÿ§¦§
EWxiRW dkxal mpFxkf EpizFAx lW¤©¥¦§¨¦§¨¨¤¥§
oFWl iwER`l `l la` ,micW oFWNn¦§¨©¦£¨Ÿ§©¥§

lW FpFxztl dhFp `Ed mBW ,oFwixhFp§¦¤©¤§¦§¤
:W"pECh dxez ¨

(i)úmdl Exq`p xaM `d ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨§¨¤¤§¨¤
,xnFl Wie .xaM EkA `l dOle ,zFixr£¨§¨¨Ÿ¨§¨§¥©
lMd Eid zFpgOd EwlgPW mcwC§Ÿ¤¤¤§§©©£¨©Ÿ
olv` zFgikW Eide ,cgiA oiaxFrn§¨¦§©©§¨§¦¤§¨
Eid zFpgnl EwlgPXn la` ,zFixrd̈£¨£¨¦¤¤§§§©£¨
lW miWp Eid `le ,cal haWe haW lM̈¥¤§¥¤§¨§Ÿ¨¨¦¤
lW lMd `N` df haW lv` df haW¥¤¤¥¤¥¤¤¤¨©Ÿ¤
Eid `NW cr ,iOp i` .cg` haW¥¤¤¨¦©¦©¤Ÿ¨
mihaXd lM Eid zFpgnl oiwlgp¤§¨¦§©£¨¨©§¨¦
lv` oigikW Eide dfA df miaxFrn§¨¦¤¨¤§¨§¦¦¥¤
Eid `l zFixr opi`W miWp x`W§¨¨¦¤¥¨£¨Ÿ¨
EwlgPXn la` ,zFixrd lr oiWWFg§¦©¨£¨£¨¦¤¤§§

Fnvr iptA haWe haW lM Ex`Wpe§¦§£¨¥¤§¥¤¦§¥©§
,zFixrd `N` iccdA Ex`Wp `le§Ÿ¦§£©£¨¥¤¨¨£¨
`lcE .EkA Kkl ,haW FzF` lW EpiidC§©§¤¥¤§¨¨§Ÿ
iR lr s` ,WxiRW m"`xd WExitM§¥¨§¥¤¥¥©©¦
lW FciA dxEqn dxFYd lM dzidW¤¨§¨¨©¨§¨§¨¤
dxn`p `NW xWt` mFwn lMn dWn¤¦¨¨¤§¨¤Ÿ¤¤§¨
KEnq cr l`xUil zFixr zWxR̈¨©£¨§¦§¨¥©¨

.ipiq xdn ozriqpllrA mWA igxfn xESw) ¦§¦¨¨¥©¦©¦¦§¨¦§¥©©

itl ,oOd zPElzl zFixrd zPElY EtxSW ,dlElA dgpn¦§¨§¨¤¥§§©¨£¨¦§©©¨§¦

lW oA mixfnOd lr dNbn did xnrdW WxcOA Exn`W¤¨§©¦§¨¤¨Ÿ¤¨¨§©¤©©©§¥¦¥¤

,eia` did `Ed FNW xnr `vnPW ld` dfi`AW ,`Ed in¦¤§¥¤Ÿ¤¤¦§¨Ÿ¤¤¨¨¨¦

Enrxzp KklxEQi` lr mzPElY xTire .oOd lr §¨¦§©£©©¨§¦©§¨¨©¦

(o`M cr .zFixrd:`i dxez ¨£¨©¨



jzelrdaסב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑ אלי אֹומר ׂשאהּוàׁשאּתה ƒ…«≈«ֵֵֵֶַַָָ
ּכן? לֹו אמר והיכן .לב)בחיק נחה (שמות ל" : ְְְֵֵֵֵֵֶַָָ

ואֹומר ו)אתֿהעם", יׂשראל"(שמות אלּֿבני "ויצּום : ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אתכם  סֹוקלים ׁשּיהיּו אתכם áעלֿמנת .ּומחרפים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ
ÂÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ∑ לי אֹומר אּתה «»¬»»¬∆ƒ¿«¿»«¬…»ִֵַָ

.ּבחיקי âלׂשאתם  ְְִֵֵָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶֶַָֹֹ
הּפרענּות ãּכנקבה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשהראהּו . ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ

לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא עתיד ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ּתחּלה  הרגני ּכן, È˙Ú¯a.אם ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑"ּברעתם" ְְִִִֵֵָָ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָ
מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לכּתב, לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה

לׁשֹון äסֹופרים  ּולתּקּון לכּנּוי .ּבּתֹורה ְְְִִִַָָ

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑לתלּונת ּתׁשּובה ׁשאמרּת:åהרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ
היכן  הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿאּוכל

ּבמ  אף והלא ׁשּנאמרהיּו? עּמהם, יׁשבּו (שמות צרים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתבערה ג) ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" :ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו ּוראּויים כד)מתּו, "וּיחזּו(שמות : ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ

ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹאתֿהאלהים",
וזהּוæּבפני  .רצה (שם)הּמל ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּופרע  ּבמּתןּֿתֹורה אבלּות לּתן ְֲִֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּכאן  B‚Â'.להם Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ׁשאּתה אֹותן ֶָָ¬∆»«¿»ƒ≈¿ֶַָָ

ּבמצרים  ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו ּבעבֹודת çמּכיר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַ

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

minkg izty

(ai)àla` ,ipFpiA mFwnA cizr `aE¨¨¦¦§¥¦£¨
FrnWnM m`C ,FrnWnM cizr `lŸ¨¦§©§¨§¦§©§¨
`kd WOWn 'iM' zNnE .df rci oi`n¥©¦¨©¤¦©¦§©¥¨¨
:'xW`' oFWl `EdW ,'`dC' oFWl§§¨¤§£¤

á:mdn oilaFq EidYW ,xnFl FpFvx§©¤¦§§¦¥¤
â,rnWn ikd `xwC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¨¨¦©§©

lr wpFId z` onF`d `Vi xW`M'©£¤¦¨¨¥¤©¥©
lr wpFId z` `UFp onF` ike ,'dnc`d̈£¨¨§¦¥¥¤©¥©
lr'C uxznE ,rAWp xW` dnc`d̈£¨¨£¤¦§©§¨¥§©
Ed`V'` i`w 'ebe 'dnc`d̈£¨¨¨¥©¨¥

:'Lwigabi dxez §¥¤

(eh)ãm`e' ,`xw lW FWExiR ikdC§¨¦¥¤§¨§¦
dY` cizrW xnFl FpFvx ,'dkM̈¨§©¤¨¦©¨
,'iN dUFr Y`' ,l`xUil oM zFUrl©£¥§¦§¨¥©§¤¦
xnFlM ,il ziUr dawpM xnFl FpFvx§©¦§¥¨¨¦¨¦§©
FnM dawpl gkFpl mixnF` 'Y`'C§©§§¦§©¦§¥¨§
,gikFn mrHde .xkfl 'dY`' mixnF`W¤§¦©¨§¨¨§©©©¦©
xnFl oi`C .'Y`'l 'dkM' oiA wiqR WIW¤¥§¦¥¨¨§©§§¥©
xrSd oi` iM ,'ebe 'lkE` `l' lr i`wC§¨¥©Ÿ©¦¥©©©
xn`IW drx KM lM mxFB dPElYd lW¤©§¨¥¨¨¨¨¤Ÿ©
liaWA `N` ,'bxd `p ipbxd'¨§¥¦¨¨Ÿ¤¨¦§¦
lr `iadl cizr `EdW zEprxERd©§¨¤¨¦§¨¦©

:df xn` l`xUiäKxcM ,xnFl FpFvx ¦§¨¥¨©¤§©§¤¤
oidiBn mixtq oiazFMWM mixtFq§¦§¤§¦§¨¦©¦¦
WFcTd EdEv KM ,ozaizM KxC ozF`¨¤¤§¦¨¨¨¦¨©¨
dxFYd azMWM dWnl `Ed KExÄ§¤§¤¨©©¨

:oFWNd oTzlfh dxez §©¥©¨
(fh)åFf dWxR oipr dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§©¨¨¨

:Dl dkEnQd zFPElYd zWxR lv ¥̀¤¨¨©©§©§¨¨
æmilMYqnE mizFWe milkF` md KM̈¥§¦§¦¦§©§¦

:dpikXAçEid xakC oeiM ,ok `l m`C ©§¦¨§¦Ÿ¥¥¨¦§¨¨
eiWkr Kixv dOl ,mrd ixhFW§¥¨¨¨¨¨¦©§¨

:mzFPnlfi dxez §©¨



סג jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy
ׁשּנאמר  ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים והיּו ,ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּפר

ה) יתמּנּו(שמות עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֻ
ּבצרתן  ׁשּנצטערּו ּכדר ‡˙Ì.ּבגדּלתן, zÁ˜ÏÂ∑ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֻ¿»«¿»…»

ּבניו  על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ּבדברים: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָקחם

מקֹום!" CnÚ.ׁשל ÌL e·vÈ˙‰Â∑ׁשּיראּו ּכדי ֶָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְִֵֶ
חביבין  ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם וינהגּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָֹֻיׂשראל
הּקדֹוׁשֿ מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ׁשּנכנסּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹאּלּו

.(ספרי)ּברּוֿהּוא ָ

(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ אחת י èזֹו הּכתּובֹות מעׂשר רידֹות ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ

EnÚ.ּבּתֹורה  Èz¯a„Â∑ עּמהם ∑ÈzÏˆ‡Â.ולא  ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ
ּכמֹוéּכתרּגּומֹו כד)"וארּבי", ּבני (שמות "ואלֿאצילי : ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַ
Ì‰ÈÏÚ.יׂשראל" ÈzÓNÂ∑ ּדֹומה מׁשה למה ְִֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

והּכל  מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאֹותּה

ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו e‡NÂ.מדליקין ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿
Ez‡∑ טרח עליהם ׁשּיקּבלּו עלֿמנת עּמהם התנה ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ‡z‰.ּבני, ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַָָָ¿…ƒ»«»
Ec·Ï∑(ספרי) לאֿאּוכל" ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

לבּדי" .אנכי ְִִַָֹ

(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑ עצמכם אֹומרéהזמינּו הּוא וכן יב)לפרענּות, הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑ ּבּכׁשרים על ëזֹו ׁשּמתמּצין , «…∆»ƒְְִִִֵֶַַַ

הּוא  ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ואחרּֿכ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּטֹותיהן
ׁשנּויה  היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר ְִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
הרׁשעים  חּלּוף: ׁשנּויה ּב'ּמכילּתא' אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּב'ּספרי',
"הּבׂשר  והּכׁשרים יֹום, ׁשלׁשים ּומצטערין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹוכלין

ׁשּניהם" ּבין ÌÎt‡Ó.עֹודּנּו ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑ ִֵֵֶֶ«¬∆≈≈≈«¿∆
תקֹוצּון  "די ּכאּלּוìּכתרּגּומֹו: לכם ּדֹומה יהא ּביּה". ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

לחּוץ  ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָאכלּתם
האף  ּדר.‡¯ÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑(ספרי) מרחקין ׁשּתהיּו ֶֶַָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ

הּדרׁשן îאֹותֹו מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיֹותר
"זרא" לחרב ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ‡˙Œ‰'.ראיתי ְִִִֵֶֶֶֶָָָָ∆

ÌÎa¯˜a ¯L‡∑ ּביניכם ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא ,ðאם ¬∆¿ƒ¿¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּללּו הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה .לא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

minkg izty

(fi)èi"Wx Wxtn dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨§¨¥©¦
`NW itl ,xnFl Wie .oNMn xzFi df¤¥¦ª¨§¥©§¦¤Ÿ
:mixg`A FnM dcinr o`M aizM§¦¨£¦¨§©£¥¦

é:dNEcB oFWl 'iAx`e'gi dxez §¥©¥§§¨
(gi)é,il dOl 'EWCwzd' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§©§¨¨¦

xgnl xn`Y mrd l`e' xnFl Fl did̈¨©§¤¨¨Ÿ©§¨¨

dkixv dpnfd dn ,cFre .'xUA Elk`YŸ§¨¨§©©§¨¨§¦¨
daEzMd zEprxERl `N` ,dlik`l©£¦¨¤¨©§¨©§¨
zlik` ici lr mdilr d`Ad sFQA©©¨¨£¥¤©§¥£¦©

:xUAdhi dxez ©¨¨
(k)ë:oilFgW WExiR 'oiSnzOW'¤¦§©¦¥¤¦
ì:'ek mkl dnFC `dIW ,FA Eq`nYW¤¦§£¤§¥¤¨¤

îFnM ,xCanE xGtn oFWl `Ed '`xf'e§¨¨§§©¥§©¥§
,`"dA sNgzn s"l`C ,'dxFf `Ed dPd'¦¥¤§¨¤¦§©¥§¥
,mR`e mdiRn FzF` ExEfIW xnFlM§©¤¨¦¦¤§©¨
,FA hiAdl ENit` Evxi `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§£¦§©¦
EidX dOn xzFi ixnbl EdEwgxIW¤§©£§©§¦¥¦©¤¨

:dNgY FzF` miaxwnð,ok `l m`C §¨§¦§¦¨§¦Ÿ¥



jzelrdaסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

אּלא  ּבכּו מּמצרים ñׁשּלא ׁשּיצאּו .אֹותן ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי) מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְֵֶֶַָָָ
ׁשמעֹון  רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּדברים
אלף  "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ּכמֹותֹו. ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּדֹורׁש
חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרגלי...

ּוב  הצאן יסּפיק ימים מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" קר ְְְְֲִִִַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכענין כה)להם? ּגאּלתֹו".(ויקרא ּכדי "ּומצא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, קׁשה: כ)ואיזֹו הּמרים"(במדבר "ׁשמעּוֿנא :ò? ְְִִֵַָָָֹ

ולא  הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאּלא
לא  לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹנפרע
לא  חסֿוׁשלֹום, אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו ְְִִֵַַַַָָָֹחס
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על ְְִִֶֶַַַָָָָעלתה

יב) הּמקֹום (שם אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ
רגלי  אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמסּפיק
ואחרּֿכ ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוגֹו',
להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻּתהרג
עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכדי
ּכֹור  "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח ְְְֲֲִִִֶַֹוכי
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ְְְְֱִִַַָָֹֹׂשעֹורים
ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ואם
ּכּיֹוצא  ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיד
ׁשעה  אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהם,

.אחת"! ַַ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְִֵַַָ
על  לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

לא ôהּטפל  עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן מאחר , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
להם  נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן להם, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּתסּפיק
אּתה  ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ּגּסה, ּבהמה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבׂשר
ועֹוף  חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, להם ְְִֵֶַַַַָָָָָֹנֹותן
יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ּבּקׁשנּו! וחגבים ּדגים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹּבּקׁשנּו,
אמר  ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ידי. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּקצרה

.ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" היקר תראה "עּתה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹלֹו:
אמר  לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה לפּיסן מׁשה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהל

ּתקצר? ה' היד עח)להם: וּיזּובּו(תהילים הּכהֿצּור "הן ְֲִִֵֶַַָָָָ
היא  ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". הגםֿלחם וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָמים

ׁשּנאמר:,öזֹו וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ּכח ּבֹו ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאין
לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", וידּבר מׁשה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"וּיצא

וגֹו' איׁש ׁשבעים .וּיאסף ְְֱִִִֶַֹ

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

minkg izty

:il dOl 'mkAxwA'`k dxez §¦§§¤¨¨¦
(`k)ñ(awri zlgp)xAcOA micFNId la` ©£©©£Ÿ£¨©¦¦©¦§¨

Epxkf' xnFl milFki Eid `NW ,EkA `lŸ¨¤Ÿ¨§¦©¨©§
s`e ,'mixvnA lk`p xW` dbCd z ¤̀©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦§©
,'l`xUi ipA mB EMaIe' aizkC aB lr©©¦§¦©¦§©§¥¦§¨¥

EkA `lC Dil `xiaq ikd ENit £̀¦¨¦§¦¨¥§Ÿ¨
:xAcOA micFNIdak dxez ©¦¦©¦§¨

(ak)òdWw 'xwaE o`v' xnF` ied¡¥¥Ÿ¨¨¨¤
lr m`e xnFlM ,'mixFOd `p ErnX'n¦¦§¨©¦§©§¦©
dOle ,dfA oMW lM Wprp xEAiC FzF`¦¤¡©¨¤¥¨¤§¨¨

:'eke itl ,dGn rxtp `lbk dxez Ÿ¦§©¦¤§¦
(bk)ô:aix xnFl FpFvx 'ltHd'©¨¥§©¦
ö,z`A dxWR zFUrl ,xnFl FpFvx§©©£§¨¨¨¨

FA oi`W ,LglW KkNW xWt ¤̀§¨¤§¨§¨£¤¥
:'ekck dxez



סה jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL óñàiå©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä̈«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי).ׁשּנבחרּו מאֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין ÌÈ·˙ka.אמרּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נקּובים  ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים
לׁשנים  עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּבׁשמֹות
חּוץ  וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָעׂשר
חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשני
זקן  מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאמר

וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ע ׂשה? מה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאחד.
ׁשנים  ועל "זקן", ׁשבעים ׁשבט ÷על מּכל ּוברר חלק. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם
חפץ  לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה ְִֵֶַַָָָָָָָָֹּומי

ּב. ְ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂø∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צּבּור, צרכי עליהם ùהּטל ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם. הּכלא,(ספרי)ּכלים ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את úלפי  מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לארץ  .יׂשראל ְִֵֶָָָ

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

minkg izty

(ek)÷miraW lr azke :opiqxB ikd̈¦¨§¦©§¨©©¦§¦
FpFvx .wlg giPd odn mipWE ,'owf'¨¥§©¦¥¤¦¦©¨¨§
.cgi ollaE iRlTA ozp KM xg`e ,xnFl©§©©¨¨©©©§¦§¨¨©©
wx lFHil Fl did `l ,xn`Y m`e§¦Ÿ©Ÿ¨¨¦©
dXW' dxUr lr aFYkle xUr mipW§¥¨¨§¦§©£¨¨¦¨
inE ,'mipwf dXng' mipW lre 'mipwf§¥¦§©§©¦£¦¨§¥¦¦
xFxai dXW lW wzR FciA dlrIW¤©£¤§¨¤¤¤¦¨¦§

.'eke dXW haW FzF`n(dix` xEB)`OWe ¥¥¤¦¨©§¥§¤¨

dlrIW haW FzF` oM m` ,xnFl Wi¥©¦¥¥¤¤©£¤
lkl oFiGA didi dXng lW wzR FciA§¨¤¤¤£¦¨¦§¤¦¨§¨
lkA mXd xgA `l EN`M haXd©¥¤§¦Ÿ¨©©¥§¨
wx dGAzp `l eiWkr la` ,haXd©¥¤£¨©§¨Ÿ¦§©¨©

.owGd FzF`(igxfn xESwA oiIre)dWwdX dn ©¨¥§©¥§¦¦§¨¦©¤¦§¨
:cFr mWfk dxez ¨

(fk)ø,rEcId rnWn 'xrPd' aizkCn¦¦§¦©©©©§©©¨©
FpA `EdW mWxBn xzFi rEci oi`e§¥¨©¥¦¥§Ÿ¤§

:dWn lW FxFkagk dxez §¤¤
(gk)ùdlM d`EaPd ,xnFl FpFvx§©©§¨¨¨

lr dxFW dpikW oi`W itl ,dil`n¥¥¤¨§¦¤¥§¦¨¨©
Epivn oke .gxhe zElia` KFYn mc`d̈¨¨¦£¥§Ÿ©§¥¨¦
,'mdia` awri gEx igYe' awri iAB©¥©£Ÿ©§¦©©£Ÿ£¦¤
:dpikW eilr dzxW i"Wx WxitE¥¥©¦¨§¨¨¨§¦¨

úzWxtA lirl i"Wx WxitC `de§¨§¥¥©¦§¥§¨¨©
,'ek 'miWp` Epl xgA' iAB gNWA§©©©¥§©¨£¨¦



jzelrdaסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה ∑ÈÏ.הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒ
לב  הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ְְְְִִִִֵֵַָָָָּכמֹו

ּבלעז  אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, ,àעל ְְֲִַַַַַָָֹֹ
הּמּׂשא  ּבעבי .אֹוחז ֳִֵַַָָ

ß oeiq `"k ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מּפתחá מֹועד ‡ŒÏ.אהל «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆

‰Án‰∑נכנסּוâלאהלֹו ּכניסה ∑ÛÒ‡iÂ.איׁש לׁשֹון ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ
ּכמֹו הּבית, כב)אל ּבית".(דברים אלּֿתֹו "ואספּתֹו : ְְֲִֵֶֶֶַַַַ

לכּלם לט)ואב אספם".(תהילים מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְִִֵַָָָֹֹֹֻ
ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עליהם הביא ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻמלּמד,

לאהלֹו איׁש .(ספרי)הּצּדיקים ְֳִִִַַָ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן (תהילים חיׁש". גז "ּכי : «»»ְְְִִִֵֵַַַָ

א) ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו א וּיפׁשט, (שמואל ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ
כלֿהארץ",ל) עלּֿפני נטׁשים "והּנה כט): :(יחזקאל ְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּמדּברה" ּונטׁשּתי".ÌÈ˙n‡Îe∑ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ
לּבֹו ּכנגד ׁשהן טֹורח ãעד יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ולא  להגּביּה לא .(ספרי)לׁשחֹותäּבאסיפתן, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  .מׁשטיחין ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ לא "עד יֹוצאה åּכתרּגּומֹו: ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר .פסק". ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

minkg izty

md miaiIg ,mlFrd on mNM 'm`lM'§¨¥©¥¦¨¨©¨¦¥
xaC WExitl Epiid xnFl Kixv ,dilM§¨¨¨¦©©§§¥¨¨
ziA l` mpY WxiRW ,`kdC xg ©̀¥§¨¨¤¥¥§¥¤¥
oiqipkOW ,dilM EpiidC ,'eke `lMd©¤¤§©§§¨¨¤©§¦¦

:dRikl FzF`hk dxez §¦¨
(hk)àz` d`xnE `VOd iarA fgF`¥¨¢¦©©¨©§¤¤

z` `Vi FCal `Ed ENi`M Fnvr©§§¦§©¦¨¤
xaCd lr al df ozFp KM ,`VOd©©¨¨¥¤¥©©¨¨

:dnwpll dxez ¦§¨¨

(l)á'ebe 'sq`Ie' zErnWOW ipRn¦§¥¤©§¨©¥¨¥
KxvEd ,dpgOl uEg didW dxFn¨¤¨¨©©£¤§©
`EdW ,'crFn ld` gzRn' Wxtl§¨¥¦¤©Ÿ¤¥¤
dpgOd on uEg `Ede ,dpikW dpgn©£¥§¦¨§¦©©£¤

:dIel dpgn `EdW FNWâdWwC ¤¤©£¥§¦¨§¨¤
dWn sq`Ie' rnWn `xTaC ,i"Wxl§©¦§©§¨©§©©¥¨¥¤
lMdW 'l`xUi ipwfe `Ed dpgOd l ¤̀©©£¤§¦§¥¦§¨¥¤©Ÿ
dpgn EpiidC Edpgnl FOr miklFd§¦¦§©£¥§©§©£¥

lMd Eid oixcdpq miraW ike ,dIel§¦¨§¦¦§¦©§¤§¦¨©Ÿ
:'ek Eqpkp `N` ,mIel`l dxez §¦¦¤¨¦§§

(`l)ãdf miakFW m` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¦¤
mizn oM m` FrnWnM df lr©¤§©§¨¦¥¥¦

:mipFYgYdäxzFi dlrnl `l ,WExiR ©©§¦¥Ÿ§©§¨¥
Exrhvi `NW icM ,i`Cn¦©§¥¤Ÿ¦§©£

:ozhiwlAal dxez ¦§¦¨¨
(bl)å:lMrzp `l cr ,WExiRcl dxez ¥©Ÿ¦§©¥



סז jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי) לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אין «¿«≈ְִֵֶָָָָ
וכן אֹומרקׁשה. מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

אּלא  מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָהארץ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. יט)לׁשֹון "וּיאמר (בראשית : ְְֲִֵֵַַַֹ

ּתרעּו", אחי יב)אלֿנא דברי".(במדבר ׁשמעּוֿנא "וּיאמר : ְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשה  לׁשֹון "נא" Ô¯‰‡Â.ּכל ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) ְַָָָָ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…

הּכתּוב  הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ּפתחה ְְְְִִִִִִַַָָָָָָהיא
יֹודעת  היתה ּומּנין מן æּתחּלה. מׁשה ׁשּפירׁש מרים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

צּפֹורה  ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן רּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָהאּׁשה?
מתנּבאים  ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשעה
"אֹוי  אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבּמחנה",
ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָלנׁשֹותיהן
ּומּׁשם  מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹורׁשין

נתּכּונה  ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן. והּגידה מרים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹידעה
ׁשל  ּבגנּותֹו למסּפר קלֿוחמר נענׁשה, ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגּנּותֹו,

‰ÈLk˙.חברֹו ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ֲֵ»ƒ»«Àƒִִֶַַֹ
ּכּוׁשי çּביפיּה ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ,. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
˙ÈLÎ∑ מראה יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ Àƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»

אֹודֹות  Á˜Ï.ּגרּוׁשיה èעל ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ מה ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ַ
ואינּהéּתלמּודֿלֹומר  ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא ? ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

נאה  זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, ְְְְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹֹנאה
‰ÈLk˙‰‡.ּבּכל  ‰M∑ נקראת נֹויּה ׁשם על ַֹ»ƒ»«Àƒְִֵֵַָ

ּכדי ë"ּכּוׁשית" "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ּכאדם , ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
רעה  עין ּבֹו ּתׁשלט Á˜Ï.ׁשּלא ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ ְִִֶַָָֹֹƒƒ»Àƒ»»
.ּגרׁשּהìועּתה  ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ לבּדֹו∑‰¯˜ ה'îעּמֹו „a¯.ּדּבר eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

minkg izty

ai(`)ælW oMxC oi` `d ,xnFlM§©¨¥©§¨¤
odilrA lr mrxzdl zFrEpv miWp̈¦§§¦§©¥©©§¥¤

:WinWYd xaC lr odizFpkW iptAç ¦§¥§¥¥¤©§©©©§¦
ike ,xn`wC 'ziWEM' dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§¨¨©§¦
,dzid zipicn `lde ,dzid ziWEM¦¨§¨©£Ÿ¦§¨¦¨§¨
Ff s` ,FxFrA dPEWn iWEM dn `N ¤̀¨©¦§¤§©

.DitiaE DxFrA dPEWn(dix` xEB)ipRnE §¨§¨§¨§¨©§¥¦§¥
lr aEzMd xAcIW wFgx zvw `EdW¤§¨¨¤§©¥©¨©
'ziWEM' xn` Kkl ,dcig KxC¤¤¦¨§¨¨©¦

:d`xn zti `IxhnibAèlr ,WExiR §¦©§¦¨§©©§¤¥©
DlrA WxiRW ,DzWxtd zFcF`©§¨¨¨¤¥¥©§¨

:`Ed xvw `xwnE ,dPOnéixd ,WExiR ¦¤¨¦§¨¨¨¥£¥
'dX` iM' xn`p dOl ,cFre .xn`p xaM§¨¤¡©§¨¨¤¡©¦¦¨
`Ed mrh zpizp 'iM' lkC mEXn ,'ebe¦§¨¦§¦©©©

:'eke Ll Wi ,uxznE .xaCd lrëEdf ©©¨¨§¨¥¥§¤
iR lr `Ed oFW`xde ,FhEWR itl§¦§§¨¦©¦
lr azM `l okle ,l"f EpizFAx Wxcn¦§©©¥©§¨¥Ÿ¨©©
xMfEd `l WExiRd df iM ,xg` xaC df¤¨¨©¥¦¤©¥Ÿ§©

:mFwn mEWAìi"Wx `de ,xn`Y m`e §¨§¦Ÿ©§¨©¦
'dX`d zFcF` lr' lirl xaM df WxiR¥¥¤§¨§¥©¨¦¨
ipWC xnFl Wie .diWExiB zFcF` lr©¥¤¨§¥©¦§¥
`Ed oFW`xd WExiRd ,md miWExiR¥¦¥©¥¨¦
zFcF` lr' Wxtn `EdW ozp iAx©¦¨¨¤§¨¥©
dn oM m` ,diWExiB zFcF` lr 'dX`d̈¦¨©¥¤¨¦¥©
,'gwl ziWEk dX` iM' xnFl cEnlY©§©¦¦¨¦¨©
WxiR i"Wx la` .'ek Ll Wi `N ¤̀¨¥§£¨©¦¥¥
ziWEk dX` iM' `xw lW FhEWtC¦§¤§¨¦¦¨¦

zFcF` lr' WxiRW FnM `Ed 'gwl̈©§¤¥¥©
gwl ziWEM dX` iM ,'eke 'dX`d̈¦¨¦¦¨¦¨©

:DWxB dYrea dxez §©¨¥§¨
(a)î(awri zlgp)ipW i"Wxl dWwEd ©£©©£Ÿ§¨§©¦§¥

xninl Dil dedC ,'K`' 'wx' mihErin¦¦©©©£¨¥§¥©
df lre .'EpA mB `ld xAC dWnA wxd'£©§¤¦¤£Ÿ©¨§©¤
,llM mixg` mr `le FCal FOr uxiY¥¥¦§©§Ÿ¦£¥¦§¨
mr ode FA `vFIM miwiCv mr od¥¦©¦¦©¥§¥¦
mB `ld' ,FzbxcOn mizEgRW miwiCv©¦¦¤§¦¦©§¥¨£Ÿ©
mihrEnn Ep`W iR lr s`e 'xAC EpÄ¦¥§©©¦¤¨§¨¦
ipW Kixv KklE ,dWn z`Eap zbxcOn¦©§¥©§©¤§¨¨¦§¥
dfA `vFIke ,xEACd hrnl mihErin¦¦§©¥©¦§©¥¨¤

:ixtQA uxznb dxez §¨¥©¦§¥



jzelrdaסח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

על־ּפני  אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֽוהאיׁש
ג)האדמה: יב, (במדבר ֲָָָֽֽ

מּסיני  ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולכאֹורה
לֹוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ו  ונּתנה יֹום ארּבעים ּתֹורה לּמדֹו ְְְְְִִִַַָָָָָ

מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ולפני־זה ּבמּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובכל

האדם? מּכל עניו ׁשּיהיה ְִִֶֶַָָָָָָָׁשּי
ׁשהּוא  וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּומבאר
ׁשּידע  מּפני עניו, היה מּכל־מקֹום אדם, מּכל ּבמעלה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

האּלּוׁשּכ הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו מעלֹותיו ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ויכֹול  זֹו, ּומדרגה ּבמעלה גם־ּכן היה אחר, יהּודי אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו
עניו  היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהיֹות

ואחד. אחד ּכל ְְִֵֶֶָָָּבפני
לגּבי  א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא
ּפני  על אׁשר האדם ּכל לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעלתֹו
ּביׂשראל  עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהאדמה

אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּכמׁשה",
אלא  האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא נבּואה ּכי מּבמׁשה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
היה  מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

) מאד עניו האדם?ׁשּפירּוׁשֹומׁשה ּכל לגּבי הכנעה) ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
וטעם  חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
עצמית  ענוה ויׁש ּבמׁשה) לעיל ׁשנתּבאר (ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹודעת
על  ּׁשּנאמר מה על־דר ׂשכלּיים, מחׁשּבֹונֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה

ׁשלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּגדּלתֹו הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא "ּבמקֹום ְְִֶַַָָָָָֻ
על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשם ְְֲֵֵַַַַַָָָָָ

אּלא  וׁשלֹום), (חס חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי לֹומר ׁשּי ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
על  ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא
אף  לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה מעלת את לֹו ׁשהיה ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
נתינת  אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
מּכל־מקֹום  – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין ּוכמֹו - לענוה ּכלל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמקֹום
על  אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

האדמה". ְֲֵָָָּפני

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàöíéøîìL eàöiå ãòBî ìäà-ìàíëzL:ízL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

i"yx£Ì‡˙t∑ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
מים ðארץ  צֹועקים: והיּו ,ñ ׁשּיפה להֹודיעם מים, , ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

עליו  ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש מׁשה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעׂשה

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ּתדיר ˆ‡e.ׁשכינה ְְְִִִֵֵַָָָ¿
ÌÎzLÏL∑ מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן מּגיד, ¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶֶַַָָָ

לׁשמע  ולאזן לֹומר לּפה .ּׁשאיֿאפׁשר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם) יחידי ּכמּדת òיצא ׁשּלא , ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ
יֹוצא  למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ּבׂשרֿודם מל ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם:
ּומּדת  ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום ּוכׁשּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבאֹוכלֹוסין.

ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא (שמות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאֹוכלֹוסין,טו) לׁשלֹום ויֹוצא מלחמה". איׁש "ה' :ְְְְְִִִֵָָָ
סח)ׁשּנאמר ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :. ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ מן ויֹוצאין נמׁשכין ׁשּיהיּו «ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְְְְִִִִִֶָ
הּדּבּור  לקראת Ì‰ÈL.החצר e‡ˆiÂ∑ מה ּומּפני ְִִֵֶַַָ«≈¿¿≈∆ְִֵָ

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

minkg izty

(c)ðDiPin `wtp i`n ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨§¨¦¥
:m"`x .'mF`zR' aizkCñaizkCn ¦§¦¦§§¥¦¦§¦

rzR' aizM oM mB xifpaE 'mF`zR' `kd̈¨¦§§¨¦©¥§¦¤©
,minA d`ad Kixv xifP dn ,'mF`zR¦§©¨¦¨¦£¨¨§©¦

:oiadl lwe .oM mFi lEah s`d dxez ©§¥§©§¨¦

(d)òaYknl il dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§¦§©
,'oprA 'd cxIe'xn`Ie' xn`p xaM `d ©¥¤¤¨¨¨§¨¤¡©©Ÿ¤

Dil ded `le ,'mkYWlW E`v 'd§§¨§§¤§Ÿ£¨¥
gzR cnrIe' `N` df xg` xninl§¥©©©¤¤¨©©£Ÿ¤©
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Fppr cEOr mr icigi cxIW cOll `le§Ÿ§©¥¤¨©§¦¦¦©£¨
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סט jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy
ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹמׁשכן
ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻׁשל

נאמר ּבפניו, ז)ׁשּלא ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְֱִִִֶֶַַָָָֹ

נאמר ּדבר (שם)ּובפניו, לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ
אהרן  ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא .אחר : ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹ

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑"נא" ּבּקׁשה ôאין לׁשֹון .אּלא ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָ
ÌÎ‡È· ‰È‰ÈŒÌ‡∑יהיּו נביאים öאם ‰'.לכם ƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ

ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ עליו נגלית אין ׁשמי ÷ׁשכינת ««¿»≈»∆¿«»ְְְִִִֵֵַָָ
וחּזיֹון  ּבחלֹום אּלא הּמאירה .ּבאסּפקלריא ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו לפרׁשאמרּתי כרח ∆∆∆ְְְִֵַַָָֻ
לׁשבח, הזּכר ּפה" אל ׁש"ּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֻּכ
אי  וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה" "ּפה אז היה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאםּֿכן
ועּין  אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאפׁשר,
לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה" "ּפה אּלא ּברּׁש"י, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשם
לֹומר  רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה" ּו"ּפה כּו'. ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹלפרׁש

מן  לפרׁש ודֹוק) לֹו?øּבהדיא, אמרּתי והיכן האּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
ה)ּבסיני לאהליכם,(דברים לכם ׁשּובּו להם אמר ל" : ְְֱֳִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עּמדי" עמד ּפה ·ÈÁ„˙.ואּתה ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְֲִִַָָֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…
ּדּבּורי  לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּו"מראה"
ּכענין  ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבמראית

ליחזקאל יז)ׁשּנאמר יכֹול (יחזקאל וג ֹו'". חּדה "חּוד : ְְֱִִֵֶֶֶַָָ
ּתלמּודֿלֹומר ׁשכינה? לג)מראה תּוכל (שמות "לא : ְְְִֵַַַַָֹ

אתּֿפני" ËÈaÈ.לראת '‰ ˙Ó˙e∑,אחֹורים מראה זה ְִֶָָֹ¿À««ƒְֲִֵֶַַ
ׁשּנאמר אתֿאחרי"(שם)ּכענין Èc·Úa."וראית ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰LÓ·∑ ּבעבּדי" אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
ּבמׁשה, מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבעבּדי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹבמׁשה".
וכלֿׁשּכן  מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאפּלּו
לֹומר: לכם היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

חּנם אֹוהבֹו הּמל תנחומא)אין איני (ספרי. ּתאמרּו: ואם . ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבמעׂשיו  מןùמּכיר קׁשה זֹו .הראׁשֹונה – ְֲִִִַַָָָָָ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, קלֿוחמר נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו .על ְֲִִֵֶֶַַ

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

minkg izty

(e)ôs` mA dxgW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¨¨¨©
oFWl `N` '`p' oi` mFwn lMn ,KlIe 'd©¥©¦¨¨¥¨¤¨§
Eid EN`W ,zgpA mdOr xAce dWTA©¨¨§¦¤¦¨¤§©©¤¦¨
,mirnWp eixaC Eid `l qrkA eixaC§¨¨§©©Ÿ¨§¨¨¦§¨¦
EidIW mce xUal xnFge lw cFnlle§¦§©¨¤§¨¨¨¨¤¦§

:zgpA eixaCörnWn `xTaC §¨¨§©©§©§¨©§©
m`' WxiR Kkl ,'d didi mdi`iapC¦§¦¥¤¦§¤§¨¥¥¦
mr dwaC ''d' zNnE ,'mi`iap mkl Eidi¦§¨¤§¦¦¦©§¥¨¦

:'rCez` eil` d`xOA'÷Fxn`A ©©§¨¥¨¤§©¨§¨§
`Ed ''d' WExiRW dxFn 'inW zpikW'§¦©§¦¤¤¥
ok `l m`C ,''d ip`' xn` EN`M§¦¨©£¦§¦Ÿ¥

:Dil irAin 'rCezi'f dxez ¦§©¨¦¨¥¥
(g)øopixn` `de ,xn`Y m`esC zAW) §¦Ÿ©§¨¨§¦©©¨©

(ftFYrCn dWn dUr mixaC dWlW§¨§¨¦¨¨¤¦©§

cg`e ,FOr `Ed KExA WFcTd miMqde§¦§¦©¨¨¦§¤¨
`NW rnWn ,dX`d on WxiRW odn¥¤¤¥¥¦¨¦¨©§©¤Ÿ
oiIr ,`Ed KExA WFcTd Fl dEv¦¨©¨¨©¥

zFtqFYA(b"t sC zFnaie mW):ùm`e ©¨¨¦¨©§¦
lW FYrC lr dzlr Ki` ,xn`YŸ©¥¨§¨©©§¤
oxd` Exn`IW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤Ÿ§©£Ÿ
Exn` mdW itl ,xnFl Wie .ikd mixnE¦§¨¨¦§¥©§¦¤¥¨§
EpA mB `ld 'd xAC dWnA K` wxd'£©©§¤¦¤£Ÿ©¨
dOle ,ux` KxCn EpWxiR `le 'xAC¦¥§Ÿ¥©§¦¤¤¤¤§¨¨
,zE`B mEXn `N` ,ux` KxCn WxiR¥¥¦¤¤¤¤¤¨¦¥
`lde :mixnF` Eid Kke ,gEx qB `EdW¤©©§¨¨§¦©£Ÿ
z`e oFMW`' aizkE ,eilr dxFW dpikW§¦¨¨¨¨§¦¤§§¤
gEx did dWnE ,'gEx ltWE `MC©¨§©©¤¨¨©
`N` ,eilr dpikW dxFW dOle ddFaB§¨§¨¨¨§¦¨¨¨¤¨

rcFi Fpi` `Ed KExA WFcTd lFkiaM¦§¨©¨¨¥¥©
dWw Ff xn` okl ,ddFaB gEx `EdW¤©§¨¨¥¨©¨¨
o`M oM mB aYkp KklE .dpFW`x lXn¦¤¦¨§¨¦§©©¥¨
oxd`W ,'c`n eipr dWn Wi`de'§¨¦¤¨¨§Ÿ¤©£Ÿ
FnM `le .gEx qB `EdW Exn` mixnE¦§¨¨§¤©©§Ÿ§
xEYIn oM EWxCW ,m"`xd WxiRW¤¥¥¨§¥¤¨§¥¦¦
z"iA `EdW ,'iCarA' lW z"iAd©¥¤§©§¦¤¥
`l dOl oM m` dWwde ,WEOiXd©¦§¦§¨¦¥¨¨Ÿ
iAB dxizi WEOiXd c"nl oM mB EWxC̈§©¥¨¤©¦§¥¨©¥
,'eUrl ipc`l' mbe 'awril LCarl'§©§§§©£Ÿ§©©Ÿ¦§¥¨
uxzl icM zxg` `qxiB mW `iade§¥¦¨¦§¨©¤¤§¥§¨¥
WAWl Kixv oi` EpMxC itlE .Ff `iWEw§¨§¦©§¥¥¨¦§©¥

:oiadl lwe ,EpNW mixtQdh dxez ©§¨¦¤¨§©§¨¦



jzelrdaע zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ycew zayl inei xeriy

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ואחרּֿכ ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד .ּתרּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו ׁשהמצרע ∑nk˙.אחֹותנּו «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ
ּבביאה  מטּמא ּמת מה ּכּמת: מצרע úחׁשּוב אף , ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבביאה  ‡Bn.מטּמא ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑"אּמנּו" ְְִֵַָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵ
בׂשרֹו", "חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, ל ֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה ּבׂשרנּו" ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"חצי
נאכל  ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ׁשּיצאה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאחר

ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרנּו, לז)חצי בׂשרנּו(בראשית אחינּו "ּכי : ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכן  נראה הּוא אף מׁשמעֹו ּולפי ראּוי àהּוא". אין ; ְְְִִֵֵַַָָָ

אחֹותֹו את להּניח ּכּמת לאח B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ ְְְֲִִֵֶַַַָ¬∆¿≈
ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם זה ׁשּיצא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמאחר
ׁשאחיו  – ּבׂשרֹו חצי נאכל הרי עֹוזרֹו, ואינֹו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹלעזר

– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: ּדבר הּוא. (ספרי)ּבׂשרֹו ְְִֵֵַַַָָָָ
מסּגירּה מי ּבתפּלה, רֹופאּה אינ מטהרּה?áאם ּומי ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

רֹואה  קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, אפׁשר אי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָאני
"אׁשר  וזהּו: ּבעֹולם. אין אחר וכהן הּנגעים, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

אּמֹו" מרחם .ּבצאתֹו ְִֵֵֶֶ

(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְֶֶֶַַָָ
אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָארץ,
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ואחרּֿכ ּתחנּונים, ּדברי .ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ

¯Ó‡Ï∑ אמר ּתלמּודֿלֹומר? אם âמה הׁשיבני לֹו: ≈…ְֲִִִֵַַַַָ
"ואביה  ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה מרּפא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאּתה
ּבארּבעה  אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹירק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּלפני מׁשה ּבּקׁש ְְִִִֵֵֶַָָֹמקֹומֹות

ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם (שמות להׁשיבֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
וגֹו'"ו) לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר מה (ספרי): , ְְְִֵֵֵֶַַַֹֹ

אם  אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני לאמר? ְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר

ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד (במדבר לאו. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הרּוחת כז) אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר :ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח הׁשיבֹו: ג)לכלּֿבׂשר", :(דברים ְְִֵֵַַָָָ
"רבֿ הׁשיבֹו: לאמר", ההוא ּבעת ה' אל ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"ואתחּנן

"ל.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מׁשה הארי לא מה מּפני ָ¿»»»ְֱִִֵֶֶַֹֹ
עֹומדת  אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹּבתפּלה?
ׁשּלא  אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבצרה
ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹיאמרּו

ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו .אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

minkg izty

(ai)úlke ld`d l` `Ad lM' aizkC¦§¦¨©¨¤¨Ÿ¤§¨
aizM rxFvnaE .'`nhi ld`A xW £̀¤¨Ÿ¤¦§¨¦§¨§¦

xiBqd ini lM ziAd l` `Ade'FzF` §©¨¤©©¦¨§¥¦§¦
:'`nhiàzErnWn ENit` ,WExiR ¦§¨¥£¦©§¨

iYlAn FzF` Wxtl lkEp `xTd©§¨©§¨¥¦¦§¦
azke aEzMd dpiMW xnFl KxhvPW¤¦§¨¥©¤¦¨©¨§¨©
mFwnA 'FxUa'E 'EpO`' mFwnA 'FO`'¦¦§¦¥§¨¦§

mpi` mdixaCW xn`PWM ,'EpxUA'§¨¥§¤Ÿ©¤¦§¥¤¥¨
mzq g` lMW `N` mzFg` liaWA¦§¦£¨¤¨¤¨¨§¨
znM zFidl FzFg` giPdl iE`x oi ¥̀¨§©¦©£¦§§¥

:'ekeáFl oi`W 'zOM idY l`' WExitE¥©§¦©¥¤¥
cg` `EdW DxUAW xg`OW ,dewY¦§¨¤¥©©¤§¨¨¤¤¨
dtExY oi`e lk`p EpxUA mr¦§¨¥¤¡©§¥§¨

:DzMnlbi dxez §©¨¨
(bi)â,`Ed dxizi `xw 'xn`l' zNnC§¦©¥Ÿ§¨§¥¨

'd l` dWn wrvIe' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©©¦§©¤¤
Fl xn`W `N` ,'ebe '`p `tx `p l ¥̀¨§¨¨¤¨¤¨©
'dWn xAcie'C `inEC ,'ipaiWd'£¦¥¦§¨¦©§©¥¤

:'ebeci dxez
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(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑לּה הראה אביה ואם ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְִִֶָָָָ

ימים,ãּפנים  ׁשבעת ּתּכלם הלא כ"ה)זֹועפֹות, (ב"ק ְֲֲִִִִֵַָָָֹ
עׂשר  ארּבעה לּׁשכינה לּבא äקלֿוחמר ּדּיֹו אּלא יֹום; ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתּסגר  ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמן

ימים  ÛÒ‡z.ׁשבעת ¯Á‡Â∑ ּכל אני: אֹומר ְִִַָ¿««≈»≈ֲִֵָ
ׁשהּוא  ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות ְֲֲִִִֵֶַָָָֹה"אסיפֹות"
אל  נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֻמׁשּלח

הכנסה  לׁשֹון אסיפה ּבֹו ּכתּוב .הּמחנה, ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט לּה(סוטה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ
אחת  ׁשעה ּבׁשביל למׁשה åהּמקֹום ׁשּנתעּכבה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר ליאֹור, ב)ּכׁשהׁשל אחתֹו(שמות "וּתתּצב : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ
וגֹו'" .מרחק ְֵָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi jxk zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", ".הּמקֹום לא ְְֱִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבא  מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
מּיראת  חּוץ ׁשמים ּבידי ׁש"הּכל ואף מּלמעלה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהתעֹוררּות

ּדביד  ּפׁשיטא מּכל־מקֹום הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים",
ּכתב,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  והּבחּיי לטֹובה. אדם ּבני לב להּטֹות ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהתעֹוררּות
א) טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈
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:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

âîø ¯ îø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

(ci)ãxn` EN`M 'm`e' zNn siqFd¦¦©§¦§¦¨©
Epivn `NW ipRn ,'eke 'dia` m`e'§¦¨¦¨¦§¥¤Ÿ¨¦
dtifPd `le mlFrn diptA dia` wxIW¤¨©¨¦¨§¨¤¨¥¨§Ÿ©§¦¨
dia` EN` xnFl FpFvx `N` ,onf mEWA§§©¤¨§©¦¨¦¨
mipR Dl d`xd' xn`e .'ek wxï©§¨©¤§¨¨¨¦
'wxi wxi' oi`W zFxFdl ,'zFtrFf£§¤¥¨Ÿ¨©
on zaiIgzOd dtifp wx ,FrnWnM§©§¨©§¦¨©¦§©¤¤¦

:dwixidäxnge lw `de ,xn`Y m`e ©§¦¨§¦Ÿ©§¨©¨Ÿ¤
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itl ,xnFl Wie .mFi xUr drAx` `weC©§¨©§¨¨¨¨§¥©§¦

dkxal mpFxkf Exn`W(`l dCp)dWlW ¤¨§¦§¨¦§¨¨¦¨§¨
`Ed KExA WFcTd ,mc`A oitYEW¨¦¨¨¨©¨¨
ozFp cg` lM m`e a`C ,FO`e eia`e§¨¦§¦§¨¨¥¨¤¨¥
KExA WFcTde ,clEl mixaC dXng£¦¨§¨¦©¨¨§©¨¨
rnW ,mixaC dxUr ozFp FCal `Ed§©¥£¨¨§¨¦§©

Wi cFre .cle lW Fivg Fl WIW DPin¦¨¤¥¤§¤¨¨§¥
draW xBqEOWM rxFvOdW itl ,xnFl©§¦¤©§¨§¤§¨¦§¨
eipirA cnre dUR `l m` ,minï¦¦Ÿ¨¨§¨©§¥¨
dUR m`e ,mini draW cFr FxiBqn©§¦¦§¨¨¦§¦¨¨
drAx` hwp Kkl ,`Ed hlgEn `nḧ¥§¨§¨¨©©§¨¨
xnFlM ,hlgEn `nh `EdW mini xUr̈¨¨¦¤¨¥§¨§©
rxFvn didYW diE`x `id ixd£¥¦§¨¤¦§¤§¨

:zinlFreh dxez ¨¦
(eh)ådaFh dCnC mEXn ,Wxtl Wie§¥§¨¥¦§¦¨¨

Wngl zg` zFIprxER zCOn dAExn§¨¦¦©§¨¦©©©£¥
dWnl dpiYnd `id iOp ikd ,zF`n¥¨¦©¦¦¦§¦¨§¤
Wng Dl mNYWpe ,drW lW WilW§¦¤¨¨§¦§©¥¨£¥
draW EpiidC ,zFrW zFIWilW zF`n¥§¦¦¨§©§¦§¨
rAx`e mixUr FOr dlile mFiC ,minï¦§§©§¨¦¤§¦§©§©

d`n zFlile mini draWlE ,zFrẄ§¦§¨¨¦§¥¥¨
mwNgY ,zFrW dpFnWE miXW¦¦§¤¨§©§¥

mixizi Eidi ,miIWilWlWng lr ¦§¦¦¦¦§§¥¦©£¥
lMn ,mini draXd lr EpiidC zF`n¥§©§©©¦§¨¨¦¦¨
`N` `Ed mlW mFi e`lC oeiM mFwn̈¥¨§©¨¥¤¨
KkA oi` drW lW WilWE zg` drẄ¨©©§¦¤¨¨¥§¨
dkldW xkUA ,cFr xWt`e .mElM§§¤§¨¦§©¤¨§¨
Dl EtiqFd dWn lW FO`l `Fxwl¦§§¦¤¤¦¨
i"Wx hwpC `de .miIWilW drAx ©̀§¨¨§¦¦¦§¨§¨©©¦
dnlW drW `weC e`l ,'zg` drW'¨¨©©©©§¨¨¨§¥¨
zFrW rAx`e mixUrn cg` `EdW¤¤¨¥¤§¦§©§©¨
EpiidC ,zg` zr xnFlM `N` ,mFIAW¤©¤¨§©¥©©§©§

:oiadl lwe .drW WilWfh dxez §¦¨¨§©§¨¦
jzelrda zyxt zlqg
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עה

יום ראשון - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט סיון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א סיון
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בהעלותך

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 



oeiqעו e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו ראשון יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdeðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia
,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd

.mlera zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcneðéäc§©§
:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä,mlera ± ¦§©¡¨

íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå± ©§¥©¦¦§§¦¤©¨
.rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df iciÎlr
cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta

ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde
didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn
zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda
wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd
mb `l` ,mi`xapd lkyn
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilrzenlern dlrnl `edy zeliv`d
,diyr - dxivi - d`ixa,àìàîN úéàå àðéîé úéàyi ¦§¦¨§¦§¨¨

,"l`ny" yie "oini",Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdn ,oky - §©§¤¤§¨¥
,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id
zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby
`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd
`l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc
(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd
,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,(dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi` mr zilkza micge`nïäézLccqg mb ± ¦§¥¤

,dxeab mbeíéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå`ed ± §©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi
zilkza odizy zecge`n dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb

.jxazi ez`,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd d`xna biydy -,úeìéöàä íìBòa äúéä àìŸ¨§¨§¨¨£¦

ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr -
,epax dyn lyäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd iciÎlróàå§©
,úàæ íb,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - ©Ÿ

- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥
äøeáâe ãñç3,epax dyn zbyd dzid -éãé-ìò àlà ¤¤§¨¤¨©§¥
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עז oeiq e"h oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו ראשון יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mzeedzd lky ,xaecy
e`xiiy ,mi`xapd ly
ze`ivn"l mnvr eyegie
zcn iciÎlr d`a ,"yi

,mevnvdeðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia
,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd

.mlera zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcneðéäc§©§
:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä,mlera ± ¦§©¡¨

íé÷écö éãé-ìòiciÎlre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå± ©§¥©¦¦§§¦¤©¨
.rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df iciÎlr
cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta

ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde
didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn
zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda
wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd
mb `l` ,mi`xapd lkyn
zbyde lkyn dlrnl
mlerny zenypd
znyp mby ;zeliv`d
dnyp dzidy ,epax dyn
mb ,zeliv`d mlern
biydl leki did `l elky
ody el` zepeilr zecn
d"awd mr cg` xac

.envräæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
cqg zecny ,o`k xaecnd
dlrnl od dxeabe

,lkydnøäfa eøîà2, ¨§©Ÿ©
àøèña ,àìéòìc¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilrzenlern dlrnl `edy zeliv`d
,diyr - dxivi - d`ixa,àìàîN úéàå àðéîé úéàyi ¦§¦¨§¦§¨¨

,"l`ny" yie "oini",Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdn ,oky - §©§¤¤§¨¥
,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id
zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby
`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd
`l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc
(cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd
,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,(dxeab) "l`ny"de

td ipy" ly ote`a ± mdmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`edÎjexa seqÎoi` mr zilkza micge`nïäézLccqg mb ± ¦§¥¤

,dxeab mbeíéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå`ed ± §©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde jxazi
zilkza odizy zecge`n dxeabd zcn mbe cqgd zcn mb

.jxazi ez`,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd d`xna biydy -,úeìéöàä íìBòa äúéä àìŸ¨§¨§¨¨£¦

ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`d mler oky ,envr -
,epax dyn lyäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd iciÎlróàå§©
,úàæ íb,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb - ©Ÿ

- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi`¯ elà úBcî ézLa àìŸ¦§¥¦¥
äøeáâe ãñç3,epax dyn zbyd dzid -éãé-ìò àlà ¤¤§¨¤¨©§¥
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oeiq f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז שני יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

ïúeLaìúä,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨
ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäLcala "spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§

ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd zcnn
,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"d zcna ze`a

øòLa áeúkL Bîk]§¤¨§©©
.[äàeápädbixcnay ± ©§¨

dyn ly ezbyd dzid ef
.melydÎeilr epax÷ø©

ìL íøëN ïznL¤©©§¨¨¤
àeä ,ïãò-ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤
úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§
CLîpä øBàå úeiçä©©§©¦§¨
ãñç ¯ elà úBcî ézMî¦§¥¦¥¤¤

áâeäøexky xezay ± §¨
lawl md mileki
zecn izyn zehytzdd

,el`àeäåzehytzd ± §
cqg zecnd izyn zeigd

`id ,dxeabeúBîLð ïBæî§¦§
e÷ñòL íé÷écvä©©¦¦¤¨§

ì äøBzaíìBòa dîL ©¨¦§¨¨¨
òé÷ø çzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî ék .äfäxe` ± ©¤¦¥¦§©§§¥¦¥¦§¨¨¦©

,siwn,ïãò-ïâaL úBîLpä ìògek wiprn df siwn xe` - ©©§¨¤§©¥¤
,el` zecn izyn zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp oze`l

,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåoiprd ,dxezd ceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§¨§¨
,ceqe fx zpigaay dxezaBáe,riwxa ±úBiúBà á"ë ãBñ¦

,äøBzäzpade lkyn dlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ©¨
,dxezdäðeúpädpzip dxezd ±,elà úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦¥

:áéúëãkaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - §¦§¦¦¦¥¨¨
,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

äæ òé÷øîexe`ne ± ¥¨¦©¤
,df siwnïBæîì ìè óèBð¥©¦§
,úBîLpä,xnelk - ©§¨

xe` jynp "riwx"dn
`edy ,zenypl inipt
inipt xe` ± "oefn"d oipr

,eze` mibiynyeðéäc± §©§
:xnelká"ë ãBñ úòéãé§¦©

ék ,äøBzä úBiúBà¦©¨¦
ãBñ àeä äfä òé÷øä̈¨¦©©¤

,úòcäshepy lhde - ©©©
a"k ceq zrici `ed ,epnn

,dxezd zeize`äøBzäå§©¨
-ïâa úBîLpä ïBæî àéä¦§©§¨§©
ïä úBönäå ,ïãò¥¤§©¦§¥
äæ ìk øàáîk ,íéLeáì§¦©§Ÿ¨¨¤

øäæa]zyxt ±ìä÷iå §Ÿ©©©§¥
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø ócxaqen ixd - ©§§¥©¦©©¤¤
od ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`klkyn dlrnl

mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde
ocrÎoba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

± dipyde ,ielibe cqg `id zg` dcn ± dipydn zg` zeiktde zecxtp

,mlrde mevnv ,dxeab

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

.dxeabe cqgíL ,äpäå§¦¥¥
úcî íL àeä "íéäìà"¡Ÿ¦¥¦©

,íeöîväå äøeábälk - ©§¨§©¦§
miyecwd zenydn my
enk ,zcgein dcn `ed
,cqgd zcn `ed lÎ` my

aezkk1lk lÎ` cqg" :
dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke ,"meid
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk-íb §¨¥©¥
,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©

eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
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דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה ב.4.– לג, ג.1.ברכה נב, תהלים



oeiqעח f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

xcqa erawpy mixaca melbd.icinz ote`eøézñnL éôì± §¦¤©§¦
z` miwl` my,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlL øBàä- ¨¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

dlrnly xe`dy iciÎlr
z` ycgn cinz deedn
ixd xvep ,mi`xapd
oiprd ,xen`k ,zn`a
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n
Îmi zrixw xy`n xzei
miwl` my ,j` .seq
xe`d lr milrn
digne deednd dlrnly

,mlerd z`elàk äàøðå§¦§¤§¦
ãîBò íìBòä,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± ¨¨¥

.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©
jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd
da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd
oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne ,miyexit dnk

l"f epinkg2ok enk ."minkg erahy rahnn dpynd lk" :
miqkn ,mina reahy xac enk ,"seq mia eraeh" oeyln "rah"
zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp epi` `ede mind eilr

.llk zi`xp `id oi`y ,mi`xapa ziwl`d,äæ "íéäìà" íLå§¥¡Ÿ¦¤
myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l -
eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpzn `edì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨

'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl xen`k
xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk `ed
,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my ly

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiy ickíéìòäì§©§¦
CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨
ïéàî äeäîe ä"éåä íMî¦¥£¨¨§©¤¥©¦

,Léì"'ied" ly epipry - §¥
`edy (deedn oeyln)
,"yi"l "oi`"n lkd `xea
my xizqn df xe` lre

ick z`fe ,miwl`àlL¤Ÿ
eìèáéå íéàøápì älbúé¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaxe`d eli` ± ¦§¦
eednd ,'ied my lyd

dlbzn did ,"yi"l "oi`"n
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk-íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ב.2. מ, זה"3.גיטין ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
בחלק  מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון
שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום פט,4.שם תהלים
"פשיטותה"5.ג. מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

– פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין
שההעלם  גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן
החומרי  דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי'
פועל  רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין
ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י
החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא
דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

הגומ  וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה וביחד זו השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה א
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא



עט oeiq f"h ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xcqd iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
iwl`d zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly

xcqa erawpy mixaca melbd.icinz ote`eøézñnL éôì± §¦¤©§¦
z` miwl` my,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlL øBàä- ¨¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

dlrnly xe`dy iciÎlr
z` ycgn cinz deedn
ixd xvep ,mi`xapd
oiprd ,xen`k ,zn`a
yi" z`ixa ly i`ltd
lecb `edy `lt ,"oi`n
Îmi zrixw xy`n xzei
miwl` my ,j` .seq
xe`d lr milrn
digne deednd dlrnly

,mlerd z`elàk äàøðå§¦§¤§¦
ãîBò íìBòä,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± ¨¨¥

.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©
jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd
da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd
oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne ,miyexit dnk

l"f epinkg2ok enk ."minkg erahy rahnn dpynd lk" :
miqkn ,mina reahy xac enk ,"seq mia eraeh" oeyln "rah"
zeigd lekiak "dreah" jk ± llk d`xp epi` `ede mind eilr

.llk zi`xp `id oi`y ,mi`xapa ziwl`d,äæ "íéäìà" íLå§¥¡Ÿ¦¤
myy itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l -
eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl`

,rahd jxca bdpzn `edì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨

'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl xen`k
xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk `ed
,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my ly

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiy ickíéìòäì§©§¦
CLîpä úeiçäå øBàä̈§©©©¦§¨
ïéàî äeäîe ä"éåä íMî¦¥£¨¨§©¤¥©¦

,Léì"'ied" ly epipry - §¥
`edy (deedn oeyln)
,"yi"l "oi`"n lkd `xea
my xizqn df xe` lre

ick z`fe ,miwl`àlL¤Ÿ
eìèáéå íéàøápì älbúé¦§©¤©¦§¨¦¦¨§

.úeàéönaxe`d eli` ± ¦§¦
eednd ,'ied my lyd

dlbzn did ,"yi"l "oi`"n
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk-íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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ב.2. מ, זה"3.גיטין ו"צמצום זו" "גבורה שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
בחלק  מדובר אודותו הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון
שכן, – להחיותן אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון

גילוי. של ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום פט,4.שם תהלים
"פשיטותה"5.ג. מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

– פ"ד כדלעיל – קץ לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין
שההעלם  גם אלא – החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן
החומרי  דעוה"ז תחתונה הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי'
פועל  רק לא (דהשמש השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין
ההעלם, רק לא הוא ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י
החסד) מצד קץ, אין (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא
דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

הגומ  וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה וביחד זו השמים ארובת ששוללת – הגשם טפת יוצאת דבה א
(חלש) אור דורך לאזט ג"כ היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם

בשמש 6.דהשמש". המסתכל נפתחות; השמים כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא

oeiq f"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז שלישי יום
פרק ו  ,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥
."'eëoi` jicrlane ±

mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde
xzqd `ed oi` zn`a
mvr oi` ixdy ,llk
df xace ± mvr lr xizqn

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiigneäæå§¤
áeúkL11,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
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åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
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לט.7. ד, א.8.ואתחנן ו, ב.9.קידושין קמו, תהלים
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z` xvei d"awdy
"oi`"n dlek ze`ivnd
dpi` ze`ivndy "yi"l

,"lth" zpigaa s`Bîk§
.LîMa LîMä øBà± ©¤¤©¤¤

lha `xap lk jk
.jxazi eil` ze`ivna
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,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleíàáö ìëå íéîMäL Ezòc ìò äìòz àlL¤Ÿ©£¤©©§§¤©¨©¦§¨§¨¨

øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨
,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§

`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigd
,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦
íâéäðîe íòéðîe§¦¨©§¦¨
äîLpäL Bîk ,BðBöøk¦§§¤©§¨¨
óebä úà äòéðî¥¦¨¤©

.dðBöøk ezâéäðîe± ©§¦©¦§¨
xac `ed sebdy zexnl
oeeik j` ,dnypdn cxtp

m`zda sebd z` dbidpn `id okl ,sebd z` dign dnypdy
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weqtd `a okl .dnypdn cxtp xac `ed sebdy enk ,cxtp
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ìLnä ïéà úîàa Cà,sebe dnypn ±ìLîpì äîBcly ± ©¤¡¤¥©¨¨¤©¦§¨

,mlere zewl`íéãøôð úîàa íä óebäå äîLpä ék ,ììk§¨¦©§¨¨§©¥¤¡¤¦§¨¦
,íLøLa äfî äæ,micxtp miyxy seble dnypl -ïéà ék ¤¦¤§¨§¨¦¥

óebä LøL úeeäúä¦§©Ÿ¤©
BúîLpî Búeîöòå14, §©§¦¦§¨

åéáà úBthî àlà¤¨¦¦¨¦
,Bnàå;sebd xvep jkn - §¦

ïë éøçà íâåixg` ± §©©£¥¥
,sebd zeedzdBìecb ïéà¥¦
,sebd ly ±BúîLpî¦¦§¨

éãé-ìò àlà ,dcáì§©¨¤¨©§¥
ìk Bnà úiúLe úìéëà£¦©§¦©¦¨

,íéLãç äòLziycg - ¦§¨¢¨¦
,xeairdCk-øçàå± §©©¨

lecib ielz ,dcild ixg`
sebdBúìéëà éãé-ìò©§¥£¦¨

,Bîöòa BúiúLeixd - §¦¨§©§
xac zn`a `ed sebdy
dnypde ,dnypdn cxtp

.sebd z` dign wxäî©
íéîMä ïk-ïéàM-¤¥¥©¨©¦
íúeîöò ìkL ,õøàäå§¨¨¤¤¨©§¨
ïéàî äeäúð íúeäîe¨¨¦§©¨¥©¦

èìçenä ñôàåmewn mey mvra oi` iwl`d "oi`"d zpigan ± ¨¤¤©§¨
,mi`xaple "yi"l,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa ÷øe`xap md - ©¦§©§©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"nïéãò íâåmzeedzd ixg` ±ávð,mda ±øác §©£©¦¦¨§©
íúBà äeäîe ,òâø ìëa ãéîz íäa òôBLå ,íìBòì 'ä§¨§¥©¨¤¨¦§¨¤©§©¤¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
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äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כי ˘··¯‡לגבי ,
והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' ÓÓ˘רוח „Á‡ והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘ דרגות ואין כו'

ÂÏ‡ ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' ונרתק ÓÓ˘דהוי' ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף
שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ
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xac `ed sebdy zexnl
oeeik j` ,dnypdn cxtp

m`zda sebd z` dbidpn `id okl ,sebd z` dign dnypdy
wx d"awd mby ,aeygle zerhl ,`eti` ,milelr okae ;dpevxl
xac `ed envrlyk mlerd eli`e ,mlerd z` bidpne dign
weqtd `a okl .dnypdn cxtp xac `ed sebdy enk ,cxtp

.sebe dnypl llk dnec df oi` oky ,ef zerh erhi `ly xidfne
ìLnä ïéà úîàa Cà,sebe dnypn ±ìLîpì äîBcly ± ©¤¡¤¥©¨¨¤©¦§¨

,mlere zewl`íéãøôð úîàa íä óebäå äîLpä ék ,ììk§¨¦©§¨¨§©¥¤¡¤¦§¨¦
,íLøLa äfî äæ,micxtp miyxy seble dnypl -ïéà ék ¤¦¤§¨§¨¦¥

óebä LøL úeeäúä¦§©Ÿ¤©
BúîLpî Búeîöòå14, §©§¦¦§¨

åéáà úBthî àlà¤¨¦¦¨¦
,Bnàå;sebd xvep jkn - §¦

ïë éøçà íâåixg` ± §©©£¥¥
,sebd zeedzdBìecb ïéà¥¦
,sebd ly ±BúîLpî¦¦§¨

éãé-ìò àlà ,dcáì§©¨¤¨©§¥
ìk Bnà úiúLe úìéëà£¦©§¦©¦¨

,íéLãç äòLziycg - ¦§¨¢¨¦
,xeairdCk-øçàå± §©©¨

lecib ielz ,dcild ixg`
sebdBúìéëà éãé-ìò©§¥£¦¨

,Bîöòa BúiúLeixd - §¦¨§©§
xac zn`a `ed sebdy
dnypde ,dnypdn cxtp

.sebd z` dign wxäî©
íéîMä ïk-ïéàM-¤¥¥©¨©¦
íúeîöò ìkL ,õøàäå§¨¨¤¤¨©§¨
ïéàî äeäúð íúeäîe¨¨¦§©¨¥©¦

èìçenä ñôàåmewn mey mvra oi` iwl`d "oi`"d zpigan ± ¨¤¤©§¨
,mi`xaple "yi"l,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa ÷øe`xap md - ©¦§©§©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"nïéãò íâåmzeedzd ixg` ±ávð,mda ±øác §©£©¦¦¨§©
íúBà äeäîe ,òâø ìëa ãéîz íäa òôBLå ,íìBòì 'ä§¨§¥©¨¤¨¦§¨¤©§©¤¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כי ˘··¯‡לגבי ,
והם מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' ÓÓ˘רוח „Á‡ והגוף הוי' משם הגוף שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' גם)„ÌÈ„¯Ùמשם אלא במציאותם, רק התהוות ·˘¯˘Ì(לא כי
אלק' שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף הוי'˘·‚ÛÂשורש שם (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘ דרגות ואין כו'

ÂÏ‡ ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' ונרתק ÓÓ˘דהוי' ומגן השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופן כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף
שבנרתק חלק דכל –ÏÙËע"י המאירים השמש ואור קרני אותם עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק Ê‰".לכל ˜ÏÁ

oeiq h"i iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ט חמישי יום
פרק ז  ,162 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

îzãé,ycgn ±CBúa LîMäî øBàä úeeäúäk ,Léì ïéàî ¨¦¥©¦§¥§¦§©¨¥©¤¤§
,ìLî-Cøc Bîöò LîMä øeck óebxe`y ,lirl xaqenk - ©©¤¤©§¤¤¨¨

wx .llk ze`ivn epi` ,dnvr ynya `edy itk ynyd
eli`e ."ze`ivn" `ed my ,mlerd llga hytzn xe`dyk

lha `ed dnvr ynya
± exewnl ,ynyl ixnbl
,mi`xapd iabl mb jk
md xac ly ezin`ly
,mxewna cinz mi`vnp
deednd ,iwl`d geka

.mze`íä ,ïk íàå± §¦¥¥
,mi`xapdúîàa íéìèa§¥¦¤¡¤

éaâì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§©¥
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác§©§©¦¦§¨¥
Búeäîa íéãçéîä©§ª¨¦§¨
Bîk Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§

,ïn÷ì øàaúiLji` - ¤¦§¨¥§©¨
"eit gex"e "'d xac"
± d"awd mr micge`n
lilk milha mi`xapde
gexe 'd xac"l ze`ivna

,envr d"awdle "eit.LîMa LîMä øBà ìehákdnl ,j` ± §¦©¤¤©¤¤
"yi"l mnvr miyibxn mde ,mi`xapa ybxp df oi` jk m`

- ?"ze`ivn"leäøeábä úcîa ,åéúBøeáb ïä ïäL ÷ø©¤¥¥§¨§¦©©§¨

eéäiL ,íäa òôBMä úeiçä íéìòäìe øézñäì ,íeöîväå§©¦§§©§¦§©£¦©©©¥©¨¤¤¦§
éðôa øác íä elàk íàáö ìëå õøàäå íéîMä íéàøð¦§¦©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöòs` yibxi `l `xapdy ,xizqnd mevnvdn `ad xac ± ©§
"oi`"n cinz eze` deedne cinz ea `vnpd xewnd z` `l
`ed oi`y oeeike ;"yi"l
okl ,xewnd z` yibxn
envr yibxdl leki `ed
eli`k ,"ze`ivn"e "yi"l

.envrl xac `edïéà Cà©¥
àlà øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì,eli`e ± ©©§¦£¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
Lnî àìk dén÷ àlkª¨©¥§¨©¨

,éáéLçiabl lkd - £¦¥
melkl aygp `l d"awd

,ynnLîMä øBàk§©¤¤
úcî ïéàå ,LîMa©¤¤§¥¦©
-ñç úøzñî äøeábä©§¨©§¤¤©
ék ,Cøaúé åéðôì íBìLå§¨§¨¨¦§¨¥¦
Bîöò éðôa øác äpðéà¥¤¨¨¨¦§¥©§
:"íéäìàä àeä 'ä" àlà¤¨¨¡Ÿ¦

cvny xzqdd -mr cg` xac `ed ,dxeabd zcne miwl` my
xzqd meyn jka oi` `linne ,zelbzdde cqgd zcn ,'ied my

.mvr lr xizqn mvr oi` ik ,d"awd iabl

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

lr mixizqn xzqdde mevnvdy `l` ;jxazi ea micgeine ze`ivna

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n cinz `xapd z` deednd ,ziwl`d zeigd

;"ze`ivn"l envr z` `xapd yibxn okle - `xapa dielb didz `le

oi` ,d"awd iabl eli`e ,cala `xapd iabl wx `ed xzqdd ,mxa

xac mdipy md ,"cg `lek" md miwl`e 'ied oky ,xzqd meyn xzqda

wxt ,df wxta .'ied my lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg`

xdfa aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f

ly xzei dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd

jenpd ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei

dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ` `edy d"awd ly ecegi

,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micgeine milha

z` deednd iwl`d gekd ,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi

,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd

zeize`yk ,mc`a lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya

xg`l ze`iand ,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic

- k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn

oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seqÎoi`" od dlrnlymewn

mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde

xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd

gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd

`a (zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d

ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg`

mde ze`ivna milha mi`xapdy xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly

ixd ,mi`xapl lreta xewn dyrp `edy oeeik ,oky ,qt`e oi`

my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy

xeaicd zbixcn) iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seqÎoi`" jynp

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly

,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

dze`ivny efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn mpn`e

.ixnbl lhazz
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä
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oeiqפב h"i iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

zekiiy efi` .'d zecg`a
ceak my jexa"l yi
"cre mlerl ezekln

- ?cegid oiprl"ãòå" ék¦¨¤
éôelça "ãçà" àeä¤¨§¦¥

ïåúà1ik ± .2"cre" dlnd ¨§¨
iteliga "cg`" `id
"`" ze`d .zeize`
ze`a ztlgen "cg`"n
m`zda ± "cre" ly "e"
zeize`l yiy zekiiyl
± jynd zeize`) "ed`"
x"enc` w"k zxrd
ze`de ;odipia (`"hily
ztlgen "cg`"n "g"
± "cre" ly "r" ze`a
zeize`dn od odizy oky
"`ven"dy ,"r"gd`"
"c" ze`de ;cg` odly
ziyrp "cg`"n izax

."cre"n "c"d,äpä ék¦¦¥
íeöîvä íòèå úañ¦©§©©©¦§
øézñäL ,äfä øzñääå§©¤§¥©¤¤¦§¦
-Ceøa-LBãwä íéìòäå§¤§¦©¨¨
ìL úeiçä úà àeä¤©©¤

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ©
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥©¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
,dkelnd oipr mdilr
miwegx lr `wec `l`

;mixfeïëåjiiy `l ± §¥
,dkelnd oiprìò elôà£¦©
,ícáì íéøNzexnl - ¨¦§©¨

wlg mixyd oi`y
,mixf md ,envr jlndn
,qgi mdl yiy oeeik j`
ly ezlrnl ,mixyk
`l mdilr mb ,jlnd

.dkelnd oipr jiiy÷ø©
¯ à÷åc ¯ "íò áøa"§¨¨©§¨

."Cìî úøãä",oky ± ©§©¤¤
jiiy `wec mr aex lr
ef dnbeca ;dkelnd oipr
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md
,dkelnd oipr `a mdilr
milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥
ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤

Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
,dkeln lr dxend zepc`,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨

ãøôð øáãå øeîb Lé ,åLëò àeäL úBîk íìBò úBéäì¦§¨§¤©§¨¥¨§¨¨¦§¨
úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥©§¦©¨¦§¦§©§

íBìLå-ñç äæ íLå Bæ äcî,mlerdn ±øæBç íìBòä äéä ¦¨§¥¤©§¨¨¨¨¨¥
úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì¦§¦§©§©¦¦§¨¥¨¥¨©§¦

íL äéä àìå ,Lnîly dxcbdd ±"íìBò",lg ±åéìò ©¨§Ÿ¨¨¥¨¨¨
.ììk,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr `ed "mler" ,oky ± §¨

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù
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א". קלה, בזח"ב "כמ"ש



פג oeiq h"i iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äæáe,lirl xaecy dna ±,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤¨©¤¨©Ÿ©©¨
"ìàøNé òîL" ÷eñôc,"cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeä §¨§©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd ote`d -Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§
,"äàzz àãeçé" àeä ¯ "ãòå íìBòìxzei jenpd ote`d - §¨¨¤¦¨©¨¨

zekiiy efi` .'d zecg`a
ceak my jexa"l yi
"cre mlerl ezekln

- ?cegid oiprl"ãòå" ék¦¨¤
éôelça "ãçà" àeä¤¨§¦¥

ïåúà1ik ± .2"cre" dlnd ¨§¨
iteliga "cg`" `id
"`" ze`d .zeize`
ze`a ztlgen "cg`"n
m`zda ± "cre" ly "e"
zeize`l yiy zekiiyl
± jynd zeize`) "ed`"
x"enc` w"k zxrd
ze`de ;odipia (`"hily
ztlgen "cg`"n "g"
± "cre" ly "r" ze`a
zeize`dn od odizy oky
"`ven"dy ,"r"gd`"
"c" ze`de ;cg` odly
ziyrp "cg`"n izax

."cre"n "c"d,äpä ék¦¦¥
íeöîvä íòèå úañ¦©§©©©¦§
øézñäL ,äfä øzñääå§©¤§¥©¤¤¦§¦
-Ceøa-LBãwä íéìòäå§¤§¦©¨¨
ìL úeiçä úà àeä¤©©¤

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§
,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ©
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥©¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤
.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
,dkelnd oipr mdilr
miwegx lr `wec `l`

;mixfeïëåjiiy `l ± §¥
,dkelnd oiprìò elôà£¦©
,ícáì íéøNzexnl - ¨¦§©¨

wlg mixyd oi`y
,mixf md ,envr jlndn
,qgi mdl yiy oeeik j`
ly ezlrnl ,mixyk
`l mdilr mb ,jlnd

.dkelnd oipr jiiy÷ø©
¯ à÷åc ¯ "íò áøa"§¨¨©§¨

."Cìî úøãä",oky ± ©§©¤¤
jiiy `wec mr aex lr
ef dnbeca ;dkelnd oipr
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md
,dkelnd oipr `a mdilr
milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlíL àeä ,Cøaúé Búeëìî úcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©©§¦§¨¥¥
ék ,úeðãày dn `ed dkelnd oipr ±.õøàä ìk ïBãà àeä ©§¦£¨¨¨¤

Bæ äcî ék ,àöîðå,zeklnd zcn ±äæ íLåly myd ± §¦§¨¦¦¨§¥¤
,dkeln lr dxend zepc`,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä ïä¥©§©¦§©§¦¨¨

ãøôð øáãå øeîb Lé ,åLëò àeäL úBîk íìBò úBéäì¦§¨§¤©§¨¥¨§¨¨¦§¨
úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥©§¦©¨¦§¦§©§

íBìLå-ñç äæ íLå Bæ äcî,mlerdn ±øæBç íìBòä äéä ¦¨§¥¤©§¨¨¨¨¨¥
úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúé åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì¦§¦§©§©¦¦§¨¥¨¥¨©§¦

íL äéä àìå ,Lnîly dxcbdd ±"íìBò",lg ±åéìò ©¨§Ÿ¨¨¥¨¨¨
.ììk,mye ,dlabde ze`ivn ly oipr `ed "mler" ,oky ± §¨

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù
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א". קלה, בזח"ב "כמ"ש

oeiq 'k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' שישי יום
,at 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨©Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL íäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnleék¦
Búeëìî úcîa íà¦§¦©©§

iL dcáì CøaúéøîBì C ¦§¨¥§©¨©¨©
Cìî Cøaúé àeäL¤¦§¨¥¤¤
õ÷ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥¥
,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy -

ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia mipeilrd mi`xapd
dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn xcb o`k xn`py

,zegex 'ce dhneïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìlr - §¥§¦§¦
dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly miccv drax`

,zegex 'ce dhneïëå,dlrnly zeklnd oipr jiiy ±úðéçáa §¥¦§¦©
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ,deeda -,Cìî 'ä,xara -"Cìîé 'ä3± . §©¤¤¨¨¦§Ÿ

oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra.onfd,àöîðå§¦§¨
,Léì ïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä úeiçL¤©©¨§¥©©§©§¦§©¨¥©¦§¥
íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥

.àeä-Ceøa úeðãàyi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ± ©§¨
.xen`k ,onfe mewnl xywCøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥

Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa úãçéî§ª¤¤§¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦§
,øàaúiL,oldlCëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íb± ¤¦§¨¥¦§¨©§¦©©¨§©§©

,zeklnd zcnn mieedzndéaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦©¨§©¥
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúé Búeîöòå Búeäî± ¨§©§¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

"cner" (mewne onf) zenlerd xewn xy`k cnrna o`k xaecn
jxazi ezenvre ezedna zcgein `idy itk zeklnd zpigaa

yalzdl ,minevnv iciÎlr ,d`a `idy iptl ,cegid zilkza
y zenleraenk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna `id zeklny
iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd zepiga "my"
ly epipr edf .d"awd
ote`d ,"d`lir `cegi"
itk ,cegi ly xzei oeilrd
mr micgein mi`xapdy
milha mdy ote`a d"awd
cvn ,oky ,ynn ze`ivna
zeklnd zcn) mxewn
z` milretd ,zepc` mye
(mi`xapd ly mze`ivn
llk mewn oiicr oi`

.mdly "ze`ivn"leäæå§¤
íLa úeðãà íL áelL¦¥©§§¥

,ä"éåäepyi zenya - £¨¨
enk ,aeliyd oipr
cg` my zeize`y
my zeize`a zealzyn
ely ze`dy myde ± xg`
`ed df my ,dligza d`a
myd ,xnelk) zexabzda
,(ea aleyn ipyd
cvn enk `id zelbzddy
oey`xd m` ;df my
myn `ed aeliyd zenyn
ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly
xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d .d`ld jke ,cqg
jxazi ezenvre ezedn mr micgein oiicr mdy itk ,mi`xapd
"aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln dlrnly
mi`xapd milha 'ied my ly "zexabzd"d cvny ± 'ied mya

.mxewn `ed zepc` mye zeklny itk mb ,ze`ivnaíL ék¦¥
äéäéå äåä äéä àeäL ,ïîfä ïî äìòîì àeäL äøBî ä"éåä£¨¨¤¤§©§¨¦©§©¤¨¨Ÿ¤§¦§¤

,cgia ±ãçà òâøacgia cizre ded ,xar ,el` zepiga yly ± §¤©¤¨
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå

íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî
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התפילה.3. נוסח



oeiqפד `"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א קודש שבת יום
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פה היום יום . . . 

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פו

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



פז היום יום . . . 

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

úôça éããä eèîz` migzen eidyk dfa df zerbet mdici eid ± ¨£¨¥©¥¤
.drixid ztya axrd heg

:`xnbd dywnàîìéãå`le dfl df mikenq miayei eid `nye ± §¦§¨
y itl dfa df zerbet mdici eidéôçìLî eåä éôeçìLeidy ± ©§¥£§©§§¦

dywn cere .zg` dxeya `le xeg`l dfe miptl df miayei
:`xnbdeúå,cere ±éããäî éìéàL éîokynd ilk iyer eid m`d ± §¦§¦¦¥£¨¥

,dfn df mzk`ln ilk mil`eyéðúäådpy ixde ±àceì,`ziixaa §¨¨¥¨
okynd zk`ln iabl aezk(c el zeny)øLà Bzëàìnî Léà Léà'¦¦¦§©§£¤

,'íéNò änäcg` lky cnlnäNBò Bðéàå äNBò àeä Bzëàìnî ¥¨Ÿ¦¦§©§¤§¥¤
,Bøéáç úëàìnîk mipken eid mleklyekxved `le mzepne` il ¦§¤¤£¥

:`xnbd dywn cere .dfn df le`yleúåcnlp m` s` ,cere ± §
zen` rax` utg wxefdy `l` cenll epl oi` ,zerixid ibxe`n

d ,dyw oiicr la` ,aiig miaxd zeyxaøéáòîecia utgòaøà ©£¦©§©
.áéiçîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà©¦§¨©¦§¨¨§¦©©

:`xnbd daiynìk àlàutg xiarny mipte`dúBnà òaøà ¤¨¨©§©©
dì éøéîb àøîb íéaøä úeLøadynl dkld epicia md zxeqn ± ¦§¨©¦§¨¨§¦¦¨

.d`ved ly zeclez mdy ipiqn
:xacna mivr yyewnd dyr dk`ln efi` zx`an `xnbdøîà̈©

íéaøä úeLøa úBnà òaøà øéáòî LLB÷î ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¥©£¦©§©©¦§¨©¦
äåä`idy ,miaxd zeyxa zen` rax` mivr xiard yyewnd ± £¨

.d`ved ly dclezàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ìBzäåä L± §©§¦¨¨¨¥£¨
.xvew meyn did eaeige ,mxeaig mewnn mivr ylz yyewndáø©

äåä ønòî ,øîà á÷òé éaøa àçàeidy mivr sq` yyewnd ± £¨§©¦©£Ÿ¨©§©¥£¨
.xnrn meyn aiigzde ,mixfetne miyelz

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîì.yyewnd dyr dk`ln efi` §©¨§¨¦¨
`id dpin `wtpd :`xnbd daiynáøãëìxaicy dn oiprl ±ea §¦§©

.axàéiç éaø éa íéøúñ úlâî éúàöî ,áø øîàcdlibn iz`vn ± §¨©©¨¨¦§¦©§¨¦¥©¦¦¨
`iig iax ly eyxcn ziaa dpenh,øîBà äãeäé ïa éñéà ,déa áeúëå§¨¥¦¦¤§¨¥

úBëàìî úBáà,zaya zexeq`dïàNò íàå) úçà øñç íéòaøà £§¨©§¨¦¨¥©©§¦£¨¨
áéiç Bðéàå ,(úçà íìòäa ílekmlek lr.úçà àlà ¨§¤§¥¤¨§¥©¨¤¨©©

yiy x`eai eixaca xe`iad itle ax zpeek dn zxxan `xnbd
lry zrk zxaeq `xnbd .yyewnd dyr dk`ln efi` dpin `wtp
bbeya zek`lnd lk z` dyry ote`a xaic dcedi oa iqi` jgxk
jixv did `l dzin aiige cifna dyr m`y ,cg` mlrda
mrtn xzei ezindl xyt` i`y ,zg` `l` aiig epi`y eprinydl

:`xnbd dywn okle .zg`àì eúå úçàepi`y xnel okzi m`d ± ©©§Ÿ
,xzei `le zg` z`hg `l` aiigïðúäådpyna epipy ixde ±lirl) §¨§©

(.br,úBëàìî úBáà,zaya zexeq`dda ïðéåäå .úçà øñç íéòaøà £§¨©§¨¦¨¥©©©£¦©¨
,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype ±éì änì àðééðî`pzd jixv recn ± ¦§¨¨¨¨¦

dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixd ,zek`lnd oipn z` yxtl

.md zek`ln dnk cal,ïðçBé éaø øîàåzdoipna eprinydl `a `p §¨©©¦¨¨
,dfïàNò íàLzek`lnd lkl,ãçà íìòäa ílek`ly epiidc ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨

,`hgy miizpia el rcepáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòic oi`e ©¨©¨©©§©©
dcedi oa iqi` zrck `lye ,zay lelig meyn zg` z`hga

.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y
:`xnbd zxne` oklàîéàzea` ,dcedi oa iqi` xn` jky xen` ± ¥¨

e ,zg` xqg mirax` zek`ln,íäî úçà ìò áéiç Bðéàyi xnelk ¥©¨©©©¥¤
oa iqi` yxit `le ,dzin dilr miaiig oi`y odn zg` dk`ln
mey lr aiigl xyt` i` eixac itle ,`id dk`ln efi` dcedi
miaiig oi`y dk`lnd `id ef `ny wtzqdl yiy meyn dk`ln
ixdy ,yyewnd dyr dk`ln efi` dpin `wtp yi df oiprle ,dilr
`id ef `ny xnele wtzqdl oi` i`cee ,dzin aiig did yyewnd
xyt` dcedi oa iqi` ixacl s`e ,dilr miaiig oi`y dk`lnd

,yyewnd dyry dk`lnd z` dyery in zindläãeäé áø©§¨
zeyxa zen` rax` xiard yyewndy l`eny mya xn`y

,miaxdáéiç øéáònäc déì àèéLtzeyxn `ivendy el heyt ± §¦¨¥§©©£¦©¨
dzin aiigzpe mivr xiard yyewndy xeaq `edy ,aiig zeyxl

,ef dk`ln lràúéðúîeyyewndy xn`y `ziixad ly `pzde ± ©§¦¨
,mxeaig mewnn mivr ylzìBúc déì àèéLtáéiç Lel heyt - §¦¨¥§¥©¨

,ef dk`ln lr aiigzp yyewndy epivny ,aiig ylezdyáøå§©
á÷òé øa àçà,miyelz mivr sq` yyewndy xn`ydéì àèéLt £¨©©£Ÿ§¦¨¥
áéiç ønòîcnrndy el heyt ±,aiig xàì úäéî àä øáñ øî ¦§©¥©¨©¨©¨¦©Ÿ

à÷tñî àì úäéî àä øáñ øîe à÷tñîheyt did cg`l ± §©§¨©¨©¨¦©Ÿ§©§¨
bxdp ef dk`ln lry xaqy itl wtqd llka dpi` ef dk`lny
wtqd llka dpi` zxg` dk`lny heyt did xg`le yyewnd

.yyewnd bxdp dk`ln dze` lry xaqy itl
:yyewnd oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

døîBà àeä ïëå ,ãçôìö äæ LLB÷îyyewnd zyxta(al eh xacna) §¥¤§¨§¨§¥¥
øîBà àeä ïläìe ,'åâå 'Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå'iabl ©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥

cgtlv zepa(b fk my),'øaãna úî eðéáà'dxifba dfn df cenll yie ¨¦¥©¦§¨
,mdipya daezkd 'xacna' dlindn deyïläl äî'xacna' ©§©¨

a xaecn cgtlv zepa zyxta xn`pyïàk óà ,ãçôìö'xacna' §¨§¨©¨
a xaecn yyewnd zyxta xn`pyøîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãçôìö§¨§¨¦§¥©¦£¦¨¨©

Ck ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé éaø Bìzn`d m` oia ± ©¦§¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥¨
,jixack zn`d oi` m` oiae ,cgtlv `ed yyewndy ,jixack

ïécä úà ïzéì ãéúò äzà,df xac zxn`y lréøáãk íà,Edz` ©¨¨¦¦¥¤©¦¦¦§¨¤
y lr oicd z` ozil cizrBzqék äøBzä`ed in dzlib `le ©¨¦©

yyewndåàì íàå ,BúBà älâî äzàåz` ozil dz` cizr ,jixack §©¨§©¤§¦¨
y lr oicd÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà.zay lligy ©¨¦©©©©¦
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v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום חיים? בבעלי שנים ג' חזקת יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äiç Bà äîäa§¥¨©¨
ú÷æça dðéà ¯ äòBøå íB÷î ìëa úëläî àlà ,äøeîL dðéàL¤¥¨§¨¤¨§©¤¤§¨¨§¨¥¨§¤§©
äëìä àéä éøäL ¯ äéàø Bãé úçz dúBéä ïéàL ...dNôzL äæ¤¤§¨¨¤¥¡¨©©¨§¨¨¤£¥¦¨§¨

.BúeLøì äñðëðå ,dîöòî¥©§¨§¦§§¨¦§
להלך (ה"ד)להלן שיכולין  "העבדים שגם הרמב "ם  כתב 

אך  לבעליו ", העבד  ויחזור  ידו... תחת שהן זה  בחזקת  אינן

הואיל  ליום ... מיום רצופות  שנים  שלש  אצלו  "העבד היה  אם 

אותו ומעמידין נאמן זה  הרי השנים, אלו בכל בו מיחה ולא 

בידו".

החזיק שאם  זה  דין  הרמב "ם, לדעת  משנה': ה'מגיד וכתב 

נאמר לא  בידו", אותו ומעמידין נאמן  זה  "הרי  שנים שלש 

אינם שנים , שלוש  בהם  החזיק  אם  אף  אלא  חיים, בבעלי

בחזקתו.

רמה ' ב 'יד  כתב  עה)וכן סי' פ"ג וביאר :(ב"ב ,

שטרו על שומר אדם  – שטר  ידי על לקנותו  שהדרך בעבד 

וכיון בו. נזהר  אינו שנים  שלוש  שעברו ולאחר שנים , שלוש 

אותו ומעמידים  המחזיק  נאמן אלו, בשנים בו  מיחה שלא

שייך  ולא  שטר עליהם  כותבים  שאין  וחיה  בהמה  אבל  בידו,

חזקת בהם  מועילה  לא  – שטרו על נזהר שאדם  הטעם  בהם

שנים . שלוש 

הרשב "ם לדעת ומשני)אך ד"ה א לו, יש(ב"ב חיים  בעלי  גם

במשך  מיחה  לא שהמערער  וכיון שנים , שלש  חזקת  להם

מכרת אתה  לי , נתת  'אתה  לומר המחזיק נאמן  שנים, שלוש 

לי '.

הש "ך  סק"ג)וכתב קלה סי' אין(חו"מ הרמב"ם  לדעת גם :

חזקת יש  חיים בבעלי  גם  כי חיים , לבעלי עבדים  בין  לחלק 

הגמרא משמעות  גם וכך שנים . שם)שלוש  את(ב"ב המשווה 

בדרכים " המהלך דבר וכל ל"צאן שם)העבדים  הרשב"ם (לשון

חזקה להן  יש אבל לאלתר, חזקה להן  "אין רבא  אמר  זה ועל

שנים". ג' לאחר

הש "ך  סקק"ה)והוסיף  עב סי' :(שם

תחת היותה  "אין  כי חזקה להם אין חיים שבעלי זו הלכה

ברשות אותם  שראו  עדים  כשיש  רק  אמורה ראיה ", ידו 

או שקיבל לומר המחזיק נאמן עדים , אין אם  אבל  התובע ,

מעולם . הדברים היו לא  לומר יכול  שהיה  במיגו  אותם , קנה 

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום לעמים  ישראל בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰àaä ìàøNé¦§¨¥©¨
.äéàø Búìéëà ïéàå ,éBâk àeä éøä ¯ éBbä úîçî¥£©©£¥§§¥£¦¨§¨¨

מנכרי קרקע  לגבות  הבא  שישראל כשם  הרמב "ם , לדעת

הנכרי אם  כך  חזקה , אינה  הנכרי חזקת  כי  להישבע  צריך  אינו

את גובה  הראשון הבעלים  אחר , ליהודי הקרקע  את  מכר

לדעת אך דבריו. את לאמת  כדי להישבע  צריך  ואינו הקרקע 

שבועה חייב מהנכרי, שקנה  מיהודי גובה  כאשר  הראב "ד 

מכר . לא  שאכן 

לשיטתם  היא כאן שמחלוקתם  משנה ' ה 'מגיד (לעיל ומבאר 

ה"ז) היינופ"א מנה ", אצלך לי שיש  אבא  לי "אמר  לגבי

שתובע אלא  התביעה באמיתות  בטוח  אינו עצמו שהתובע 

ואין שמא  טענת  זו  הרמב"ם  לדעת  בוודאי: שטוען  אחר  בשם 

ונשבעים . ברי טענת נחשבת הראב "ד  ולדעת  עליה , נשבעים 

מהנכרי הלוקח טענת  הרמב "ם לדעת  כאן: גם נחלקו ובזה

קנה הנכרי אם  יודע אינו  עצמו הוא  שהרי ודאי , טענת  אינה

זו הראב "ד לדעת אך טענתו , על נשבע  אין  ולכן  הקרקע  את 

עליה . ונשבעים  ודאי טענת 

אין עצמו מהנכרי גובים  כאשר  הרי קשה : עדיין  ולכאורה 

צריך  ואינו  מהיהודי השדה  את שקנה  בטענתו מתחשבים

פ על  היהודי  שטענת  יתכן  ואיך כך, על דבריולהישבע  י

לדברי דומה  זה  (ואין בעצמו? טוען מאשר  יותר  תועיל

נאמן היה  עצמו  האב  גם  שם  אבא ', לי  'אמר  לגבי הראב "ד 

בטענתו ).

משנה ': ה 'לחם ומבאר 

לטובת אותה  ותיקנו  מדרבנן תקנה  היא היסת ' 'שבועת 

אין הנאמנות שמצד למרות  ולכן נכרי, לטובת  ולא  ישראל

הנכרי מטענת  יותר הנכרי בשם  הטוען היהודי  לטענת  מעלה 

לנכרי. ולא  ליהודי  רק  שבועה תיקנו מכלֿמקום  עצמו,

אומרים : ויש 

עצמו הוא  שהרי  משמעות , אין  הלוקח  לטענת אמנם

לדעת אך  נאמנות, לו שאין הנכרי דברי על  רק  מסתמך

ראיה קצת  כאן  יש  כי  טענה ללא  אפילו  להשביעו יש  הראב "ד 

הבעלים היה  לא  זאת לולי כי  נמכרה , שהשדה  לדבר ' ו 'רגלים 

כדי בכך  ודי  בשדהו , שישבו  השנים  כל במשך שותק הראשון

לדבר ' 'רגלים  בכוח אין  הרמב "ם לדעת ואילו שבועה. לחייב 

פטור כאן  ולכן ודאית, טענה פי  על  אלא  שבועה  לחייב 

ב)משבועה  לה, ב"ב שלמה ופני סופר .(חתם

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום לשקר? אסור מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íãàì øeñà̈§¨¨
äéä ?ãöék .Bákòì éãk Bà ïécä úeòì éãk ,ø÷L úðòè ïòèì¦§Ÿ©£©¤¤§¥§©¥©¦§¥§©§¥©¨¨
äðîa äãBiL éãk ,íéúàî epðòhé àì ¯ äðî Bøáça äLBð¤©£¥¨¤Ÿ¦§¨¤¨©¦§¥¤¤§¨¤

...äòeáL áiçúéå§¦§©¥§¨

כאשר אפילו  שקר טענת  לטעון שאסור  מבואר  זו  בהלכה 

ממון להשיג  כדי  אלא  כדין, שלא  ממון  להוציא מטרתה אין 

בדין. לו  המגיע 

להתחמק כדי שקר  לומר  איסור שאין  מצינו מאידך
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שהתחייב מי כגון תורה, דין פי על בו  חייב  שאינו מתשלום 

לו. לשלם חייב  אינו  לכך, מודע  אינו  עצמו  והגוי  לגוי ממון 

בוודאות יודעים אינם  ויורשיו המלווה  ומת  מגוי הלווה  ולכן

ולכאורה , חייב . שאינו  ולומר להכחיש  לו מותר  - החוב על 

אך  בגוי , אמור  לא  רעך" את  תעשוק  "לא של  האיסור  אמנם 

לשקר ? ההיתר מנין 

לאדם "אסור  הרמב "ם מלשון ללמוד ניתן  לכך המענה  את 

שקר טענת eakrlלטעון ick e` oicd zeerl ick: כלומר ."

בשקר הוא  oicdהאיסור  zeeirl mxebd, מוטעה פסק היינו ,

כדין. שלא  ממון  הוצאת  מכך  תיגרם  שלא  אע "פ 

יותר תובע שהמלוה  הרמב "ם  שמביא בדוגמא  וכגון

ולכפור במקצת  להודות  ללווה  לגרום  כדי ההלוואה מסכום 

לדרוש יוכל ואז  שבועה, יתחייב  כך ידי ועל  התביעה  בשאר

נוספות  תביעות  בה  בכוונת(אמיתיות)לכלול  אין  שאמנם 

גורם הוא ֿ מקום  מכל  אך לו, מגיע שלא  ממון להוציא  התובע 

כדין שלא  שבועה  לחייב  הדין  טו)לבית  המשולש חוט .(ראה

'מדבר איסור  את  מנה  לא שהרמב"ם  מכך כי  שהוסיפו ויש 

האיסור עיקר שלדעתו  ללמוד יש  המצוות  במנין תרחק ' שקר

'בצדק לדיינים באזהרה  נכלל הדבר  ולכן דין , בבית הוא 

עמיתך' קנוֿא)תשפוט ח"א לרס"ג הרי"פ .(ביאור

התורה מן  איסור  על  עוברים  שקר שבכל  שפסקו יש  אך

יג) עשה בפתיחה חיים חפץ שלא(ראה שבשקר מדבריהם ונראה  ,

הנביאים  מדברי  איסור  יש  ואילך)בבית ֿדין קעח תשובה שערי .(ראה

איסור לפחות  בכך ויש  מגונה  מידה  זו הדעות לכל אמנם 

בגמרא  וכמבואר  ב)מדרבנן, סה, בענינים(יבמות לשקר  שהתירו

אסור . לצורך שלא  ששקר  ומכאן שלום , דרכי מפני מסוימים

(gny xe`)

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום בני' 'זה לומר האדם נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰Bà ,'éða äæ' :øîBàä̈¥¤§¦
iä øàL Bà ...'éçà äæ'íéLðàa äãBäL ét ìò óà ¯ BúBà ïéLøB ¤¨¦§¨©§¦©©¦¤¨©£¨¦

.epLøééå ,ïîàð äæ éøä ¯ åéáBø÷ ïäL ïé÷æçî ïðéàL¤¥¨ª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨§¦¨¤
הרשב"ם  ליורשו),לדעת  ד"ה ב קלד, בתרא האדם(בבא נאמנות 

בני' 'זה  יורשו)לומר  מתורת(והוא היא  כבנו  הוחזק שלא מי על 

נכסים זה  ולפי במתנה , נכסיו את  לו  לתת  יכול  שהרי  'מיגו ',

יכול  היה לא בני ' 'זה  אמירתו  ובשעת  מכן לאחר לו שנפלו

- 'מיגו' לו ואין  לעולם ' בא שלא 'דבר  זה  הרי כי להקנותם 

נאמן. אינו

על  חז"ל כדרשת בכור ', בני 'זה לומר אדם  שנאמן ואף 

יכירנו - שנים  פי  לו לתת  יכיר  הבכור... "את  הפסוק 

גם בירושה  שניים  פי  שייטול כבכור  לקובעו  ונאמן  לאחרים ",

כך אחר  שיפלו ב)בנכסים קכז, כשידוע(ב"ב רק  זה  הרי –

אם יודעים  לא  שאם  תורה  וחידשה  ליורשו, וראוי  בנו  שהוא 

כלל  ידוע לא  אם  אבל  כבכור , 'להכירו' נאמן הבכור, הוא 

מתורת אלא 'יכיר' מתורת  עליו להעיד  נאמן אינו בנו, שהוא 

בהם ושייך ברשותו עתה  שהם  בנכסים  רק ולכן, 'מיגו '.

נאמן. - 'מיגו'

מוחזקים שאינם  באנשים  גם הרמב "ם  לשיטת  אבל

וביאר אותו . ויורשים  הם שקרוביו לומר נאמן כקרוביו,

'יכיר' מתורת  היא שהנאמנות  משנה ' 'מיגו')ה'לחם  מתורת ,(ולא

אם כי הוא , שבנו לומר נאמן כבנו  הוחזק  שלא  מי  על וגם 

הפשיטות  בחלק  כלֿשכן  נאמן הבכורה קלד,בחלק  ב"ב (מאירי

ברשותוב) שעה  באותה היו שלא בנכסים  גם  נאמן  ולכן .

הנכסים . בין חילק  לא  הרמב "ם שהרי 

שאר על להעיד  נאמן  מדוע  כן , אם  והקשה : הוסיף אך

ולא בנו לגבי רק  נאמרה  'יכיר ' של הנאמנות  והרי קרוביו ,

היה 'מיגו ' בתורת  היא הנאמנות  ואם  הקרובים , לשאר 

להוריש  שנאמן לומר  צריך  הקרובים)הרמב"ם  נכסים(בשאר רק

שייך  ולא כך אחר  לו  שנפלו  בנכסים  ואילו ברשותו, שהיו 

נאמן ? אינו - 'מיגו' בהם

נאמן האם  בני' 'זה  לומר שנאמן  זו בהלכה לעיין  יש  ועוד

אם  גם בנו  שהוא  epaלומר epi`y wfgen?

הסמ "ע  כך  על  סקכ"ד)וכתב  רעז סי' ידי(חו"מ על  הוחזק  אם  :

לחזור יכול  אינו  בנו, שאינו  עליו לומר  היה  שרגיל זה  אדם

משנה' ה 'מגיד הביא  (וכן  בנו  שהוא עתה  ולומר  פ"ב בו  (לעיל

בכורוהי"ד) שהוא  אחד על  אמר  שאם  והרשב "א  הרמב "ן בשם 

שוב שהכיר , "דכיון בכורו שהוא  אחר  על לומר נאמן  אינו

שנולד  שהעידו עדים  ידי על הוחזק  ואם ומכיר"). חוזר אינו

העדים . את להכחיש  נאמן אינו - אחרת  מאשה 

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום הגוי  ירושת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïî åéáà úà LøBé éBbä©¥¤¨¦¦
.ïâäðî éôì ïúBà ïéçépî ,ïäéúBMøé øàL ìáà ;äøBzä©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦¨§¦¦§¨¨
ירושה ? דין בגוי אין  או  יש  אם  מינה' 'נפקא  ומה

הראשונים  א)מבארים  יז, קידושין ריטב"א לו(מאירי , יש  אם :

אסור  הגוי  גזל  כי לקחתם לישראל אסור  ירושה גזלה דין  (הל'

ה"ב) בהםפ"א ואין  הפקר  הם הנכסים  יורש , אינו הגוי  אם  אבל

גזל. משום 

שלמה ' ה 'מנחת פו)והוסיף  :(סי'

מותר  הגוי  שגזל הסוברת  לדעה  ב)גם קיא, מציעא תהא(בבא ,

ה 'יראים ' דברי  לפי  מינה' תרלז 'נפקא  סי' או"ח אברהם' ה'מגן (הביאם

וצריכיםסק"ג) 'לכם' בהם  (שנאמר מינים ד' או סוכה  שמצוות 

חובה ידי בהם  יוצא אינו 'משלכם ') גזוליםלהיות  הם  אם 

ואם 'משלכם '. זה שאין כיון מותר הגוי  גזל  אם  אף  מהגוי,

בהם להשתמש  יוכל  לא אביו  את  שירש  מהגוי הגוזל  כן,

'משלכם '. זה  אין  כי  למצוה

המאירי לדעת  יורשים(שם)והנה, הגוי קרובי שאר  גם 

סופר' ה 'חתם  נקט  וכן בן . שאין  במקום  קכז)אותו  סי' (יו"ד

אלא חלציו יוצאי  לבניו  דוקא לאו  ליורשיו , מוריש  ש "נכרי 
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את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום בה? זוכה מי - השותפים אחד מציאת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äéäL ïéçàä ïî ãçà¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bà éúéåìäL elà úBòî' :øîàå ...úéaä CBúa ïúBðå àNBð¥§¥§©©¦§¨©¨¥¤¦§¦¦
...'éúàöî äàéöî' Bà ...ïä écáì élL elà ,íéãáò ïäa éúéðwL¤¨¦¦¨¤£¨¦¥¤¦§©¦¥§¦¨¨¨¦
.äàéöî àöî Bà ,úøçà äMøé Bì äìôpL äéàø àéáäì åéìò̈¨§¨¦§¨¨¤¨§¨§ª¨©¤¤¨¨§¦¨

הש "ך  סקי"ב)והקשה  סב סי' :(חו"מ

מצא השותפים  אחד או  האחים אחד שאם מכאן  משמע 

יש זה  ולפי ראשונים . כמה דעת  וכן שלו . היא הרי – מציאה 

הרמ"א  פסק  מדוע  סי"ב)לתמוה קעו סי' אחד (שם שאם 

שאר עם  להתחלק  עליו מציאה , מצא  או גזל או  גנב  השותפים 

השותפים ?

סק"י)וה 'תומים ' ביאר :(שם

כוונה ללא  המציאה  את מגביה  השותפים  מן אחד כאשר 

השותפות , דעת  על בה לזכות בסתם  מחשבתו מיוחדת ,

הגבהת בעת  אם  אך  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה 

הרי לעצמו, רק  בה  לזכות  שמתכוין בפירוש  אמר  המציאה

בהלכה והמדובר  לשותפו, לזכות  התכוון  לא  שהרי שלו היא 

רק בה  לזכות  והתכוונתי מצאתי  מציאה  אמר כשאכן  הוא  זו

לעצמי.

החושן ' ה 'קצות  זה  על  סק"ג)והעיר  :(שם

לבד  לעצמו לזכות  שותף  יכול אכן  האם  להסתפק יש 

ראשונים  כמה  לדעת  כי שותפו, ושותפין מבלי  שלוחין הל' (ראב"ד

א) ט, ב"ב רשב"א ה"ב. גםפ"ד לזה  זה  להקנות  שותפים  יכולים

לעולם  בא  שלא  לעולם)בדבר בא שלא דבר מקנה אדם שאין (אף

לא שעדיין מלאכה  לעשות המשתעבדים  עבדים  דין  וכדוגמת

בעולם קיים  שגופם  כיון  לעולם  ידי באה  'יקדשו כאומר זה (והרי

מהםלעושיהם') אחד  כל  בעולם , קיים  שגופם  השותפים  ואף  ,

השותפים אחד  כאשר  כן, ואם  לשותפו . עצמו את  מקנה 

שידו כיון לעצמי רק  זכיתי  לומר  יכול  אינו מציאה , מגביה

מלאכה . לכל לשותפו  גם ידו  את  והקנה  השותפים  יד  היא 

ה'תש"פ  סיון כ"א קודש שבת דין  עשיית על ברכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî¦§©£¥¤
Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì ,äøBz¨§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤

éøòL ìëa Eì ïzz íéøèLå íéèôL" :øîàpL ,Cìôå."E ¨¤¤¤¤¡©Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤
הרשב "א  יח)כתב סי' ח"א :(שו"ת

בצדק  לשפוט מצות ֿעשה  על  לברך עמיתך'אין  תשפוט ('בצדק

ה"א) פכ"א להלן כולה- תלויה  שאינה מצוה על מברכים  אין כי 

ותתבטל  השני  בה  יתרצה  שלא  אפשר  שהרי  העושה ביד

שמא עליה, לברך  אין דין לבית  המסורה  זו מצוה  וגם  המצוה ,

המצוה . ותיעקר דעתם  את  הדין בעלי יקבלו  לא 

סופר ' נד)ו 'חתם  סי או"ח אמרו(שו"ת כך: על נשאל

מפולדא)בירושלמי מהר"א פירוש ע"פ ה"א פ"ו שלדעת(ברכות

'בצדק ֿ עשה מצות על מברך לדון  הנכנס  דיין  אמוראים ,

הרשב"א ! כדברי שלא וזה  עמיתך', תשפוט

וביאר :

לא שמא דין עשיית  על  לברך  שאין הרשב "א  שכתב  מה 

ֿ דין בית הרי  לכאורה : עיון צריך  הדין , בעלי  ידי  על יתקבל 

כרחו על ממנו ומוציאים  החייב  לנכסי ולוה יורדים  מלוה (הל'

ה"א) הראב "ד פכ"ב שכתב  מה  בהקדים  לומר יש  אלא  (הובא ,

ג) שער חול של תפילות בהב'אבודרהם', שיש  מצוה על מברכים  שאין

לברך  אין ולכן  הקלקול, על  כמברך שנראה  מפני וקלקול  נזק 

תחילת על אמנם , ועלוב. נגזל בו  יש כי בכפיה דין עשיית  על 

גמר עשייתו שאין  דבר  שכל  אלא  לברך, צריך היה  הדין

עליו מברכים  אין  עשיית המצוה  על מברכים אין ולכן ב. מב, (מנחות

ה"ח) פי"א ברכות הל' רמב"ם - .סוכה

הוא שמא  דין  עשיית על  לברך  שאין  הרשב "א  כוונת וזו 

התחלת רק  שהיתה ונמצא  הדין  בעלי ידי  על  יתקבל לא 

את עליהם שייכפו  לאחר רק  יהיה  המצוה  גמר  כי  המצוה ,

נחשב הדבר כי  לברך  אין  בכפיה  הנעשית  מצוה ועל הדין,

כקלקול.

הירושלמי כי דין, עשיית  על מברכים  הירושלמי ולדעת 

גמר קיום  ללא אף  מצוה, תחילת על  שמברכים  לשיטתו

במצוותיו המצוה  קדשנו אשר ברוך אומר, לעצמו סוכה "העושה כתבו: (וכך

ה"ג) פ"ט ברכות סוכה". לעשות .וציונו



צי orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר

בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים
היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים

של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿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

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את רק יורש  שהגוי במפורש  כתב הרמב "ם  אך יורשיו". כל 

וכפי מנהגם ". לפי אותן  מניחין ירושותיהן שאר "אבל אביו

אלא נחלות  סדר  שיהיה מצינו  "שלא  משנה ' ה 'מגיד שפירש 

בלבד ". לישראל 

חן ' 'דברי פ)ובספר  ומקורו:(סי' הרמב "ם  דברי את מבאר

בגמרא  א)נאמר סב, ואיך (יבמות נחלה , בני  אינם  נח שבני

אלא תורה "? דבר  אביו  את  יורש  ש "הגוי  להלכה  מתאים  זה

כפי אביו, את  היורש  בבן  רק  הוא  בגוי ירושה  דין  שאכן 

מהכתוב שם)שנלמד  בני(קידושין 'אינם  קרובים  שאר ואילו  ,

בגוי. נאמר  לא  נחלות  בפרשת הכתוב הסדר  כי נחלה',

לפי אותן  מניחין ירושותיהן "שאר  הרמב "ם  שכתב  ומה 

אינם הקרובים  ושאר שיירש  בן  לגוי אין כאשר היינו מנהגם",

משפטים "לתקן  הם  רשאים  וממילא התורה , מן נחלה ' 'בני

נצטוו נח בני שהרי  שבישראל, הנחלה  כסדר  שלא וחוקים "

חוקיהם . לפי  מהיורש  לגזול  ואסור ה'דינים ' על 

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום בה? זוכה מי - השותפים אחד מציאת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äéäL ïéçàä ïî ãçà¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bà éúéåìäL elà úBòî' :øîàå ...úéaä CBúa ïúBðå àNBð¥§¥§©©¦§¨©¨¥¤¦§¦¦
...'éúàöî äàéöî' Bà ...ïä écáì élL elà ,íéãáò ïäa éúéðwL¤¨¦¦¨¤£¨¦¥¤¦§©¦¥§¦¨¨¨¦
.äàéöî àöî Bà ,úøçà äMøé Bì äìôpL äéàø àéáäì åéìò̈¨§¨¦§¨¨¤¨§¨§ª¨©¤¤¨¨§¦¨

הש "ך  סקי"ב)והקשה  סב סי' :(חו"מ

מצא השותפים  אחד או  האחים אחד שאם מכאן  משמע 

יש זה  ולפי ראשונים . כמה דעת  וכן שלו . היא הרי – מציאה 

הרמ"א  פסק  מדוע  סי"ב)לתמוה קעו סי' אחד (שם שאם 

שאר עם  להתחלק  עליו מציאה , מצא  או גזל או  גנב  השותפים 

השותפים ?

סק"י)וה 'תומים ' ביאר :(שם

כוונה ללא  המציאה  את מגביה  השותפים  מן אחד כאשר 

השותפות , דעת  על בה לזכות בסתם  מחשבתו מיוחדת ,

הגבהת בעת  אם  אך  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה 

הרי לעצמו, רק  בה  לזכות  שמתכוין בפירוש  אמר  המציאה

בהלכה והמדובר  לשותפו, לזכות  התכוון  לא  שהרי שלו היא 

רק בה  לזכות  והתכוונתי מצאתי  מציאה  אמר כשאכן  הוא  זו

לעצמי.

החושן ' ה 'קצות  זה  על  סק"ג)והעיר  :(שם

לבד  לעצמו לזכות  שותף  יכול אכן  האם  להסתפק יש 

ראשונים  כמה  לדעת  כי שותפו, ושותפין מבלי  שלוחין הל' (ראב"ד

א) ט, ב"ב רשב"א ה"ב. גםפ"ד לזה  זה  להקנות  שותפים  יכולים

לעולם  בא  שלא  לעולם)בדבר בא שלא דבר מקנה אדם שאין (אף

לא שעדיין מלאכה  לעשות המשתעבדים  עבדים  דין  וכדוגמת

בעולם קיים  שגופם  כיון  לעולם  ידי באה  'יקדשו כאומר זה (והרי

מהםלעושיהם') אחד  כל  בעולם , קיים  שגופם  השותפים  ואף  ,

השותפים אחד  כאשר  כן, ואם  לשותפו . עצמו את  מקנה 

שידו כיון לעצמי רק  זכיתי  לומר  יכול  אינו מציאה , מגביה

מלאכה . לכל לשותפו  גם ידו  את  והקנה  השותפים  יד  היא 

ה'תש"פ  סיון כ"א קודש שבת דין  עשיית על ברכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî¦§©£¥¤
Cìt ìëáe äðéãîe äðéãî ìëa íéøèBLå íéèôBL úBpîì ,äøBz¨§©§¦§§¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤

éøòL ìëa Eì ïzz íéøèLå íéèôL" :øîàpL ,Cìôå."E ¨¤¤¤¤¡©Ÿ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤
הרשב "א  יח)כתב סי' ח"א :(שו"ת

בצדק  לשפוט מצות ֿעשה  על  לברך עמיתך'אין  תשפוט ('בצדק

ה"א) פכ"א להלן כולה- תלויה  שאינה מצוה על מברכים  אין כי 

ותתבטל  השני  בה  יתרצה  שלא  אפשר  שהרי  העושה ביד

שמא עליה, לברך  אין דין לבית  המסורה  זו מצוה  וגם  המצוה ,

המצוה . ותיעקר דעתם  את  הדין בעלי יקבלו  לא 

סופר ' נד)ו 'חתם  סי או"ח אמרו(שו"ת כך: על נשאל

מפולדא)בירושלמי מהר"א פירוש ע"פ ה"א פ"ו שלדעת(ברכות

'בצדק ֿ עשה מצות על מברך לדון  הנכנס  דיין  אמוראים ,

הרשב"א ! כדברי שלא וזה  עמיתך', תשפוט

וביאר :

לא שמא דין עשיית  על  לברך  שאין הרשב "א  שכתב  מה 

ֿ דין בית הרי  לכאורה : עיון צריך  הדין , בעלי  ידי  על יתקבל 

כרחו על ממנו ומוציאים  החייב  לנכסי ולוה יורדים  מלוה (הל'

ה"א) הראב "ד פכ"ב שכתב  מה  בהקדים  לומר יש  אלא  (הובא ,

ג) שער חול של תפילות בהב'אבודרהם', שיש  מצוה על מברכים  שאין

לברך  אין ולכן  הקלקול, על  כמברך שנראה  מפני וקלקול  נזק 

תחילת על אמנם , ועלוב. נגזל בו  יש כי בכפיה דין עשיית  על 

גמר עשייתו שאין  דבר  שכל  אלא  לברך, צריך היה  הדין

עליו מברכים  אין  עשיית המצוה  על מברכים אין ולכן ב. מב, (מנחות

ה"ח) פי"א ברכות הל' רמב"ם - .סוכה

הוא שמא  דין  עשיית על  לברך  שאין  הרשב "א  כוונת וזו 

התחלת רק  שהיתה ונמצא  הדין  בעלי ידי  על  יתקבל לא 

את עליהם שייכפו  לאחר רק  יהיה  המצוה  גמר  כי  המצוה ,

נחשב הדבר כי  לברך  אין  בכפיה  הנעשית  מצוה ועל הדין,

כקלקול.

הירושלמי כי דין, עשיית  על מברכים  הירושלמי ולדעת 

גמר קיום  ללא אף  מצוה, תחילת על  שמברכים  לשיטתו

במצוותיו המצוה  קדשנו אשר ברוך אומר, לעצמו סוכה "העושה כתבו: (וכך

ה"ג) פ"ט ברכות סוכה". לעשות .וציונו



orhpeצב oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
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צג orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
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orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq e"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈
ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
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אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
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אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
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-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי
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מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא

באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»
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מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא

באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈

BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈

BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq f"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

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
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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
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.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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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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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.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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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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orhpeקח oreh zekld - mihtyn xtq - oeiq f"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

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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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

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

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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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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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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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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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

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

ׁ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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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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zelgpקיח zekld - mihtyn xtq - oeiq g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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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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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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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zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq g"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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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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

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

ׁ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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קכה zelgp zekld - mihtyn xtq - oeiq h"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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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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»»¿≈≈
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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

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

ּ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
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‰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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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

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

ּ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
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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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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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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¿«¿«
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,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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,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≈
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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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zelgpקלו zekld - mihtyn xtq - oeiq 'k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
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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‰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
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
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

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

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

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



oixcdpqקלח zekld - mihtey xtq - oeiq `"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»∆∆
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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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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∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
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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
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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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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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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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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¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯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.
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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¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯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.
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לכל־לראש הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מכל תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
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ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון

כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא

וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי
משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿
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Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿

‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
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Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿

‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
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ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)

בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים
הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש

גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
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‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
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¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות

שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
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פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות

שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
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במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.
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והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.
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מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה
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יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



mixnnקנד zekld - mihtey xtq - oeiq f"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
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ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
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לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
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בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן
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ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
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·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
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בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן
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B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈

Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿

‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…
- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ

Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
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אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה
זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה

שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,
אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);

לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆1
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„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»
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‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»
‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈

¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ
„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»

‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿
·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»

È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
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ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,
(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה

תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר

קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין
ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ
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פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך
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שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו
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שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים
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סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר
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פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך
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שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"

לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו
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שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
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הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על
הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
וכן  אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שאין  שהגם אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן
שלא  חיוב עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על
הנה  כי הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם,
כמה  ללמוד צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר
מדבר  הרמב"ם שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה
נאמר  לבנ"י אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת
לכבד  חיוב אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי
מהעורב. ילמדו ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
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עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד
וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:

אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות

להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,
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איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ
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עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד
וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:

אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות

להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,
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איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

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

mixnn zekld - mihtey xtq - oeiq 'k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,

טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆
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‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
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‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ
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לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו

היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין

לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
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ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
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oeiqקסח 'kÎe"h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם

הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על
שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "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).

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא.נתּבא מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני רּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "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).

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשוןֿ שישי ט "וֿ כ 'סיון 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
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קסט oeiq 'kÎe"h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם

הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על
שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג
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zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq `"kÎe"h -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון ט"ו ראשון יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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

ה'תש"פ  סיון ט"ז שני יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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

ה'תש"פ  סיון י"ז שלישי יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה 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"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "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).

ה'תש"פ  סיון י"ח רביעי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא.נתּבא מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני רּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תש"פ  סיון י"ט חמישי יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "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).

ה'תש"פ  סיון כ' שישי יום

רמח. עשה מצות
יום ראשוןֿ שישי ט "וֿ כ 'סיון 
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
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ּ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).

ה'תש"פ  סיון כ"א ש"ק יום

קעו. עשה מצות
קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות

― 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)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מצו למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּ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 ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― 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
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çé:Béca øôqä-ìò áúk éðàå älàä íéøácä-ìk úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiåèéeøîàiå ©³Ÿ¤¨¤Æ¨½¦¦Æ¦§¨´¥©½¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©£¦²Ÿ¥¬©©¥−¤©§«©Ÿ§³
:ízà äôéà òãé-ìà Léàå eäéîøéå äzà øúqä Cì Ceøa-ìà íéøOäëäøöç Cìnä-ìà eàáiå ©¨¦Æ¤¨½¥¬¦¨¥−©¨´§¦§§¨®§¦¬©¥©−¥¬Ÿ©¤«©¨³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¨¥½¨

ìa eã÷ôä älânä-úàå:íéøácä-ìk úà Cìnä éðæàa eãébiå øôqä òîLéìà úkLàëCìnä çìLiå §¤©§¦¨´¦§¦½§¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©©¦ÆÆ§¨§¥´©¤½¤¥−¨©§¨¦«©¦§©̧©¤¹¤
lî äçwiå älânä-úà úç÷ì éãeäé-úàéðæàáe Cìnä éðæàa éãeäé äàø÷iå øôqä òîLéìà úkL ¤§¦À¨©Æ©Æ¤©§¦½̈©¦̧¨¤½¨¦¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©¦§¨¤³¨§¦Æ§¨§¥´©¤½¤§¨§¥Æ

:Cìnä ìòî íéãîòä íéøOä-ìkáëåéðôì çàä-úàå éòéLzä Lãça óøçä úéa áLBé Cìnäå ¨©¨¦½¨Ÿ§¦−¥©¬©¤«¤§©¤À¤¥Æ¥´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§¦¦®§¤¨−̈§¨¨¬
:úøòáîâëìL éãeäé àBø÷k | éäéåøLà Làä-ìà CìLäå øôqä øòúa äòø÷é äòaøàå úBúìc L §Ÿ̈«¤©§¦´¦§´§¦À¨´Ÿ§¨»§©§¨¨¼¦«§¨¤Æ¨Æ§©´©©Ÿ¥½§©§¥¾¤¨¥−£¤´

:çàä-ìò øLà Làä-ìò älânä-ìk íz-ãò çàä-ìàãëCìnä íäéãâa-úà eòø÷ àìå eãçô àìå ¤¨¨®©ŸÆ¨©§¦½̈©¨¥−£¤¬©¨¨«§´Ÿ¨£½§¬Ÿ¨§−¤¦§¥¤®©¤Æ¤Æ
:älàä íéøácä-ìk úà íéòîMä åéãáò-ìëåäëézìáì Cìná eòbôä eäéøîâe eäéìãe ïúðìà íâå §¨£¨½̈©´Ÿ§¦½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§©Á¤§¨¨̧§¨¨³§©§Æ̈Æ¦§¦´©¤½¤§¦§¦¬

:íäéìà òîL àìå älânä-úà óøNåëìàéøæò-ïá eäéøN-úàå Cìnä-ïa ìàîçøé-úà Cìnä äeöéå §−Ÿ¤©§¦¨®§¬Ÿ¨©−£¥¤«©§©¤´©Â¤¤¤§©§§¥̧¤©¤¹¤§¤§¨¨´¤©§¦¥À
:ýåýé íøzñiå àéápä eäéîøé úàå øôqä Ceøa-úà úç÷ì ìàcáò-ïa eäéîìL-úàåæëýåýé-øáã éäéå §¤¤«¤§Æ̈Æ¤«©§§¥½¨©Æ©Æ¤¨´©Ÿ¥½§¥−¦§§¨´©¨¦®©©§¦¥−§¨«©§¦¬§©§−̈

:øîàì eäéîøé étî Ceøa áúk øLà íéøácä-úàå älânä-úà Cìnä óøN | éøçà eäéîøé-ìàçëáeL ¤«¦§§¨®©£¥´§´Ÿ©¤À¤¤©§¦¨Æ§¤©§¨¦½£¤̧¨©¬¨²¦¦¬¦§§−̈¥«Ÿ¬
óøN øLà äðLàøä älânä-ìò eéä øLà íéðLàøä íéøácä-ìk úà äéìò áúëe úøçà älâî Eì-ç÷©§−§¦¨´©¤®¤§´Ÿ¨¤À¨¥³¨©§¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤´¨À©©§¦¨Æ¨¦´Ÿ½̈£¤¬¨©−

:äãeäé-Cìî íé÷éBäéèëälânä-úà zôøN äzà ýåýé øîà äk øîàz äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ìòå §¨¦¬¤«¤§¨«§©§¨¦³¤«¤§¨ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®©Â¨¨©¹§¨¤©§¦¨³
äpnî úéaLäå úàfä õøàä-úà úéçLäå ìáa-Cìî àBáé-àa øîàì äéìò záúk òecî øîàì úàfä©ŸÆ¥½Ÿ©©Á¨©̧§¨¨¤¹¨¥ÀŸ«Ÿ¨³¤«¤¨¤Æ§¦§¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ§¦§¦¬¦¤−¨

:äîäáe íãà̈¨¬§¥¨«

i"yx
(Î).äøöç בתחלתה למ"ד שצריכה תיבה כל החצר אל

בסופה: ה"א לה çàä.(Î·)הטיל úàå רבותינו פירשו
באחוה שנדלקים שם על מזהעצים זה  שנדלקים (כלומר

סא "א) לזה זה שמהנים  שהוא כאחים משמע פשוטו ולפי
השרים: לפני אור עליו שמבערין ùìù(Î‚)כלי

.úåúìã לפניו קראו היתה קינות מגילת אמרו רבותינו
צ  דרכי יהודה גלתה תבכה בכה בכל איכה אבילות יון

היו  שקרא כיון הנותרים על מלך אני אמר חש לא זה
בתער  ויקרעה מיד מלך איני מעכשיו אמר לראש צריה

קרעה:äòø÷é.הסופר: התחננו:åòéâôä.(Î‰)כמו

cec zcevn
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÂÈÙÓובעת מפיו אלי קרא הדברים פרטי כל ר"ל 

שיגמר עד המתנתי לא וכאומר בדיו  הספר על  כתבתי שקרא 
דבר אשנה לא  למען כתבתיו  דבר  כשאמר  מיד אלא דבריו כל
הדיו אלא ההיא  במגילה דבר שמתי ולא הוא שסדר ממה

בלבד: ‰ÙÒ¯.והכתיבה ÏÚשאחר סופו ע "ש ספר קראו
ספר : נעשה ÂÎÂ'.(ËÈ)הכתיבה ¯˙Ò‰ ÍÏ המלך יבקש פן כי

אתכם : Ú„È.להרוג  Ï‡ ˘È‡Â:למלך יגלה  פן Áˆ¯‰.(Î)כי 
המלך : חצר ‰ÍÏÓ.(Î‡)אל ÏÚÓ: המלך אל סמוכים

(·Î).Û¯ÂÁ‰ ˙È·: קר הזמן ואז  כסליו והוא התשיעי בחודש  היה  הדבר כי בחורף בו  לשבת  העשוי ‰‡Á.בבית ˙‡Âהכלי
נגדה: להתחמם מבוערת לפניו היתה האש  בה  להדליק Ú·¯‡Â‰.(Î‚)העשויה ˙Â˙Ï„ ˘Ï˘וגמר פסוקים שלשה  כשקרא ר "ל 

הרביעי: איכהÚ¯˜È‰.לקרות לפניו כשקרא וארז "ל  האח  על אשר  האש על  משליך  והיה הסופר בתער  אותם וחותך  קורע היה
וכשקרא הנשארים על  מלך  אני כן פי על  אף אמר כי  חש  לא עדיין וכו ' ציון דרכי וכו' יהודה גלתה וכו ' תבכה בכה  וכו' ישבה

ושרפה: קרעה מיד  מלך  איני מעתה  כן אם אמר לראש  צריה היו  פסוק  ˙ÌÂ.לפניו „Ú כל את  שהשליך עד  ומשליך  קורע היה 
וכו ': האש על  Â„ÁÙ.(Î„)המגילה ‡ÏÂ:מהראוי היה  כאשר ואבל  צער דרך בגדיהם קרעו  ולא  במגילה הנאמרים  מהדברים

.ÍÏÓ‰:'וכו עבדיו כל ולא המלך  לא  אליהם:Ì‚Â.(Î‰)ר"ל שמע  לא עכ "ז  ישרוף לבל לפניו  התחננו וכו' אלנתן כי ועם ר "ל 
(ÂÎ).˙Á˜Ï: המגילה דבר על  להרגם  רצה  ‰'.כי Ì¯˙ÒÈÂ: מעיניהם נסתרים היו נס  ‰Ï‚Ó‰.(ÊÎ)דרך הכתב‡˙ גליון  ר"ל 

עצמו: המקרא :Ó‡Ï¯.והכתב תחלת על  ÌÈ˜ÈÂ‰È.(ËÎ)מוסב ÏÚÂ: יהויקים המגילהÓ‡Ï¯.ואל  על  כתבת  מדוע  אמרת כי ר"ל 
וכו': הארץ את  ישחית בבל  שמלך  המורים דברים 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÈ„·:לכתיבה העשוי השחור  פה:‡ÙÈ‰.(ËÈ)מי  איה
(Î).Â„È˜Ù‰:וגניזה פקדון  הכלי‰‡Á.(Î·)מל ' שם כך 

האש : בו לשון„Â˙Ï˙.(Î‚)דולקת :ÚÂ·Ó¯˙.שמבערין  הוא 
הפסוקים : על ושנון :·˙Ú¯.שאלה חריף ענין˙ÌÂ.סכין 

לי‰ÂÚÈ‚Ù.(Î‰)השלמה: ופגעו כמו ובקשה תחנה (שם ענין 

ומניעה:È·˘‰Â˙.(ËÎ):כג) ביטול  ענין
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åëàäìà-éc éäBãáò Bâð-ãáòå CLéî CøãL øîàå äðò àzã÷é àøeð ïezà òøúì øvðãëeáð áø÷ ïéãàa¥©¹¦§¥´§©§¤©À¦§©»©´¨´¨¦«§¨¼¨¥´§¨©À©§©¸¥©¯©£¥§²©§²¦¦«¡¨¨¬
ð àBb-ïî Bâð ãáòå CLéî CøãL ïé÷ôð ïéãàa Búàå e÷t äàlò (àéìò):àøeæëàiðtøcLçà ïéLpkúîe ¦¨−̈ª´¤¡®¥©´¦¨«§¦À©§©¬¥©²©£¥¬§−¦¬¨«Â¦«§©§¦£©§©§§©º̈

Cøçúä àì ïBäLàø øòNe ïBäîLâa àøeð èìL-àì éc Clà àiøáâì ïéæç àkìî éøácäå àúåçôe àiðâñ¦§©¨´©£¨¨»§©¨§¥´©§¨¼¨©¦́§ª§©¨´¦¥¿¦Á¨«§¥̧¹̈§¤§§À§©³¥«§Æ¨´¦§¨©½
:ïBäa úãò àì øeð çéøå BðL àì ïBäéìaøñåçëéøa øîàå øvðãëeáð äðòCLéî CøãL-éc ïBääìà C §¨§¨¥−¨´§®§¥´©½¨¬£−̈§«¨¥̧§«©§¤©¹§¨©À§¦³¡¨£Æ¦«©§©³¥©Æ

(ïåäéîùâ) eáäéå åépL àkìî úlîe éäBìò eöçøúä éc éäBãáòì áæéLå dëàìî çìL-éc Bâð ãáòå©£¥´§½¦«§©³©§£¥Æ§¥¦´§©§½¦¦¬¦§§¦−£®¦¦©³©§¨Æ©¦½¦©´
:ïBääìàì ïäì dìà-ìëì ïeãbñé-àìå ïeçìôé-àì éc ïBäîLâèëïMìå änà íò-ìë éc íòè íéN épîe ¤§§À¦Â¨«¦§§³§¨«¦§§Æ§¨¡½̈¨¥−¥¨«£«¦¦»¦´§¥¼¦Á¨©̧ª¹̈§¦À̈

ìá÷-ìk äezLé éìåð dúéáe ãáòúé ïéîcä àBâð ãáòå CLéî CøãL-éc ïBääìà ìò eìL (äìù) øîàé-éc¦«¥©³¨Æ©´¡¨£À¦«©§©³¥©Æ©£¥´§½©¨¦´¦§£¥½©§¥−§¨¦´¦§©¥®¨¢¥À
:äðãk äìväì ìké-éc ïøçà äìà éúéà àì écìì çìöä àkìî ïéãàaúðéãîa Bâð ãáòå CLéî CøãL ¦´¨³¦©Æ¡¨´¨¢½̈¦«¦ª¬§©¨−̈¦§¨«¥©´¦©§À̈©§©²§©§©¬¥©²©£¥¬§−¦§¦©¬

(ô) :ìáaàì:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì àkìî øvðãëeáð ¨¤«§©§¤©´©§À̈§«¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
áì:äéåçäì éîã÷ øôL äàlò (àéìò) àäìà énò ãáò éc àiäîúå àiúàâìïéáøáø äîk éäBúà ¨«©¨Æ§¦§©½̈¦µ£©´¦¦½¡¨−̈¦¨¨®§©¬¨«¨©−§©£¨¨«¨Æ¦Æ§¨´©§§¦½

:øãå øc-íò dðèìLå íìò úeëìî dúeëìî ïéôéwú äîk éäBäîúå§¦§−¦§¨´©¦¦®©§¥Æ©§´¨©½§¨§¨¥−¦¨¬§¨«

i"yx
(ÂÎ).àøåð ïåúà òøúì .áø÷ שהכבשן החצר לשער נגש

מרחוק: אותם רואה היה ומתחלה עמהם לדבר בתוכה
.åúàå å÷åô מכאן ובואו עלו להם אמר ולא ובאו צאו

יטרחו  שלא לארץ והשוה הכבשן קרקעית שצף למדנו
ïå÷ôð.לעלות: ïéãàá להם העשוי בנס שבטוחין אע''פ

ברשות: שלא לצאת במלכות לזלזל לבם מלאה לא
(ÊÎ).àéðôøãùçà ïéùðëúîå למעלה נמנו אומות ד'

דתבריא  אדרגזריא כאן נמנו שלא הראשונה באסיפה
האש  שביב הרגם אשר החיל גבורי הם תפתיא גדבריא

לאור: וחבריו חנניה את êìà.בהשליכם àéøáåâì ïéæç
וחבריו: חנניה האלה האנשים את èìùרואין àì éã

.ïåäîùâá àøåð:בגופם האש שלטה לא ïåäîùâ.אשר
הספר: בזה רבים ויש ארמי בל' àìגופן ïåäéùàø øòùå

.êøçúä:נחרך לא ראשיהון åðù.שער àì נשתנו לא
ïåäá.ממראיתן: úãò àì:לתוכם סרה äðò(ÁÎ)לא
.øöðãëåáð:נבוכדנצר éäåìò.צוח åöéçøúä éã אשר

עליו: åéðù.בטחו àëìî úìîå שלא שנו המלך ומלת
ïåäîùâ.לקיימו: åáäéå:גופם זולתי ïåääìàì.ומסרו

íòè.(ËÎ)לאלהיהם: íéù:חק יושם øîàéכלומר éã
.åìù:גנאי של דבר שום כלומר משגה יאמר אשר

.ïéîãä:לאברים ינתחוהו כלומר äåúùé.אברים éìåð
יושם: äðãë.אשפה äìöäì ìåëé éã להציל יכול אשר

אותם:çìöä.(Ï)כזאת: והגדיל הצליח
(‡Ï).àéîîò ìëì àëìî øöðãëåáð כתב טופס זה

העמים: לכל לשלום שואל המלך נבוכדנצר האגרת
(·Ï).äéåçäì éîã÷ øôù:להגיד לי טוב

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡·:התנור שער אל נ"נ קרב  של È‰Â„·Ú.אז עבדיו

אלי: ובואו התנור מן צאו  עליון מן·‡„ÔÈ.אלהים  יצאו  אז
האדם כי לצאת פחדו רכות אליהם  דיבר לא  עד  כי האש  תוך 

בידיו: ימיתם ופן בחירה  בעל  ונאספוÔÈ˘Î˙ÓÂ.(ÊÎ)הוא
אשר האלה  האנשים את וראו המלך ויועצי  וגו' אחשדרפניא
וסרבליהון ונחרך  נשרף לא ראשם ושער בגופם האש שלט לא 

בהם: עברה לא אש  ריח ואף  האש  מן נשתנו ·¯ÍÈ.(ÁÎ)לא
מלאכו שלח אשר ועזריה  מישאל חנניה של אלהיהם  ברוך 
ושנו בטלו המלך  ודבר עליו  בטחו אשר עבדיו  את  והציל

לאלהיהם : כ "א אלוה  לשום ישתחוו ולא יעבדו  לא  אשר  גופם ולשוןÈÓÂ.(ËÎ)ומסרו עם  כל אשר אומר גזרת נעשה  וממני
ולמקום לאשפה יושם וביתו  לנתחים  גופו  יעשה אזי  ועזריה מישאל  חנניה של האלהים  על  ומשגה שגגה דבר  לתלות יאמר אשר 

˜·Ï.נוול: ÏÎ: הזאת כהצלה להציל יכול אשר אחר אלוה  יש  לא  אשר  מישאל ·‡„ÔÈ.(Ï)בעבור לחנניה הצליח  המלך אז
המדינה: בכל רב ממשל המשילם  ר "ל  ÎÏÓ‡.(Ï‡)ועזריה ¯ˆ„ÎÂ· לכל נבוכדנצר כתב  אשר האגרת  דברי לספר יחל עתה

ויתגדל : יתרבה שלומכם יאמר  לכולכם הארץ  בכל  שוכנים  אשר  וגו' עממיא  לכל מלכא נבוכדנצר  היו הדברים  וראשית  העמים
(·Ï).‡È˙‡: ולספר להגיד  לפני ונאה יאה עליון אלהים  עמי  עשה אשר התמוהים והמופתים אותותיו‡˙È‰Â.(Ï‚)האותות

הדורות: כל  בזמן  לומר רצה הדורות , כל עם וממשלתו עולמים  מלכות  מלכותו חזקים מאוד התמוהים ומופתיו גדולים  מאוד 

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ‰ÈÓ˘‚·ת"י כו) (משלי כסילים לגו ושבט כי בגופם 

לגושמיהון : רמיה‰˙Í¯Á.ושבטא יחרוך לא  כמו שריפה  ענין 
יב): כח ):Ú„˙.(שם  (איוב שחל  עליו עדה לא כמו עברה

(ËÎ).ÂÏ˘:(ו (ש"ב  השל  על  כמו ומשגה È˘‚‡.(Ï‡)שגגה
צב): (תהלים ישגה  בלבנון  כארז כמו ויתרבה יתגדל

(·Ï).¯Ù˘:( מט (בראשית  שפר אמרי כמו  ויאה נאה 
(‚Ï).‰ÓÎחייא מעשה גדולים  כמה  ובדרז"ל מאד כענין הוא

קג): (כתובות



קעי el wxt dinxi - mi`iap

åì-÷øô äéîøéhkÎgi

çé:Béca øôqä-ìò áúk éðàå älàä íéøácä-ìk úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiåèéeøîàiå ©³Ÿ¤¨¤Æ¨½¦¦Æ¦§¨´¥©½¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©£¦²Ÿ¥¬©©¥−¤©§«©Ÿ§³
:ízà äôéà òãé-ìà Léàå eäéîøéå äzà øúqä Cì Ceøa-ìà íéøOäëäøöç Cìnä-ìà eàáiå ©¨¦Æ¤¨½¥¬¦¨¥−©¨´§¦§§¨®§¦¬©¥©−¥¬Ÿ©¤«©¨³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¨¥½¨

ìa eã÷ôä älânä-úàå:íéøácä-ìk úà Cìnä éðæàa eãébiå øôqä òîLéìà úkLàëCìnä çìLiå §¤©§¦¨´¦§¦½§¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©©¦ÆÆ§¨§¥´©¤½¤¥−¨©§¨¦«©¦§©̧©¤¹¤
lî äçwiå älânä-úà úç÷ì éãeäé-úàéðæàáe Cìnä éðæàa éãeäé äàø÷iå øôqä òîLéìà úkL ¤§¦À¨©Æ©Æ¤©§¦½̈©¦̧¨¤½¨¦¦§©−¡¦¨¨´©Ÿ¥®©¦§¨¤³¨§¦Æ§¨§¥´©¤½¤§¨§¥Æ

:Cìnä ìòî íéãîòä íéøOä-ìkáëåéðôì çàä-úàå éòéLzä Lãça óøçä úéa áLBé Cìnäå ¨©¨¦½¨Ÿ§¦−¥©¬©¤«¤§©¤À¤¥Æ¥´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§¦¦®§¤¨−̈§¨¨¬
:úøòáîâëìL éãeäé àBø÷k | éäéåøLà Làä-ìà CìLäå øôqä øòúa äòø÷é äòaøàå úBúìc L §Ÿ̈«¤©§¦´¦§´§¦À¨´Ÿ§¨»§©§¨¨¼¦«§¨¤Æ¨Æ§©´©©Ÿ¥½§©§¥¾¤¨¥−£¤´

:çàä-ìò øLà Làä-ìò älânä-ìk íz-ãò çàä-ìàãëCìnä íäéãâa-úà eòø÷ àìå eãçô àìå ¤¨¨®©ŸÆ¨©§¦½̈©¨¥−£¤¬©¨¨«§´Ÿ¨£½§¬Ÿ¨§−¤¦§¥¤®©¤Æ¤Æ
:älàä íéøácä-ìk úà íéòîMä åéãáò-ìëåäëézìáì Cìná eòbôä eäéøîâe eäéìãe ïúðìà íâå §¨£¨½̈©´Ÿ§¦½¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤§©Á¤§¨¨̧§¨¨³§©§Æ̈Æ¦§¦´©¤½¤§¦§¦¬

:íäéìà òîL àìå älânä-úà óøNåëìàéøæò-ïá eäéøN-úàå Cìnä-ïa ìàîçøé-úà Cìnä äeöéå §−Ÿ¤©§¦¨®§¬Ÿ¨©−£¥¤«©§©¤´©Â¤¤¤§©§§¥̧¤©¤¹¤§¤§¨¨´¤©§¦¥À
:ýåýé íøzñiå àéápä eäéîøé úàå øôqä Ceøa-úà úç÷ì ìàcáò-ïa eäéîìL-úàåæëýåýé-øáã éäéå §¤¤«¤§Æ̈Æ¤«©§§¥½¨©Æ©Æ¤¨´©Ÿ¥½§¥−¦§§¨´©¨¦®©©§¦¥−§¨«©§¦¬§©§−̈

:øîàì eäéîøé étî Ceøa áúk øLà íéøácä-úàå älânä-úà Cìnä óøN | éøçà eäéîøé-ìàçëáeL ¤«¦§§¨®©£¥´§´Ÿ©¤À¤¤©§¦¨Æ§¤©§¨¦½£¤̧¨©¬¨²¦¦¬¦§§−̈¥«Ÿ¬
óøN øLà äðLàøä älânä-ìò eéä øLà íéðLàøä íéøácä-ìk úà äéìò áúëe úøçà älâî Eì-ç÷©§−§¦¨´©¤®¤§´Ÿ¨¤À¨¥³¨©§¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤´¨À©©§¦¨Æ¨¦´Ÿ½̈£¤¬¨©−

:äãeäé-Cìî íé÷éBäéèëälânä-úà zôøN äzà ýåýé øîà äk øîàz äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ìòå §¨¦¬¤«¤§¨«§©§¨¦³¤«¤§¨ÆŸ©½−Ÿ¨©´§¨®©Â¨¨©¹§¨¤©§¦¨³
äpnî úéaLäå úàfä õøàä-úà úéçLäå ìáa-Cìî àBáé-àa øîàì äéìò záúk òecî øîàì úàfä©ŸÆ¥½Ÿ©©Á¨©̧§¨¨¤¹¨¥ÀŸ«Ÿ¨³¤«¤¨¤Æ§¦§¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ§¦§¦¬¦¤−¨

:äîäáe íãà̈¨¬§¥¨«

i"yx
(Î).äøöç בתחלתה למ"ד שצריכה תיבה כל החצר אל

בסופה: ה"א לה çàä.(Î·)הטיל úàå רבותינו פירשו
באחוה שנדלקים שם על מזהעצים זה  שנדלקים (כלומר

סא "א) לזה זה שמהנים  שהוא כאחים משמע פשוטו ולפי
השרים: לפני אור עליו שמבערין ùìù(Î‚)כלי

.úåúìã לפניו קראו היתה קינות מגילת אמרו רבותינו
צ  דרכי יהודה גלתה תבכה בכה בכל איכה אבילות יון

היו  שקרא כיון הנותרים על מלך אני אמר חש לא זה
בתער  ויקרעה מיד מלך איני מעכשיו אמר לראש צריה

קרעה:äòø÷é.הסופר: התחננו:åòéâôä.(Î‰)כמו

cec zcevn
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÂÈÙÓובעת מפיו אלי קרא הדברים פרטי כל ר"ל 

שיגמר עד המתנתי לא וכאומר בדיו  הספר על  כתבתי שקרא 
דבר אשנה לא  למען כתבתיו  דבר  כשאמר  מיד אלא דבריו כל
הדיו אלא ההיא  במגילה דבר שמתי ולא הוא שסדר ממה

בלבד: ‰ÙÒ¯.והכתיבה ÏÚשאחר סופו ע "ש ספר קראו
ספר : נעשה ÂÎÂ'.(ËÈ)הכתיבה ¯˙Ò‰ ÍÏ המלך יבקש פן כי

אתכם : Ú„È.להרוג  Ï‡ ˘È‡Â:למלך יגלה  פן Áˆ¯‰.(Î)כי 
המלך : חצר ‰ÍÏÓ.(Î‡)אל ÏÚÓ: המלך אל סמוכים

(·Î).Û¯ÂÁ‰ ˙È·: קר הזמן ואז  כסליו והוא התשיעי בחודש  היה  הדבר כי בחורף בו  לשבת  העשוי ‰‡Á.בבית ˙‡Âהכלי
נגדה: להתחמם מבוערת לפניו היתה האש  בה  להדליק Ú·¯‡Â‰.(Î‚)העשויה ˙Â˙Ï„ ˘Ï˘וגמר פסוקים שלשה  כשקרא ר "ל 

הרביעי: איכהÚ¯˜È‰.לקרות לפניו כשקרא וארז "ל  האח  על אשר  האש על  משליך  והיה הסופר בתער  אותם וחותך  קורע היה
וכשקרא הנשארים על  מלך  אני כן פי על  אף אמר כי  חש  לא עדיין וכו ' ציון דרכי וכו' יהודה גלתה וכו ' תבכה בכה  וכו' ישבה

ושרפה: קרעה מיד  מלך  איני מעתה  כן אם אמר לראש  צריה היו  פסוק  ˙ÌÂ.לפניו „Ú כל את  שהשליך עד  ומשליך  קורע היה 
וכו ': האש על  Â„ÁÙ.(Î„)המגילה ‡ÏÂ:מהראוי היה  כאשר ואבל  צער דרך בגדיהם קרעו  ולא  במגילה הנאמרים  מהדברים

.ÍÏÓ‰:'וכו עבדיו כל ולא המלך  לא  אליהם:Ì‚Â.(Î‰)ר"ל שמע  לא עכ "ז  ישרוף לבל לפניו  התחננו וכו' אלנתן כי ועם ר "ל 
(ÂÎ).˙Á˜Ï: המגילה דבר על  להרגם  רצה  ‰'.כי Ì¯˙ÒÈÂ: מעיניהם נסתרים היו נס  ‰Ï‚Ó‰.(ÊÎ)דרך הכתב‡˙ גליון  ר"ל 

עצמו: המקרא :Ó‡Ï¯.והכתב תחלת על  ÌÈ˜ÈÂ‰È.(ËÎ)מוסב ÏÚÂ: יהויקים המגילהÓ‡Ï¯.ואל  על  כתבת  מדוע  אמרת כי ר"ל 
וכו': הארץ את  ישחית בבל  שמלך  המורים דברים 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÂÈ„·:לכתיבה העשוי השחור  פה:‡ÙÈ‰.(ËÈ)מי  איה
(Î).Â„È˜Ù‰:וגניזה פקדון  הכלי‰‡Á.(Î·)מל ' שם כך 

האש : בו לשון„Â˙Ï˙.(Î‚)דולקת :ÚÂ·Ó¯˙.שמבערין  הוא 
הפסוקים : על ושנון :·˙Ú¯.שאלה חריף ענין˙ÌÂ.סכין 

לי‰ÂÚÈ‚Ù.(Î‰)השלמה: ופגעו כמו ובקשה תחנה (שם ענין 

ומניעה:È·˘‰Â˙.(ËÎ):כג) ביטול  ענין

b wxt l`ipc - miaezk

â-÷øô ìàéðãblÎek

åëàäìà-éc éäBãáò Bâð-ãáòå CLéî CøãL øîàå äðò àzã÷é àøeð ïezà òøúì øvðãëeáð áø÷ ïéãàa¥©¹¦§¥´§©§¤©À¦§©»©´¨´¨¦«§¨¼¨¥´§¨©À©§©¸¥©¯©£¥§²©§²¦¦«¡¨¨¬
ð àBb-ïî Bâð ãáòå CLéî CøãL ïé÷ôð ïéãàa Búàå e÷t äàlò (àéìò):àøeæëàiðtøcLçà ïéLpkúîe ¦¨−̈ª´¤¡®¥©´¦¨«§¦À©§©¬¥©²©£¥¬§−¦¬¨«Â¦«§©§¦£©§©§§©º̈

Cøçúä àì ïBäLàø øòNe ïBäîLâa àøeð èìL-àì éc Clà àiøáâì ïéæç àkìî éøácäå àúåçôe àiðâñ¦§©¨´©£¨¨»§©¨§¥´©§¨¼¨©¦́§ª§©¨´¦¥¿¦Á¨«§¥̧¹̈§¤§§À§©³¥«§Æ¨´¦§¨©½
:ïBäa úãò àì øeð çéøå BðL àì ïBäéìaøñåçëéøa øîàå øvðãëeáð äðòCLéî CøãL-éc ïBääìà C §¨§¨¥−¨´§®§¥´©½¨¬£−̈§«¨¥̧§«©§¤©¹§¨©À§¦³¡¨£Æ¦«©§©³¥©Æ

(ïåäéîùâ) eáäéå åépL àkìî úlîe éäBìò eöçøúä éc éäBãáòì áæéLå dëàìî çìL-éc Bâð ãáòå©£¥´§½¦«§©³©§£¥Æ§¥¦´§©§½¦¦¬¦§§¦−£®¦¦©³©§¨Æ©¦½¦©´
:ïBääìàì ïäì dìà-ìëì ïeãbñé-àìå ïeçìôé-àì éc ïBäîLâèëïMìå änà íò-ìë éc íòè íéN épîe ¤§§À¦Â¨«¦§§³§¨«¦§§Æ§¨¡½̈¨¥−¥¨«£«¦¦»¦´§¥¼¦Á¨©̧ª¹̈§¦À̈

ìá÷-ìk äezLé éìåð dúéáe ãáòúé ïéîcä àBâð ãáòå CLéî CøãL-éc ïBääìà ìò eìL (äìù) øîàé-éc¦«¥©³¨Æ©´¡¨£À¦«©§©³¥©Æ©£¥´§½©¨¦´¦§£¥½©§¥−§¨¦´¦§©¥®¨¢¥À
:äðãk äìväì ìké-éc ïøçà äìà éúéà àì écìì çìöä àkìî ïéãàaúðéãîa Bâð ãáòå CLéî CøãL ¦´¨³¦©Æ¡¨´¨¢½̈¦«¦ª¬§©¨−̈¦§¨«¥©´¦©§À̈©§©²§©§©¬¥©²©£¥¬§−¦§¦©¬

(ô) :ìáaàì:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì àkìî øvðãëeáð ¨¤«§©§¤©´©§À̈§«¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
áì:äéåçäì éîã÷ øôL äàlò (àéìò) àäìà énò ãáò éc àiäîúå àiúàâìïéáøáø äîk éäBúà ¨«©¨Æ§¦§©½̈¦µ£©´¦¦½¡¨−̈¦¨¨®§©¬¨«¨©−§©£¨¨«¨Æ¦Æ§¨´©§§¦½

:øãå øc-íò dðèìLå íìò úeëìî dúeëìî ïéôéwú äîk éäBäîúå§¦§−¦§¨´©¦¦®©§¥Æ©§´¨©½§¨§¨¥−¦¨¬§¨«

i"yx
(ÂÎ).àøåð ïåúà òøúì .áø÷ שהכבשן החצר לשער נגש

מרחוק: אותם רואה היה ומתחלה עמהם לדבר בתוכה
.åúàå å÷åô מכאן ובואו עלו להם אמר ולא ובאו צאו

יטרחו  שלא לארץ והשוה הכבשן קרקעית שצף למדנו
ïå÷ôð.לעלות: ïéãàá להם העשוי בנס שבטוחין אע''פ

ברשות: שלא לצאת במלכות לזלזל לבם מלאה לא
(ÊÎ).àéðôøãùçà ïéùðëúîå למעלה נמנו אומות ד'

דתבריא  אדרגזריא כאן נמנו שלא הראשונה באסיפה
האש  שביב הרגם אשר החיל גבורי הם תפתיא גדבריא

לאור: וחבריו חנניה את êìà.בהשליכם àéøáåâì ïéæç
וחבריו: חנניה האלה האנשים את èìùרואין àì éã

.ïåäîùâá àøåð:בגופם האש שלטה לא ïåäîùâ.אשר
הספר: בזה רבים ויש ארמי בל' àìגופן ïåäéùàø øòùå

.êøçúä:נחרך לא ראשיהון åðù.שער àì נשתנו לא
ïåäá.ממראיתן: úãò àì:לתוכם סרה äðò(ÁÎ)לא
.øöðãëåáð:נבוכדנצר éäåìò.צוח åöéçøúä éã אשר

עליו: åéðù.בטחו àëìî úìîå שלא שנו המלך ומלת
ïåäîùâ.לקיימו: åáäéå:גופם זולתי ïåääìàì.ומסרו

íòè.(ËÎ)לאלהיהם: íéù:חק יושם øîàéכלומר éã
.åìù:גנאי של דבר שום כלומר משגה יאמר אשר

.ïéîãä:לאברים ינתחוהו כלומר äåúùé.אברים éìåð
יושם: äðãë.אשפה äìöäì ìåëé éã להציל יכול אשר

אותם:çìöä.(Ï)כזאת: והגדיל הצליח
(‡Ï).àéîîò ìëì àëìî øöðãëåáð כתב טופס זה

העמים: לכל לשלום שואל המלך נבוכדנצר האגרת
(·Ï).äéåçäì éîã÷ øôù:להגיד לי טוב

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡·:התנור שער אל נ"נ קרב  של È‰Â„·Ú.אז עבדיו

אלי: ובואו התנור מן צאו  עליון מן·‡„ÔÈ.אלהים  יצאו  אז
האדם כי לצאת פחדו רכות אליהם  דיבר לא  עד  כי האש  תוך 

בידיו: ימיתם ופן בחירה  בעל  ונאספוÔÈ˘Î˙ÓÂ.(ÊÎ)הוא
אשר האלה  האנשים את וראו המלך ויועצי  וגו' אחשדרפניא
וסרבליהון ונחרך  נשרף לא ראשם ושער בגופם האש שלט לא 

בהם: עברה לא אש  ריח ואף  האש  מן נשתנו ·¯ÍÈ.(ÁÎ)לא
מלאכו שלח אשר ועזריה  מישאל חנניה של אלהיהם  ברוך 
ושנו בטלו המלך  ודבר עליו  בטחו אשר עבדיו  את  והציל

לאלהיהם : כ "א אלוה  לשום ישתחוו ולא יעבדו  לא  אשר  גופם ולשוןÈÓÂ.(ËÎ)ומסרו עם  כל אשר אומר גזרת נעשה  וממני
ולמקום לאשפה יושם וביתו  לנתחים  גופו  יעשה אזי  ועזריה מישאל  חנניה של האלהים  על  ומשגה שגגה דבר  לתלות יאמר אשר 

˜·Ï.נוול: ÏÎ: הזאת כהצלה להציל יכול אשר אחר אלוה  יש  לא  אשר  מישאל ·‡„ÔÈ.(Ï)בעבור לחנניה הצליח  המלך אז
המדינה: בכל רב ממשל המשילם  ר "ל  ÎÏÓ‡.(Ï‡)ועזריה ¯ˆ„ÎÂ· לכל נבוכדנצר כתב  אשר האגרת  דברי לספר יחל עתה

ויתגדל : יתרבה שלומכם יאמר  לכולכם הארץ  בכל  שוכנים  אשר  וגו' עממיא  לכל מלכא נבוכדנצר  היו הדברים  וראשית  העמים
(·Ï).‡È˙‡: ולספר להגיד  לפני ונאה יאה עליון אלהים  עמי  עשה אשר התמוהים והמופתים אותותיו‡˙È‰Â.(Ï‚)האותות

הדורות: כל  בזמן  לומר רצה הדורות , כל עם וממשלתו עולמים  מלכות  מלכותו חזקים מאוד התמוהים ומופתיו גדולים  מאוד 

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÔÂ‰ÈÓ˘‚·ת"י כו) (משלי כסילים לגו ושבט כי בגופם 

לגושמיהון : רמיה‰˙Í¯Á.ושבטא יחרוך לא  כמו שריפה  ענין 
יב): כח ):Ú„˙.(שם  (איוב שחל  עליו עדה לא כמו עברה

(ËÎ).ÂÏ˘:(ו (ש"ב  השל  על  כמו ומשגה È˘‚‡.(Ï‡)שגגה
צב): (תהלים ישגה  בלבנון  כארז כמו ויתרבה יתגדל

(·Ï).¯Ù˘:( מט (בראשית  שפר אמרי כמו  ויאה נאה 
(‚Ï).‰ÓÎחייא מעשה גדולים  כמה  ובדרז"ל מאד כענין הוא

קג): (כתובות



bקעב dpyn iyy wxt zezixk zkqn

·ïë Bðéà éàcå íLà,èçLð àHL ãò íà–àöéøãòa äòøéå;èçLpMî–øáwé äæ éøä;ícä ÷øæð– ¨¨©©¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥¤¦¨¥¦§©©¨
äôøOä úéáì àöé øNaä.ïë Bðéà ì÷ñpä øBL,ì÷ñð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;ì÷ñpMî–äàðäa øzî. ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©¦§¨¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©ª¨©£¨¨

ïk dðéà äôeøò äìâò,äôøòð àHL ãò íà–àözøãòa äòøúå;äôøòpMî–dîB÷îa øáwz,äàa ÷ôñ ìòL ¤§¨£¨¥¨¥¦©¤¤¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨
dúlçzî,dì äëìäå d÷ôñ äøtk. ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨

‚øæòéìà éaøøîBà:íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî,äöøiL äòL ìëáe,àø÷ð àeäå:íéãéñç íLà.eøîà ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨§¨¨¨¤¦§¤§¦§¨£©£¦¦¨§
ìò åéìòéèea ïa àáa,íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL,ãçà íBé íéøetkä íBé øçàî õeç;øîà:!äfä ïBònä ¨¨©¨¨¤¦¤¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¥©©©¦¦¤¨¨©©¨©¤

éì íéçépî eéä elà,àéáî éúééä,éì íéøîBà àlà:÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä.íéîëçåíéøîBà:íLà ïéàéáî ïéà ¦¨©¦¦¦¨¦¦¥¦¤¨§¦¦©§¥©¤¦¨¥§¨¥©£¨¦§¦¥§¦¦¨¨
éeìz,úøk BðBãfL øác ìò àlà,úàhç BúââLå. ¨¤¨©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨

a.ok epi` i`ce my`øîâ åô÷åð åáìã ïåéë éåìú íùàá ïðáøã àîòèã ,øãòá äòøéå àöé ,àèç àìù åèçù àìù ãò åì òãåð íàã ïðáø éâéìô àì àéääá
ùã÷äã àúìî éàìâà ,ïéìåç àöîðå ìë ùãå÷ øåáñë éîð éà ,íéãòä åîæåäù àèç àìù òãåðå ùãå÷ úìëà åì åøîà ïåâë ,éàãå íùà ìáà ,÷ôñî ùéã÷îå

:äéä úåòè.xawi df ixd:äøåá÷ ïéðåòèã äøæòá åèçùðù ïéìåçë éåä ùéã÷ àìã ïåéë.dtixyd zial `vi xyad mcd wxfpäðùù éîã ùøôî àøîâá
:øá÷ð àìà óøùð åðéà ,íìåòì ùéã÷ àìå àåä ïéìåç éàãå íùà øáñã ïåéëã ,äôéøùä úéáì àöé øùáä àëä äðù àì øá÷é äæ éøä ìéòìepi` lwqpd xey

,ok:øãòá äòøéå àöé âøä àìù òãåð íàù ïðáø éâéìô àì àëäã .éåìú íùàë.ok dpi` dtexr dlbr,âøåää àöîð äôøòð àìù ãò íàù ,éåìú íùàë
.äàðäá øúåî ì÷ñðù øçàì òãåðùë ì÷ñðä øåùå ,øá÷é äæ éøä èçùðùî éàãå íùàã ,éàãå íùàë ïë åðéà ì÷ñðä øåù ,ùøéô í"áîøå .øãòá äòøúå àöú

:äîå÷îá øá÷ú äìâòä äôøòðùî âøåää òãåð íà äôåøò äìâòå ,äàðäá øúåî ì÷ñðùî òãåð íà ì÷ñðä øåùã ,ì÷ñðä øåùë ïë äðéà äôåøò äìâòdxtik
.dwitq.äôéøò úòùá:úåôåøòä úåìâòä ìë ïéãë øá÷úå ,äàðäá äøåñà êëìä .äì äëìäå äéä ÷ôñ ïééãò éøäù

b.ielz my` mc` acpznòîù àìà ,úàèç éúééî éàîà àèçù äéì òãéúî éë ,àåä äáåç êúòã à÷ìñ éàã .àåä äáãð éåìú íùà ìù åîöò ìëã
:àåä äáãð äðéî.k"dei xg`n uegøôéë àäã ,ùçéîì àëéì àúùä ìáà ,åàì åà äùò àîù àèç íåù ÷ôñá ùçéîì àëéàã àåä äðùä úåîé øàùã

:ë"äåé.ielz my` oi`ian oi` mixne` minkgeäñç äøåúäù ,åì òãååéù ãò íéøåñéä ïî åéìò ïâäì ,äéì òãéúîã éî÷î éåìú íùà éúééîã àîòè åðééäã

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

חטא" שלא לו  "נודע דין  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ערופה. ובעגלה הנסקל בשור  ודאי, באשם

ïë Bðéà éàcå íLà שנינו תלוי  באשם שכן  תלוי , כאשם דינו אין  – ÈÈÇÇÅÅ
חכמים  חטא, שלא לו  נודע נשחט שלא עד שאם הקודמת, במשנה

(הסובר: מאיר  רבי  על  xcraחולקים drxie `vi:וסוברים ,(cr drxi
,dacpl einc eltie xkniie a`zqiy באשם אבל  שם; טעמם שבארנו  כמו 

סוברים: חכמים אף èçLðודאי, àHL ãò íà שלא לו  נודע – ÄÇÆÄÀÇ
הוזמו  כך  ואחר  קודש, שאכל לו , ואמרו  עדים שבאו  כגון  חטא,

חולין  שאכל ונמצא קודש , שאכל היה שסבור או  (רש "י;העדים,

øãòaברטנורא ), äòøéå àöéשהקדש לפי  חולין, בהמות שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הקדש . ואינו הוא, לו èçLpMîטעות נודע האשם משנשחט אם – ÄÆÄÀÇ

חטא, øáwéשלא äæ éøä כדין דינו  הרי הקדש , ואינו שהואיל  – ÂÅÆÄÈÅ
קבורה שטעונים בעזרה, שנשחטו  c).חולין  ,f dxenz dpyn oiir)÷øæðÄÀÇ

ícä,חטא שלא לו  נודע כך  ואחר  המזבח, על  –úéáì àöé øNaä ÇÈÇÈÈÅÅÀÅ
äôøOä נראה זה הרי הדם, ונזרק שהואיל המוקדשים, פסולי כדין  – ÇÀÅÈ

שנפסל ותוספות כקרבן גמרא עיין כ; ד , המוקדשין פסולי הל' (רמב"ם 

ב). כד , מפרשיםכריתות הגמרא),ויש  הפיסקה:(לפי את ששנה שהתנא

"xawi df ixd hgypyn":שלאחריה הפיסקה את כאן שנה "wxfpלא
,"dtixyd zial `vi xyad ,mcd לעולם הוא, חולין ולדעתו  שהואיל 

בעזרה שנשחטו חולין כדין  נקבר , אלא נשרף øBL(ברטנורא ).אינו 
ì÷ñpä,אדם שהרג עליו שהעידו  משום לסקילה דינו  שנגמר –Bðéà ÇÄÀÈÅ

ïëתלוי כאשם דינו  אין  סוברים (ברטנורא ),– הנסקל  בשור  שאף Å
ì÷ñðחכמים: àHL ãò íà הרג שלא נודע שנסקל קודם אם – ÄÇÆÄÀÇ

øéåאדם, àöéøãòa äò.סקילה מדין  שנפטר בהמותיו , שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ì÷ñpMî,אדם הרג שלא נודע שנסקל  לאחר  ואם –äàðäa øzî ÄÆÄÀÇËÈÇÂÈÈ

בהנאה אסור הנסקל שור  שכן  ט ),– ב, קידושין ד; ז , תמורה  וכאן ,(עיין

מותר הוא הרי סקילה, חייב היה ולא אדם הרג שלא ונודע הואיל 
äôeøòבהנאה. äìâò( א -ט כא , ïk(דברים  dðéà כאשם דינה אין  – ÆÀÈÂÈÅÈÅ

äôøòðאלא:(ברטנורא),תלוי  àHL ãò íà שנערפה קודם אם – ÄÇÆÆÆÀÈ
ההורג, נמצא העגלה,àözהעגלה –øãòa äòøúå בהמות כשאר  – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

f).חולין  ,h dheq epxe`a oiir)äôøòpMîלאחר ההורג נמצא אם – ÄÆÆÆÀÈ
העגלה, העגלה,øáwzשנערפה –dîB÷îa,עריפתה במקום – ÄÈÅÄÀÈ

בהנאה, אסורה שהיא dúlçzîלפי  äàa ÷ôñ ìòL בשעה – ÆÇÈÅÈÈÄÀÄÈÈ
החלל , את הכה מי  עדיין נודע שלא אותה, d÷ôñשערפו äøtkÄÀÈÀÅÈ

dì äëìäåנתכפר ההורג נמצא לא שאם שלה, את עשתה העגלה – ÀÈÀÈÈ
בהנאה, מאיסורה יצאה לא ההורג, כך אחר נמצא אפילו הלכך הספק;

מפרשים: יש  – הערופות. העגלות כל  כדין `epiותיקבר lwqpd xey
okודאי כאשם דינו אין –,(ielz my`k epic oi` :lirl epx`ay enk `le)

יקבר, זה הרי  חטא, שלא נודע משנשחט שאם דינו , ודאי  אשם שכן
הריהו  אדם, הרג שלא נודע משנסקל  שאם דינו , הנסקל שור  ואילו 

בהנאה. okמותר  dpi` dtexr dlbr שכן הנסקל , כשור  דינה אין –
ואילו  בהנאה, מותר אדם, הרג שלא נודע משנסקל  אם הנסקל , בשור 

במקומה תיקבר ההורג, נמצא משנערפה אם ערופה, (רמב"ם ;עגלה

גרשום ). רבנו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìëáe ,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÅÈÈÈÈÈÀÈÀÈ
íéãéñç íLà :àø÷ð àeäå ,äöøiL äòLמבואר בגמרא – ÈÈÆÄÀÆÀÄÀÈÂÇÂÄÄ

נדבה  קרבן  תלוי אשם של  עצמו כל  שלדעתו אליעזר, רבי  של  טעמו
שהאשם  ונמצא חטאת, מביא הריהו שחטא לו כשנודע שהרי  הוא,

הלכך נדבה, קרבן אלא שאינו ומכאן עוון , שום לו  כיפר לא התלוי 
תלוי אשם יום בכל  להביא אדם ברטנורא ).יכול åéìò(רמב"ם ; eøîàÈÀÈÈ

íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL ,éèea ïa àáa ìò– ÇÈÈÆÄÆÈÈÄÀÇÅÈÈÈÀÈ
יחיד קרבן  להקריב אסור  טוב וביום בשבת שהרי החול , מימות

ישראל"), ãçà("תפארת íBé íéøetkä íBé øçàî õeç ביום – ÅÇÇÇÄÄÆÈ
תלוי ; אשם מתנדב היה לא הכיפורים יום בן øîàשלאחר  בבא – ÈÇ

äfäבוטי: ïBònäאני נשבע אמר : כאילו  לשבועה, הוא כינוי  – ÇÈÇÆ
המקדש ! בית àéáîבקדושת éúééä ,éì íéçépî eéä elà– ÄÈÇÄÄÄÈÄÄÅÄ

הכיפורים, יום שלאחר  ביום אף תלוי éì:אשם íéøîBà àlàÆÈÀÄÄ
÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä,הספק על  מכפר  הכיפורים יום שהרי – ÇÀÅÇÆÄÈÅÀÈÅ

כלומר חטא, לספק כך כל  לחשוש אין הכיפורים יום של  ולמחרתו 
בכל תלוי  אשם אדם שמתנדב הוא, אליעזר  רבי  של  טעמו  שלדעתם

izdw - zex`ean zeipyn
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„ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì ïéáiç.úBîLà éáiç ©¨¥©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦§©©©¦¦©¨¥£¨
ïééeìz–íéøeèt.íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî,äëLç íò elôà–øeèt,øtëî íBiä ìkL. §¦§¦¦¤¨©¨§¥£¥¨§©¦¦£¦¦£¥¨¨¤¨©§©¥
‰÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä,íéøetkä íBé äéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáiç,éðtî ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥¤¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥

çáfa ìBëàì äzøLënLíé.÷ôñ ìò äàaä óBòä úàhç,dì òãBð ä÷ìîpMî íà–øáwz Bæ éøä. ¤©§§©¨¤¡©§¨¦©©¨©¨¨©¨¥¦¦¤¦§§¨©¨£¥¦¨¥
ÂíLàì íéòìñ ézL Léøônä,íLàì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå:íéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà–BîLàì áø÷é, ©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨

:íéîëçë äëìäå .äáãðá àá éåìú íùà ïéàå ,ìàøùé ìù åôåâ ìò
c.k"dei xg`l `iadl oiaiigàø÷ øîàã(æ"è àø÷éå)ë"äåé ,àèçù åì òãåð àìù åðééäã íå÷îä àìà åá øéëî ïéàù àèç ,åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç ìëî

:øôëî ë"äåé ïéà ,íå÷îä ïî õåç äéá òãéã àëéàã àèç ìáà .øôëî
d.wtq serd z`hg:øåèô ïéî íà áåéç ïéî íà íéòãåé ïéàå äãìéù ïåâë.migafa lek`l dzxiykny iptnäìåëé äðéàå ,÷ôñî àéä äøôë úøñåçîã

:äúøôë àéáúù ãò íéùã÷á ìåëàì.dl rcep dwlnpyn:äãìé àìù.xawz ef ixdäèçùðù íåùîã ,àéä íéøåîâ ïéìåçã ,äàðäá úøúåîã àåä ïéãá
ä÷éìî ìáà ,äèéçù àìà äøåú äøñà àìã ,øñéîì àëéì äøæòáóåòä úàèçå .÷ôñ óåòä úàèçî ïéðäð åøîàé àîù äàðäá äøåñàã åøæâ ïðáø ìáà .àì

øåñà ìëàð åðéàù ùãå÷å àéä ùãå÷ àîùã ,äàðäá éîð äøåñàå .ïéìåçá äìéáð ä÷éìîã ,àéä äìéáðå àéä ïéìåç àîùã ,úìëàð äðéà ÷ôñä ìò äàáä
:äàðäá

e.mirlq izy yixtndúåìéòî íùàá áéúëã ,íùà ïéã àåä êëù('ä íù)íùàå .íéòìñ íéì÷ù íåâøúå ,íùàì ùãå÷ä ì÷ùá íéì÷ù óñë êëøòá
àåä óà éåä ,ìéà àåäå ìéàåä ,éîð äôåøç äçôù íùàå .êëøòá ïìäì øîàðå ,êëøòá ïàë øîàð ,äåù äøéæâá úåìéòî íùàî íéãîì éåìú íùàå úåìéæâ

:íéì÷ù óñëá íéàá ïðéà ,íùàì ùáë áéúë åäééååøúáã øéæð íùàå òøåöî íùà ìáà .ìéà ïäù åììä úåîùà äùìùë íéòìñ óñëámdn cg` did m`

`xephxa yexit

יום  שלמחרת וכיון שהוא, חטא איזה עשה שמא ספק משום יום

אשם  בו  יביא שלא לו , אמרו לפיכך כזה, חשש אין עדיין  הכיפורים
לספק שייכנס עד ימתין  אלא איגר).תלוי עקיבא רבי תוספות  (עיין

øác ìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÄÈÈÈÆÈÇÈÈ
– חטא úàhçשל  BúââLå ,úøk BðBãfL שאין סוברים, חכמים – ÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

ספק  על לכפר  כדי חובה, כקרבן  אלא נדבה כקרבן בא תלוי אשם
פי על ואף חטאת; ושגגתו  כרת שזדונו בדבר לאדם לו שיש חטא

חייבה  מקום מכל  חטאת, להביא חייב יהא שחטא, לו  שכשיוודע
היסורים, מן עליו  להגן  כדי תלוי, אשם עכשיו להביא התורה אותו 

נדבה  אינו תלוי שאשם והרי ישראל ; של  גופם על  חסה שהתורה לפי
חובה. minkgk.אלא dklde

i p y m e i
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íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç– ÇÈÅÇÈÇÂÈÇÈÄÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
הביאו  ולא ודאים, אשמות או חטאות עליהן שנתחייבו עבירות שעשו

הכיפורים, יום עד קרבנותיהם íBéאת øçàì àéáäì ïéáiçÇÈÄÀÈÄÀÇÇ
íéøetkäודאי חטא על  מכפר  הכיפורים יום שאין קרבנותיהם, את – ÇÄÄ

הכיפורים. יום קודם קרבן עליו ïééeìzשנתחייב úBîLà éáiç– ÇÈÅÂÈÀÄ
הכיפורים, יום עליהם תלוי,íéøeètשעבר אשם קרבנות מלהביא – ÀÄ

ל):שנאמר טז , מכל(ויקרא  אתכם, לטהר עליכם יכפר  הזה ביום "כי

מכי שאין  חטא מכאן: ולמדים תטהרו", ה' לפני אלא חטאתיכם בו ר 
הלכך עליו, מכפר הכיפורים יום שחטא, לו  נודע שלא דהיינו  המקום,

יום  לפני  בו  שנתחייב תלוי  אשם הביא ולא הכיפורים יום עבר אם
עליו . כיפר  הכיפורים שיום מפני  להביא, צריך  אינו שוב הכיפורים

על היינו ודאי , אשם או חטאת הכיפורים יום לפני  שנתחייב מי  אבל 
הכיפורים  יום אין  קרבן , עליו  וחייב בשוגג שעשהו לו שנודע חטא

לעיל . ששנינו  כמו  קרבנו , הביא לא אם Bãéמכפר , ìò àaL éîÄÆÈÇÈ
íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ שחייבים בדבר  עבירה ספק לידי שבא – ÀÅÂÅÈÀÇÄÄ

כרת, זדונו äëLçעל íò elôàקצר זמן  היינו לחשכה, סמוך – ÂÄÄÂÅÈ
הכיפורים, יום גמר תלוי,øeètלפני מאשם –øtëî íBiä ìkL ÈÆÈÇÀÇÅ

מכפרים. הכיפורים יום של האחרונים הרגעים אף –

ה ה נ ש מ ר ו א ב

÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä להביא היא שחייבת – ÈÄÈÆÅÈÆÈÇÇÈÈÅ

אם  הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  ספק, לידת על העוף חטאת

מקרבן, שפטורה מין  אם קרבן , עליו  שחייבת íBéמין  äéìò øáòLÆÈÇÈÆÈ
íéøetkä,קרבנה את הביאה ולא –íBé øçàì àéáäì úáiç ÇÄÄÇÆÆÀÈÄÀÇÇ
íéøetkä,קרבנה את –íéçáfa ìBëàì äzøLënL éðtî– ÇÄÄÄÀÅÆÇÀÀÇÈÆÁÇÀÈÄ

אסורה  קרבנה, הביאה שלא זמן  וכל מספק, היא כפרה שמחוסרת

על לכפר  אלא מועיל הכיפורים יום אין והרי  בקדשים, לאכול  היא
ôñ÷החטא. ìò äàaä óBòä úàhç, לעיל שבארנו  כמו  –íà ÇÇÈÇÈÈÇÈÅÄ

dì òãBð ä÷ìîpMî, בקרבן חייבת היא ואין פטור , מין  שהפילה – ÄÆÄÀÀÈÇÈ
øáwz Bæ éøäבגמרא בעזרה. שנשחטו חולין כדין כו,– (כריתות  ÂÅÄÈÅ

d`pda,אמרו :ב) zxzeny `ed oica: במשנתנו ששנינו efומה ixd
xawzבהנאה אסורה שתהא חכמים שגזרו  מדרבנן , היינו  באור – (עיין

חדשים "). "תוספות ישראל"; "תפארת  ועיין ובברטנורא ; ברש"י הענין

i y i l y m e i
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שנינו : י) (ה, זבחים zeny`d"במסכת lk(אשם i(קרבנות pa mi`a dx ezay
mi izy,שתי בן  זכר כבש והוא "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי  בני היינו

ג), א, פרה (עיין יום ואחד שלושים השנייה בשנתו משנכנס כלומר oשנים, i`ae
milwy sqka,היינו) שקלים שני לפחות שווה להיות צריך  האשם שאיל  כלומר

לה' אשמו  את "והביא טו ): ה, (ויקרא נאמר  מעילות באשם שכן סלעים), שתי
הצאן מן  תמים milwyאיל  sqk jkxraממנו ולמדים שניים; "שקלים" ומיעוט ,"

ממנו למדים וכן בערכך", "בערכך , של  שווה בגזירה תלוי ואשם גזילות אשם
שתי בשווי  אלו  אשמות שאף איל", "איל , של שווה בגזירה חרופה שפחה אשם

ozסלעים, py i pa ody ,rx evn my`e x i f p my`n ueg,לפי שנה, בני היינו 
הראשונה, שנתו  תוך  כלומר  שנה, בן  והוא "כבש ", בהם sqkaשכתוב oi`a op i` e

, "m ilwy.סלעים שתי שווים להיות צריכים אינם מצורע ואשם נזיר  שאשם כלומר
שת  שהפריש במי  דנה משנתנו  בהן– קנה כך ואחר  כדינו, אשם לקרבן  סלעים י

לחולין. ואחד  לאשם אחד או לחולין, אילים שני  בהן  שקנה או  לאשם אילים שני 

íLàì íéòìñ ézL Léøônä,לעיל שבארנו כמו כדינו , –ç÷ìå ÇÇÀÄÀÅÀÈÄÀÈÈÀÈÇ
íLàì íéìéà éðL ïäa לקרבנות אילים שני הסלעים בשתי  וקנה – ÈÆÀÅÅÄÀÈÈ

ïäîאשם: ãçà äéä íà,האילים משני  אחד –íéòìñ ézL äôé ÄÈÈÆÈÅÆÈÆÀÅÀÈÄ
ההקרבה, בשעת עכשיו, –BîLàì áø÷é שבשעה פי  על אף – ÄÀÇÇÂÈ

שתי שוויו  ועכשיו הואיל  מקום מכל  סלע, אלא שווה היה לא שלקחו

ובגמרא  כפרה; שעת אחר שהולכים אשם, לקרבן כשר  הריהו  סלעים,
הקדש של השבח והרי  מאליו , השביח שהאיל  פי  על  שאף מבואר,

הקדש; בשבח מתכפר אדם מקום מכל השני,éðMäåהוא, והאיל – ÀÇÅÄ
אשם, לשם אשם במעות ולקחֹו áàzñiLהואיל  ãò äòøéעד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïë Bðéà éàcå íLà,èçLð àHL ãò íà–àöéøãòa äòøéå;èçLpMî–øáwé äæ éøä;ícä ÷øæð– ¨¨©©¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥¤¦¨¥¦§©©¨
äôøOä úéáì àöé øNaä.ïë Bðéà ì÷ñpä øBL,ì÷ñð àHL ãò íà–øãòa äòøéå àöé;ì÷ñpMî–äàðäa øzî. ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©¦§¨¥¥¦©¤¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©ª¨©£¨¨

ïk dðéà äôeøò äìâò,äôøòð àHL ãò íà–àözøãòa äòøúå;äôøòpMî–dîB÷îa øáwz,äàa ÷ôñ ìòL ¤§¨£¨¥¨¥¦©¤¤¤§¨¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨¤©¨¥¨¨
dúlçzî,dì äëìäå d÷ôñ äøtk. ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨¨

‚øæòéìà éaøøîBà:íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî,äöøiL äòL ìëáe,àø÷ð àeäå:íéãéñç íLà.eøîà ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨§¨¨¨¤¦§¤§¦§¨£©£¦¦¨§
ìò åéìòéèea ïa àáa,íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL,ãçà íBé íéøetkä íBé øçàî õeç;øîà:!äfä ïBònä ¨¨©¨¨¤¦¤¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¥©©©¦¦¤¨¨©©¨©¤

éì íéçépî eéä elà,àéáî éúééä,éì íéøîBà àlà:÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä.íéîëçåíéøîBà:íLà ïéàéáî ïéà ¦¨©¦¦¦¨¦¦¥¦¤¨§¦¦©§¥©¤¦¨¥§¨¥©£¨¦§¦¥§¦¦¨¨
éeìz,úøk BðBãfL øác ìò àlà,úàhç BúââLå. ¨¤¨©¨¨¤§¨¥§¦§¨©¨

a.ok epi` i`ce my`øîâ åô÷åð åáìã ïåéë éåìú íùàá ïðáøã àîòèã ,øãòá äòøéå àöé ,àèç àìù åèçù àìù ãò åì òãåð íàã ïðáø éâéìô àì àéääá
ùã÷äã àúìî éàìâà ,ïéìåç àöîðå ìë ùãå÷ øåáñë éîð éà ,íéãòä åîæåäù àèç àìù òãåðå ùãå÷ úìëà åì åøîà ïåâë ,éàãå íùà ìáà ,÷ôñî ùéã÷îå

:äéä úåòè.xawi df ixd:äøåá÷ ïéðåòèã äøæòá åèçùðù ïéìåçë éåä ùéã÷ àìã ïåéë.dtixyd zial `vi xyad mcd wxfpäðùù éîã ùøôî àøîâá
:øá÷ð àìà óøùð åðéà ,íìåòì ùéã÷ àìå àåä ïéìåç éàãå íùà øáñã ïåéëã ,äôéøùä úéáì àöé øùáä àëä äðù àì øá÷é äæ éøä ìéòìepi` lwqpd xey

,ok:øãòá äòøéå àöé âøä àìù òãåð íàù ïðáø éâéìô àì àëäã .éåìú íùàë.ok dpi` dtexr dlbr,âøåää àöîð äôøòð àìù ãò íàù ,éåìú íùàë
.äàðäá øúåî ì÷ñðù øçàì òãåðùë ì÷ñðä øåùå ,øá÷é äæ éøä èçùðùî éàãå íùàã ,éàãå íùàë ïë åðéà ì÷ñðä øåù ,ùøéô í"áîøå .øãòá äòøúå àöú

:äîå÷îá øá÷ú äìâòä äôøòðùî âøåää òãåð íà äôåøò äìâòå ,äàðäá øúåî ì÷ñðùî òãåð íà ì÷ñðä øåùã ,ì÷ñðä øåùë ïë äðéà äôåøò äìâòdxtik
.dwitq.äôéøò úòùá:úåôåøòä úåìâòä ìë ïéãë øá÷úå ,äàðäá äøåñà êëìä .äì äëìäå äéä ÷ôñ ïééãò éøäù

b.ielz my` mc` acpznòîù àìà ,úàèç éúééî éàîà àèçù äéì òãéúî éë ,àåä äáåç êúòã à÷ìñ éàã .àåä äáãð éåìú íùà ìù åîöò ìëã
:àåä äáãð äðéî.k"dei xg`n uegøôéë àäã ,ùçéîì àëéì àúùä ìáà ,åàì åà äùò àîù àèç íåù ÷ôñá ùçéîì àëéàã àåä äðùä úåîé øàùã

:ë"äåé.ielz my` oi`ian oi` mixne` minkgeäñç äøåúäù ,åì òãååéù ãò íéøåñéä ïî åéìò ïâäì ,äéì òãéúîã éî÷î éåìú íùà éúééîã àîòè åðééäã
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חטא" שלא לו  "נודע דין  ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ערופה. ובעגלה הנסקל בשור  ודאי, באשם

ïë Bðéà éàcå íLà שנינו תלוי  באשם שכן  תלוי , כאשם דינו אין  – ÈÈÇÇÅÅ
חכמים  חטא, שלא לו  נודע נשחט שלא עד שאם הקודמת, במשנה

(הסובר: מאיר  רבי  על  xcraחולקים drxie `vi:וסוברים ,(cr drxi
,dacpl einc eltie xkniie a`zqiy באשם אבל  שם; טעמם שבארנו  כמו 

סוברים: חכמים אף èçLðודאי, àHL ãò íà שלא לו  נודע – ÄÇÆÄÀÇ
הוזמו  כך  ואחר  קודש, שאכל לו , ואמרו  עדים שבאו  כגון  חטא,

חולין  שאכל ונמצא קודש , שאכל היה שסבור או  (רש "י;העדים,

øãòaברטנורא ), äòøéå àöéשהקדש לפי  חולין, בהמות שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
הקדש . ואינו הוא, לו èçLpMîטעות נודע האשם משנשחט אם – ÄÆÄÀÇ

חטא, øáwéשלא äæ éøä כדין דינו  הרי הקדש , ואינו שהואיל  – ÂÅÆÄÈÅ
קבורה שטעונים בעזרה, שנשחטו  c).חולין  ,f dxenz dpyn oiir)÷øæðÄÀÇ

ícä,חטא שלא לו  נודע כך  ואחר  המזבח, על  –úéáì àöé øNaä ÇÈÇÈÈÅÅÀÅ
äôøOä נראה זה הרי הדם, ונזרק שהואיל המוקדשים, פסולי כדין  – ÇÀÅÈ

שנפסל ותוספות כקרבן גמרא עיין כ; ד , המוקדשין פסולי הל' (רמב"ם 

ב). כד , מפרשיםכריתות הגמרא),ויש  הפיסקה:(לפי את ששנה שהתנא

"xawi df ixd hgypyn":שלאחריה הפיסקה את כאן שנה "wxfpלא
,"dtixyd zial `vi xyad ,mcd לעולם הוא, חולין ולדעתו  שהואיל 

בעזרה שנשחטו חולין כדין  נקבר , אלא נשרף øBL(ברטנורא ).אינו 
ì÷ñpä,אדם שהרג עליו שהעידו  משום לסקילה דינו  שנגמר –Bðéà ÇÄÀÈÅ

ïëתלוי כאשם דינו  אין  סוברים (ברטנורא ),– הנסקל  בשור  שאף Å
ì÷ñðחכמים: àHL ãò íà הרג שלא נודע שנסקל קודם אם – ÄÇÆÄÀÇ

øéåאדם, àöéøãòa äò.סקילה מדין  שנפטר בהמותיו , שאר  עם – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ
ì÷ñpMî,אדם הרג שלא נודע שנסקל  לאחר  ואם –äàðäa øzî ÄÆÄÀÇËÈÇÂÈÈ

בהנאה אסור הנסקל שור  שכן  ט ),– ב, קידושין ד; ז , תמורה  וכאן ,(עיין

מותר הוא הרי סקילה, חייב היה ולא אדם הרג שלא ונודע הואיל 
äôeøòבהנאה. äìâò( א -ט כא , ïk(דברים  dðéà כאשם דינה אין  – ÆÀÈÂÈÅÈÅ

äôøòðאלא:(ברטנורא),תלוי  àHL ãò íà שנערפה קודם אם – ÄÇÆÆÆÀÈ
ההורג, נמצא העגלה,àözהעגלה –øãòa äòøúå בהמות כשאר  – ÅÅÀÄÀÆÈÅÆ

f).חולין  ,h dheq epxe`a oiir)äôøòpMîלאחר ההורג נמצא אם – ÄÆÆÆÀÈ
העגלה, העגלה,øáwzשנערפה –dîB÷îa,עריפתה במקום – ÄÈÅÄÀÈ

בהנאה, אסורה שהיא dúlçzîלפי  äàa ÷ôñ ìòL בשעה – ÆÇÈÅÈÈÄÀÄÈÈ
החלל , את הכה מי  עדיין נודע שלא אותה, d÷ôñשערפו äøtkÄÀÈÀÅÈ

dì äëìäåנתכפר ההורג נמצא לא שאם שלה, את עשתה העגלה – ÀÈÀÈÈ
בהנאה, מאיסורה יצאה לא ההורג, כך אחר נמצא אפילו הלכך הספק;

מפרשים: יש  – הערופות. העגלות כל  כדין `epiותיקבר lwqpd xey
okודאי כאשם דינו אין –,(ielz my`k epic oi` :lirl epx`ay enk `le)

יקבר, זה הרי  חטא, שלא נודע משנשחט שאם דינו , ודאי  אשם שכן
הריהו  אדם, הרג שלא נודע משנסקל  שאם דינו , הנסקל שור  ואילו 

בהנאה. okמותר  dpi` dtexr dlbr שכן הנסקל , כשור  דינה אין –
ואילו  בהנאה, מותר אדם, הרג שלא נודע משנסקל  אם הנסקל , בשור 

במקומה תיקבר ההורג, נמצא משנערפה אם ערופה, (רמב"ם ;עגלה

גרשום ). רבנו
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ìëáe ,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÅÈÈÈÈÈÀÈÀÈ
íéãéñç íLà :àø÷ð àeäå ,äöøiL äòLמבואר בגמרא – ÈÈÆÄÀÆÀÄÀÈÂÇÂÄÄ

נדבה  קרבן  תלוי אשם של  עצמו כל  שלדעתו אליעזר, רבי  של  טעמו
שהאשם  ונמצא חטאת, מביא הריהו שחטא לו כשנודע שהרי  הוא,

הלכך נדבה, קרבן אלא שאינו ומכאן עוון , שום לו  כיפר לא התלוי 
תלוי אשם יום בכל  להביא אדם ברטנורא ).יכול åéìò(רמב"ם ; eøîàÈÀÈÈ

íBé ìëa éeìz íLà ácðúî äéäL ,éèea ïa àáa ìò– ÇÈÈÆÄÆÈÈÄÀÇÅÈÈÈÀÈ
יחיד קרבן  להקריב אסור  טוב וביום בשבת שהרי החול , מימות

ישראל"), ãçà("תפארת íBé íéøetkä íBé øçàî õeç ביום – ÅÇÇÇÄÄÆÈ
תלוי ; אשם מתנדב היה לא הכיפורים יום בן øîàשלאחר  בבא – ÈÇ

äfäבוטי: ïBònäאני נשבע אמר : כאילו  לשבועה, הוא כינוי  – ÇÈÇÆ
המקדש ! בית àéáîבקדושת éúééä ,éì íéçépî eéä elà– ÄÈÇÄÄÄÈÄÄÅÄ

הכיפורים, יום שלאחר  ביום אף תלוי éì:אשם íéøîBà àlàÆÈÀÄÄ
÷ôñì ñðkzL ãò ïzîä,הספק על  מכפר  הכיפורים יום שהרי – ÇÀÅÇÆÄÈÅÀÈÅ

כלומר חטא, לספק כך כל  לחשוש אין הכיפורים יום של  ולמחרתו 
בכל תלוי  אשם אדם שמתנדב הוא, אליעזר  רבי  של  טעמו  שלדעתם

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zezixk zkqn

„ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì ïéáiç.úBîLà éáiç ©¨¥©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦§©©©¦¦©¨¥£¨
ïééeìz–íéøeèt.íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ Bãé ìò àaL éî,äëLç íò elôà–øeèt,øtëî íBiä ìkL. §¦§¦¦¤¨©¨§¥£¥¨§©¦¦£¦¦£¥¨¨¤¨©§©¥
‰÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä,íéøetkä íBé äéìò øáòL–íéøetkä íBé øçàì àéáäì úáiç,éðtî ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥¤¨©¨¤¨©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥

çáfa ìBëàì äzøLënLíé.÷ôñ ìò äàaä óBòä úàhç,dì òãBð ä÷ìîpMî íà–øáwz Bæ éøä. ¤©§§©¨¤¡©§¨¦©©¨©¨¨©¨¥¦¦¤¦§§¨©¨£¥¦¨¥
ÂíLàì íéòìñ ézL Léøônä,íLàì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå:íéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà–BîLàì áø÷é, ©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨

:íéîëçë äëìäå .äáãðá àá éåìú íùà ïéàå ,ìàøùé ìù åôåâ ìò
c.k"dei xg`l `iadl oiaiigàø÷ øîàã(æ"è àø÷éå)ë"äåé ,àèçù åì òãåð àìù åðééäã íå÷îä àìà åá øéëî ïéàù àèç ,åøäèú 'ä éðôì íëéúàèç ìëî

:øôëî ë"äåé ïéà ,íå÷îä ïî õåç äéá òãéã àëéàã àèç ìáà .øôëî
d.wtq serd z`hg:øåèô ïéî íà áåéç ïéî íà íéòãåé ïéàå äãìéù ïåâë.migafa lek`l dzxiykny iptnäìåëé äðéàå ,÷ôñî àéä äøôë úøñåçîã

:äúøôë àéáúù ãò íéùã÷á ìåëàì.dl rcep dwlnpyn:äãìé àìù.xawz ef ixdäèçùðù íåùîã ,àéä íéøåîâ ïéìåçã ,äàðäá úøúåîã àåä ïéãá
ä÷éìî ìáà ,äèéçù àìà äøåú äøñà àìã ,øñéîì àëéì äøæòáóåòä úàèçå .÷ôñ óåòä úàèçî ïéðäð åøîàé àîù äàðäá äøåñàã åøæâ ïðáø ìáà .àì

øåñà ìëàð åðéàù ùãå÷å àéä ùãå÷ àîùã ,äàðäá éîð äøåñàå .ïéìåçá äìéáð ä÷éìîã ,àéä äìéáðå àéä ïéìåç àîùã ,úìëàð äðéà ÷ôñä ìò äàáä
:äàðäá

e.mirlq izy yixtndúåìéòî íùàá áéúëã ,íùà ïéã àåä êëù('ä íù)íùàå .íéòìñ íéì÷ù íåâøúå ,íùàì ùãå÷ä ì÷ùá íéì÷ù óñë êëøòá
àåä óà éåä ,ìéà àåäå ìéàåä ,éîð äôåøç äçôù íùàå .êëøòá ïìäì øîàðå ,êëøòá ïàë øîàð ,äåù äøéæâá úåìéòî íùàî íéãîì éåìú íùàå úåìéæâ

:íéì÷ù óñëá íéàá ïðéà ,íùàì ùáë áéúë åäééååøúáã øéæð íùàå òøåöî íùà ìáà .ìéà ïäù åììä úåîùà äùìùë íéòìñ óñëámdn cg` did m`
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יום  שלמחרת וכיון שהוא, חטא איזה עשה שמא ספק משום יום

אשם  בו  יביא שלא לו , אמרו לפיכך כזה, חשש אין עדיין  הכיפורים
לספק שייכנס עד ימתין  אלא איגר).תלוי עקיבא רבי תוספות  (עיין

øác ìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéà :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÅÀÄÄÈÈÈÆÈÇÈÈ
– חטא úàhçשל  BúââLå ,úøk BðBãfL שאין סוברים, חכמים – ÆÀÈÅÀÄÀÈÇÈ

ספק  על לכפר  כדי חובה, כקרבן  אלא נדבה כקרבן בא תלוי אשם
פי על ואף חטאת; ושגגתו  כרת שזדונו בדבר לאדם לו שיש חטא

חייבה  מקום מכל  חטאת, להביא חייב יהא שחטא, לו  שכשיוודע
היסורים, מן עליו  להגן  כדי תלוי, אשם עכשיו להביא התורה אותו 

נדבה  אינו תלוי שאשם והרי ישראל ; של  גופם על  חסה שהתורה לפי
חובה. minkgk.אלא dklde

i p y m e i
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íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáiç– ÇÈÅÇÈÇÂÈÇÈÄÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
הביאו  ולא ודאים, אשמות או חטאות עליהן שנתחייבו עבירות שעשו

הכיפורים, יום עד קרבנותיהם íBéאת øçàì àéáäì ïéáiçÇÈÄÀÈÄÀÇÇ
íéøetkäודאי חטא על  מכפר  הכיפורים יום שאין קרבנותיהם, את – ÇÄÄ

הכיפורים. יום קודם קרבן עליו ïééeìzשנתחייב úBîLà éáiç– ÇÈÅÂÈÀÄ
הכיפורים, יום עליהם תלוי,íéøeètשעבר אשם קרבנות מלהביא – ÀÄ

ל):שנאמר טז , מכל(ויקרא  אתכם, לטהר עליכם יכפר  הזה ביום "כי

מכי שאין  חטא מכאן: ולמדים תטהרו", ה' לפני אלא חטאתיכם בו ר 
הלכך עליו, מכפר הכיפורים יום שחטא, לו  נודע שלא דהיינו  המקום,

יום  לפני  בו  שנתחייב תלוי  אשם הביא ולא הכיפורים יום עבר אם
עליו . כיפר  הכיפורים שיום מפני  להביא, צריך  אינו שוב הכיפורים

על היינו ודאי , אשם או חטאת הכיפורים יום לפני  שנתחייב מי  אבל 
הכיפורים  יום אין  קרבן , עליו  וחייב בשוגג שעשהו לו שנודע חטא

לעיל . ששנינו  כמו  קרבנו , הביא לא אם Bãéמכפר , ìò àaL éîÄÆÈÇÈ
íéøetkä íBéa äøáò ÷ôñ שחייבים בדבר  עבירה ספק לידי שבא – ÀÅÂÅÈÀÇÄÄ

כרת, זדונו äëLçעל íò elôàקצר זמן  היינו לחשכה, סמוך – ÂÄÄÂÅÈ
הכיפורים, יום גמר תלוי,øeètלפני מאשם –øtëî íBiä ìkL ÈÆÈÇÀÇÅ

מכפרים. הכיפורים יום של האחרונים הרגעים אף –
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÷ôñ óBòä úàhç äéìò LiL äMàä להביא היא שחייבת – ÈÄÈÆÅÈÆÈÇÇÈÈÅ

אם  הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, כגון  ספק, לידת על העוף חטאת

מקרבן, שפטורה מין  אם קרבן , עליו  שחייבת íBéמין  äéìò øáòLÆÈÇÈÆÈ
íéøetkä,קרבנה את הביאה ולא –íBé øçàì àéáäì úáiç ÇÄÄÇÆÆÀÈÄÀÇÇ
íéøetkä,קרבנה את –íéçáfa ìBëàì äzøLënL éðtî– ÇÄÄÄÀÅÆÇÀÀÇÈÆÁÇÀÈÄ

אסורה  קרבנה, הביאה שלא זמן  וכל מספק, היא כפרה שמחוסרת

על לכפר  אלא מועיל הכיפורים יום אין והרי  בקדשים, לאכול  היא
ôñ÷החטא. ìò äàaä óBòä úàhç, לעיל שבארנו  כמו  –íà ÇÇÈÇÈÈÇÈÅÄ

dì òãBð ä÷ìîpMî, בקרבן חייבת היא ואין פטור , מין  שהפילה – ÄÆÄÀÀÈÇÈ
øáwz Bæ éøäבגמרא בעזרה. שנשחטו חולין כדין כו,– (כריתות  ÂÅÄÈÅ

d`pda,אמרו :ב) zxzeny `ed oica: במשנתנו ששנינו efומה ixd
xawzבהנאה אסורה שתהא חכמים שגזרו  מדרבנן , היינו  באור – (עיין

חדשים "). "תוספות ישראל"; "תפארת  ועיין ובברטנורא ; ברש"י הענין

i y i l y m e i
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שנינו : י) (ה, זבחים zeny`d"במסכת lk(אשם i(קרבנות pa mi`a dx ezay
mi izy,שתי בן  זכר כבש והוא "איל", בהם שכתוב לפי שנים, שתי  בני היינו

ג), א, פרה (עיין יום ואחד שלושים השנייה בשנתו משנכנס כלומר oשנים, i`ae
milwy sqka,היינו) שקלים שני לפחות שווה להיות צריך  האשם שאיל  כלומר

לה' אשמו  את "והביא טו ): ה, (ויקרא נאמר  מעילות באשם שכן סלעים), שתי
הצאן מן  תמים milwyאיל  sqk jkxraממנו ולמדים שניים; "שקלים" ומיעוט ,"

ממנו למדים וכן בערכך", "בערכך , של  שווה בגזירה תלוי ואשם גזילות אשם
שתי בשווי  אלו  אשמות שאף איל", "איל , של שווה בגזירה חרופה שפחה אשם

ozסלעים, py i pa ody ,rx evn my`e x i f p my`n ueg,לפי שנה, בני היינו 
הראשונה, שנתו  תוך  כלומר  שנה, בן  והוא "כבש ", בהם sqkaשכתוב oi`a op i` e

, "m ilwy.סלעים שתי שווים להיות צריכים אינם מצורע ואשם נזיר  שאשם כלומר
שת  שהפריש במי  דנה משנתנו  בהן– קנה כך ואחר  כדינו, אשם לקרבן  סלעים י

לחולין. ואחד  לאשם אחד או לחולין, אילים שני  בהן  שקנה או  לאשם אילים שני 

íLàì íéòìñ ézL Léøônä,לעיל שבארנו כמו כדינו , –ç÷ìå ÇÇÀÄÀÅÀÈÄÀÈÈÀÈÇ
íLàì íéìéà éðL ïäa לקרבנות אילים שני הסלעים בשתי  וקנה – ÈÆÀÅÅÄÀÈÈ

ïäîאשם: ãçà äéä íà,האילים משני  אחד –íéòìñ ézL äôé ÄÈÈÆÈÅÆÈÆÀÅÀÈÄ
ההקרבה, בשעת עכשיו, –BîLàì áø÷é שבשעה פי  על אף – ÄÀÇÇÂÈ

שתי שוויו  ועכשיו הואיל  מקום מכל  סלע, אלא שווה היה לא שלקחו

ובגמרא  כפרה; שעת אחר שהולכים אשם, לקרבן כשר  הריהו  סלעים,
הקדש של השבח והרי  מאליו , השביח שהאיל  פי  על  שאף מבואר,

הקדש; בשבח מתכפר אדם מקום מכל השני,éðMäåהוא, והאיל – ÀÇÅÄ
אשם, לשם אשם במעות ולקחֹו áàzñiLהואיל  ãò äòøéעד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,åéîc eìtéåäáãðì.ïélçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì,ãçàíéòìñ ézL äôé §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¨©¨¤§¥¥¦§ª¦¤¨¨¤§¥§¨¦
æeæ äøNò äôé ãçàå,íéòìñ ézL äôiä–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì.ïélçì ãçàå íLàì ãçà,äéä íà §¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨§¨¨§¤¨§ª¦¦¨¨

íéòìñ ézL äôé íLà ìL–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì,dLîçå òìñ dnò àéáéå. ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§ª§¨
ÊBúàhç Léøônä,úîå–åéøçà Bða äpàéáé àG.àèç ìò àèçî äpàéáé àGå;Lîà ìëàL áìç ìò elôà,àG ©©§¦©¨¨¥§¦¤¨§©£¨§§¦¤¨¥¥§©¥§£¦©¥¤¤¨©¤¤

íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé,øîàpL(çë ,ã àø÷éå):Bðaø÷"..."Búàhç-ìò–ì Bðaø÷ àäiLBàèç íL. §¦¤¨©¥¤¤¨©©¤¤¡©¨§¨©©¨¤§¥¨§¨§¥¤§

.mirlq izy dtiåúåà êëìä ,ïðéìæà äøôë úòùá äåù àåäù äîáã ,øùë ,íéúù äôé äøôë úòùá íà ,òìñ àìà äôé äéä àì äùøôä úòùáù ô"òà
åìôéå ,íùà íùìå íùà úåòîá ç÷ðù éôì ,äòøé éðùäå ,òìñá àìà äìéçúî åäð÷ àìù ô"òàå ,åîùàì áø÷é íéòìñ éúù äøôë úòùá åéùëò äôé àåäù

:äáãðì íùà øúåî ïì àîéé÷ éëäã ,äáãðì åéîã.oilegl mil` ipy mda gwl:ïéìåçì åàöéå úåòîá ìòî ,äìéëàì.mifef dxyr dtiíéòìñ éúù éãë
:íéæåæ äòáøà òìñäù ,ïùîåçå ïäá ìòîù.eny`l axwi mirlq izy dtid:úåòîä åéìò ùéøôäù íùà åúåà íùì.ezlirnl ipydeàì ,àøîâá ùøôî

íùà àéáéå .íéæåæ äøùò ùîåçäå ïø÷ä ïéá íäù ,ïùîåçáå ïäá áééçúðù ,ïéìåçì àéöåäù íéòìñ éúù ìéáùá øáæâì åððúéù àìà ,íùàì äúåà áéø÷éù
:äìéòî ïáø÷ì åúéáî íéòìñ éúùá.oilegl cg`e my`l cg`ìòîå ,ïéìåç úìéëàì ãçàå íùàì ãçà íéìéà éðù ,ùãå÷ åéäù ùéøôäù íéòìñ éúùá ç÷ì

:òìñá.eny`l axwi mirlq izy dti my` ly did m`:åì åùøôðù úåòîî ç÷ìð åîùì éøäù ,ïåùàøä.ipydeíùàì åúìéòîì áø÷é ,ïéìåç àåäù
:óñë íéòìñ éúùî úåçô úåìéòî íùà ïéàã ,íéòìñ éúù äôé éîð åäéàã ïåâëå .ïéìåçì ùãå÷ ìù ãçà òìñ àéöåäù ìò úåìéòî.dynege rlq dnr `iaie

:ïéìåçì àéöåä ùãå÷ä òìñ éøäù ,äùîåçå åá ìòîù ïø÷
f.eixg` epa dp`iai `l:åúââù ìò äá øôåëéù éãë åéáà ùéøôäù úàèç àéáé àì ,úàèç úââùá ïáä ââù íà

`xephxa yexit

מום, בו äáãðìשיפול åéîc eìtéå ,øënéå,שבמקדש לתיבה – ÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
לנדבה אשם מותר שכן נדבה, עולות מקריבים שבה (שקלים שממעות

ה ). ïäaב, ç÷ì,לאשם שהפריש הסלעים בשתי  –íéìéà éðL ÈÇÈÆÀÅÅÄ
ïélçì,ההקדש בכסף שמעל ונמצא לאכילה, אלא קרבן  לשם לא – ÀËÄ

הסלע  ומחצית סלעים שתי היינו וחומש, קרן  להקדש  לשלם וחייב

,(xaln yneg)עשרה סלעים,זו שהן בשתי  מעילות אשם להביא וכן  ז ,
היה אם מ ãçàלפיכך  –– האילים ãçàåשני íéòìñ ézL äôé ÆÈÈÆÀÅÀÈÄÀÆÈ

æeæ äøNò äôé,שחייב וחומשה הקרן  כפי  היינו  –ézL äôiä ÈÆÂÈÈÇÈÆÀÅ
BîLàì áø÷é íéòìñעל עכשיו  בו שנתחייב מעילות לאשם – ÀÈÄÄÀÇÇÂÈ

הקדש. של במעות זוז ,éðMäåשמעל  עשרה ששוויו –Búìéòîì ÀÇÅÄÄÀÄÈ
שהפריש בדמיו  ומעל  בתחילה, בו  חייב שהיה לאשם יקרב כלומר  –

בתוספת  האשם של קרנו את במקומו עכשיו מקריב ונמצא לשמו,
לעיל  שבארנו כמו  זוז , עשרה הכל  בין  שהם גרשום ;חומשה, (רבנו

ישראל"). להיפך :"תפארת מפרש  מברטנורא mirlqוהרב izy dtid
eny`l axwi,המעות עליו  שהפריש  אשם אותו לשם –ezlirnl ipyde

בשביל לגזבר  שיתננו  אלא לאשם, אותו שיקריב לא בגמרא: מפרש  –
הקרן  בין  שהם ובחומשן , בהן שנתחייב לחולין , שהוציא סלעים שתי

מעילה  לקרבן  מביתו סלעים בשתי  אשם ויביא זוז ; עשרה והחומש 
dlirn 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" oiir ;eyexit lr midnz miax ,mxa)

.(e ,cïélçì ãçàå íLàì ãçà,אילים שני  הסלעים בשתי קנה – ÆÈÀÈÈÀÆÈÀËÄ
בסלע, אלא מעל  שלא ונמצא לחולין, ואחד  אשם קרבן לשם אחד 

BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà לאשם – ÄÈÈÆÈÈÈÆÀÅÀÈÄÄÀÇÇÂÈ
לו , שהופרשו  המעות מן  לשמו , נקנה שהרי  בו, שחייב éðMäåÀÇÅÄהראשון 

סלעים, שתי  עכשיו שווה הוא אם לחולין, שקנה השני  והאיל –

ìéòîìBúהקדש בדמי שמעל  על  בו שנתחייב מעילות לאשם יקרב – ÄÀÄÈ
לחולין , קודש של סלע dnòוהוציא àéáéå, מביתו –dLîçå òìñ ÀÈÄÄÈÆÇÀËÀÈ

מותר כדין  לנדבה ויפלו חומשה, בתוספת בה שמעל  הקרן  היינו –
האשם.

ובין ברישא שבין  אמנם, יוצא ברישא, שהבאנו מברטנורא, הרב פירוש לפי
הסלעים, שתי את עליו  שהפריש הראשון לאשם היינו "לאשמו " הלשון בסיפא
את  מביא שהוא שמאחר פירושו, על  תמהים רבים לעיל, שהבאנו כפי  אבל 
הרי וחומשן , בהן  שנתחייב הסלעים שתי  בשביל  היינו  למעילתו , השני האיל
איל עוד  יביא למה כן ואם בדמיו , שמעל הראשון  האשם תמורת כבר זה

ברישא: ששנינו שמה משמע, הגמרא לפי  ואף הראשון. אשמו  "dtidלשם
"eny`l axwi mirlq izy,מעילות לאשם ezlirnl"היינו  ipyde" לשם היינו

כלום, מביתו  להביא חייב ואינו חומש, בתוספת עליו שנתחייב הראשון אשם

לעיל שבארנו l`xyi").כמו zx`tz" ;"jlnl dpyn" ;meyxb epax itl)לפי ברם,
שונה  ו"למעילתו " "לאשמו " הלשונות של משמעותם נמצאת זה פירוש

ברישא: שכן מברישא, מעילות,eny`lבסיפא לאשם היינוezlirnleהיינו 
בסיפא: ואילו  בדמיו; שמעל הראשון  הראשון,eny`lלאשם לאשם היינו

ezlirnle.מעילות לאשם היינו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Búàhç Léøônä,בשגגה שעשה חטאו על  לחטאת, קרבן  –úîå ÇÇÀÄÇÈÈÅ
חטאתו , את שהקריב קודם –åéøçà Bða äpàéáé àG חטאו על – ÀÄÆÈÀÇÂÈ

שעשה  החטא אותו עשה ואפילו חטאת, בשגגת הבן שגג שאם הוא,

גרשום ),אביו  רבנו שמתו (רמב"ם ; שחטאת לכפרתו, זו  חטאת יביא לא
שנאמר הטעם, מבואר בגמרא בברייתא למיתה. ודינה היא, בעליה

כח ):בחטאת ד , epaxw",(ויקרא  `iade" ואינו יוצא, הוא בקרבנו  ודרשו:

שאין  אביו, חטא על  יביאנה שלא לומר  צורך  ואין אביו . בקרבן יוצא
מיתה לאחר àèç(רש"י).כפרה ìò àèçî äpàéáé àGåהמפריש – ÀÀÄÆÈÅÅÀÇÅÀ

חטאתו  שהפריש מי  כגון  אחר , חטא על  יביאנה לא זה, חטא על  חטאתו
הדם, על יביאנה לא דם, אכל  כך  ואחר שאכל , החלב ìòעל elôàÂÄÇ

Lîà ìëàL áìç,אתמול שאכל החלב על חטאתו שהפריש מי  – ÅÆÆÈÇÆÆ
øîàpL ,íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé àG:בחטאת –...Bðaø÷" ÀÄÆÈÇÅÆÆÈÇÇÆÆÁÇÈÀÈ

"Búàhç-ìòוהביא" –e paxwנקבה תמימה עיזים lrשעירת ÇÇÈ
ez`hgומכאן חטא", Bàèçאשר íLì Bðaø÷ àäiL ולא – ÆÀÅÈÀÈÀÅÆÀ

אחר. חטא לשם כשהפרישוהו

האחרונה  הפיסקא על מוסב אינו  שבמשנתנו  שהטעם הרמב"ם, לפי  מדייקים יש
,("meid lk`y alg lr dp`iai `l yn` lk`y alg lr elit`") ההלכה עיקר על אלא

"הפריש  ג ): ג , שגגות (הל' כותב הרמב"ם שכן  חטא, על  מחטא יביאנה שלא
יביא  לא אמש, שאכל חלב על היום;חטאתו  שאכל חלב על iad`נה m`e

xt ik Ð":הרמב"ם בדברי  גורסים יש אבל  שם), משנה" "כסף "m`e(עיין 
,"xtik `l Ð `iad האחרונה הפיסקה על אף שבמשנתנו  הטעם מוסב זה ולפי

.(my m"anxd lr "dpyn mgl" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

חטא, על מחטא יביאנה לא חטאתו  שהמפריש הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להביא  רשאי כשבה, מהן  לקנות לחטאתו  מעות שהמפריש  ללמד , משנתנו באה
של לחטאת מעות שהמפריש  ללמד , המשנה באה כן להיפך . וכן  שעירה, מהן 
קרבנו את להביא הספיק ולא שעירה, או  כשבה בהן לקנות ויורד עולה קרבן
ובני לתורים מעות הפריש ואם יונה, ובני תורים מהן מביא הריהו שהעני, עד 
במשנה. כמבואר  סולת, האיפה עשירית מהן  מביא שבדלים, דל ונעשה יונה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁäaNk Lc÷äî ïéàéáî–äøéòN;äøéòN Lc÷äî–äaNk;äøéòNe äaNk Lc÷äî–äðBé éðáe ïéøBz; §¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨¥¤§¥§¦¨¦§¨¥¤§¥¦§¨§¦¨¦§¥¨
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî–äôéàä úéøéNò.ãöék?äøéòNì Bà äaNëì Léøôä,éðòä–óBò àéáé;éðòä–àéáé ¥¤§¥¦§¥¨£¦¦¨¥¨¥©¦§¦§¦§¨¦§¦¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦

äôéàä úéøéNò.äôéàä úéøéNòì Léøôä,øéLòä–óBò àéáé;øéLòä–äøéòNe äaNk àéáé.äaNk Léøôä £¦¦¨¥¨¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨¦§¦¦§¨
äøéòN Bà,eáàzñðå–äöø íà,óBò ïäéîãa àéáé.óBò Léøôä,áàzñðå–äôéàä úéøéNò åéîãa àéáé àG, §¦¨§¦§¨£¦¨¨¨¦¦§¥¤¦§¦§¦§¨©¨¦§¨¨£¦¦¨¥¨

ïBéãt óBòì ïéàL. ¤¥¨¦§
ËïBòîL éaøøîBà:íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák;ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ìBëé?øîBì ãeîìz(áì ,ã àø÷éå): ©¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¦§¨¨¨¦§¥¤¥ª§¨¦¥¤©§©

"úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå"–ïéìe÷L íäéðML ãnìî.íB÷î ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBz;ïäL éðtî ìBëé §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨§©¥¤§¥¤§¦¦§¦¦§¥¨§¨¨¨¦§¥¤¥
ïäî ïéøçáî?øîBì ãeîìz(å ,áé íù):øú-Bà äðBé-ïáe""úàhçì–ïéìe÷L ïäéðML ãnìî.áàäíàì íãB÷ ª§¨¦¥¤©§©¤¨Ÿ§©¨§©¥¤§¥¤§¦¨¨¥¨¥

g.dxiry dayk ycwdn mi`ian:äöøé íà äøéòù ïäá ç÷éì ìåëé ,åúàèçì äáùë ç÷éì úåòî ùéøôä íà.dxiryl e` daykl yixtdúåòî ùéøôä
:äøéòù åà äáùë ïäá úåð÷ì.iprdúö÷îî òîùîã ,àèç øùà åúàèçî ,äøéòùå äáùë éáâ ãøåéå äìåò ïáø÷á áéúëã .ïéìåç øàùäå ,óåò ïäá àéáé

úéøéùò óåòä éîã úö÷îî àéáî øúåé éðòä íàã òîùîã ,åúàèçî áéúë éîð óåò éáâå .åììä íéîã úö÷îî óåò àéáé éðòä íàù ,åúàèçì ùéøôäù øáãä
éñåé øéùòä íà òîùîã ,åúàèç ìò áéúë äôéàä úéøéùò éáâå ,äôéàä:äøéòù åà äáùë àéáé øúåé øéùòä íà åà ,óåò àéáéå åììä íéîãä ìò ó.da`zqpe

:äîîåä.ser odinca `iai dvx m`:éðòä íà ïåâë.oeict serl oi`yáéúë íéùã÷åîä éìåñôáã(æ"ë àø÷éå)øùôà äéäå ,ïäëä éðôì äîäáä úà ãéîòäå
:íéãôð úøù éìë àìå äðåáì àìå íéöò àìå úåôåò ïéàå úéãôð äîäá êì øîåì ,äîäáä øîåì ãåîìú äî ,äúåà ãéîòäå øîàéù

h.mifrl mincew miyakáéúëã ,íéæòì íéùáë áåúëä íéã÷ä àúëåã ìëá(á"é úåîù)ïëå ,åç÷ú íéæòä ïîå íéùáëä ïî(å"è øáãîá)íéùáëá äùì åà
:à÷åã ùáë àéáé æòå ùáë åì ùéå äìåò éìò éøä øîåàä ,ìåëé .íéæòá åà.epaxw `iai yak m`e xnel cenlzúøéòù åðáø÷ úà àéáäå áéúë äéðéî ìéòìå

:àéáé äöøéù ïäî äæ éàå íéìå÷ù íäéðùù ãîìì ,ùáëì æò íéã÷ä ïàë ,íéæò.dpei ipal oincew mixezéðá øãäå íéøåú àùéøá áéúë úåîå÷î áåøáã

`xephxa yexit

ג-ד): ב, (לעיל שנינו cxeie:וכבר  dler oaxw mi`ian dying"
בשגגה);`) ובין  בזדון  (בין  העדות שבועת ביטויa)הנשבע שבועת הנשבע

בשגגה; בשגגהb)לשקר  למקדש שנכנס או  בשגגה קודש  שאכל (dyelyaהטמא
(c ;(zleq dti`d zixiyr `ian milcay lc el`;היולדת(dהמצורעmipexg`d ipya)

.(milcay lcl cgein oaxw oi` la` ,ipr oaxwe xiyr oaxw ;cala zepaxw ibeq ipy yi

äaNk Lc÷äî ïéàéáî כשבה בהן לקנות אדם שהפריש  ממעות – ÀÄÄÅÆÀÅÄÀÈ
עזים äøéòNלחטאתו , שעירת מהן להביא הוא יכול רוצה, אם – ÀÄÈ

וכן äaNkלחטאת; äøéòN Lc÷äî לקנות מעות הפריש אם – ÅÆÀÅÀÄÈÄÀÈ
יכול חטאת המחוייב שכל  כשבה, בהן לקנות הוא יכול  שעירה, בהן

כרצונו שעירה או כשבה ישראל ").להביא äaNk("תפארת  Lc÷äîÅÆÀÅÄÀÈ
äøéòNe,שעירה או כשבה בהן לקנות שהפריש ממעות –ïéøBz ÀÄÈÄ

äðBé éðáe;להלן כמבואר  יונה, בני או  תורים בהן  לקנות יכול – ÀÅÈ
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî תורים בהן  לקנות שהפריש ממעות – ÅÆÀÅÄÀÅÈ

יונה, בני  äôéàäאו  úéøéNò האיפה עשירית מהן  לקנות יכול – ÂÄÄÈÅÈ
והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  מהקדשãöékסולת, מביאים – ÅÇ

עשירית  יונה ובני תורים ומהקדש יונה, ובני תורים ושעירה כשבה

שבארנו Léøôäהאיפה? כמו ויורד , עולה קרבן של לחטאת מעות – ÄÀÄ
äøéòNìלעיל, Bà äaNëì, לחטאתו שעירה או  כשבה בהן לקנות – ÀÄÀÈÄÀÄÈ
éðòä, מנכסיו ירד  עני, נעשה –óBò àéáé אלו ממעות יקנה – ÆÁÄÈÄ

חולין  הוא והשאר לחטאתו, יונה בני  או ברטנורא );תורים éðòäÆÁÄ(רש"י;
שבדלים, דל ונעשה התרושש –äôéàä úéøéNò àéáé סולת – ÈÄÂÄÄÈÅÈ

כמו  האיפה, עשירית דלות בדלי המביאים אלו כגון חטאת, למנחת

במביא  שנאמר הטעם, מבואר בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו
ויורד  עולה של לחטאת שעירה או ו)כשבה ה , עליו (ויקרא "וכפר :

נאמר ez`hgnהכהן יונה בני  שני או תורים שתי  במביא וכן (שם ",

י): הכהן שם, עליו  ומשמע:ez`hgn"וכפר  חטא", "ez`hgn"אשר
שאם  לחטאתו , שהפריש הדבר ממקצת כלומר  חטאתו , ממקצת –
והעני, לשעירה או לכשבה הפריש  שאם ומכאן , ממקצתו . מתכפר  העני

או  לתורים הפריש  ואם יונה, בני או  תורים אלו  דמים ממקצת מביא
סולת. האיפה עשירית אלו דמים ממקצת מביא והעני, יונה okeלבני 

:jtidl oicdäôéàä úéøéNòì Léøôäואחר שבדלים, דל כדין – ÄÀÄÇÂÄÄÈÅÈ
עשיר,øéLòäכך  נעשה –óBò àéáéשהפריש מה על כסף יוסיף – ÆÁÄÈÄ

יונה; בני או תורים ממנו יותר ,øéLòäויביא עשיר  נעשה –àéáé ÆÁÄÈÄ
äøéòNe äaNk. לחטאתו שעירה או כשבה ויביא כסף יוסיף – ÄÀÈÀÄÈ

נאמר האיפה עשירית שבמביא הטעם, מבואר יג):בגמרא שם , (שם

הכהן עליו  ez`hg"וכפר  lrעל" מלשון ומשמע חטא", אשר 
אם  או עוף, ויביא שהפריש  הדמים על  יוסיף העשיר , שאם חטאתו",

שעירה. או כשבה יביא יותר  äøéòN,העשיר  Bà äaNk LéøôäÄÀÄÄÀÈÀÄÈ
eáàzñðå,העני גם ובינתיים מום בהם ונפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÂÄÈÈÈÄ

aóBò ïäéîã.יונה בני  או  תורים –áàzñðå ,óBò Léøôä– ÄÀÅÆÄÀÄÀÄÀÈÇ
בעופות גם הפוסל מום שזהו  אבר, מחוסר ה ),ונעשה ז , זבחים  (עיין

העני , äôéàäובינתיים úéøéNò åéîãa àéáé àGיכול אינו  – ÈÄÀÈÈÂÄÄÈÅÈ
סולת, האיפה עשירית בדמיו  ולהביא ïBéãtלפדותו  óBòì ïéàLÆÅÈÄÀ

בבהמה אלא פדיון נאמר  שלא א ).– יב, מנחות (עיין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÈÄÀÄÈÄÄÀÈÈ
שכתוב כמו לעזים, קודם כבשים מקום בכל  נזכרים יב,בתורה (שמות 

וכןה): תקחו", העזים ומן הכבשים ו):"מן ה, כשבה (ויקרא "והביא...

וכן לחטאת", עזים שעירת כג):או  ז, שור (שם חלב fre"כל ayke לא
וכן כז ):תאכלו", כב, fr"שור (שם  e` ayk e`וכן יולד ", (במדבר כי 

יא ): וכן טו, בעזים", או יז ):"בכבשים יח , בכור(שם  או כשב בכור "או
וכן ד ):עז ", יד , עזים",(דברים  ושה כשבים לומר,ìBëé"שה אתה – È

ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ומצוה העזים, מן מובחרים שהכבשים – ÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ
לו  ויש עולה, עלי  הרי  האומר: כגון  המובחר , מן קרבנו  שיביא היא

דווקא? כבש יביא ועז, àéáéכבש Nák-íàå" :øîBì ãeîìzÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
"úàhçì Bðaø÷ולמעלה כח )– ד, epaxwנאמר :(ויקרא  `iade" ÈÀÈÀÇÈ

,"mifr zxiry,לכבש עז כאן שהקדים ïéìe÷Lהרי  íäéðML ãnìîÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
לקרבנו. יביא שירצה מהם ואיזה –ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBzÄÀÄÄÀÅÈÀÈ

íB÷îבתורה כט ;– שם יד ; טו , כב; יד, ח; יב , ז ; ה , יד; א , (ויקרא  È
י); ו, לומר :ìBëéבמדבר  אתה –ïäî ïéøçáî ïäL éðtî– ÈÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ

היונה? מבני מובחרים øú-Bàשהתורים äðBé-ïáe" :øîBì ãeîìzÇÀÇÆÈÙ
"úàhçì, לתור יונה בן  כאן  שהקדים הרי –ãnìî,הכתוב – ÀÇÈÀÇÅ

ïéìe÷L ïäéðMLיכול יונה, בני או תורים להביא החייב וכל  – ÆÀÅÆÀÄ
שירצה. מהם איזה íB÷îלהביא ìëa íàì íãB÷ áàä,בתורה – ÈÈÅÈÅÀÈÈ

שכתוב יב):כמו  כ, וכן(שמות  אמך", ואת אביך את כא ,"כבד  (שם 

וכן טו): ואמו ", אביו יז ):"ומכה שם, וכן (שם  ואמו", אביו  "ומקלל 

ט): כ, וכן(ויקרא אמו ", ואת אביו  את יקלל אשר  איש  (דברים "איש 

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,åéîc eìtéåäáãðì.ïélçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì,ãçàíéòìñ ézL äôé §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¨©¨¤§¥¥¦§ª¦¤¨¨¤§¥§¨¦
æeæ äøNò äôé ãçàå,íéòìñ ézL äôiä–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì.ïélçì ãçàå íLàì ãçà,äéä íà §¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨§¨¨§¤¨§ª¦¦¨¨

íéòìñ ézL äôé íLà ìL–BîLàì áø÷é,éðMäå–Búìéòîì,dLîçå òìñ dnò àéáéå. ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§ª§¨
ÊBúàhç Léøônä,úîå–åéøçà Bða äpàéáé àG.àèç ìò àèçî äpàéáé àGå;Lîà ìëàL áìç ìò elôà,àG ©©§¦©¨¨¥§¦¤¨§©£¨§§¦¤¨¥¥§©¥§£¦©¥¤¤¨©¤¤

íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé,øîàpL(çë ,ã àø÷éå):Bðaø÷"..."Búàhç-ìò–ì Bðaø÷ àäiLBàèç íL. §¦¤¨©¥¤¤¨©©¤¤¡©¨§¨©©¨¤§¥¨§¨§¥¤§

.mirlq izy dtiåúåà êëìä ,ïðéìæà äøôë úòùá äåù àåäù äîáã ,øùë ,íéúù äôé äøôë úòùá íà ,òìñ àìà äôé äéä àì äùøôä úòùáù ô"òà
åìôéå ,íùà íùìå íùà úåòîá ç÷ðù éôì ,äòøé éðùäå ,òìñá àìà äìéçúî åäð÷ àìù ô"òàå ,åîùàì áø÷é íéòìñ éúù äøôë úòùá åéùëò äôé àåäù

:äáãðì íùà øúåî ïì àîéé÷ éëäã ,äáãðì åéîã.oilegl mil` ipy mda gwl:ïéìåçì åàöéå úåòîá ìòî ,äìéëàì.mifef dxyr dtiíéòìñ éúù éãë
:íéæåæ äòáøà òìñäù ,ïùîåçå ïäá ìòîù.eny`l axwi mirlq izy dtid:úåòîä åéìò ùéøôäù íùà åúåà íùì.ezlirnl ipydeàì ,àøîâá ùøôî

íùà àéáéå .íéæåæ äøùò ùîåçäå ïø÷ä ïéá íäù ,ïùîåçáå ïäá áééçúðù ,ïéìåçì àéöåäù íéòìñ éúù ìéáùá øáæâì åððúéù àìà ,íùàì äúåà áéø÷éù
:äìéòî ïáø÷ì åúéáî íéòìñ éúùá.oilegl cg`e my`l cg`ìòîå ,ïéìåç úìéëàì ãçàå íùàì ãçà íéìéà éðù ,ùãå÷ åéäù ùéøôäù íéòìñ éúùá ç÷ì

:òìñá.eny`l axwi mirlq izy dti my` ly did m`:åì åùøôðù úåòîî ç÷ìð åîùì éøäù ,ïåùàøä.ipydeíùàì åúìéòîì áø÷é ,ïéìåç àåäù
:óñë íéòìñ éúùî úåçô úåìéòî íùà ïéàã ,íéòìñ éúù äôé éîð åäéàã ïåâëå .ïéìåçì ùãå÷ ìù ãçà òìñ àéöåäù ìò úåìéòî.dynege rlq dnr `iaie

:ïéìåçì àéöåä ùãå÷ä òìñ éøäù ,äùîåçå åá ìòîù ïø÷
f.eixg` epa dp`iai `l:åúââù ìò äá øôåëéù éãë åéáà ùéøôäù úàèç àéáé àì ,úàèç úââùá ïáä ââù íà

`xephxa yexit

מום, בו äáãðìשיפול åéîc eìtéå ,øënéå,שבמקדש לתיבה – ÀÄÈÅÀÄÀÈÈÄÀÈÈ
לנדבה אשם מותר שכן נדבה, עולות מקריבים שבה (שקלים שממעות

ה ). ïäaב, ç÷ì,לאשם שהפריש הסלעים בשתי  –íéìéà éðL ÈÇÈÆÀÅÅÄ
ïélçì,ההקדש בכסף שמעל ונמצא לאכילה, אלא קרבן  לשם לא – ÀËÄ

הסלע  ומחצית סלעים שתי היינו וחומש, קרן  להקדש  לשלם וחייב

,(xaln yneg)עשרה סלעים,זו שהן בשתי  מעילות אשם להביא וכן  ז ,
היה אם מ ãçàלפיכך  –– האילים ãçàåשני íéòìñ ézL äôé ÆÈÈÆÀÅÀÈÄÀÆÈ

æeæ äøNò äôé,שחייב וחומשה הקרן  כפי  היינו  –ézL äôiä ÈÆÂÈÈÇÈÆÀÅ
BîLàì áø÷é íéòìñעל עכשיו  בו שנתחייב מעילות לאשם – ÀÈÄÄÀÇÇÂÈ

הקדש. של במעות זוז ,éðMäåשמעל  עשרה ששוויו –Búìéòîì ÀÇÅÄÄÀÄÈ
שהפריש בדמיו  ומעל  בתחילה, בו  חייב שהיה לאשם יקרב כלומר  –

בתוספת  האשם של קרנו את במקומו עכשיו מקריב ונמצא לשמו,
לעיל  שבארנו כמו  זוז , עשרה הכל  בין  שהם גרשום ;חומשה, (רבנו

ישראל"). להיפך :"תפארת מפרש  מברטנורא mirlqוהרב izy dtid
eny`l axwi,המעות עליו  שהפריש  אשם אותו לשם –ezlirnl ipyde

בשביל לגזבר  שיתננו  אלא לאשם, אותו שיקריב לא בגמרא: מפרש  –
הקרן  בין  שהם ובחומשן , בהן שנתחייב לחולין , שהוציא סלעים שתי

מעילה  לקרבן  מביתו סלעים בשתי  אשם ויביא זוז ; עשרה והחומש 
dlirn 'ld m"anxd lr "jlnl dpyn" oiir ;eyexit lr midnz miax ,mxa)

.(e ,cïélçì ãçàå íLàì ãçà,אילים שני  הסלעים בשתי קנה – ÆÈÀÈÈÀÆÈÀËÄ
בסלע, אלא מעל  שלא ונמצא לחולין, ואחד  אשם קרבן לשם אחד 

BîLàì áø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà לאשם – ÄÈÈÆÈÈÈÆÀÅÀÈÄÄÀÇÇÂÈ
לו , שהופרשו  המעות מן  לשמו , נקנה שהרי  בו, שחייב éðMäåÀÇÅÄהראשון 

סלעים, שתי  עכשיו שווה הוא אם לחולין, שקנה השני  והאיל –

ìéòîìBúהקדש בדמי שמעל  על  בו שנתחייב מעילות לאשם יקרב – ÄÀÄÈ
לחולין , קודש של סלע dnòוהוציא àéáéå, מביתו –dLîçå òìñ ÀÈÄÄÈÆÇÀËÀÈ

מותר כדין  לנדבה ויפלו חומשה, בתוספת בה שמעל  הקרן  היינו –
האשם.

ובין ברישא שבין  אמנם, יוצא ברישא, שהבאנו מברטנורא, הרב פירוש לפי
הסלעים, שתי את עליו  שהפריש הראשון לאשם היינו "לאשמו " הלשון בסיפא
את  מביא שהוא שמאחר פירושו, על  תמהים רבים לעיל, שהבאנו כפי  אבל 
הרי וחומשן , בהן  שנתחייב הסלעים שתי  בשביל  היינו  למעילתו , השני האיל
איל עוד  יביא למה כן ואם בדמיו , שמעל הראשון  האשם תמורת כבר זה

ברישא: ששנינו שמה משמע, הגמרא לפי  ואף הראשון. אשמו  "dtidלשם
"eny`l axwi mirlq izy,מעילות לאשם ezlirnl"היינו  ipyde" לשם היינו

כלום, מביתו  להביא חייב ואינו חומש, בתוספת עליו שנתחייב הראשון אשם

לעיל שבארנו l`xyi").כמו zx`tz" ;"jlnl dpyn" ;meyxb epax itl)לפי ברם,
שונה  ו"למעילתו " "לאשמו " הלשונות של משמעותם נמצאת זה פירוש

ברישא: שכן מברישא, מעילות,eny`lבסיפא לאשם היינוezlirnleהיינו 
בסיפא: ואילו  בדמיו; שמעל הראשון  הראשון,eny`lלאשם לאשם היינו

ezlirnle.מעילות לאשם היינו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Búàhç Léøônä,בשגגה שעשה חטאו על  לחטאת, קרבן  –úîå ÇÇÀÄÇÈÈÅ
חטאתו , את שהקריב קודם –åéøçà Bða äpàéáé àG חטאו על – ÀÄÆÈÀÇÂÈ

שעשה  החטא אותו עשה ואפילו חטאת, בשגגת הבן שגג שאם הוא,

גרשום ),אביו  רבנו שמתו (רמב"ם ; שחטאת לכפרתו, זו  חטאת יביא לא
שנאמר הטעם, מבואר בגמרא בברייתא למיתה. ודינה היא, בעליה

כח ):בחטאת ד , epaxw",(ויקרא  `iade" ואינו יוצא, הוא בקרבנו  ודרשו:

שאין  אביו, חטא על  יביאנה שלא לומר  צורך  ואין אביו . בקרבן יוצא
מיתה לאחר àèç(רש"י).כפרה ìò àèçî äpàéáé àGåהמפריש – ÀÀÄÆÈÅÅÀÇÅÀ

חטאתו  שהפריש מי  כגון  אחר , חטא על  יביאנה לא זה, חטא על  חטאתו
הדם, על יביאנה לא דם, אכל  כך  ואחר שאכל , החלב ìòעל elôàÂÄÇ

Lîà ìëàL áìç,אתמול שאכל החלב על חטאתו שהפריש מי  – ÅÆÆÈÇÆÆ
øîàpL ,íBiä ìëàL áìç ìò äpàéáé àG:בחטאת –...Bðaø÷" ÀÄÆÈÇÅÆÆÈÇÇÆÆÁÇÈÀÈ

"Búàhç-ìòוהביא" –e paxwנקבה תמימה עיזים lrשעירת ÇÇÈ
ez`hgומכאן חטא", Bàèçאשר íLì Bðaø÷ àäiL ולא – ÆÀÅÈÀÈÀÅÆÀ

אחר. חטא לשם כשהפרישוהו

האחרונה  הפיסקא על מוסב אינו  שבמשנתנו  שהטעם הרמב"ם, לפי  מדייקים יש
,("meid lk`y alg lr dp`iai `l yn` lk`y alg lr elit`") ההלכה עיקר על אלא

"הפריש  ג ): ג , שגגות (הל' כותב הרמב"ם שכן  חטא, על  מחטא יביאנה שלא
יביא  לא אמש, שאכל חלב על היום;חטאתו  שאכל חלב על iad`נה m`e

xt ik Ð":הרמב"ם בדברי  גורסים יש אבל  שם), משנה" "כסף "m`e(עיין 
,"xtik `l Ð `iad האחרונה הפיסקה על אף שבמשנתנו  הטעם מוסב זה ולפי

.(my m"anxd lr "dpyn mgl" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

i r i a x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

חטא, על מחטא יביאנה לא חטאתו  שהמפריש הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
להביא  רשאי כשבה, מהן  לקנות לחטאתו  מעות שהמפריש  ללמד , משנתנו באה
של לחטאת מעות שהמפריש  ללמד , המשנה באה כן להיפך . וכן  שעירה, מהן 
קרבנו את להביא הספיק ולא שעירה, או  כשבה בהן לקנות ויורד עולה קרבן
ובני לתורים מעות הפריש ואם יונה, ובני תורים מהן מביא הריהו שהעני, עד 
במשנה. כמבואר  סולת, האיפה עשירית מהן  מביא שבדלים, דל ונעשה יונה

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyy wxt zezixk zkqn

ÁäaNk Lc÷äî ïéàéáî–äøéòN;äøéòN Lc÷äî–äaNk;äøéòNe äaNk Lc÷äî–äðBé éðáe ïéøBz; §¦¦¥¤§¥¦§¨§¦¨¥¤§¥§¦¨¦§¨¥¤§¥¦§¨§¦¨¦§¥¨
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî–äôéàä úéøéNò.ãöék?äøéòNì Bà äaNëì Léøôä,éðòä–óBò àéáé;éðòä–àéáé ¥¤§¥¦§¥¨£¦¦¨¥¨¥©¦§¦§¦§¨¦§¦¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦

äôéàä úéøéNò.äôéàä úéøéNòì Léøôä,øéLòä–óBò àéáé;øéLòä–äøéòNe äaNk àéáé.äaNk Léøôä £¦¦¨¥¨¦§¦©£¦¦¨¥¨¤¡¦¨¦¤¡¦¨¦¦§¨§¦¨¦§¦¦§¨
äøéòN Bà,eáàzñðå–äöø íà,óBò ïäéîãa àéáé.óBò Léøôä,áàzñðå–äôéàä úéøéNò åéîãa àéáé àG, §¦¨§¦§¨£¦¨¨¨¦¦§¥¤¦§¦§¦§¨©¨¦§¨¨£¦¦¨¥¨

ïBéãt óBòì ïéàL. ¤¥¨¦§
ËïBòîL éaøøîBà:íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák;ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ìBëé?øîBì ãeîìz(áì ,ã àø÷éå): ©¦¦§¥§¨¦§¦¨¦¦§¨¨¨¦§¥¤¥ª§¨¦¥¤©§©

"úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå"–ïéìe÷L íäéðML ãnìî.íB÷î ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBz;ïäL éðtî ìBëé §¦¤¤¨¦¨§¨§©¨§©¥¤§¥¤§¦¦§¦¦§¥¨§¨¨¨¦§¥¤¥
ïäî ïéøçáî?øîBì ãeîìz(å ,áé íù):øú-Bà äðBé-ïáe""úàhçì–ïéìe÷L ïäéðML ãnìî.áàäíàì íãB÷ ª§¨¦¥¤©§©¤¨Ÿ§©¨§©¥¤§¥¤§¦¨¨¥¨¥

g.dxiry dayk ycwdn mi`ian:äöøé íà äøéòù ïäá ç÷éì ìåëé ,åúàèçì äáùë ç÷éì úåòî ùéøôä íà.dxiryl e` daykl yixtdúåòî ùéøôä
:äøéòù åà äáùë ïäá úåð÷ì.iprdúö÷îî òîùîã ,àèç øùà åúàèçî ,äøéòùå äáùë éáâ ãøåéå äìåò ïáø÷á áéúëã .ïéìåç øàùäå ,óåò ïäá àéáé

úéøéùò óåòä éîã úö÷îî àéáî øúåé éðòä íàã òîùîã ,åúàèçî áéúë éîð óåò éáâå .åììä íéîã úö÷îî óåò àéáé éðòä íàù ,åúàèçì ùéøôäù øáãä
éñåé øéùòä íà òîùîã ,åúàèç ìò áéúë äôéàä úéøéùò éáâå ,äôéàä:äøéòù åà äáùë àéáé øúåé øéùòä íà åà ,óåò àéáéå åììä íéîãä ìò ó.da`zqpe

:äîîåä.ser odinca `iai dvx m`:éðòä íà ïåâë.oeict serl oi`yáéúë íéùã÷åîä éìåñôáã(æ"ë àø÷éå)øùôà äéäå ,ïäëä éðôì äîäáä úà ãéîòäå
:íéãôð úøù éìë àìå äðåáì àìå íéöò àìå úåôåò ïéàå úéãôð äîäá êì øîåì ,äîäáä øîåì ãåîìú äî ,äúåà ãéîòäå øîàéù

h.mifrl mincew miyakáéúëã ,íéæòì íéùáë áåúëä íéã÷ä àúëåã ìëá(á"é úåîù)ïëå ,åç÷ú íéæòä ïîå íéùáëä ïî(å"è øáãîá)íéùáëá äùì åà
:à÷åã ùáë àéáé æòå ùáë åì ùéå äìåò éìò éøä øîåàä ,ìåëé .íéæòá åà.epaxw `iai yak m`e xnel cenlzúøéòù åðáø÷ úà àéáäå áéúë äéðéî ìéòìå

:àéáé äöøéù ïäî äæ éàå íéìå÷ù íäéðùù ãîìì ,ùáëì æò íéã÷ä ïàë ,íéæò.dpei ipal oincew mixezéðá øãäå íéøåú àùéøá áéúë úåîå÷î áåøáã

`xephxa yexit

ג-ד): ב, (לעיל שנינו cxeie:וכבר  dler oaxw mi`ian dying"
בשגגה);`) ובין  בזדון  (בין  העדות שבועת ביטויa)הנשבע שבועת הנשבע

בשגגה; בשגגהb)לשקר  למקדש שנכנס או  בשגגה קודש  שאכל (dyelyaהטמא
(c ;(zleq dti`d zixiyr `ian milcay lc el`;היולדת(dהמצורעmipexg`d ipya)

.(milcay lcl cgein oaxw oi` la` ,ipr oaxwe xiyr oaxw ;cala zepaxw ibeq ipy yi

äaNk Lc÷äî ïéàéáî כשבה בהן לקנות אדם שהפריש  ממעות – ÀÄÄÅÆÀÅÄÀÈ
עזים äøéòNלחטאתו , שעירת מהן להביא הוא יכול רוצה, אם – ÀÄÈ

וכן äaNkלחטאת; äøéòN Lc÷äî לקנות מעות הפריש אם – ÅÆÀÅÀÄÈÄÀÈ
יכול חטאת המחוייב שכל  כשבה, בהן לקנות הוא יכול  שעירה, בהן

כרצונו שעירה או כשבה ישראל ").להביא äaNk("תפארת  Lc÷äîÅÆÀÅÄÀÈ
äøéòNe,שעירה או כשבה בהן לקנות שהפריש ממעות –ïéøBz ÀÄÈÄ

äðBé éðáe;להלן כמבואר  יונה, בני או  תורים בהן  לקנות יכול – ÀÅÈ
äðBé éðáe ïéøBz Lc÷äî תורים בהן  לקנות שהפריש ממעות – ÅÆÀÅÄÀÅÈ

יונה, בני  äôéàäאו  úéøéNò האיפה עשירית מהן  לקנות יכול – ÂÄÄÈÅÈ
והולכת; מפרשת שהמשנה כמו  מהקדשãöékסולת, מביאים – ÅÇ

עשירית  יונה ובני תורים ומהקדש יונה, ובני תורים ושעירה כשבה

שבארנו Léøôäהאיפה? כמו ויורד , עולה קרבן של לחטאת מעות – ÄÀÄ
äøéòNìלעיל, Bà äaNëì, לחטאתו שעירה או  כשבה בהן לקנות – ÀÄÀÈÄÀÄÈ
éðòä, מנכסיו ירד  עני, נעשה –óBò àéáé אלו ממעות יקנה – ÆÁÄÈÄ

חולין  הוא והשאר לחטאתו, יונה בני  או ברטנורא );תורים éðòäÆÁÄ(רש"י;
שבדלים, דל ונעשה התרושש –äôéàä úéøéNò àéáé סולת – ÈÄÂÄÄÈÅÈ

כמו  האיפה, עשירית דלות בדלי המביאים אלו כגון חטאת, למנחת

במביא  שנאמר הטעם, מבואר בגמרא למשנתנו. בהקדמה שהבאנו
ויורד  עולה של לחטאת שעירה או ו)כשבה ה , עליו (ויקרא "וכפר :

נאמר ez`hgnהכהן יונה בני  שני או תורים שתי  במביא וכן (שם ",

י): הכהן שם, עליו  ומשמע:ez`hgn"וכפר  חטא", "ez`hgn"אשר
שאם  לחטאתו , שהפריש הדבר ממקצת כלומר  חטאתו , ממקצת –
והעני, לשעירה או לכשבה הפריש  שאם ומכאן , ממקצתו . מתכפר  העני

או  לתורים הפריש  ואם יונה, בני או  תורים אלו  דמים ממקצת מביא
סולת. האיפה עשירית אלו דמים ממקצת מביא והעני, יונה okeלבני 

:jtidl oicdäôéàä úéøéNòì Léøôäואחר שבדלים, דל כדין – ÄÀÄÇÂÄÄÈÅÈ
עשיר,øéLòäכך  נעשה –óBò àéáéשהפריש מה על כסף יוסיף – ÆÁÄÈÄ

יונה; בני או תורים ממנו יותר ,øéLòäויביא עשיר  נעשה –àéáé ÆÁÄÈÄ
äøéòNe äaNk. לחטאתו שעירה או כשבה ויביא כסף יוסיף – ÄÀÈÀÄÈ

נאמר האיפה עשירית שבמביא הטעם, מבואר יג):בגמרא שם , (שם

הכהן עליו  ez`hg"וכפר  lrעל" מלשון ומשמע חטא", אשר 
אם  או עוף, ויביא שהפריש  הדמים על  יוסיף העשיר , שאם חטאתו",

שעירה. או כשבה יביא יותר  äøéòN,העשיר  Bà äaNk LéøôäÄÀÄÄÀÈÀÄÈ
eáàzñðå,העני גם ובינתיים מום בהם ונפל  –àéáé ,äöø íà ÀÄÀÈÂÄÈÈÈÄ

aóBò ïäéîã.יונה בני  או  תורים –áàzñðå ,óBò Léøôä– ÄÀÅÆÄÀÄÀÄÀÈÇ
בעופות גם הפוסל מום שזהו  אבר, מחוסר ה ),ונעשה ז , זבחים  (עיין

העני , äôéàäובינתיים úéøéNò åéîãa àéáé àGיכול אינו  – ÈÄÀÈÈÂÄÄÈÅÈ
סולת, האיפה עשירית בדמיו  ולהביא ïBéãtלפדותו  óBòì ïéàLÆÅÈÄÀ

בבהמה אלא פדיון נאמר  שלא א ).– יב, מנחות (עיין

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìëa íéfòì ïéîãB÷ íéNák :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÈÄÀÄÈÄÄÀÈÈ
שכתוב כמו לעזים, קודם כבשים מקום בכל  נזכרים יב,בתורה (שמות 

וכןה): תקחו", העזים ומן הכבשים ו):"מן ה, כשבה (ויקרא "והביא...

וכן לחטאת", עזים שעירת כג):או  ז, שור (שם חלב fre"כל ayke לא
וכן כז ):תאכלו", כב, fr"שור (שם  e` ayk e`וכן יולד ", (במדבר כי 

יא ): וכן טו, בעזים", או יז ):"בכבשים יח , בכור(שם  או כשב בכור "או
וכן ד ):עז ", יד , עזים",(דברים  ושה כשבים לומר,ìBëé"שה אתה – È

ïäî ïéøçáî ïäL éðtî ומצוה העזים, מן מובחרים שהכבשים – ÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ
לו  ויש עולה, עלי  הרי  האומר: כגון  המובחר , מן קרבנו  שיביא היא

דווקא? כבש יביא ועז, àéáéכבש Nák-íàå" :øîBì ãeîìzÇÀÇÀÄÆÆÈÄ
"úàhçì Bðaø÷ולמעלה כח )– ד, epaxwנאמר :(ויקרא  `iade" ÈÀÈÀÇÈ

,"mifr zxiry,לכבש עז כאן שהקדים ïéìe÷Lהרי  íäéðML ãnìîÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
לקרבנו. יביא שירצה מהם ואיזה –ìëa äðBé éðáì ïéîãB÷ ïéøBzÄÀÄÄÀÅÈÀÈ

íB÷îבתורה כט ;– שם יד ; טו , כב; יד, ח; יב , ז ; ה , יד; א , (ויקרא  È
י); ו, לומר :ìBëéבמדבר  אתה –ïäî ïéøçáî ïäL éðtî– ÈÄÀÅÆÅËÀÈÄÅÆ

היונה? מבני מובחרים øú-Bàשהתורים äðBé-ïáe" :øîBì ãeîìzÇÀÇÆÈÙ
"úàhçì, לתור יונה בן  כאן  שהקדים הרי –ãnìî,הכתוב – ÀÇÈÀÇÅ

ïéìe÷L ïäéðMLיכול יונה, בני או תורים להביא החייב וכל  – ÆÀÅÆÀÄ
שירצה. מהם איזה íB÷îלהביא ìëa íàì íãB÷ áàä,בתורה – ÈÈÅÈÅÀÈÈ

שכתוב יב):כמו  כ, וכן(שמות  אמך", ואת אביך את כא ,"כבד  (שם 

וכן טו): ואמו ", אביו יז ):"ומכה שם, וכן (שם  ואמו", אביו  "ומקלל 

ט): כ, וכן(ויקרא אמו ", ואת אביו  את יקלל אשר  איש  (דברים "איש 

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î ìëa;íàä ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé?øîBì ãeîìz(â ,èé íù):"eàøéz åéáàå Bnà Léà"–ãnìî §¨¨¨¤§¨¨¥©§¨¥©§©¦¦§¨¦¦¨§©¥
íéìe÷L íäéðML;eøîà ìáàíéîëç:íB÷î ìëa íàì íãB÷ áàä,åéáà ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî.ïëå ¤§¥¤§¦£¨¨§£¨¦¨¨¥¨¥§¨¨¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦§¥
äøBz ãeîìúa:áøä éðôì ïaä äëæ íà–íãB÷íB÷î ìëa áàä úà,Baø ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî. §©§¨¦¨¨©¥¦§¥¨©¥¤¨¨§¨¨¦§¥¤§¨¦©¨¦¦§©

˙ Â ˙ È ¯ Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

d l i r n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷–ïäa ïéìòBî.ïBôva ïîc ìa÷å íBøca ïèçL,íBøca ïîc ìa÷å ïBôva,ïèçL ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤§¨¨©¨§¦¥¨¨©¨©¨§¦¥¨¨©¨§¨¨
÷øæå íBiaäìéla,íBia ÷øæå äìéla,ïpîæì õeç ïèçML Bà,ïîB÷îì õeçå–ïäa ïéìòBî.øîà ììkòLBäé éaø: ©§¨©©©§¨©©§¨§¨©©¤§¨¨¦§©¨§¦§¨£¦¨¤§¨¨©©¦§ª©

íéðäkì øzä úòL dì äéäL ìk–da ïéìòBî ïéà;íéðäkì øzä úòL dì äéä àHLå–da ïéìòBî.àéä Bæéà ¨¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¥£¦¨§¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦£¦¨¥¦

:äðåé.axd iptl oad dkf m`:åðîî ãîì åúîëç áåøù.mewn lka a`d z` mcew.åîò ÷åøôìå úåéçäìå éáùä úéáî úåãôìå äãéáà úà áéùäì ïåâë
:÷äáåî åáø åìéôàå ,åáøì íãå÷ åéáà ,åáø ãâðë ìå÷ù åðéàù ô"òà íëç ãéîìú åéáà íàå

‰ÏÈÚÓ ˙ÎÒÓ

``.mexca ohgyy miycw iycwòîùî÷ ,äøåú øáã äìéòî éãé åàöéù åúîù íéùã÷ë ååäå åîã åäðé÷ðçã ïàîë àîéú àì ,ïåôöá èçùäì ïðéãù ô"òà
äèåøô äåù íäî äðäðù éîå ,ïäá ïéìòåî êëìä íéì÷ íéùã÷ì àåä éåàø ìáà íéùã÷ éùã÷ì éåàø åðéàã éäð íåøã ìáà ,ììë åæç àì åúîù íéùã÷ã ïì
,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îã ,[ïéãë] éåä ïåôöá äãåáò ø÷éòã íåùî ïäá ïéìòåîã àåä ïåôöá ïîã ìá÷å íåøãá åèçùð éë ãáìá àìå .äìéòî ïáø÷ àéáî

:ïäá ïéìòåî éëä åìéôà ,ïéãë àìù íåøãá àéåä äãåáò ø÷éòã áâ ìò óà ,íåøãá ïîã ìá÷å ïåôöá ïèçù åìéôà àìà.dlila onc wxfeåàì äìéìã â"òà
:ïäá ïéìòåî ,äáø÷ä ïîæ.meia onc wxfe dlila:éðú÷ åæ øîåì êéøö ïéàå åæ àìà .àåä äãåáò ø÷éòã íåéá ÷øæ àäã ,ïéìòåîã àåä ïëù ìë éàä.ohgyy e`

:ïäá íéìòåî ,úøë åá ïéàù ìåñô àåäù ïîå÷îì õåç åà ,úøë åá ùéù ìåâô àåäù ïðîæì õåç ïìëàì ïäéìò áùçå ,ïåôöádidy lk ryedi 'x xn` llk

`xephxa yexit

יג): וכן כא , אמה", ואת אביה את יט ):"ובכתה יח ; שם , "איננו (שם
וכן ואמו ", אביו בו "ותפשו  אמו", ובקול אביו  בקול כז ,שומע (שם 

וכןטז ): ואמו ", אביו  מקלה ט ):"ארור לג, ולאמו (שם  לאביו  "האומר 
ראיתיו ". íàäלא ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé שחייב – ÈÆÀÈÈÅÇÀÈÅ

אמו? את מאשר יותר אביו  את לכבד "Léàהבן :øîBì ãeîìzÇÀÇÄ
"eàøéz åéáàå Bnàלאב אם הכתוב כאן  שהקדים הרי גם – (עיין ÄÀÈÄÄÈ

ב), כא , íéìe÷Lויקרא  íäéðML ãnìî מן שווה שניהם כבוד  – ÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
íB÷îהתורה, ìëa íàì íãB÷ áàä :íéîëç eøîà ìáà– ÂÈÈÀÂÈÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

דבר , åéáàבכל ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî שהאשה – ÄÀÅÆÀÄÇÈÄÄÀÈÄ
בעלה. בכבוד äøBzחייבת ãeîìúa ïëå: דהיינו –ïaä äëæ íà ÀÅÀÇÀÈÄÈÈÇÅ

áøä éðôì,חכמתו רוב מרבו ללמוד שזכה –axdáàä úà íãB÷ ÄÀÅÈÇÅÆÈÈ
íB÷î ìëa ולהחיותו השבי  מן ולפדותו אבידתו להשיב היינו  – ÀÈÈ

משאו, Baøולפרוק ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî שאף – ÄÀÅÆÀÈÄÇÈÄÄÀÇ
קודם  אביו חכם, תלמיד  אביו אם ברם, חכם. תלמיד  בכבוד  חייב האב

יא ).לרבו  ב, מציעא בבא  משנה  (עיין

i y i n g m e i
ä ì é ò î ú ë ñ î

א ה נ ש מ ר ו א ב

אין הדם, זריקת קודם נפסלו  שאם שנפסלו, קדשים בקדשי  ללמד  באה משנתנו
המוקדשים  בפסולי חומרה יש  הגמרא לפי ואדרבא, מעילה. מידי  מוציאם הפסול
דמם  משנזרק כשרים, קדשים בקדשי  שכן כשרים, קדשים בקדשי  שאינה הללו 
למסכתנו ), בפתיחה שבארנו (כמו בלבד  באימוריהם אם כי  בבשרם מעילה אין
לאחר  אפילו לעולם, בהם מועלים הדם, זריקת קודם שנפסלו קדשים בקדשי ואילו
קדשים  קדשי  ברם, מעילה. מידי מוציאה אינה פסולה שזריקה לפי  הדם, זריקת
מעילה, בהם אין  לכהנים, היתר שעת להם והיתה הואיל  דמם, זריקת לאחר שנפסלו

מעילה. מידי יצאו  כבר הדם זריקת ידי שעל 

íéLã÷ éLã÷,ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת כגון  –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
íBøca בצפון להישחט שדינם לפי  ונפסלו, העזרה, של  בדרומה – ÇÈ

ששנינו  כמו  א ):העזרה, ה, בצפון",(זבחים  שחיטתן  קדשים "קדשי

ïäa ïéìòBî שנפסלו פי  על  שאף מעל, פרוטה שווה מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מקדושת  יצאו –לא מעילה. לגבי oicdם z` hxtl epzpyn d`a o`k

:dlrnlyíBøca ïèçL,העזרה בדרום ששחטם קדשים קדשי  – ÀÈÈÇÈ
כמצוותם, ïBôvaשלא ïîc ìa÷å שנינו שכן  כמצוותם, –migaf) ÀÄÅÈÈÇÈ

,(d wxt;בצפון דמם וקבול  בצפון שחיטתם קדשים ïBôvaÇÈשקדשי 
העזרה, בצפון ששחטם או  –íBøca ïîc ìa÷å,מבואר בגמרא – ÀÄÅÈÈÇÈ

שאם  בלבד זו לא זו": אף זו "לא של  דרך כאן  נקטה שמשנתנו
עבודה  שעיקר  מפני בהם, שמועלים בצפון דמם וקיבל בדרום שחטם

שחטן  אפילו  אלא כהונה, מצוות ואילך הדם מקבלת שהרי  בצפון , היה
שלא  בדרום, היה עבודה שעיקר פי על  אף בדרום, דמם וקיבל  בצפון 

וקיבל בדרום שחטם אם הדין והוא בהם; מועלים מקום מכל  כדין ,
בדרום äìéla(תוספות );דמם ÷øæå íBia ïèçL שחיטת שכן  – ÀÈÈÇÀÈÇÇÇÀÈ

המשנה  ובאה בלילה; ולא ביום זמנן וזריקתו , דמם וקבלת הקרבנות
שנפסלו , פי  על  אף בלילה, דמם וזרק ביום, שחטם שאם ללמד ,

שחטם אם שכן  וכל  בהם, íBiaמועלים ÷øæå äìéla שזריקת – ÇÇÀÈÀÈÇÇ
שכאן  במפרשים, מבואר כן  ביום; היתה עבודה, עיקר  שהיא הדם,

זו " לומר  צריך  ואין  "זו  של בדרך המשנה ברטנורא ).שונה ויש(רש "י;
להיפך : dlilaגורסים wxfe meia ,meia wxfe dlila ohgy,( תוספות)

מפרשים, ויש  זו". אף זו "לא של  בדרך  נשנתה זו פיסקה שאף כלומר
זו", אף זו "לא של בדרך  הפיסקה נשנתה שלפנינו הגירסה לפי שאף
זריקת  אין ביום, זרק שאפילו  רבותא להשמיענו באה המשנה שכן

מעילה מידי  אותם מוציאה שלמה";הדם "מלאכת  הרש"ש; (חידושי 

ישראל"), ïpîæì"תפארת õeç ïèçML Bà ביום ששחטם כלומר – ÆÀÈÈÄÀÇÈ
להקטיר או  דמם את לזרוק השחיטה בשעת שחשב אלא כדינם, ובצפון

לזמנם חוץ מבשרם לאכול או פיגול,(xgnl),מאימוריהם שהם שדינם,

כרת, חייב מהם ïîB÷îìוהאוכל  õeçå השחיטה בשעת שחשב או  – ÀÄÀÈ
לעזרה, חוץ מבשרם לאכול או מאימוריהם להקטיר  או דמם את לזרוק

כרת חייב אינו שהאוכלו אלא פסול , הזבח זה ב,שבכגון זבחים  (עיין

שנפסלו,ב ); פי על  אף אלו , ïäaבכל  ïéìòBî,מעל מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מעילה. מידי אותם מוציא הפסול  שאין  òLBäéלפי éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀËÇ

הקדשים: בפסולי מעילה בדין  –dì äéäL ìk,הקדשים לבהמת – ÈÆÈÈÈ
íéðäkì øzä úòLעל אף בהיתר , היתה דמה שזריקת דהיינו – ÈÇÆÅÇÙÂÄ

מבשרה, לאכול  רשאים הכהנים ואין  כך , אחר שנפסלה ïéìòBîפי ïéàÅÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt dlirn zkqn

íéðäkì øzä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpLå,äàöiLå.íéðäkì øzä úòL dì äéä àHL àéä Bæéà?äèçLpL ¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§§¨§¤¨§¨¥¦¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨
dpîæì õeç,dîB÷îì õeç,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. ¦§©¨¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

·íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïéìòBî,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéàå, §©¨§¥¨¨¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥£¦§¥©¨¦¨¨¦¦
øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:Ba ïéìòBî ïéà,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ìáà,øúBð,àîèå.øîàaøàáé÷ò é:éøäå ¨§¨¥©¦£¦¨¥¥£¦£¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¨©©¦£¦¨©£¥

úàhç Léøônä,äãáàå,äézçz úøçà Léøôäå,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,úBãîBò ïäézL éøäå–íLk àG ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§§¥
døNa úà øèBt dîcL,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck?äìéònä ïî dzøáç øNa úà dîc øèt íàå,ïéc ¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨§¦¨©¨¨¤§©£¤§¨¦©§¦¨¦
døNa úà øèôiL àeä. ¤¦§Ÿ¤§¨¨

.mipdkl xzid zry dl:äá ïéìòåî ïéà éëä åìéôà ,ïìëàì íéàùø ïéàå äìñôð áåùã â"òà.dplyøçàì äøæòì õåç äàöéù åà äàîèðù åà ,ä÷éøæ øçàì
:íéðäëì åæç àäã ,äá ïðéø÷ 'ä éùã÷ åàìã ,äá íéìòåî ïéà ,äðìù íãå÷ øúéä úçà äòù äì äéäã ïåéë ,íéðäëì äéåàø äðéàã â"òà .ä÷éøæelawye

.dnc z` ewxfe mileqtíãä úà íéìåñô åìá÷ù øçàì íàå .íéøùë åäåìá÷ù ô"òà íéìåñô åäå÷øæù åà ,íéøùë åäå÷øæù ô"òà äîã úà íéìåñô åìá÷
ç ,åäå÷øæåõåç íéìåñô øàù éìéî éðäå .äìéòî íåùî åá ïéàå íéðäëì øùáä úøúîå úìòåî íéøùëä ú÷éøæ éøä ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæ

éåàøå ìéàåä àîèäù ,åá íéìòåîå øúéä úòù øùáì ïéà ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæçù ô"òà ,å÷øæå íãä úà ìá÷ù àîè ìáà ,àîèä ïî
íéìåñôá êì ïéàå ,øùáä øéúäì úìòåî íéøùëä ú÷éøæ ïéà áåùå íééøéù íãä øàù äùòð íãä ÷øæùë ,äàîåèä úà äçåã øåáö ïáø÷ù ,øåáö úãåáòì

:ãáìá àîèä àìà íééøéù íãä äùåòù éî
a.minc zwixf iptl `viy miycw iycw xya:íãä úà ÷øæ êë øçàå ñðëð êë øçàå.ea milren xne` xfril` 'xàøéáñã .íãä úà ÷øæù ô"òà

:äìéòî éãéî é÷åôàì àöåéì éðäî àì ä÷éøæã øæòéìà éáøì äéì.`nhe xzep lebt meyn eilr oiaiig oi`e,ìåâôì äòá÷ à÷ äøùë ä÷éøæã .àöéå ìéàåä
:äìåñô àìå.`aiwr iax:äìéòîî é÷åôàì àöåéì àéðäî ä÷éøæã øáñ÷ã .åá íéìòåî ïéà øáñ.'ek oiaiig la`éáø øîà éëå .úîàá åîë ,íøá ïåùì ,ìáà

'øë äëìäå .õåç àöéù úö÷î àåääì éðî àéðäî ,íéðôáù úö÷î àåääì àéðäîã åâîã ,åìåë àìå øùáä úö÷î àöéù ïåâë ,àöåéì éðäî ä÷éøæã àáé÷ò
:àáé÷ò.dca`e ez`hg yixtnd ixde `aiwr 'x xn`:àöåéì úìòåî ä÷éøæã øîà÷ã éàîì äéàø éúééî àúùä.zecner odizy ixdeìá÷úðå úåèåçù

:ïäî úçà ìù äîã ÷øæå úåñåë éúùá ïîã.dncy myk `l:äúåà ìù,dxya z` xhet:äìéòîä ïîdzxag xya z` xhet `ed jk,äîã ÷øæð àìù

`xephxa yexit

da,לכהנים היתר  שעת והיתה שהואיל  מעל , לא ממנה הנהנה – È
"קדשי הנקראים בדברים אלא מעילה דין  ואין ה'", "קדשי  מכלל יצאה

íéðäkìה'"; øzä úòL dì äéä àHLå שנפסלה פי על אף – ÀÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄ
daמלהקריב, ïéìòBî.לעיל ששנינו כמו  מעל , ממנה הנהנה – ÂÄÈ

äðlL ?íéðäkì øzä úòL dì äéäL àéä Bæéàשלאחר – ÅÄÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄÆÈÈ
נותר, ונעשה הבשר לן  הדם הבשר,äàîèpLåזריקת שנטמא או  – ÀÆÄÀÀÈ

äàöiLåהבשר שאין פי על  אף לעזרה, חוץ הבשר  שיצא או – ÀÆÈÀÈ
שנזרק  לאחר  הפסול ונעשה הואיל  מקום מכל הכהנים, לאכילת ראוי 
מועלים  אין ולפיכך לכהנים, היתר שעת בזבח שהיתה נמצא הדם,

לעיל. הטעם שבארנו  כמו úòLבו , dì äéä àHL àéä BæéàÅÄÆÈÈÈÈÇ
dpîæì õeç äèçLpL ?íéðäkì øzä דמה את לזרוק מנת על – ÆÅÇÙÂÄÆÄÀÂÈÄÀÇÈ

או לזמנה, חוץ מבשרה לאכול או  מאימוריה להקטיר  õeçאו
dîB÷îì:ברישא שנשנו הפסולין  לשאר  הדין  והוא לעזרה, חוץ – ÄÀÈ

בלילה דמה נזרק או נשחטה בדרום, דמה קיבלו או (רש "י;נשחטה

טוב"), יום e÷øæå"תוספות ,ïéìeñt eìawLå– זרקו או –úà ÀÆÄÀÀÄÀÈÀÆ
dîc הבהמה מצואר שרת בכלי הדם את פסולין שקיבלו  כלומר  – ÈÈ

א), ב, זבחים  את (עיין פסולים שזרקו או כשרים, שזרקוהו פי על  אף

שעת  בזבח היתה לא אלו  בכל  כשרים, שקבלוהו פי על אף הדם,
בו . מועלים מקום מכל  הזבח, שנפסל  פי  על  אף הלכך לכהנים, היתר

וזרקוהו, הדם את פסולים שקיבלו  לאחר  שאם הגמרא), (לפי  מבואר  במפרשים
להתיר הכשרים זריקת מועילה וזרקוהו, הנפש דם שאר וקיבלו כשרים חזרו 
וזרקו, הדם את שקיבל  טמא ברם, מעילה. מידי יוצא והוא לכהנים, הבשר  את
הטומאה, את דוחה ציבור קרבן שהרי  ציבור, בקרבן לעבודה ראוי  והוא הואיל 

א  ואף שיריים, הדם שאר  נעשה הצוארלפיכך  מן  הנפש דם וקיבל  כשר  חזר ם
מעילה. מידי  יוצא ואינו  הבשר , את להתיר  מועיל אינו שוב וזרק,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בבשרם, מעילה אין  דמם, משנזרק לכהנים, הנאכלים קדשים שקדשי בארנו , כבר 
לפני לעזרה חוץ שיצא קדשים קדשי  בבשר  דנה משנתנו  לכהנים. והותר  הואיל 
אם  מעילה מידי להוציאו הזריקה מועילה אם הדם, נזרק כך  ואחר הדם, זריקת

תנאים. בזה ונחלקו  לאו,

àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa,לעזרה חוץ –íéîc ú÷éøæ éðôì ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÈÈÄÀÅÀÄÇÈÄ
נפסל , שיצא הבשר  והרי הדם, נזרק כך ואחר  –:øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

Ba ïéìòBîהזריקה לפני הבשר ונכנס שחזר  אף ברטנורא ),– (רש"י ; ÂÄ
מידי להוציאו  ביציאה שנפסל  לבשר  מועילה הזריקה אין  מקום מכל

ìebtמעילה; íeMî åéìò ïéáiç ïéàå מעבודות אחת אם – ÀÅÇÈÄÈÈÄÄ
לאכול או מאימוריו להקטיר  או מדמו לזרוק מנת על  נעשתה הקרבן 
אוכל משום כרת חייב אינו שיצא, זה מבשר ואכל  לזמנו , חוץ מבשרו

נזרק  לא כאילו זה הרי  לו , הועילה לא הדם וזריקת שהואיל  פיגול ,
כמצוותם מתיריו קרבו  ולא הדם, ג),עליו ב, זבחים אם øúBð(עיין – È

שאין  כרת, חייב אינו  הקרבן , בשר  לאכילת הראוי הזמן  לאחר  אכלֹו
זמנו , תוך  לאכילה הראוי  בשר על אלא נ ֹותר משום àîèåÀÈÅחייבים

בטומאה, קדשים אכילת משום חייב אינו  הגוף, בטומאת אכל ֹו אם –
אמרו  ב):שכן כה, מנחות משום (גמרא  עליו  חייבים לטהורים "הניתר 

טומאה משום עליו חייבים אין לטהורים ניתר  ושאינו  (עיין טומאה,

טוב"). יום  a"תוספות  ïéìòBî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøB שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÅÂÄ
ואפילו  מעילה, מידי  להוציאו  היוצא לבשר  הזריקה מועילה עקיבא רבי

הזריקה. בשעת בחוץ עדיין באמתìáàהיה כמו  ברם, לשון (רש"י),– ÂÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò ïéáiç שדווקא מבואר, בגמרא – ÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅ

לבשר מועילה שהזריקה עקיבא רבי סובר הבשר  מקצת שיצא בכגון

אף  מועילה היא בפנים שנשאר  לבשר  מועילה שהיא שמתוך  היוצא,
שאין  מודה עקיבא רבי אף הבשר , כל יצא אם אבל  שיצא, לבשר 

לו . מועילה àáé÷òהזריקה éaø øîà שהזריקה לדבריו ראיה – ÈÇÇÄÂÄÈ
ליוצא: úøçàמועילה Léøôäå ,äãáàå ,úàhç Léøônä éøäåÇÂÅÇÇÀÄÇÈÀÈÀÈÀÄÀÄÇÆÆ

úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçzÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅÀÅÆÀ
של דמה וזרק כהנים, שני ידי  על כגון  כאחת, שתיהן שנשחטו  –

מהן, døNaאחת úà øèBt dîcL íLk àG,המעילה מן – ÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈ
dzøáç øNa úà øèBt àeä Ckעל אף כלומר המעילה? מן  – ÈÅÆÀÇÂÆÀÈ

להקרבה  נפסלה שחברתה ונמצא מהן , אחת של דמה אלא זרק שלא פי 

איזו  של דמה לזרוק היה ויכול  הואיל  מקום מכל  חטאת, מֹותר  משום
את  רק לא לפטור האחת של דמה זריקת מועילה לפיכך שירצה, מהן

המעילה, מן חברתה בשר את גם אלא úàבשרה dîc øèt íàåÀÄÈÇÈÈÆ
äìéònä ïî dzøáç øNa את להוציא מועילה הדם זריקת אם – ÀÇÂÆÀÈÄÇÀÄÈ

המעילה, מן חברתה של  הפסול døNaהבשר úà øèôiL àeä ïécÄÆÄÀÙÆÀÈÈ
אף  המעילה, מן  עצמה בשר  את תפטור דמה שזריקת וחומר קל –

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î ìëa;íàä ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé?øîBì ãeîìz(â ,èé íù):"eàøéz åéáàå Bnà Léà"–ãnìî §¨¨¨¤§¨¨¥©§¨¥©§©¦¦§¨¦¦¨§©¥
íéìe÷L íäéðML;eøîà ìáàíéîëç:íB÷î ìëa íàì íãB÷ áàä,åéáà ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî.ïëå ¤§¥¤§¦£¨¨§£¨¦¨¨¥¨¥§¨¨¦§¥¤§¦©¨¦¦§¨¦§¥
äøBz ãeîìúa:áøä éðôì ïaä äëæ íà–íãB÷íB÷î ìëa áàä úà,Baø ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî. §©§¨¦¨¨©¥¦§¥¨©¥¤¨¨§¨¨¦§¥¤§¨¦©¨¦¦§©

˙ Â ˙ È ¯ Î ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

d l i r n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷–ïäa ïéìòBî.ïBôva ïîc ìa÷å íBøca ïèçL,íBøca ïîc ìa÷å ïBôva,ïèçL ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤§¨¨©¨§¦¥¨¨©¨©¨§¦¥¨¨©¨§¨¨
÷øæå íBiaäìéla,íBia ÷øæå äìéla,ïpîæì õeç ïèçML Bà,ïîB÷îì õeçå–ïäa ïéìòBî.øîà ììkòLBäé éaø: ©§¨©©©§¨©©§¨§¨©©¤§¨¨¦§©¨§¦§¨£¦¨¤§¨¨©©¦§ª©

íéðäkì øzä úòL dì äéäL ìk–da ïéìòBî ïéà;íéðäkì øzä úòL dì äéä àHLå–da ïéìòBî.àéä Bæéà ¨¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¥£¦¨§¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦£¦¨¥¦

:äðåé.axd iptl oad dkf m`:åðîî ãîì åúîëç áåøù.mewn lka a`d z` mcew.åîò ÷åøôìå úåéçäìå éáùä úéáî úåãôìå äãéáà úà áéùäì ïåâë
:÷äáåî åáø åìéôàå ,åáøì íãå÷ åéáà ,åáø ãâðë ìå÷ù åðéàù ô"òà íëç ãéîìú åéáà íàå

‰ÏÈÚÓ ˙ÎÒÓ

``.mexca ohgyy miycw iycwòîùî÷ ,äøåú øáã äìéòî éãé åàöéù åúîù íéùã÷ë ååäå åîã åäðé÷ðçã ïàîë àîéú àì ,ïåôöá èçùäì ïðéãù ô"òà
äèåøô äåù íäî äðäðù éîå ,ïäá ïéìòåî êëìä íéì÷ íéùã÷ì àåä éåàø ìáà íéùã÷ éùã÷ì éåàø åðéàã éäð íåøã ìáà ,ììë åæç àì åúîù íéùã÷ã ïì
,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îã ,[ïéãë] éåä ïåôöá äãåáò ø÷éòã íåùî ïäá ïéìòåîã àåä ïåôöá ïîã ìá÷å íåøãá åèçùð éë ãáìá àìå .äìéòî ïáø÷ àéáî

:ïäá ïéìòåî éëä åìéôà ,ïéãë àìù íåøãá àéåä äãåáò ø÷éòã áâ ìò óà ,íåøãá ïîã ìá÷å ïåôöá ïèçù åìéôà àìà.dlila onc wxfeåàì äìéìã â"òà
:ïäá ïéìòåî ,äáø÷ä ïîæ.meia onc wxfe dlila:éðú÷ åæ øîåì êéøö ïéàå åæ àìà .àåä äãåáò ø÷éòã íåéá ÷øæ àäã ,ïéìòåîã àåä ïëù ìë éàä.ohgyy e`

:ïäá íéìòåî ,úøë åá ïéàù ìåñô àåäù ïîå÷îì õåç åà ,úøë åá ùéù ìåâô àåäù ïðîæì õåç ïìëàì ïäéìò áùçå ,ïåôöádidy lk ryedi 'x xn` llk

`xephxa yexit

יג): וכן כא , אמה", ואת אביה את יט ):"ובכתה יח ; שם , "איננו (שם
וכן ואמו ", אביו בו "ותפשו  אמו", ובקול אביו  בקול כז ,שומע (שם 

וכןטז ): ואמו ", אביו  מקלה ט ):"ארור לג, ולאמו (שם  לאביו  "האומר 
ראיתיו ". íàäלא ãBák ìò óãBò áàä ãBákL ìBëé שחייב – ÈÆÀÈÈÅÇÀÈÅ

אמו? את מאשר יותר אביו  את לכבד "Léàהבן :øîBì ãeîìzÇÀÇÄ
"eàøéz åéáàå Bnàלאב אם הכתוב כאן  שהקדים הרי גם – (עיין ÄÀÈÄÄÈ

ב), כא , íéìe÷Lויקרא  íäéðML ãnìî מן שווה שניהם כבוד  – ÀÇÅÆÀÅÆÀÄ
íB÷îהתורה, ìëa íàì íãB÷ áàä :íéîëç eøîà ìáà– ÂÈÈÀÂÈÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

דבר , åéáàבכל ãBáëa ïéáiç Bnàå àeäL éðtî שהאשה – ÄÀÅÆÀÄÇÈÄÄÀÈÄ
בעלה. בכבוד äøBzחייבת ãeîìúa ïëå: דהיינו –ïaä äëæ íà ÀÅÀÇÀÈÄÈÈÇÅ

áøä éðôì,חכמתו רוב מרבו ללמוד שזכה –axdáàä úà íãB÷ ÄÀÅÈÇÅÆÈÈ
íB÷î ìëa ולהחיותו השבי  מן ולפדותו אבידתו להשיב היינו  – ÀÈÈ

משאו, Baøולפרוק ãBáëa ïéáiç åéáàå àeäL éðtî שאף – ÄÀÅÆÀÈÄÇÈÄÄÀÇ
קודם  אביו חכם, תלמיד  אביו אם ברם, חכם. תלמיד  בכבוד  חייב האב

יא ).לרבו  ב, מציעא בבא  משנה  (עיין

i y i n g m e i
ä ì é ò î ú ë ñ î

א ה נ ש מ ר ו א ב

אין הדם, זריקת קודם נפסלו  שאם שנפסלו, קדשים בקדשי  ללמד  באה משנתנו
המוקדשים  בפסולי חומרה יש  הגמרא לפי ואדרבא, מעילה. מידי  מוציאם הפסול
דמם  משנזרק כשרים, קדשים בקדשי  שכן כשרים, קדשים בקדשי  שאינה הללו 
למסכתנו ), בפתיחה שבארנו (כמו בלבד  באימוריהם אם כי  בבשרם מעילה אין
לאחר  אפילו לעולם, בהם מועלים הדם, זריקת קודם שנפסלו קדשים בקדשי ואילו
קדשים  קדשי  ברם, מעילה. מידי מוציאה אינה פסולה שזריקה לפי  הדם, זריקת
מעילה, בהם אין  לכהנים, היתר שעת להם והיתה הואיל  דמם, זריקת לאחר שנפסלו

מעילה. מידי יצאו  כבר הדם זריקת ידי שעל 

íéLã÷ éLã÷,ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת כגון  –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
íBøca בצפון להישחט שדינם לפי  ונפסלו, העזרה, של  בדרומה – ÇÈ

ששנינו  כמו  א ):העזרה, ה, בצפון",(זבחים  שחיטתן  קדשים "קדשי

ïäa ïéìòBî שנפסלו פי  על  שאף מעל, פרוטה שווה מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מקדושת  יצאו –לא מעילה. לגבי oicdם z` hxtl epzpyn d`a o`k

:dlrnlyíBøca ïèçL,העזרה בדרום ששחטם קדשים קדשי  – ÀÈÈÇÈ
כמצוותם, ïBôvaשלא ïîc ìa÷å שנינו שכן  כמצוותם, –migaf) ÀÄÅÈÈÇÈ

,(d wxt;בצפון דמם וקבול  בצפון שחיטתם קדשים ïBôvaÇÈשקדשי 
העזרה, בצפון ששחטם או  –íBøca ïîc ìa÷å,מבואר בגמרא – ÀÄÅÈÈÇÈ

שאם  בלבד זו לא זו": אף זו "לא של  דרך כאן  נקטה שמשנתנו
עבודה  שעיקר  מפני בהם, שמועלים בצפון דמם וקיבל בדרום שחטם

שחטן  אפילו  אלא כהונה, מצוות ואילך הדם מקבלת שהרי  בצפון , היה
שלא  בדרום, היה עבודה שעיקר פי על  אף בדרום, דמם וקיבל  בצפון 

וקיבל בדרום שחטם אם הדין והוא בהם; מועלים מקום מכל  כדין ,
בדרום äìéla(תוספות );דמם ÷øæå íBia ïèçL שחיטת שכן  – ÀÈÈÇÀÈÇÇÇÀÈ

המשנה  ובאה בלילה; ולא ביום זמנן וזריקתו , דמם וקבלת הקרבנות
שנפסלו , פי  על  אף בלילה, דמם וזרק ביום, שחטם שאם ללמד ,

שחטם אם שכן  וכל  בהם, íBiaמועלים ÷øæå äìéla שזריקת – ÇÇÀÈÀÈÇÇ
שכאן  במפרשים, מבואר כן  ביום; היתה עבודה, עיקר  שהיא הדם,

זו " לומר  צריך  ואין  "זו  של בדרך המשנה ברטנורא ).שונה ויש(רש "י;
להיפך : dlilaגורסים wxfe meia ,meia wxfe dlila ohgy,( תוספות)

מפרשים, ויש  זו". אף זו "לא של  בדרך  נשנתה זו פיסקה שאף כלומר
זו", אף זו "לא של בדרך  הפיסקה נשנתה שלפנינו הגירסה לפי שאף
זריקת  אין ביום, זרק שאפילו  רבותא להשמיענו באה המשנה שכן

מעילה מידי  אותם מוציאה שלמה";הדם "מלאכת  הרש"ש; (חידושי 

ישראל"), ïpîæì"תפארת õeç ïèçML Bà ביום ששחטם כלומר – ÆÀÈÈÄÀÇÈ
להקטיר או  דמם את לזרוק השחיטה בשעת שחשב אלא כדינם, ובצפון

לזמנם חוץ מבשרם לאכול או פיגול,(xgnl),מאימוריהם שהם שדינם,

כרת, חייב מהם ïîB÷îìוהאוכל  õeçå השחיטה בשעת שחשב או  – ÀÄÀÈ
לעזרה, חוץ מבשרם לאכול או מאימוריהם להקטיר  או דמם את לזרוק

כרת חייב אינו שהאוכלו אלא פסול , הזבח זה ב,שבכגון זבחים  (עיין

שנפסלו,ב ); פי על  אף אלו , ïäaבכל  ïéìòBî,מעל מהם הנהנה – ÂÄÈÆ
מעילה. מידי אותם מוציא הפסול  שאין  òLBäéלפי éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀËÇ

הקדשים: בפסולי מעילה בדין  –dì äéäL ìk,הקדשים לבהמת – ÈÆÈÈÈ
íéðäkì øzä úòLעל אף בהיתר , היתה דמה שזריקת דהיינו – ÈÇÆÅÇÙÂÄ

מבשרה, לאכול  רשאים הכהנים ואין  כך , אחר שנפסלה ïéìòBîפי ïéàÅÂÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäkì øzä úòL dì äéäL?äðlL,äàîèpLå,äàöiLå.íéðäkì øzä úòL dì äéä àHL àéä Bæéà?äèçLpL ¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¨¨§¤¦§§¨§¤¨§¨¥¦¤¨¨¨¨©¤¥©Ÿ£¦¤¦§£¨
dpîæì õeç,dîB÷îì õeç,ïéìeñt eìawLå,dîc úà e÷øæå. ¦§©¨¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨

·íéîc ú÷éøæ éðôì àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa–øæòéìà éaøøîBà:Ba ïéìòBî,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ïéàå, §©¨§¥¨¨¦¤¨¨¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥£¦§¥©¨¦¨¨¦¦
øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:Ba ïéìòBî ïéà,ìebt íeMî åéìò ïéáiç ìáà,øúBð,àîèå.øîàaøàáé÷ò é:éøäå ¨§¨¥©¦£¦¨¥¥£¦£¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¨©©¦£¦¨©£¥

úàhç Léøônä,äãáàå,äézçz úøçà Léøôäå,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,úBãîBò ïäézL éøäå–íLk àG ©©§¦©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§§¥
døNa úà øèBt dîcL,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck?äìéònä ïî dzøáç øNa úà dîc øèt íàå,ïéc ¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨§¦¨©¨¨¤§©£¤§¨¦©§¦¨¦
døNa úà øèôiL àeä. ¤¦§Ÿ¤§¨¨

.mipdkl xzid zry dl:äá ïéìòåî ïéà éëä åìéôà ,ïìëàì íéàùø ïéàå äìñôð áåùã â"òà.dplyøçàì äøæòì õåç äàöéù åà äàîèðù åà ,ä÷éøæ øçàì
:íéðäëì åæç àäã ,äá ïðéø÷ 'ä éùã÷ åàìã ,äá íéìòåî ïéà ,äðìù íãå÷ øúéä úçà äòù äì äéäã ïåéë ,íéðäëì äéåàø äðéàã â"òà .ä÷éøæelawye

.dnc z` ewxfe mileqtíãä úà íéìåñô åìá÷ù øçàì íàå .íéøùë åäåìá÷ù ô"òà íéìåñô åäå÷øæù åà ,íéøùë åäå÷øæù ô"òà äîã úà íéìåñô åìá÷
ç ,åäå÷øæåõåç íéìåñô øàù éìéî éðäå .äìéòî íåùî åá ïéàå íéðäëì øùáä úøúîå úìòåî íéøùëä ú÷éøæ éøä ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæ

éåàøå ìéàåä àîèäù ,åá íéìòåîå øúéä úòù øùáì ïéà ,åäå÷øæå ùôðä íã øàù åìá÷å íéøùë åøæçù ô"òà ,å÷øæå íãä úà ìá÷ù àîè ìáà ,àîèä ïî
íéìåñôá êì ïéàå ,øùáä øéúäì úìòåî íéøùëä ú÷éøæ ïéà áåùå íééøéù íãä øàù äùòð íãä ÷øæùë ,äàîåèä úà äçåã øåáö ïáø÷ù ,øåáö úãåáòì

:ãáìá àîèä àìà íééøéù íãä äùåòù éî
a.minc zwixf iptl `viy miycw iycw xya:íãä úà ÷øæ êë øçàå ñðëð êë øçàå.ea milren xne` xfril` 'xàøéáñã .íãä úà ÷øæù ô"òà

:äìéòî éãéî é÷åôàì àöåéì éðäî àì ä÷éøæã øæòéìà éáøì äéì.`nhe xzep lebt meyn eilr oiaiig oi`e,ìåâôì äòá÷ à÷ äøùë ä÷éøæã .àöéå ìéàåä
:äìåñô àìå.`aiwr iax:äìéòîî é÷åôàì àöåéì àéðäî ä÷éøæã øáñ÷ã .åá íéìòåî ïéà øáñ.'ek oiaiig la`éáø øîà éëå .úîàá åîë ,íøá ïåùì ,ìáà

'øë äëìäå .õåç àöéù úö÷î àåääì éðî àéðäî ,íéðôáù úö÷î àåääì àéðäîã åâîã ,åìåë àìå øùáä úö÷î àöéù ïåâë ,àöåéì éðäî ä÷éøæã àáé÷ò
:àáé÷ò.dca`e ez`hg yixtnd ixde `aiwr 'x xn`:àöåéì úìòåî ä÷éøæã øîà÷ã éàîì äéàø éúééî àúùä.zecner odizy ixdeìá÷úðå úåèåçù

:ïäî úçà ìù äîã ÷øæå úåñåë éúùá ïîã.dncy myk `l:äúåà ìù,dxya z` xhet:äìéòîä ïîdzxag xya z` xhet `ed jk,äîã ÷øæð àìù
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da,לכהנים היתר  שעת והיתה שהואיל  מעל , לא ממנה הנהנה – È
"קדשי הנקראים בדברים אלא מעילה דין  ואין ה'", "קדשי  מכלל יצאה

íéðäkìה'"; øzä úòL dì äéä àHLå שנפסלה פי על אף – ÀÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄ
daמלהקריב, ïéìòBî.לעיל ששנינו כמו  מעל , ממנה הנהנה – ÂÄÈ

äðlL ?íéðäkì øzä úòL dì äéäL àéä Bæéàשלאחר – ÅÄÆÈÈÈÈÇÆÅÇÙÂÄÆÈÈ
נותר, ונעשה הבשר לן  הדם הבשר,äàîèpLåזריקת שנטמא או  – ÀÆÄÀÀÈ

äàöiLåהבשר שאין פי על  אף לעזרה, חוץ הבשר  שיצא או – ÀÆÈÀÈ
שנזרק  לאחר  הפסול ונעשה הואיל  מקום מכל הכהנים, לאכילת ראוי 
מועלים  אין ולפיכך לכהנים, היתר שעת בזבח שהיתה נמצא הדם,

לעיל. הטעם שבארנו  כמו úòLבו , dì äéä àHL àéä BæéàÅÄÆÈÈÈÈÇ
dpîæì õeç äèçLpL ?íéðäkì øzä דמה את לזרוק מנת על – ÆÅÇÙÂÄÆÄÀÂÈÄÀÇÈ

או לזמנה, חוץ מבשרה לאכול או  מאימוריה להקטיר  õeçאו
dîB÷îì:ברישא שנשנו הפסולין  לשאר  הדין  והוא לעזרה, חוץ – ÄÀÈ

בלילה דמה נזרק או נשחטה בדרום, דמה קיבלו או (רש "י;נשחטה

טוב"), יום e÷øæå"תוספות ,ïéìeñt eìawLå– זרקו או –úà ÀÆÄÀÀÄÀÈÀÆ
dîc הבהמה מצואר שרת בכלי הדם את פסולין שקיבלו  כלומר  – ÈÈ

א), ב, זבחים  את (עיין פסולים שזרקו או כשרים, שזרקוהו פי על  אף

שעת  בזבח היתה לא אלו  בכל  כשרים, שקבלוהו פי על אף הדם,
בו . מועלים מקום מכל  הזבח, שנפסל  פי  על  אף הלכך לכהנים, היתר

וזרקוהו, הדם את פסולים שקיבלו  לאחר  שאם הגמרא), (לפי  מבואר  במפרשים
להתיר הכשרים זריקת מועילה וזרקוהו, הנפש דם שאר וקיבלו כשרים חזרו 
וזרקו, הדם את שקיבל  טמא ברם, מעילה. מידי יוצא והוא לכהנים, הבשר  את
הטומאה, את דוחה ציבור קרבן שהרי  ציבור, בקרבן לעבודה ראוי  והוא הואיל 

א  ואף שיריים, הדם שאר  נעשה הצוארלפיכך  מן  הנפש דם וקיבל  כשר  חזר ם
מעילה. מידי  יוצא ואינו  הבשר , את להתיר  מועיל אינו שוב וזרק,
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בבשרם, מעילה אין  דמם, משנזרק לכהנים, הנאכלים קדשים שקדשי בארנו , כבר 
לפני לעזרה חוץ שיצא קדשים קדשי  בבשר  דנה משנתנו  לכהנים. והותר  הואיל 
אם  מעילה מידי להוציאו הזריקה מועילה אם הדם, נזרק כך  ואחר הדם, זריקת

תנאים. בזה ונחלקו  לאו,

àöiL íéLã÷ éLã÷ øNa,לעזרה חוץ –íéîc ú÷éøæ éðôì ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÈÈÄÀÅÀÄÇÈÄ
נפסל , שיצא הבשר  והרי הדם, נזרק כך ואחר  –:øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

Ba ïéìòBîהזריקה לפני הבשר ונכנס שחזר  אף ברטנורא ),– (רש"י ; ÂÄ
מידי להוציאו  ביציאה שנפסל  לבשר  מועילה הזריקה אין  מקום מכל

ìebtמעילה; íeMî åéìò ïéáiç ïéàå מעבודות אחת אם – ÀÅÇÈÄÈÈÄÄ
לאכול או מאימוריו להקטיר  או מדמו לזרוק מנת על  נעשתה הקרבן 
אוכל משום כרת חייב אינו שיצא, זה מבשר ואכל  לזמנו , חוץ מבשרו

נזרק  לא כאילו זה הרי  לו , הועילה לא הדם וזריקת שהואיל  פיגול ,
כמצוותם מתיריו קרבו  ולא הדם, ג),עליו ב, זבחים אם øúBð(עיין – È

שאין  כרת, חייב אינו  הקרבן , בשר  לאכילת הראוי הזמן  לאחר  אכלֹו
זמנו , תוך  לאכילה הראוי  בשר על אלא נ ֹותר משום àîèåÀÈÅחייבים

בטומאה, קדשים אכילת משום חייב אינו  הגוף, בטומאת אכל ֹו אם –
אמרו  ב):שכן כה, מנחות משום (גמרא  עליו  חייבים לטהורים "הניתר 

טומאה משום עליו חייבים אין לטהורים ניתר  ושאינו  (עיין טומאה,

טוב"). יום  a"תוספות  ïéìòBî ïéà :øîBà àáé÷ò éaøB שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÅÂÄ
ואפילו  מעילה, מידי  להוציאו  היוצא לבשר  הזריקה מועילה עקיבא רבי

הזריקה. בשעת בחוץ עדיין באמתìáàהיה כמו  ברם, לשון (רש"י),– ÂÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò ïéáiç שדווקא מבואר, בגמרא – ÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅ

לבשר מועילה שהזריקה עקיבא רבי סובר הבשר  מקצת שיצא בכגון

אף  מועילה היא בפנים שנשאר  לבשר  מועילה שהיא שמתוך  היוצא,
שאין  מודה עקיבא רבי אף הבשר , כל יצא אם אבל  שיצא, לבשר 

לו . מועילה àáé÷òהזריקה éaø øîà שהזריקה לדבריו ראיה – ÈÇÇÄÂÄÈ
ליוצא: úøçàמועילה Léøôäå ,äãáàå ,úàhç Léøônä éøäåÇÂÅÇÇÀÄÇÈÀÈÀÈÀÄÀÄÇÆÆ

úBãîBò ïäézL éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçzÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅÀÅÆÀ
של דמה וזרק כהנים, שני ידי  על כגון  כאחת, שתיהן שנשחטו  –

מהן, døNaאחת úà øèBt dîcL íLk àG,המעילה מן – ÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈ
dzøáç øNa úà øèBt àeä Ckעל אף כלומר המעילה? מן  – ÈÅÆÀÇÂÆÀÈ

להקרבה  נפסלה שחברתה ונמצא מהן , אחת של דמה אלא זרק שלא פי 

איזו  של דמה לזרוק היה ויכול  הואיל  מקום מכל  חטאת, מֹותר  משום
את  רק לא לפטור האחת של דמה זריקת מועילה לפיכך שירצה, מהן

המעילה, מן חברתה בשר את גם אלא úàבשרה dîc øèt íàåÀÄÈÇÈÈÆ
äìéònä ïî dzøáç øNa את להוציא מועילה הדם זריקת אם – ÀÇÂÆÀÈÄÇÀÄÈ

המעילה, מן חברתה של  הפסול døNaהבשר úà øèôiL àeä ïécÄÆÄÀÙÆÀÈÈ
אף  המעילה, מן  עצמה בשר  את תפטור דמה שזריקת וחומר קל –
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‚íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîà–øæòéìà éaøøîBà:ïäa ïéìòBî ïéà,íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤§¥©¨¦£¥¤¦
ìebt,øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:ïäa ïéìòBî,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiçå,øúBð,àîèå. ¦¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥
„øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî,øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe.ãöék?ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©

íéîc–øNaáe ïéøeîàa ïéìòBî;íéîc ú÷éøæ øçàì–íéøeîàa íéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå– ¨¦£¦¨¥¦©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤
ìebt íeMî ïéáiç,øúBð,àîèå.øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe,ãöék?íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷–ïéìòBî ïéà ©¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦

ïéøeîàa àG,øNaa àGå;íéîc ú÷éøæ øçàì–ïéøeîàa ïéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå–ïéáiç ¨¥¦§©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦
ìebt íeMî,øúBð,àîèå.àöîð,øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî.÷ íéLã÷áeøéîçäì Blk íél. ¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦

:äöøéù åæéà ìù äîã ÷åøæì ìåëé äéäå ìéàåä ,äìéòîä ïî.dlirnd on dzxag xya z` dnc xhet m`eåðéà .àéä úàèç øúåîã ,àéä äìåñôã â"òà
èçùùë àìà ,äúøáç øùá úà øèåô àåä êë äøùá úà øèåô äîãù íùë àáé÷ò 'ø øîà àìå .àöåéá äìñôðù ô"òà ,äîöò ìù äøùá úà øèôéù ïéã

:äúøáç øùá øèåô äîã äéäéù àáé÷ò 'ø øîà àì äæ øçà äæá ìáà ,÷øåæ äæî äöø ÷øåæ äæî äöø íàù éôì ,úçàë úåàèçä éúù
b.milw miycw ixeni`:íéîã ú÷éøæ éðôì åàöé íàå .ïé÷øô éäìùá ïðéøîàãë ,íéîã ú÷éøæ øçàì àìà íéì÷ íéùã÷ éøåîéàá íéìòåî ïéàxne` xfril` 'x

.oda oilren oi`éøåîéà àéáäì àöåéì úìòåî ïéà éîð éëä ,äìéòîî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàã øæòéìà 'øì äéì úéàã éëéä éëã
éøåîéà àéáäì àöåéì éîð úìòåî ,äìéòî éãéî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæã àáé÷ò 'øì äéì úéàã éëéä éëå .äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷

:äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷
c.minc dyrn:íãä ú÷éøæ åæ.xyaa oilren oi`eú÷éøæ íåùîã ,ì÷äì åðééäå .íéðäëì øúéä úòù åá ùé øáëã ,øùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì

:åá ïéìòåî ïéàã àìå÷ äéì àéúà íéîã.df lre df lre:ä÷éøæ øçàì øùáä ìò ïéá ïéøåîéàä ìò ïéá.lebt meyn oiaiig.úåãåáò òáøàî úçàá ìâéô íà
:øéîçäì åðééäå .àîèå øúåðì éîð äòá÷å ìåâôá úòáå÷ ä÷éøæã.milw miycwae:ä÷éøæ øçàì.xingdl elekíéùã÷å äåáâì åæç øáëã ,íéøåîéàá ïéìòåîã

:íéìòá ïåîî àìå åäðéð.df lre df lre:øéîçäì åìåë åðééäå .àîèå øúåð ìåâô íåùî åéìò ïéáééç øùáä ìò ïéá íéøåîéàä ìò ïéá
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ביציאה. הבשר  שנפסל  פי על 

אם  שכן כאחת, שתיהן שנשחטו בכגון דווקא החטאות שתי  בענין בארנו 
לפטור מועיל  הראשונה של  דמה אין  עקיבא רבי לדעת אף זו , אחר  זו נשחטו
נעשתה  מיד הראשונה את ששחט שבשעה לפי המעילה, מן  חברתה בשר 

בשרה להתיר  הראויה שעה לה היתה ולא חטאת, מותר  m"anx).השנייה ;i"yx)
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בארנו  epzkqnl),כבר  dgizta)לענין קלים לקדשים קדשים קדשי  בין הבדל  שיש 
הדם  ומשנזרק הדם, זריקת עד  משהוקדשו מעילה דין  יש קדשים שבקדשי  מעילה,

לכהנים באכילה והותר  הואיל מעילה, מדין הבשר  oicיוצא yi mixeni`a mxa)
,(dlirnיש הדם זריקת שלאחר אלא כלל , מעילה דין  אין  קלים בקדשים ואילו 

קדשים  בקדשי הדם שזריקת מכאן, המזבח. על הקרבים באימורים מעילה דין 
את  מביאה קלים בקדשים הדם זריקת ואילו  מעילה, מידי  הבשר את מוציאה

מעילה לידי  שלהם d`ad).האימורים dpyna x`eank)שלמדנו לאחר  והנה –
רבי בו  שנחלקו דמים, זריקת לפני שיצא קדשים קדשי  בבשר הקודמת במשנה

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי  erאליעזר  iwtdl באה מעילה, מידי 
רבי נחלקו  דמים זריקת לפני שיצאו  קלים קדשים באימורי  שאף ללמד משנתנו

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי `eאליעזר iadl.מעילה לידי

íél÷ íéLã÷ éøeîà שאין המזבח, גבי  על  הקרבים החלבים – ÅÅÈÈÄÇÄ
לעיל, שבארנו  כמו הדם, זריקת לאחר אלא בהם eàöiLÆÈÀמועלים

íéîc ú÷éøæ éðôì,הזריקה בשעת בחוץ ונשארו לעזרה, חוץ – ÄÀÅÀÄÇÈÄ
מלהקטירם טוב"),שנפסלו  יום "תוספות  עיין ישראל"; éaøÇÄ("תפארת

ìàïäa ïéìòBî ïéà :øîBà øæòé אינה הדם שזריקת כשם – ÁÄÆÆÅÅÂÄÈÆ
מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר אליעזר, רבי לדעת מועילה,
לאימורי מועילה אינה כך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  מעילה,

מעילה; לידי להביאם שיצאו  קלים ïäéìòקדשים ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.הקודמת במשנה שבארנו כמו  –éaø ÄÄÈÀÈÅÇÄ

ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò, לדעתו מועילה, שהזריקה כשם – ÂÄÈÅÂÄÈÆ
מועילה  היא כך  מעילה, מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר 

מעילה; לידי להביאם שיצאו קלים קדשים ïäéìòלאימורי ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.להם הועילה והזריקה הואיל  – ÄÄÈÀÈÅ
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בקדשים  ומתי הנאכלים, קדשים בקדשי  מעילה דין יש מתי לפרט באה משנתנו

קלים.

íéîã äNòî,הדמים זריקת היינו  –íéLã÷ éLã÷a כגון – ÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄ
ואשם, øéîçäìeחטאת ì÷äì,וחומרה קולה בו יש –íéLã÷áe ÀÈÅÀÇÀÄÀÈÈÄ

øéîçäì Blk íél÷.בלבד חומרה אלא הדם בזריקת אין  –?ãöék ÇÄËÀÇÀÄÅÇ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ בחלבים – ÈÀÅÈÈÄÄÀÅÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

הזריקה, לאחר המזבח גבי  על  הכהנים øNaáeשיקרבו  שיאכלו – ÇÈÈ
הזריקה; ìòBîלאחר  ,íéîc ú÷éøæ øçàìïéàå ,íéøeîàa íé ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄÀÅ
øNaa ïéìòBî בו אין  לכהנים, באכילה הותר והבשר שהואיל  – ÂÄÇÈÈ

להקל . מועילה הדם שזריקת והרי מעילה; äæדין ìòå ,äæ ìò– ÇÆÀÇÆ
הזריקה, לאחר  הבשר , על ובין  האימורים על  íeMîבין ïéáiçÇÈÄÄ

àîèå ,øúBð ,ìebt מנת על  נעשתה מהעבודות אחת שאם – ÄÈÀÈÅ
פיגול, הקרבן נעשה לזמנו , חוץ מהבשר  לאכול או מהאמורים להקטיר 
בטומאת  הבשר מן  האוכל  או נותר האוכל  וכן  כרת, חייב ממנו והאוכל

להחמיר. מועילה הדם שזריקת והרי כרת; חייב íéLã÷áeÀÈÈÄהגוף,
,íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ?ãöék ,øéîçäì Blk íél÷ÇÄËÀÇÀÄÅÇÈÈÄÇÄÄÀÅÀÄÇÈÄ

øNaa àGå ,ïéøeîàa àG ïéìòBî ïéà–,"'ה "קדשי  שאינם לפי  ÅÂÄÈÅÄÀÇÈÈ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ øçàì ב על– הקרבים חלבים ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

ה'", "קדשי נעשו  הזריקה שלאחר המזבח, øNaaגבי ïéìòBî ïéàåÀÅÂÄÇÈÈ
פי על  אף בבשר", מועלין "ואין נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא –
יצא  שאם מכאן , לדייק כדי  מעילה, דין  בו  אין הזריקה לפני שגם

לאכילה, נאסר הבשר אבל בו , מועלין אין אמנם הזריקה, קודם הבשר
מועילה  שזריקה הסובר , היא עקיבא רבי  משנתנו שכן לשרפו, וצריך

הזריקה  אין עקיבא רבי לדעת שאף להשמיענו , המשנה ובאה ליוצא,
אכילה. לענין לא אבל  מעילה לענין  אלא היוצא לבשר  ìòÇמועילה

äæ ìòå ,äæ,האימורים ועל  הבשר  על –,ìebt íeMî ïéáiç ÆÀÇÆÇÈÄÄÄ
àîèå ,øúBð בקדשים באה הדם שזריקת והרי הדם; זריקת לאחר  – ÈÀÈÅ

בלבד. להחמיר  ì÷äìקלים íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî ,àöîðÄÀÈÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄÀÈÅ
øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe.לעיל שבארנו כמו – ÀÇÀÄÀÈÈÄÇÄËÀÇÀÄ

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

פותח  והוא בהם, שמועלים והחלקים מעילתם זמן  הקדשים בכל  לפרט בא זה פרק
היונה בני  מן  או התורים מן הבא חטאת בקרבן היינו העוף, "zetqezבחטאת oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.äfä ©¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨ª¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî da ïéàå. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥¨§¦¨
·äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.ävî ©¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,da ïéìòBîe,ïLcä úéáì àözL ãò. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥£¦¨©¤¥¥§¥©¤¤

a`.lqtil dxyked .serd z`hgìåáèá úìñôð à÷åãå .íéøåôë øñåçî åà íåé ìåáè äá òâð íà úìñôð àéäù ,äùåã÷ äá äôñåúð ä÷ìîðùî øîåìë
:ùãå÷ä úà ìñåô àåä êë äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèù íùëù ,íéøçà àîèì äàîèéî àì ìáà .íåé.lebt meyn dilr oiaiig dnc dfedìù äàæäã

:àîèå øúåð øåñéà åá ùé áåùå ,äîäáá íã ú÷éøæ åîë ïëì íãå÷ åá áùçùë ìåâô úòáå÷ äàæäã ,éà÷ äîäáã ä÷éøæ íå÷îá óåòä úàèç.dlirn da oi`e
:íéðäëì øúéä [äá] ùé äîã äæåäã ïåéëã

a.dnc dvin:åîã äöîðå áéúë óåòä úìåòáã .óåòä úàèçã äàæäå äîäáä ú÷éøæ íå÷îá éà÷ óåòä úìåòã éåöéî.oycd zial `vzy cräìåëã ïåéëã
áéúëãë ïùãä úîåøú äøôòî ìèðúå äìåë óøùúù ãò äá ïéìòåî íìåòì ,óåñáì øúéä úòù äá úéìå ìéìë('å àø÷éå):ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå

`xephxa yexit

zepaxwl serd zepaxw `pzd micwd dnl my x`eany ,"l`xyi zx`tz"e "aeh mei
.(serd z`hga gzt dnle ,dnda

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç נהנה ואפילו  בפה, – ÇÈÈÂÄÈÄÆËÀÈÈ
בחייה äøLëä(רש"י).ממנה ,ä÷ìîðהוכנה כלומר (רמב"ם ),– ÄÀÀÈËÀÀÈ

קדושה בה נתוספה מפרשים: íBé(רש"י),ויש  ìeáèa ìñtäì– ÀÄÈÅÄÀ
השמש, עליו  העריב לא ועדיין מטומאתו  שטבל טמא בה נגע שאם

נפסלת, היא íéøetkהרי øqçîáeשצריך מצורע או  זב כגון – ÄÀËÇÄÄ
הביא  שלא זמן וכל טבילתו , יום למחרת לכפרתו קרבנות להביא

לאחר העוף בחטאת נגע הוא ואם כיפורים", "מחוסר נקרא קרבנותיו
נפסלת, היא הרי שקיעת äðéláeמליקתה, עד  דמה הוזה לא אם – ÇÄÈ

תוספות),החמה פסולה.(עיין dîcהחטאת äfä,המזבח קיר על  – ËÈÈÈ
ìebt íeMî äéìò ïéáiç כגון פיגול , נעשתה החטאת שאם – ÇÈÄÈÆÈÄÄ

ממנה  האוכל זמנו, לאחר  מבשרה לאכול  המליקה בשעת הכהן שחשב
כרת, חייב זמנו תוך חייב øúBðאפילו הזמן, לאחר ממנה שהאוכל – È

נותר ,מ  משום àîèåשום חייב גופו , בטומאת ממנה שהאוכל – ÀÈÅ
הדם  זריקת במקום בעוף הדם הזאת שכן  בטומאה; קדשים אכילת

חייבים  הדם שמשנזרק לעיל שנינו בהמה שבקרבן  וכשם היא, בבהמה
חייבים  הדם משהוזה העוף בחטאת גם כך וטמא, נותר  פיגול , משום

וטמא; נותר פיגול, משום äìéòîעליה da ïéàå שהוזה שכיון  – ÀÅÈÀÄÈ
לכוהנים כולה הותרה ד).דמה ו, זבחים  (עיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

התורים  מן  הבא עולה בקרבן היינו  העוף, בעולת מעילה דיני לפרט באה משנתנו
ה). ו, זבחים (עיין  היונה בני מן  או

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.בפה –äøLëä ,ä÷ìîð ÇÈÂÄÈÄÆËÀÈÈÄÀÀÈËÀÀÈ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì שבארנו כמו – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ

העוף. בחטאת dîcלעיל ävîהמזבח קיר על  ה ),– ו, זבחים  (עיין ÄÈÈÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç במשנה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

בבהמה  הדם זריקת במקום הוא העוף בעולת הדם שמיצוי הקודמת,

העוף, בחטאת הדם ïLcäוהזאת úéáì àözL ãò ,da ïéìòBîeÂÄÈÇÆÅÅÀÅÇÆÆ
לעולם  לכהנים, היתר  שעת בה ואין המזבח על קרבה שכולה שכיון –

ותינטל כולה, שתישרף עד כלומר הדשן, לבית שתצא עד  בה מועלים
שכתוב כמו  הדשן , תרומת ג):מאפרה ו, הדשן (ויקרא את "והרים

נעשתה  הדשן  תרומת מצוות שנתקיימה וכיון  האש", תאכל אשר
למחנה  מחוץ אל  הדשן  לבית היוצא באפר  מועלים אין  ושוב מצוותה,

ברטנורא). גרשום ; רבנו רש"י; בגמרא ; רב דעת מפרשים(לפי (לפיויש

בגמרא): יוחנן רבי oycdדעת zial `vzy cr הדשן את שיוציא עד  –

מאפרה  הנהנה אבל מצוותה, גמר  שזהו למחנה, מחוץ אל המזבח מן
מועלים  הדשן , תרומת נתרמה שכבר  אף המזבח, על עדיין כשהוא

ד).בו משנה להלן טוב " יום "תוספות ועיין ישראל "; dkld("תפארת  oke
ב-ג). ב, מעילה  הל ' רמב"ם  (עיין
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‚íéîc ú÷éøæ éðôì eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîà–øæòéìà éaøøîBà:ïäa ïéìòBî ïéà,íeMî ïäéìò ïéáiç ïéàå ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤§¥©¨¦£¥¤¦
ìebt,øúBð,àîèå.àáé÷ò éaøøîBà:ïäa ïéìòBî,ìebt íeMî ïäéìò ïéáiçå,øúBð,àîèå. ¦¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤§©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥
„øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî,øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe.ãöék?ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©

íéîc–øNaáe ïéøeîàa ïéìòBî;íéîc ú÷éøæ øçàì–íéøeîàa íéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå– ¨¦£¦¨¥¦©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤
ìebt íeMî ïéáiç,øúBð,àîèå.øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe,ãöék?íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷–ïéìòBî ïéà ©¨¦¦¦¨§¨¥§¨¨¦©¦ª§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦

ïéøeîàa àG,øNaa àGå;íéîc ú÷éøæ øçàì–ïéøeîàa ïéìòBî,øNaa ïéìòBî ïéàå.äæ ìò,äæ ìòå–ïéáiç ¨¥¦§©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦
ìebt íeMî,øúBð,àîèå.àöîð,øéîçäìe ì÷äì íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî.÷ íéLã÷áeøéîçäì Blk íél. ¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦ª§©§¦

:äöøéù åæéà ìù äîã ÷åøæì ìåëé äéäå ìéàåä ,äìéòîä ïî.dlirnd on dzxag xya z` dnc xhet m`eåðéà .àéä úàèç øúåîã ,àéä äìåñôã â"òà
èçùùë àìà ,äúøáç øùá úà øèåô àåä êë äøùá úà øèåô äîãù íùë àáé÷ò 'ø øîà àìå .àöåéá äìñôðù ô"òà ,äîöò ìù äøùá úà øèôéù ïéã

:äúøáç øùá øèåô äîã äéäéù àáé÷ò 'ø øîà àì äæ øçà äæá ìáà ,÷øåæ äæî äöø ÷øåæ äæî äöø íàù éôì ,úçàë úåàèçä éúù
b.milw miycw ixeni`:íéîã ú÷éøæ éðôì åàöé íàå .ïé÷øô éäìùá ïðéøîàãë ,íéîã ú÷éøæ øçàì àìà íéì÷ íéùã÷ éøåîéàá íéìòåî ïéàxne` xfril` 'x

.oda oilren oi`éøåîéà àéáäì àöåéì úìòåî ïéà éîð éëä ,äìéòîî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàã øæòéìà 'øì äéì úéàã éëéä éëã
éøåîéà àéáäì àöåéì éîð úìòåî ,äìéòî éãéî íéùã÷ éùã÷ øùá é÷åôàì àöåéì úìòåî ä÷éøæã àáé÷ò 'øì äéì úéàã éëéä éëå .äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷

:äìéòî éãéì íéì÷ íéùã÷
c.minc dyrn:íãä ú÷éøæ åæ.xyaa oilren oi`eú÷éøæ íåùîã ,ì÷äì åðééäå .íéðäëì øúéä úòù åá ùé øáëã ,øùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì

:åá ïéìòåî ïéàã àìå÷ äéì àéúà íéîã.df lre df lre:ä÷éøæ øçàì øùáä ìò ïéá ïéøåîéàä ìò ïéá.lebt meyn oiaiig.úåãåáò òáøàî úçàá ìâéô íà
:øéîçäì åðééäå .àîèå øúåðì éîð äòá÷å ìåâôá úòáå÷ ä÷éøæã.milw miycwae:ä÷éøæ øçàì.xingdl elekíéùã÷å äåáâì åæç øáëã ,íéøåîéàá ïéìòåîã

:íéìòá ïåîî àìå åäðéð.df lre df lre:øéîçäì åìåë åðééäå .àîèå øúåð ìåâô íåùî åéìò ïéáééç øùáä ìò ïéá íéøåîéàä ìò ïéá

`xephxa yexit

ביציאה. הבשר  שנפסל  פי על 

אם  שכן כאחת, שתיהן שנשחטו בכגון דווקא החטאות שתי  בענין בארנו 
לפטור מועיל  הראשונה של  דמה אין  עקיבא רבי לדעת אף זו , אחר  זו נשחטו
נעשתה  מיד הראשונה את ששחט שבשעה לפי המעילה, מן  חברתה בשר 

בשרה להתיר  הראויה שעה לה היתה ולא חטאת, מותר  m"anx).השנייה ;i"yx)

i y y m e i
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בארנו  epzkqnl),כבר  dgizta)לענין קלים לקדשים קדשים קדשי  בין הבדל  שיש 
הדם  ומשנזרק הדם, זריקת עד  משהוקדשו מעילה דין  יש קדשים שבקדשי  מעילה,

לכהנים באכילה והותר  הואיל מעילה, מדין הבשר  oicיוצא yi mixeni`a mxa)
,(dlirnיש הדם זריקת שלאחר אלא כלל , מעילה דין  אין  קלים בקדשים ואילו 

קדשים  בקדשי הדם שזריקת מכאן, המזבח. על הקרבים באימורים מעילה דין 
את  מביאה קלים בקדשים הדם זריקת ואילו  מעילה, מידי  הבשר את מוציאה

מעילה לידי  שלהם d`ad).האימורים dpyna x`eank)שלמדנו לאחר  והנה –
רבי בו  שנחלקו דמים, זריקת לפני שיצא קדשים קדשי  בבשר הקודמת במשנה

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי  erאליעזר  iwtdl באה מעילה, מידי 
רבי נחלקו  דמים זריקת לפני שיצאו  קלים קדשים באימורי  שאף ללמד משנתנו

ליוצא מועילה הדם זריקת אם עקיבא, ורבי `eאליעזר iadl.מעילה לידי

íél÷ íéLã÷ éøeîà שאין המזבח, גבי  על  הקרבים החלבים – ÅÅÈÈÄÇÄ
לעיל, שבארנו  כמו הדם, זריקת לאחר אלא בהם eàöiLÆÈÀמועלים

íéîc ú÷éøæ éðôì,הזריקה בשעת בחוץ ונשארו לעזרה, חוץ – ÄÀÅÀÄÇÈÄ
מלהקטירם טוב"),שנפסלו  יום "תוספות  עיין ישראל"; éaøÇÄ("תפארת

ìàïäa ïéìòBî ïéà :øîBà øæòé אינה הדם שזריקת כשם – ÁÄÆÆÅÅÂÄÈÆ
מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר אליעזר, רבי לדעת מועילה,
לאימורי מועילה אינה כך הקודמת, במשנה ששנינו  כמו  מעילה,

מעילה; לידי להביאם שיצאו  קלים ïäéìòקדשים ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.הקודמת במשנה שבארנו כמו  –éaø ÄÄÈÀÈÅÇÄ

ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò, לדעתו מועילה, שהזריקה כשם – ÂÄÈÅÂÄÈÆ
מועילה  היא כך  מעילה, מידי להוציאו  שיצא קדשים קדשי  לבשר 

מעילה; לידי להביאם שיצאו קלים קדשים ïäéìòלאימורי ïéáiçåÀÇÈÄÂÅÆ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî.להם הועילה והזריקה הואיל  – ÄÄÈÀÈÅ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בקדשים  ומתי הנאכלים, קדשים בקדשי  מעילה דין יש מתי לפרט באה משנתנו

קלים.

íéîã äNòî,הדמים זריקת היינו  –íéLã÷ éLã÷a כגון – ÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄ
ואשם, øéîçäìeחטאת ì÷äì,וחומרה קולה בו יש –íéLã÷áe ÀÈÅÀÇÀÄÀÈÈÄ

øéîçäì Blk íél÷.בלבד חומרה אלא הדם בזריקת אין  –?ãöék ÇÄËÀÇÀÄÅÇ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ בחלבים – ÈÀÅÈÈÄÄÀÅÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

הזריקה, לאחר המזבח גבי  על  הכהנים øNaáeשיקרבו  שיאכלו – ÇÈÈ
הזריקה; ìòBîלאחר  ,íéîc ú÷éøæ øçàìïéàå ,íéøeîàa íé ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄÀÅ
øNaa ïéìòBî בו אין  לכהנים, באכילה הותר והבשר שהואיל  – ÂÄÇÈÈ

להקל . מועילה הדם שזריקת והרי מעילה; äæדין ìòå ,äæ ìò– ÇÆÀÇÆ
הזריקה, לאחר  הבשר , על ובין  האימורים על  íeMîבין ïéáiçÇÈÄÄ

àîèå ,øúBð ,ìebt מנת על  נעשתה מהעבודות אחת שאם – ÄÈÀÈÅ
פיגול, הקרבן נעשה לזמנו , חוץ מהבשר  לאכול או מהאמורים להקטיר 
בטומאת  הבשר מן  האוכל  או נותר האוכל  וכן  כרת, חייב ממנו והאוכל

להחמיר. מועילה הדם שזריקת והרי כרת; חייב íéLã÷áeÀÈÈÄהגוף,
,íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ?ãöék ,øéîçäì Blk íél÷ÇÄËÀÇÀÄÅÇÈÈÄÇÄÄÀÅÀÄÇÈÄ

øNaa àGå ,ïéøeîàa àG ïéìòBî ïéà–,"'ה "קדשי  שאינם לפי  ÅÂÄÈÅÄÀÇÈÈ
ïéøeîàa ïéìòBî ,íéîc ú÷éøæ øçàì ב על– הקרבים חלבים ÀÇÇÀÄÇÈÄÂÄÈÅÄ

ה'", "קדשי נעשו  הזריקה שלאחר המזבח, øNaaגבי ïéìòBî ïéàåÀÅÂÄÇÈÈ
פי על  אף בבשר", מועלין "ואין נקטה שמשנתנו  מבואר , בגמרא –
יצא  שאם מכאן , לדייק כדי  מעילה, דין  בו  אין הזריקה לפני שגם

לאכילה, נאסר הבשר אבל בו , מועלין אין אמנם הזריקה, קודם הבשר
מועילה  שזריקה הסובר , היא עקיבא רבי  משנתנו שכן לשרפו, וצריך

הזריקה  אין עקיבא רבי לדעת שאף להשמיענו , המשנה ובאה ליוצא,
אכילה. לענין לא אבל  מעילה לענין  אלא היוצא לבשר  ìòÇמועילה

äæ ìòå ,äæ,האימורים ועל  הבשר  על –,ìebt íeMî ïéáiç ÆÀÇÆÇÈÄÄÄ
àîèå ,øúBð בקדשים באה הדם שזריקת והרי הדם; זריקת לאחר  – ÈÀÈÅ

בלבד. להחמיר  ì÷äìקלים íéLã÷ éLã÷a íéîã äNòî ,àöîðÄÀÈÇÂÅÈÄÀÈÀÅÈÈÄÀÈÅ
øéîçäì Blk íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe.לעיל שבארנו כמו – ÀÇÀÄÀÈÈÄÇÄËÀÇÀÄ

y c e w z a y
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פותח  והוא בהם, שמועלים והחלקים מעילתם זמן  הקדשים בכל  לפרט בא זה פרק
היונה בני  מן  או התורים מן הבא חטאת בקרבן היינו העוף, "zetqezבחטאת oiir)
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.äfä ©¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨ª¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî da ïéàå. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥¨§¦¨
·äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.ä÷ìîð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.ävî ©¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§§¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦¨

dîc–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,da ïéìòBîe,ïLcä úéáì àözL ãò. ¨¨©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥£¦¨©¤¥¥§¥©¤¤

a`.lqtil dxyked .serd z`hgìåáèá úìñôð à÷åãå .íéøåôë øñåçî åà íåé ìåáè äá òâð íà úìñôð àéäù ,äùåã÷ äá äôñåúð ä÷ìîðùî øîåìë
:ùãå÷ä úà ìñåô àåä êë äîåøúä úà ìñåô íåé ìåáèù íùëù ,íéøçà àîèì äàîèéî àì ìáà .íåé.lebt meyn dilr oiaiig dnc dfedìù äàæäã

:àîèå øúåð øåñéà åá ùé áåùå ,äîäáá íã ú÷éøæ åîë ïëì íãå÷ åá áùçùë ìåâô úòáå÷ äàæäã ,éà÷ äîäáã ä÷éøæ íå÷îá óåòä úàèç.dlirn da oi`e
:íéðäëì øúéä [äá] ùé äîã äæåäã ïåéëã

a.dnc dvin:åîã äöîðå áéúë óåòä úìåòáã .óåòä úàèçã äàæäå äîäáä ú÷éøæ íå÷îá éà÷ óåòä úìåòã éåöéî.oycd zial `vzy cräìåëã ïåéëã
áéúëãë ïùãä úîåøú äøôòî ìèðúå äìåë óøùúù ãò äá ïéìòåî íìåòì ,óåñáì øúéä úòù äá úéìå ìéìë('å àø÷éå):ùàä ìëàú øùà ïùãä úà íéøäå

`xephxa yexit

zepaxwl serd zepaxw `pzd micwd dnl my x`eany ,"l`xyi zx`tz"e "aeh mei
.(serd z`hga gzt dnle ,dnda

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úàhç נהנה ואפילו  בפה, – ÇÈÈÂÄÈÄÆËÀÈÈ
בחייה äøLëä(רש"י).ממנה ,ä÷ìîðהוכנה כלומר (רמב"ם ),– ÄÀÀÈËÀÀÈ

קדושה בה נתוספה מפרשים: íBé(רש"י),ויש  ìeáèa ìñtäì– ÀÄÈÅÄÀ
השמש, עליו  העריב לא ועדיין מטומאתו  שטבל טמא בה נגע שאם

נפסלת, היא íéøetkהרי øqçîáeשצריך מצורע או  זב כגון – ÄÀËÇÄÄ
הביא  שלא זמן וכל טבילתו , יום למחרת לכפרתו קרבנות להביא

לאחר העוף בחטאת נגע הוא ואם כיפורים", "מחוסר נקרא קרבנותיו
נפסלת, היא הרי שקיעת äðéláeמליקתה, עד  דמה הוזה לא אם – ÇÄÈ

תוספות),החמה פסולה.(עיין dîcהחטאת äfä,המזבח קיר על  – ËÈÈÈ
ìebt íeMî äéìò ïéáiç כגון פיגול , נעשתה החטאת שאם – ÇÈÄÈÆÈÄÄ

ממנה  האוכל זמנו, לאחר  מבשרה לאכול  המליקה בשעת הכהן שחשב
כרת, חייב זמנו תוך חייב øúBðאפילו הזמן, לאחר ממנה שהאוכל – È

נותר ,מ  משום àîèåשום חייב גופו , בטומאת ממנה שהאוכל – ÀÈÅ
הדם  זריקת במקום בעוף הדם הזאת שכן  בטומאה; קדשים אכילת

חייבים  הדם שמשנזרק לעיל שנינו בהמה שבקרבן  וכשם היא, בבהמה
חייבים  הדם משהוזה העוף בחטאת גם כך וטמא, נותר  פיגול , משום

וטמא; נותר פיגול, משום äìéòîעליה da ïéàå שהוזה שכיון  – ÀÅÈÀÄÈ
לכוהנים כולה הותרה ד).דמה ו, זבחים  (עיין

ב ה נ ש מ ר ו א ב

התורים  מן  הבא עולה בקרבן היינו  העוף, בעולת מעילה דיני לפרט באה משנתנו
ה). ו, זבחים (עיין  היונה בני מן  או

äLc÷äMî da ïéìòBî óBòä úìBò.בפה –äøLëä ,ä÷ìîð ÇÈÂÄÈÄÆËÀÈÈÄÀÀÈËÀÀÈ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì שבארנו כמו – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ

העוף. בחטאת dîcלעיל ävîהמזבח קיר על  ה ),– ו, זבחים  (עיין ÄÈÈÈ
àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç במשנה שבארנו כמו  – ÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

בבהמה  הדם זריקת במקום הוא העוף בעולת הדם שמיצוי הקודמת,

העוף, בחטאת הדם ïLcäוהזאת úéáì àözL ãò ,da ïéìòBîeÂÄÈÇÆÅÅÀÅÇÆÆ
לעולם  לכהנים, היתר  שעת בה ואין המזבח על קרבה שכולה שכיון –

ותינטל כולה, שתישרף עד כלומר הדשן, לבית שתצא עד  בה מועלים
שכתוב כמו  הדשן , תרומת ג):מאפרה ו, הדשן (ויקרא את "והרים

נעשתה  הדשן  תרומת מצוות שנתקיימה וכיון  האש", תאכל אשר
למחנה  מחוץ אל  הדשן  לבית היוצא באפר  מועלים אין  ושוב מצוותה,

ברטנורא). גרשום ; רבנו רש"י; בגמרא ; רב דעת מפרשים(לפי (לפיויש

בגמרא): יוחנן רבי oycdדעת zial `vzy cr הדשן את שיוציא עד  –

מאפרה  הנהנה אבל מצוותה, גמר  שזהו למחנה, מחוץ אל המזבח מן
מועלים  הדשן , תרומת נתרמה שכבר  אף המזבח, על עדיין כשהוא

ד).בו משנה להלן טוב " יום "תוספות ועיין ישראל "; dkld("תפארת  oke
ב-ג). ב, מעילה  הל ' רמב"ם  (עיין
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ע"י התלמיד הנעלה... שי', בו כותב אשר סובל הוא מענין השכחה.

הנה יהי' זהיר במקוה טהרה )טבילת עזרא(, ויאמר בכל יום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים 

יפריש איזה פרנק לצדקה,  וקודם תפלת שחרית בימות החול   - לימי החדש  - כפי שנחלק התהלים 

ויקבע שיעור לימוד בחלק התורה אשר בזהר הקדוש אמור עלי' שהיא נשמתא דאורייתא, ומזה מובן 

שמוסיף חיות גם בלימוד נגלה דתורה הנקראת שם גופא דאורייתא, וחיות הרי הוא סגולה לזכרון, 

וכמ"ש בתהלים )ל"א י"ג( נשכחתי כמת מלב וגו', ויעיין ג"כ בהלכות תלמדו תורה לרבנו הזקן פרק ב 

סוף סעיף יו"ד, והשי"ת יצליחו ללמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז דבריו:דף את מבארת שאמרהגמרא úBðzî',מה ézìa÷ àì'כוונתוék Ÿ¦©§¦©¨¦

déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøc ,àäלו שולחים -àì ,äàéNð éaî úBðzî ¨§©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥©¨¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäואף אלו, déìמתנות éðnæî äåä ékאצלם øîàלסעוד ,ìéæà äåä àì £¨¨¦¦£¨§©§¥¥Ÿ£¨¨¦¨©

,eäìוכיáéúëc ,äéçàc eëì àçéð àì(כז טו äéçé',(משלי úBðzî àðBN' ואם §Ÿ¦¨§§¤§¤¦§¦¥©¨¦§¤
כך. על הקפיד נחוניא רבי גם ולכן חיי. יתקצרו מתנות אקבל

זה: בענין נוסף déìמעשה éøcLî eåä ék àøéæ éaøמתנותàì ,äàéNð éaî ©¦¥¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäאך האמור, הטעם déìמן éðnæî äåä ékלסעוד,ìéæà וøîà לבאר £¨¨¦¦£¨§©§¥¥¨¦¨©

éaמעשהו, éøwééúîc éøewééúà שלהם הנאה וזו עמם, לסעוד בבואי הם מתכבדים - ¦§©¥§¦§©§¥¦
עבורי  מתנה .ואינה

נחוניא: רבי דברי את לבאר ממשיכה נחוניאהגמרא רבי שאמר ìòמה ézãîò àìå'§Ÿ¨©§¦©
,'éúBcîכפי åéúBcîכוונתו ìò øéáònä ìk ,àáø øîàc למדוד מדקדק שאינו ¦©§¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

כמידתם, åéòLtלמצעריו ìk epnî ïéøéáòî,פשעיו אחר מדקדקת הדין מידת ואין ©£¦¦¦¤¨§¨¨
ומ  מניחתם יח)øîàpL,סתלקת אלא ז òLt',(מיכה ìò øáBòå ïBò àNBð',ודורשים ¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ïBò àNBð éîì,עמו מדקדק òLtואינו ìò øáBòL éîì מדקדק שאינו חבירו של §¦¥¨§¦¤¥©¤©

עליו. עמו

ימיו: אריכות על שנשאל נוסף änaחכם ,äçø÷ ïa òLBäé éaø úà éaø ìàL̈©©¦¤©¦§ª©¤¨§¨©¤
Bì øîà .íéîé zëøàäוכי יהושע, éiçaרבי zö÷.זאת שואלני Bì,שאתה øîà ¤¡©§¨¨¦¨©©§¨§©©¨©

,éaøימיך אריכות ãBîììåטעם ,àéä äøBzאותהéøö éðà,C.לקיימה אוכל אני שאף ézìkzñðשיתכן àì éîiî ,Bì øîà ©¦¨¦§¦§£¦¨¦¨©¦¨©Ÿ¦§©©§¦
òLø íãà úeîc íìöa ìkzñäì íãàì øeñà ïðçBé éaø øîàc ,òLø íãà úeîãaøîàpL ליהורם , אמר שאלישע ¦§¨¨¨¨§¨©©¦¨¨¨§¨¨§¦§©¥§¤¤§¨¨¨¨¤¤¡©

יד) ג ב' éìà(מלכים èéaà íà àNBð éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt [éìeì] (àìåì)','jàøà íàå E לא שאלישע ומבואר ¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨
הרשע  יהורם בפני .הביט

הגמרא: øîà,מוסיפה øæòìà éaøרשע בפני úBäkהמביט åéðéò,נחלשת ראייתו כלומר א)øîàpL[-נחלשות] כז (בראשית ©¦¤§¨¨¨©¥¨¥¤¤¡©
,'úBàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék éäéå' הראות מחמת היתה עיניו שכהיית למדים, המיותרת 'מראות' דהיינו ומתיבת , ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§

.òLøä åNòa ìkzñàc íeMî¦§¦§©©§¥¨¨¨¨
הגמרא: déìכיåמקשה àîøb àä,עיניו שכהו éðéòaליצחק äl÷ èBéãä úìì÷ éäz ìà íìBòì ,÷çöé éaø øîàäå,E §¨©§¨¥§¨¨©©¦¦§¨§¨©§¦¦§©¤§©¨§¥¤

äøN úà ìl÷ Cìîéáà éøäL,עינים øîàpLבכהיית ,dòøæa íéi÷úðåאבימלך טז)בדברי כ úeñk(שם Cì àeä äpä' ¤£¥£¦¤¤¦¥¤¨¨§¦§©¥§©§¨¤¤¡©¦¥¨§
,'íéðéò úéiñk' àlà 'úeñk' éø÷z ìà ,'íéðéò.יצחק עיני כהו זו ומקללה רואה, שאינה עינים כסויית שתהא אותה שקילל ¥©¦©¦§¥§¤¨§¦©¥©¦

הגמרא: déìמתרצת àîøb àäå àä.לכך גרמו אבימלך קללת וגם עשיו בפני ההבטה גם - ¨§¨©§¨¥
אסורה: רשע בפני שהבטה נוסף øîà,מקור àáøזאת ה)שנאמרàëäî,למדים יח áBè',(משלי àì òLø éðt úàN' ודורשים ¨¨¨©¥¨¨§¥§¥¨¨Ÿ

טוב  דבר אינה רשע פני .שראיית

ימים: אריכות בענין קרחה בן יהושע לרבי רבי בין נוסף òLaBúøéètמעשה úקרחה בן יהושע רבי éðëøa.של ,[éaø] Bì øîà ¦§©§¦¨¨©©¦¨§¥¦
.éîé éöçì òébzL ïBöø éäé ,Bì øîà,רבי לו ימיךeäleëìeאמר לכל -àì.בכך מברכני אינך מדוע Bì,אגיע, øîà וכי ¨©§¦¨¤©¦©©£¦¨©§§Ÿ¨©

éøçà íéàaä,eòøé änäa E הדיוטות יהיו ימיהם וכל גדולתך בניך יטלו לא ימים תאריך ואם אתה, נשיא הרי .כלומר, ©¨¦©£¤§¥¨¦§
לעיל: שהוזכר רשע באדם הסתכלות בענין éìעוד éúéz ,øîà ãç ,éäéà øa ïîéðîe éäéà øa äeáà שכרי ישולם על - £¨©¦¦¦§¨¦©¦¦©¨©¥¥¦

éì éúéz ,øîà ãçå .éúeëa éìkzñà àìcעלéúek éãäa úeôzeL éãáò àìc. §Ÿ¦§©§¦§¦§©¨©¥¥¦§Ÿ£¨¦¨©£¥¦
ימיו: אריכות על שנשאל נוסף ézãt÷äחכם àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna ,àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¥¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦

éúéaאף CBúaézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå תורה, úBôpeènäבדברי úBàBáîaézëìä àìå , §¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦¦§©§¨§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøàלימודå òá÷ úðéL àì Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz אףéàøò úðéL àì ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

שם  éøéáç,המותרת úìwúa ézNN àìå חבירו תקלת מחמת ולא הנאתו מחמת ששמח éøéáçì,אף éúàø÷ àìå §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦
Búðéëça] (åúëéðça)[ לגנאי שמו כינוי -,dì éøîàåאף לחבירו קרא שלא [Búëéðçaשאמר (åúðéëça)[ בכינוי שמו כינוי - ©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨

במשפחתו  המקובל .גנאי

i"yx

êéøö éðà ãåîììÐlke` ile`
.miiwlêìî èôùåäé éðô àìåì

êéìà èéáà íà àùåð éðà äãåäé
êàøà íàåÐok xn` ryil`

.mxediläîäá êéøçà íéàáä
åòøéÐzeigl jl aeh oi` :dinza

elhi `l ok m`y ,ipenk miax mini
mde ,`iyp dz`e .jzlecba jipa

.zeheicd eidi mdini lkúøäøä
Ð.dxez ixacäøåú àìáÐ

.cinz ita dxeby izqxb
[åúëéðçá]Ðexiagl my epik m`

.i`pbl[åúðéëçá] äì éøîàåÐ
el `ae xceqny iepik eze` elit`
azk" enk .itec my ezgtynn
oihib zkqnc "dzkipge ezkipg

(a ,ft).



קפי dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז דבריו:דף את מבארת שאמרהגמרא úBðzî',מה ézìa÷ àì'כוונתוék Ÿ¦©§¦©¨¦

déì éøcLî eåä ék øæòìà éaøc ,àäלו שולחים -àì ,äàéNð éaî úBðzî ¨§©¦¤§¨¨¦£§©§¥¥©¨¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäואף אלו, déìמתנות éðnæî äåä ékאצלם øîàלסעוד ,ìéæà äåä àì £¨¨¦¦£¨§©§¥¥Ÿ£¨¨¦¨©

,eäìוכיáéúëc ,äéçàc eëì àçéð àì(כז טו äéçé',(משלי úBðzî àðBN' ואם §Ÿ¦¨§§¤§¤¦§¦¥©¨¦§¤
כך. על הקפיד נחוניא רבי גם ולכן חיי. יתקצרו מתנות אקבל

זה: בענין נוסף déìמעשה éøcLî eåä ék àøéæ éaøמתנותàì ,äàéNð éaî ©¦¥¨¦£§©§¥¥¦¥§¦¨Ÿ
ìé÷L äåäאך האמור, הטעם déìמן éðnæî äåä ékלסעוד,ìéæà וøîà לבאר £¨¨¦¦£¨§©§¥¥¨¦¨©

éaמעשהו, éøwééúîc éøewééúà שלהם הנאה וזו עמם, לסעוד בבואי הם מתכבדים - ¦§©¥§¦§©§¥¦
עבורי  מתנה .ואינה

נחוניא: רבי דברי את לבאר ממשיכה נחוניאהגמרא רבי שאמר ìòמה ézãîò àìå'§Ÿ¨©§¦©
,'éúBcîכפי åéúBcîכוונתו ìò øéáònä ìk ,àáø øîàc למדוד מדקדק שאינו ¦©§¨©¨¨¨©©£¦©¦¨

כמידתם, åéòLtלמצעריו ìk epnî ïéøéáòî,פשעיו אחר מדקדקת הדין מידת ואין ©£¦¦¦¤¨§¨¨
ומ  מניחתם יח)øîàpL,סתלקת אלא ז òLt',(מיכה ìò øáBòå ïBò àNBð',ודורשים ¤¤¡©¥¨§¥©¤©
ïBò àNBð éîì,עמו מדקדק òLtואינו ìò øáBòL éîì מדקדק שאינו חבירו של §¦¥¨§¦¤¥©¤©

עליו. עמו

ימיו: אריכות על שנשאל נוסף änaחכם ,äçø÷ ïa òLBäé éaø úà éaø ìàL̈©©¦¤©¦§ª©¤¨§¨©¤
Bì øîà .íéîé zëøàäוכי יהושע, éiçaרבי zö÷.זאת שואלני Bì,שאתה øîà ¤¡©§¨¨¦¨©©§¨§©©¨©

,éaøימיך אריכות ãBîììåטעם ,àéä äøBzאותהéøö éðà,C.לקיימה אוכל אני שאף ézìkzñðשיתכן àì éîiî ,Bì øîà ©¦¨¦§¦§£¦¨¦¨©¦¨©Ÿ¦§©©§¦
òLø íãà úeîc íìöa ìkzñäì íãàì øeñà ïðçBé éaø øîàc ,òLø íãà úeîãaøîàpL ליהורם , אמר שאלישע ¦§¨¨¨¨§¨©©¦¨¨¨§¨¨§¦§©¥§¤¤§¨¨¨¨¤¤¡©

יד) ג ב' éìà(מלכים èéaà íà àNBð éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt [éìeì] (àìåì)','jàøà íàå E לא שאלישע ומבואר ¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨
הרשע  יהורם בפני .הביט

הגמרא: øîà,מוסיפה øæòìà éaøרשע בפני úBäkהמביט åéðéò,נחלשת ראייתו כלומר א)øîàpL[-נחלשות] כז (בראשית ©¦¤§¨¨¨©¥¨¥¤¤¡©
,'úBàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék éäéå' הראות מחמת היתה עיניו שכהיית למדים, המיותרת 'מראות' דהיינו ומתיבת , ©§¦¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨¥§

.òLøä åNòa ìkzñàc íeMî¦§¦§©©§¥¨¨¨¨
הגמרא: déìכיåמקשה àîøb àä,עיניו שכהו éðéòaליצחק äl÷ èBéãä úìì÷ éäz ìà íìBòì ,÷çöé éaø øîàäå,E §¨©§¨¥§¨¨©©¦¦§¨§¨©§¦¦§©¤§©¨§¥¤

äøN úà ìl÷ Cìîéáà éøäL,עינים øîàpLבכהיית ,dòøæa íéi÷úðåאבימלך טז)בדברי כ úeñk(שם Cì àeä äpä' ¤£¥£¦¤¤¦¥¤¨¨§¦§©¥§©§¨¤¤¡©¦¥¨§
,'íéðéò úéiñk' àlà 'úeñk' éø÷z ìà ,'íéðéò.יצחק עיני כהו זו ומקללה רואה, שאינה עינים כסויית שתהא אותה שקילל ¥©¦©¦§¥§¤¨§¦©¥©¦

הגמרא: déìמתרצת àîøb àäå àä.לכך גרמו אבימלך קללת וגם עשיו בפני ההבטה גם - ¨§¨©§¨¥
אסורה: רשע בפני שהבטה נוסף øîà,מקור àáøזאת ה)שנאמרàëäî,למדים יח áBè',(משלי àì òLø éðt úàN' ודורשים ¨¨¨©¥¨¨§¥§¥¨¨Ÿ

טוב  דבר אינה רשע פני .שראיית

ימים: אריכות בענין קרחה בן יהושע לרבי רבי בין נוסף òLaBúøéètמעשה úקרחה בן יהושע רבי éðëøa.של ,[éaø] Bì øîà ¦§©§¦¨¨©©¦¨§¥¦
.éîé éöçì òébzL ïBöø éäé ,Bì øîà,רבי לו ימיךeäleëìeאמר לכל -àì.בכך מברכני אינך מדוע Bì,אגיע, øîà וכי ¨©§¦¨¤©¦©©£¦¨©§§Ÿ¨©

éøçà íéàaä,eòøé änäa E הדיוטות יהיו ימיהם וכל גדולתך בניך יטלו לא ימים תאריך ואם אתה, נשיא הרי .כלומר, ©¨¦©£¤§¥¨¦§
לעיל: שהוזכר רשע באדם הסתכלות בענין éìעוד éúéz ,øîà ãç ,éäéà øa ïîéðîe éäéà øa äeáà שכרי ישולם על - £¨©¦¦¦§¨¦©¦¦©¨©¥¥¦

éì éúéz ,øîà ãçå .éúeëa éìkzñà àìcעלéúek éãäa úeôzeL éãáò àìc. §Ÿ¦§©§¦§¦§©¨©¥¥¦§Ÿ£¨¦¨©£¥¦
ימיו: אריכות על שנשאל נוסף ézãt÷äחכם àì éîiî ,íäì øîà .íéîé zëøàä äna ,àøéæ éaø úà åéãéîìz eìàL̈£©§¦¨¤©¦¥¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦

éúéaאף CBúaézøäøä àìå ,épnî ìBãbL éî éðôa ézãòö àìå תורה, úBôpeènäבדברי úBàBáîaézëìä àìå , §¥¦§Ÿ¨©§¦¦§¥¦¤¨¦¤¦§Ÿ¦§©§¦¦§©§¨§Ÿ¨©§¦
àìa úBnà òaøàלימודå òá÷ úðéL àì Løãnä úéáa ézðLé àìå ,ïéléôz àìáe äøBz אףéàøò úðéL àì ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦§¥©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

שם  éøéáç,המותרת úìwúa ézNN àìå חבירו תקלת מחמת ולא הנאתו מחמת ששמח éøéáçì,אף éúàø÷ àìå §Ÿ©§¦§©¨©£¥¦§Ÿ¨¨¦©£¥¦
Búðéëça] (åúëéðça)[ לגנאי שמו כינוי -,dì éøîàåאף לחבירו קרא שלא [Búëéðçaשאמר (åúðéëça)[ בכינוי שמו כינוי - ©£¦¨§¨§¦¨©£¦¨

במשפחתו  המקובל .גנאי

i"yx

êéøö éðà ãåîììÐlke` ile`
.miiwlêìî èôùåäé éðô àìåì

êéìà èéáà íà àùåð éðà äãåäé
êàøà íàåÐok xn` ryil`

.mxediläîäá êéøçà íéàáä
åòøéÐzeigl jl aeh oi` :dinza

elhi `l ok m`y ,ipenk miax mini
mde ,`iyp dz`e .jzlecba jipa

.zeheicd eidi mdini lkúøäøä
Ð.dxez ixacäøåú àìáÐ

.cinz ita dxeby izqxb
[åúëéðçá]Ðexiagl my epik m`

.i`pbl[åúðéëçá] äì éøîàåÐ
el `ae xceqny iepik eze` elit`
azk" enk .itec my ezgtynn
oihib zkqnc "dzkipge ezkipg

(a ,ft).

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

dxyrn dlrnl s` aiig utg xiarndy ixd .zay zek`lnl
zeyxl cigid zeyxn d`ved `aiwr iax zrcly oeike ,migth
s` dilr aiigl eilr ,dk`ln `id miaxd zeyx jxc cigid

.migth dxyrn dlrnl exiardyk
åàì àlàzxacn `ziixad i`ce `l` ±÷øBæacigid zeyxn ¤¨¨§¥

xiarna `le ,epzpyna enk ,miaxd zeyx jxc cigid zeyxl
,eciaegken ,'dnvr miaxd zeyx'a `ziixad dxaicy dnn

wxefayäøNòî ähîìmigtháéiçîc àeäwxefa la` ,`aiwr iax §©¨¥£¨¨¦§©¥
äøNòî äìòîìmigth.áéiçî àìmeyn `aiwr iax ly enrh m`e §©§¨¥£¨¨Ÿ§©¥

,migth dxyrn dlrnl s` aiigl el yi ,hiyenn wxef micnly
`l`dpéî òîLminkge `aiwr iaxy ,o`kn gken ±äîk äèeì÷'a §©¦¨¦§¨§¨

éâéìt 'äçpeäLdhnl wxfy oeiky xaeq `aiwr iaxy ,[ewlgp±] ¤§¨§¦¦
dgpedk `id ixd ,miaxd zeyx xie`a dhlwpe migth dxyrn
dxyrn dlrnl wxef la` .xehte dgpedk dpi` minkgle ,aiige

hiyenn wxef micnl oi`e ,xeht lkd ixacl migthdwiqn .
,`xnbddpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨

:`pepnd ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdøæòìà éaøc àâéìôe§¦¨§©¦¤§¨¨
,xfrl` iax lr dfa wleg `pepnd ax ±áéiçî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨§©¥

àáé÷ò éaø äéäjxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` ¨¨©¦£¦¨
miaxd zeyxeléôàwxfy ote`aäøNòî äìòîì`edy ,migth £¦§©§¨¥£¨¨

.hiyenn wxef cneléðz÷c éàäåewlgpy `ziixad dxn`y dne ± §©§¨¨¥
a wxefa,dîöò íéaøä úeLøepi` ,migth dxyrn dhnl epiidc §¨©¦©§¨

`l`,ïðaøc ïçk EòéãBäìmixhet mdy cala ef `ly eprinydl §¦£Ÿ¨§©¨¨
,hiyenn wxef micnl oi`y itl migth dxyrn dlrnl wxfa
miaxd zeyx jxc utgd xary ote`a elit` mixhet md `l`
ink dhelw mixne` oi`y meyn ,migth dxyrn dhnl dnvr

.dgpedy
:xfrl` iax lr zwlegd drc d`ian `xnbdäi÷ìç áøc àâéìôe§¦¨§©¦§¦¨

éáBè øa,iaeh xa diwlg ax lr dfa wleg xfrl` iax ±áø øîàc ©¦§¨©©
,éáBè øa äi÷ìçjxc cigid zeyxl cigid zeyxn utg wxefd ¦§¦¨©¦

a utgd xar m` ,miaxd zeyxìL CBzäLzeyx rwxwl migth §Ÿ¨
l ,miaxd,áéiç ìkä éøácmicen ,gp `l utgdy s` df ote`ay ¦§¥©Ÿ©¨

m`e .oldl x`eanke ,gpedy enk `ed ixdy minkge `aiwr iax
utgd xaräøNòî äìòîìl ,miaxd zeyx rwxwn migthéøác §©§¨¥£¨¨¦§¥
,øeèt ìkäutgd xar m`e .hiyenn wxef micnl oi`y meyn ©Ÿ¨

ìLîäLmigthäøNò ãòå,migthàáé÷ò éaø ú÷Bìçîì eðàa ¦§Ÿ¨§©£¨¨¨§©£¤©¦£¦¨
,ïðaøåopaxle ,aiige 'dgpedy ink dhelw' mixne` `aiwr iaxly §©¨¨

.xehte 'dgpedy ink dhelw' mixne` oi`
:iaeh xa diwlg axk diepyd `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðz©§¨©¦¨¦

Yutg wxefd ,iaeh xa diwlg ax ixack `ziixaa ok epipy
miaxd zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxnìL CBúaäL §§Ÿ¨

,migth.áéiç ìkä éøácwxf m`eäøNòî äìòîì,migthBðéàxeq` ¦§¥©Ÿ©¨§©§¨¥£¨¨¥
úeáL íeMî àlàzeyxn lhlhl minkg exq`y ,[opaxc xeqi`-] ¤¨¦§

oi` m` elit`] xg` mc` ly cigid zeyxl cg` mc` ly cigid
cvn j` .zexvg iaexir eyr `l m` [odipia zxaer miaxd zeyx

.dxyrn dlrnl xeqi` oi` ,mdipia dwiqtn miaxd zeyxyåokl §
eéä íàd izyøzeî ,BlL úBéeLøligzkldfay ,efl efn wexfl d ¦¨§¤¨

wxefde .zexivg iaexir minkg ekixvd `lìMîäLmigthãòå ¦§Ÿ¨§©
äøNò,migth.ïéøèBt íéîëçå áéiçî àáé÷ò éaø £¨¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§¦

:lirl d`aedy `ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà`aed ± ¨©©
zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn wxefd ,`ziixaa lirl

,migth dxyrn dlrnl miaxdeéä íàd izy.øzeî ,BlL úBéeLø ¦¨§¤¨
:`xnbd dywnáøc déúáeéz éåäz àîéìdidzy xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¥§©

,axl `kxit o`knøîzéàc,yxcnd ziaa xn`py ±íéza éðL §¦§©§¥¨¦
øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écö éðLamya÷Bøæì øeñà ,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©¨¦§
.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfî`id mzwelgn i`cee ¦¤¨¤§¥¨©¨¦§¦¤¨¤

did `l mc` ipa ipy ly md m`y ,ely mizad ipyy ote`a

,dyw ok m`e .zexvg iaexir `la dfl dfn wexfl xizn l`eny
.ax ixack `le ,wexfl xzen ely mdipyay yxetn `ziixaay

:`xnbd zvxznàéääì àðîé÷Bà éî åàìåz` epcnrd `l m`d - §¨¦¦§¨§©¦
a l`enye ax ly zwelgndãç ézzîe ãç éìcéîc ïBâkote`a ± §§¦§¥©¦©¥©

eci z` on`l jixv jk jezne ,jenp cg` ziae deab cg` ziay
,deab mewnl jenp mewnn e` jenp mewnl deab mewnn wexfl

yeygl yi cexh `edy jezneééeúàì éúàå ìôð ïéðîéæcminrty ± §¦§¦¨©§¨¥§¨¥
zeyxn qipkn `vnpe ,enixdl `eaie miaxd zeyxl utgd leti
.df ote`a zial zian wexfl ax xq` okle ,cigid zeyxl miaxd
mixne` migth dylyn zegtay jkl xewnd z` zxxan `xnbd

:cealdì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîàmixne` yie ± ¨©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨
xn`yïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,àcñç áøì àðeðîä áøoipn ± ©©§¨§©¦§¨§¨¨¦§¨§¨©¨¨

,minkg exn`y df xac epcnlìMî úBçt ìkãeáìk äL,sipq-] ¨¨¦§Ÿ¨§¨
[edekix`de eilr etiqedy xvw xacéîclk ,xnelk ,[dnec `ed±] ¨¥

axwzd eli`k aygp xg` xacl migth dyly jeza `vnpd xac
zegt ddeab `idy miaxd zeyxa ziyeyab okle ,eil` xagzde

.miaxd zeyxl dliha migth dylyn,déì øîà`id `xaq ¨©¥
,miaxd zeyxk daeyg ziyeyabdyúeLøì dì øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨¨¦§

éðèéäøáe è÷ìîa è÷lézL íéaøäz` wilgdl miieyrd milk±] ¨©¦¤¦¨¥§©§¥§¨¦§¦
miaxd zeyx rwxw z` wilgdl xyt` i` ,xnelk ,[yxwd
zeyx jxc jky oeike ,iphidxe hwlna ewlged eli`k zeiyeyabn

.dil` zelha od ixd zeiyeyab da yiy miaxd
:`xnbd dywnéëä éàzeyx jxc `id jky ,mrhd edf m` ± ¦¨¦

da yiy ziyeyab s` ok m` ,miaxdìLäLmigthénð`di mb ± §Ÿ¨©¦
.da zeievn el`k zeiyeyab mby ,miaxd zeyxk dpiceúåcere ± §

,df mrh lr dywïðúc àädkeq zexyk iabl epipyy ef dpyn ± ¨¦§©
(.fh dkeq),äe dkeq dpeaìLîìL[cixen±]úBðôcezkeqäìòîìî ©§©§¥§¨¦§©§¨
,ähîìitlk `ae bxe`e jkqd lv` zevignd bex`l ligzdy §©¨

,rwxwl jenq gezt xie` gipde ,dhnïä íà[zeptcd-]ïî ïéäBáb ¦¥§¦¦
ìL õøàä,íéçôè äLezkeq.äìeñtmideab m` `weecy rnyn ¨¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨

,dleqt dylyàämideab m` la` ±ìMî úBçt,äøLk äLitl ¨¨¦§Ÿ¨§¥¨
cr enlype odilr sqep eli`k ,migth dyly jeza zeptcdyky
jiiy `l dfa `ld ,dywe ,'ceal' oicn `ed dxe`kle ,rwxwl
recne ,miaxd zeyxa dievn `idy ziyeyab iabl xn`py mrhd

.ceal ea mixne`
:dipyd `iyewd lr `xnbd zvxzníúä,dkeq iabl ,my ±eðééä ¨¨©§

àîòèdyly zedeab zeptca dpynd dlqty mrhd edf - ©£¨
,migthda ïéò÷Ba íééãbäL ävéçî dì àéåäc íeMî`idy ± ¦§¨§¨¨§¦¨¤©§¨¦§¦¨

la` ,dvign daeyg dpi`e ,da xearl mileki miicbdy dvign
mileki mpi` miicbd ,migth dylyn zegt zedeab zeptcdyk

.ceal oicn epi`e ,dxiyk dvign `id jkle xearl
:`xnbd dgecçpézm` dxiyk dkeqd recn ayiin df mrh ± ¦©

migth dylyn zegt xie` gipdähîìm` la` ,ux`l jenqa §©¨
migth dylyn zegt gipd,äìòîìmby zenewn dnka ep`vny §©§¨

epipyy dn oebk ,ceal mixne` df ote`a(:fh oiaexir)xyt`y
dylyn zegt mdipiae milag dyly ici lr zevign zeyrl

epipyy dn oke ,migth(.fi dkeq)zeptcdn jkqd z` wigxd m`y
dkeqd jkn zegtay rnyne ,dleqt dkeqd migth dyly

,dxykøîéîì àkéà éàîi`ce ceal oic my ixd ,z`f x`ap ji` ± ©¦¨§¥©
meyn `ed xziddy xnel jiiy `le ,miizpiay xie`d z` milyn
lk m` ,`iyewd zxfeg ok m`e .xearl mileki mpi` miicbdy
hwlizy miaxd zeyx jxc oi`y] `xaqn `ed ceal oic xewn

.mipte` x`ya ceal xnel xewnd oipn ,['eke
:`xnbd dwiqnàlày oicdìMî úBçt ìkäLmigthéîc ãeáìk± ¤¨¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¥
,xaegnk aeygdì éøéîb àúëìä.ipiqn dynl dkld edeplaiw ± ¦§§¨§¦¦¨

zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn wxefa zwqer epzpyn
miaxd zeyxn wxfy ,jetd ote`a dzr dpc `xnbd .miaxd
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zay(oey`x meil)

mipy efg` m` mle`äìéác ìL ìebéòa'lebir' enyy ilk - §¦¤§¥¨
,dpiab oirk lebir zeyrpe cgi zewacpd zeax mip`z ea miqxecy

,'dliac' ze`xwpeeàéöBäåeze`,íéaøä úeLøìefg`y e`äøBwa §¦¦§¨©¦©¨
eàéöBäådze`,íéaøä úeLøìoi`e ,micake milecb ze`yn mdy §¦¦§¨©¦

,m`ivedl leki cg` mc`íà ,øîBà äãeäé éaøok`ãçà ìBëé àì ©¦§¨¥¦Ÿ¨¤¨
BàéöBäì,ecal,åàì íàå ,ïéáéiç ,íéðL eäeàéöBäåcia gk yi `l` §¦§¦§©¦©¨¦§¦¨

,mipy ede`ivede ,ecal e`ivedl cg` mc`.ïéøeèteïBòîL éaø §¦©¦¦§
,íéøeèt ,íéðL eäeàéöBäå BàéöBäì ãçà ìBëé àlL ét ìò óà ,øîBà¥©©¦¤Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦§¦

yøîàð Cëì(fk c `xwie),,'dúNòa'wxyáéiç dàNòL ãéçé,z`hg §¨¤¡©©£Ÿ¨¨¦¤£¨¨©¨
la`.ïéøeèt ,äeàNòL íéðL§©¦¤£¨¨§¦

:`xnbd zxxan .dfa mi`pzd zwelgn xe`iaéâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¦
ewlgp :`xnbd daiyn .df oipra mi`pzdàø÷ éàäalk zyxca - §©§¨

xkfpd weqtd(my)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð íàå'§¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤
dúNòa.'dpiUrz `l xW` 'd zFvOn zg`àúìz ,øáñ ïBòîL éaø ©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨©¦¦§¨©§¨¨

éáéúk éèeòéî`ed cg` herin ,weqta miaezk miherin dyly - ¦¥§¦¦
,'àèçz Lôð'ozip ,'zeytp' `le 'ytp' xn`py dnny ,xnelk ¤¤¤¡¨

herinde ,mizy `le `hg eze`a `hgz zg` ytp wxy yexcl
`ed ipyd,'àèçz úçà','`hgz ytp m`e' xnel weqtl didy ©©¤¡¨

`le d`hg zg` ytp m` `weec hrnl zxzein 'zg`' zaize
`ed iyilyd herinde ,mizy,'àèçz dúBNòa'dxezd dtiqedy ©£¨¤¡¨

mr `le ,`hgd lk z` dcal dzyr zg` ytpy cnll 'dzeyra'
,mipte` dyly mihrnn el` miherin dylye .ztqep ytpãç©

éèeòîìyxl zeyxn mipy e`ived m` hrnl `a oey`xd -ze §©¥
y ote`aø÷Bò äæef zeyxnçépî äæåmdipyy ,zxg` zeyxa ¤¥§¤©¦©
,mixehtéèeòîì ãçåcgi eyry mipy hrnl `a ipyd herinde - §©§©¥
y dxiarìBëé äæecal dzeyrlìBëé äæåmdipyy ,ecal dzeyrl ¤¨§¤¨

,dxiard lk z` dyr mdn cg` lky s` ,mixehtéèeòîì ãçå- §©§©¥
y dxiar cgi eyry mipy hrnl `a iyilyd herindeBðéà äæ¤¥

ìBëéecal dzeyrlìBëé Bðéà äæå,mixeht md mby ,ecal dzeyrl ¨§¤¥¨
.mc` ipa ipya dzeyrl jxcd df ote`ay s`

äãeäé éaøåcg` lkyk aiige leki mdn cg` lkyk wx xhty §©¦§¨
yxc ,leki epi` mdnãçoey`xd herind z` -ø÷Bò äæ éèeòîì ©§©¥¤¥

ãçå ,çépî äæåipyd herinde -ãçå ,ìBëé äæå ìBëé äæ éèeòîì- §¤©¦©§©§©¥¤¨§¤¨§©
iyilyd herind z`edàNòL ãéçé éèeòîìdxiarlúéa úàøBäa §©¥¨¦¤£¨¨§¨©¥

ïéc,z`hga aiignd dxez xeqi` xizdl exede oic zia erh m` - ¦
xeht cigi eze`y ,erhy rcepe ,mz`xed it lr cigi dyre
zrcl dze` dyera xaecny rnyn 'dzeyra'y meyn ,z`hgn
z`hgn xehty oic zia z`xeda eziiyr dlezd hrnle ,envr

xizdl oic zia exedy oeik xzeny xaqy ,`ed qep`y meyn.éaøå§©¦
ïBòîL,xeht oic zia z`xed it lr dyry cigiy hrnl yxc `l ¦§

y xaqy oeik.áéiç ïéc úéa úàøBäa dàNòL ãéçï¦¤£¨¨§¨©¥¦©¨
øéàî éaøåoi`y xaq ,dxiar cgi eyry mipy llk xht `ly §©¦¥¦

oky ,miherin dyly exn`p weqtay xneláéúk éîxn`p ike - ¦§¦
weqta,'àèçz dúBNòa àèçz úçà àèçz Lôð'xn`p `l ixde ¤¤¤¡¨©©¤¡¨©£¨¤¡¨

herin `ed 'zg` ytp'e ,'DzUrA 'ebe `hgY zg` Wtp m`e' `l`§¦¤¤©©¤¡¨©£Ÿ¨
`linne ,xnel aezkd jxc jky ,cg`éáéúk éèeòî éøúipy - §¥¦¥§¦¦

,'dzeyra'e 'zg` ytp' ,o`k exn`p cala miherinéèeòîì ãç- ©§©¥
hrnn oey`xd herindéèeòîì ãçå ,çépî äæå ø÷Bò äæherinde - ¤¥§¤©¦©§©§©¥

hrnn ipyd.ïéc úéa úàøBäa dàNòL ãéçé̈¦¤£¨¨§¨©¥¦
lirl dxen`d drenyay ,iyilyd oica oecl zxaer `xnbd(:av),

:de`yry mipy iabløî øîàmipy m`y ,`ibeqa lirl `aed - ¨©©
y xac miaxd zeyxl cigid zeyxn zaya e`ivedäæmdn cg` - ¤

ìBëé,ecal e`ivedläæåipyde -ìBëé Bðéàl ,ecal e`ivedléøác ¨§¤¥¨¦§¥
áéiç ìkä.mdn cg` ©Ÿ©¨

:`xnbd zl`eyáéiçéî eäéépî éädaiyn .aiig mipyd oian in - ¥¦©§¦©©
:`xnbdìBëiL äæ ,àcñç áø øîàoeik ,aiig ecal e`ivedl ¨©©¦§¨¤¤¨

,dk`lnd lk dzyrp egeknyéàcy ,xn`z m`y -ìBëé BðéàL äæ §¦¤¤¥¨
,dyw ,aiigãéáò à÷ éàîdzyrp `l ixd ,dyr dn ike - ©¨¨¦

.lekiy df gkn `l` ,llk egekn dk`lnd
:ef daeyza minkgd epcàðeðîä áø déì øîàyi i`ce ,`cqg axl ¨©¥©©§¨

,leki epi`y z` mb aiigl daiqdéãäa òéiñî à÷c`ed ixdy - §¨§©¥©©£¥

.exhet dz` recne ,dk`lnd ziiyra lekiy dfl riiqndéì øîà̈©¥
wxy df ,`cqg axòéiñî,ecal dzeyrl leki oi`e ,dk`lna §©¥©

,egeka ziyrp dpi` `linneLnî Ba ïéàaygp edyrn oi` - ¥©¨
.dk`lnd ziiyr meyn eaiigl

:ynn ea oi` riiqny `cqg ax ixacl di`xdéîMî ãéáæ áø øîà̈©©§¦¦§¥
àðéðz énð ïðà óà ,àáøcoipra ynn ea oi` riiqny epipy ep` s` - §¨¨©£©©¦§¦¨

dpyna xn`py ,afd qxcn z`neh"t miaf)(f"n c,äéäafdìò áLBé ¨¨¥©
úBilè òaøàå ,ähnä éab[zezilh-]úçzrax`,ähnä éìâøaygp ©¥©¦¨§©§©©¦©©©§¥©¦¨

oleke ,odn zg` lk lr jnqpyúBàîè,qxcnL éðtîdhinddðéà §¥¦§¥¤¥¨
ìL ìò ãBîòì äìBëéLlky `vnpe ,rax` lr `l` cala milbx §¨©£©¨Ÿ

qxcn `linne ,dcal dhind z` `yil dleki dpi` dilbxn zg`
.olek lr afd,øäèî ïBòîL éaøålky ote`a mby xaqy meyn §©¦¦§§©¥

wx aygp cg` lk ,ecal xacd zeyrl leki epi` mdn cg`
m`e .eilr qxec afd oi`e ,riiqnäéäafd,äîäa éab ìò áëBø ¨¨¥©©¥§¥¨

úBilè òaøàå[zezilh-]úçzrax`,äîäaä éìâøminkgl s` §©§©©¦©©©§¥©§¥¨
ãBîòì äìBëiL éðtî ,úBøBäès`ìL ìòLwx `le ,cala milbx §¦§¥¤§¨©£©¨Ÿ

lk mipc okle ,lbxe lbx lk lr dzcinr oi`y `vnpe ,rax` lr
giken .dizgzy zilhd mixdhne afd qxcn dpi` eli`k lbx

,`axéànàå,zexedh od recn -éããä éãäa òéiñî÷ àämb ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥
dl zriiqn ,dndad zkildl zkxvp dpi`y ziriaxd lbxd

,afd z`yepk zpecip dpi` recne ,dzkildaïðéøîàc íeMî åàì- ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`y meyn df oi` m`d.Lnî Ba ïéà òéiñn§©¥©¥©¨
:di`xd z` zegcl dvex `xnbd,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà̈©©§¨¦¦§©§¨

àîéà íìBòì[xne`-],Cìyàëä éðàLå ,Lnî Ba Lé òéiñnlbxe - §¨¥¨¨§©¥©¤©¨§¨¦¨¨
,riiqn lkn dpey dndadéøîâì dì äø÷òcdndad jxcy - §¨§¨¨§©§¥

dilbx yly lr cenrle ,ixnbl dilbxn zg` dzkilda xewrl
zriiqn dpi`y oeike ,llk ziriaxd on reiq `la zexg`d
zaygp milbxd on zg` lke ,zriiqnk zpecip dpi` zeriawa

.dizgzy zilhd xdhl yie ,ziriaxk
qxcn ly dpynd on dgkedd z` zegcl oi`y dgiken `xnbd
zxwrp lbx lky aygp m` ixd :`xnbd dywn .dndad ilbx
zexg`dy zezilhd z` `nhl yi ,zexg`l zriiqn dpi`e ixnbl

,odilr eciakdàä äø÷ò ïéðîéæå àä äø÷ò ïéðîéæc ïåékå- §¥¨§¦§¦¨§¨¨§¦§¦¨§¨¨
lr wtq yi ixd ,ef lbx minrte ef lbx zxwer dndad minrtly
ok m` ,zezilhd lr eciakdy milbxd ylyn `id `ny lbx lk

éåäéìmilbxd zgzy zezilhdn zg` lk oic didi -koicáæ ¤¡¥§¨
Ctäúnä,eqxcn wtq z` `nhny ,miakyn dnk lrïðz àì éî ©¦§©¥¦Ÿ§©

dpyna epipy `l ike -(c"n c"t my),äMîç ìò ìèeî äéäL áæ̈¤¨¨¨©£¦¨
úBàcðet Lîç ìò Bà ïéìñôñzern zxinyl mikex` miqik - ©§¨¦©¨¥§¨

lhen did eteb jxe`y ote`a ,df cva df mipezpd,ïkøBàìoebk §§¨
mlek ,eirn lr e` [eab lr-] ocwxt akeyy,íéàîèafdy oeik §¥¦

,cg` qik e` lqtq lr akeyy mrt lka qxcn meyn m`nhn
df lr minrt ,mlek lr akyy mileze ,afd z` elek `yp ixdy

lhen afd jxe` did m` mpn` .df lr minrte,ïaçøìmd ixd §¨§¨
,ïéøBäèz` `l` ,afd aex z` `yp `l mdn cg` lky iptn §¦

ozepe xr `ed ixdy ,mkxe`l magxn jtdzpy yyg oi`e ,eherin
m` mpn` .jkl ezrcïLézligza lhen didy s` ,mdilr ¨©

o`k yi ,magxl dteqae ezaiky÷ôñdid `nyïäéìò Ctäúî ¨¥¦§©¥£¥¤
jtdzp `ny xnel yi zg` lk lre ,mkxe`l magxn ezpiy jeza

olek okle ,dilrïéàîèmilez qxcn wtqay x`eane .wtqn §¥¦
ilbxa ,`zxwqicn dcedi ax ixacl ,ok m`e ,mi`nhne `xnegl
,llk zriiqn dpi`y dxewrd lbxd z` miaiygny ,dndad
lk z` dpynd d`nih `l recn ,ocal ze`yep zexg`d ylyde

.wtqn odizgzy zezilhdåàì àlàilbxn zg` lk mipc i`ce - ¤¨¨
zezilhd z` dpynd dxdihe ,dzkildl zriiqnk wx dndad

ïðéøîàc íeMîy [mixne` ep`y-]ñn,Lnî Ba ïéà òéiitke ¦§¨§¦©§©¥©¥©¨
.epgkedy

riiqny `cqg ax ixacl ,`ax mya zxg` di`x `ian itt ax
:ynn ea oi`àðéðz énð ïðà óà ,àáøc déîMî éôt áø øîàs` - ¨©©¨¦¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

,afd qxcn z`neh oipra xg` oica jk epipy ep`
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ripvnd` cenr bv sc ± ixiyr wxtzay
lEBirdxFweF`ivFdl lFki cg` oi`e ,od milFcB:åàì íàå.F`ivFdl cg` lFkIW: ¦§¨§¦¥§¥¤¨¨§¦§¦¨¤¨¤¨§¦

àèçz Lôð.zFWtp `le Wtp rnWn:ø÷Bò äæ éèBòîì ãç.miAxd zEWxn:äæå ¤¤¡¡¨©§©¤¤§Ÿ§¨©§©¥¤¥¥§¨©¦§¤
çépî.`Ed i`dC `xAYqn ,hErin cg `N` aizM `lC dOM lkC .cigId zEWxA ©¦©¦§©¨¦§¨©¨§¨§¦¤¨©¦¦§©§¨§©

EdNEkA riIqnC cg `Mile ,`BlR i`de `BlR ciarw i`dC ,hrnnC:ãçå.`xEYi ¦§©¥§©¨¨¥©§¨§©©§¨§¥¨©¦§©¥©§§§©¦¨
i`dC ,iccd iM icarC iR lr s` ihFrnl§©¥©©¦§¨§¦¦£¨¥§©
lFki df ,EdinE .DNEM ciar i`de DNEM ciar̈¥¨§©¨¥¨¦¤¨

,hirnnC `Ed - lFki dfeDigxF` e`lC §¤¨¦§©¥§¨§¥
ixzA Dcarnl:ãçå.df EY ihFrnl `xEYi §¤¡§¨¦§¥§©¦¨§©¥¤

aB lr s`C ,lFki Fpi` dfe lFki Fpi ¥̀¨§¤¥¨§©©©
Edpihrn - ixzA carinl EdiigxF`C:ãéçé §§©§§¤¡©¦§¥©£¦§¨¦

ã"á úàøBäa äNòL.algW c"a ExFd ¤¨¨§¨©¤¥¤
qEp`C ,mdiR lr dUre cigId Klde ,xYEn¨§¨©©¨¦§¨¨©¦¤§¨
:zFixFdA xn`C ,Dinrhl oFrnW iAxe .`Ed§©¦¦§§©§¥§¨©§¨

aiIg - c"a z`xFdA dUrW cigi:éøz ¨¦¤¨¨§¨©©¨§¥
éáéúk éèeòéî.,`Ed `hErin cg "zg` Wtp" ¦¥§¦¦¤¤©©©¦¨

DigxF`C`xwCirYWi`likd:ìBëiL äæ. §§¥¦§¨§¦§¨¥¨¦¤¤¨
DNEkl Dcar Edi`C:Lnî Ba ïéà.Fpi`W in §¦¨§¨§¨¥©¨¦¤¥

`A m`e ,xaCA riIqn`N`FzFUrlFpi` FCal ¤¨§©¥©©¨¨§¦¨©£§©¥
lFki-`le ,icin aiWg `le ,WOn FA oi` ¨¥©¨§¨£¦¦¥§¨

Kci` xhtin:àðéðz éîð ïðà óà.oi` riIqnC ¦§©¦¨©£©©¦¨¥¨¦§©¥©¥
WOn FA:äéä.dHn iABlraWFi af:ãå'úBilè. ©¨¨¨¨¥©©¥¦¨§©¦
zFziNh:â ìò ãBîòì äìBëé dðéàL'.dfC oeiM ©¦¤¥¨§¨©£©¥¨§¤

lFki Fpi` dfe lFki Fpi`-iNEM cg`e cg` lM ¥¨§¤¥¨¨¤¨§¤¨¥
`UPIW opirA aGd qxcn iAbe .ciar dUrn©£¤¨¥§©¥¦§©©¨¨¥©¤¦¨¥
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àúìúiaizk iherin.`edy meyn ± jpdn ith `ziixaa "dzeyra" hwpc `de

'xc dizlina hwp i`n`c i"x rci `le .ibilt `dae ,weqtay oexg` herin

`pyil hwp `le ,'ek aiig d`yry cigi oernydyerd `le dlek z` dyerd" lirlc

dfe .leki epi` df 'it` ith rnyn oixeht de`yry mipy"c `pyil `nye ."dzvwn z`

leki epi`:ãçgipn dfe xwer df ihernl.

exiag `ae ,zg` ze` azk dfe

`l` .`xw jixhvi` `l ± dipy ze` azke

citwc `ed '`ved`e dqpkd` :`"dc .d`ved`

dgpd `la 'it` aiigile ,`pngx:â"ä:iaxe

jixv `l c"a z`xeda d`yry cigi oerny

d`yry cigi xn`c ,dinrhl y"x :b"le .`xw

opz `dc .qxhpewa yxitck ,aiig c"a z`xeda

zeixedc w"ta `icda).b 'c:(lr dyre jld

oerny 'x 'ek `l oia ozxtk e`iad oia ,odit

`ed qep` ± c"aa dlez :`nrh yxtne .xhet:

øîàleki epi` dfe leki df xn.:i"xl d`xp

gk lra 'it` epiid ± "leki epi`" i`dc

ika df oipra dxewd `yep `edy `l` ,daxd

leki did `l ± xg` `lnl`y `peeb i`d

oipra dytez e` ,rav`a oebk ,ecal d`yepl

,egkl epl dnc .ecal d`yepl leki epi`y df

d`yepl leki epi` `din `zydc oeik:éä
aiigin ediipin.xeht `diy xninl ira `l

df oi`c ± leki epi`y aiigile lekiy eze`

epi`y elit` inp aiigzilc xn`w `l` .`xaq

epi` df :lirl ixn`c n"xe dcedi 'xl enk ,leki

aiig ± leki epi` dfe leki:

øîàinp op` s` `axc dinyn ciaf ax

`pipz..ynn ea oi` riiqnc :yexit

riiqnc ciaf axl dil zi` `kdc :i"xl dyw

dviac a"tae jenqa iy` ax oke ,ynn ea oi`

).ak sc(ieb ci lr `pir lgk xnin` :opixn`

ax xn`e .'ek jizrc i`n :iy` ax l"` .zaya

.dyere iebl xne` dpkq ea oi`y dleg :`pdk

`ki` :l"` !gzte uinr `wc dicda riiqn `d

ea oi` riiqn :dil ipye ,jzeek i`wc ciaf ax

ea yic mixaeq iq` axe ciaf axc rnyn .ynn

ynn ea oi` `kd xn`c `dc xnel oi`e !ynn

,z`hg aeig ea oi`c `l` ,ixnbl xhtiy `l ±

rnyn ,dxyk ezcearc iy` ax iziin `dc

,inp zay oiprl k"` !`kil opaxc `leqt 'it`c

iy` axl ,edine ?opaxc `xeqi` ea yiy olpn

.dxaq ± xnin`n drnyc xzac :xninl `ki`

xn`w diteb edi`c ,dyw ciaf axl `l`

daxd did xnin`e .ynn ea oi`c `axc dinyn

ecinlz didy `tt ax xg` 'it`e ,`ax xg`

ax drny xnin`c dyrn xza `nye .`ax ly

cere .envr `axn `le ,`axc dinyn ciaf

,dicda riiqn `w `de :mzd jixt ikdc :i"xe`

ynn ea oi` riiqnc b"r`e .gzte uinr `wc

meyn exq`c xninl ol zi` `d ± `nlra

df oiprl elit` ynn ea oi`c :ipyne !oipnnq zwigy:ù"øåxdhn.y"xc :qxhpewa 'it

ilbc mzd ip`yc :`"ayxl d`xp [epi`e] .leki epi` dfe leki epi` df xhtc ,dinrhl

lk lr `yip afd aex didiy irac meyn `nrhc :d`xpe .xehtl `xw `ki`c ,`pngx

c"t miaf zkqna rnyn oke .cg`)d dpyn,(ayene akyne mipf`n ska afd :opzc

`l` oi`yk :'it .oi`nh cigia :xne` y"x .oi`nh ± od erxk ,oixedh ± afd rxk ,ecbpk

exna .cg` ayen e` cg` akyneaex `yep `"k oi`y ,oixedh ± oia:äéäb"r akex

dnda.dn `nhe 'b lr zcnere '`d lbx zxwer dry lk zkldna i`c ixii` zcnera

mizy lr cenrl dleki dpi`y odizgzy:éðôî'b lr cenrl dlekiy.oileki mixg` 'bde leki epi` lbx lk l"de:ïåéëåjtdznd afk iedil `d oipnife `d dxwr oipnifc.

`nh x"dxa elit`e:ïëøåàìoi`nh.eaex oi`y ± oixedh oagexl .df lr minrte df lr minrt ,eilr eaex `yep cg` lkc xninl `ki`c meyn oi`nhc :'ite .qxhpewd qixb ok

oi`y riiqn cg` lk l"dc meyn ± zexedhc `nrhe ,opaxk elit` `iz`c xninl ivnc :xne` i"xe .eilr `yip afd aex `diy irac ,y"xk `iz` df itle .odn cg` lk lr `yip

oi`nh i`n` `nrh da yxtnc ,`tiqn jxtinl dil `gip `l` ,`witqn okxe`l oi`nhnc jxtinl ivn ded `yix jdne .ynn ea:
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úðòùîùeici lr qeqd.c"t miaf 'qna dl opz ikd)f dpyn:(iab lr akex did

cenrl dlekiy iptn ,zexedh ± dnda ilbx z`z zeilh rax`e ,dnda

.d`nh ± lbxe ci zgz ,milbx izy zgz ,mici izy zgz zg` zilh dzid .yly lr

la` ,`yix` `l` bilt `l iqei iaxc :i"xl d`xpe .'ek eicia `nhn qeqd :xne` iqei iax

`l ± d`nh milbx izy zgz ipzwc `tiq`

xac ± eici lr qeqd zprync ab lr s`c .bilt

leki did `l eilbx izy `lac `ed heyt

`iadl itt ax d`x dn :i"xl dyw .cenrl

opaxc ediizlinn ,`yixn iziin `le ,`tiqn

`yixnc meync :i"x xne`e ?lirl izii`ck

`kd ip`y :lirl xninl irack ,iiegcl `ki`

igcinl `kil iqei 'x` la` .ixnbl dxwrc

qeqd `nhi `l k"`c ± dxwrc meyn dinrhc

edl dxwrc inp `hiytc ,eicia elit`:ìåëéå
m`e dxyk ezcear zg` elbx lr cenrl

dleqt e`l.epina oinc hytinl `kil `kdn

epi`ya oine .dtvxd oinn `ed oa`c ± uleg

`ed `irae .dtvxd oinn epi` ilkc ± uveg epin

"el e`ived" 'ta).gp sc `nei(jeza aiq gipda

lhan aiq i`cec ,mcd z` ea laiwe wxfnd

oa`c ,dil lhan `l oa`e ilk la` .dil

my mikledd da milwzp:

øîàxi`n iax leki dfe leki df xn

'ek edl `irai` aiign.:g"xl dniz

ivne ?xi`n iaxc `ail` dl ira i`n`c

`ail` leki epi` dfe leki epi` dfa irainl

ef `qxibc d`xpe !dizeek 'ipzn `niiwc ,i"xc

epi` dfe leki epi` df xn xn` :'iqxbe ,zerh

,df meyn mixtqd wegnl oi`c :i"x xne`e .leki

oi`c meyn ± 'ek leki epi` df hwp `lc `dc

.'` lkl xeriy ea `di `ly leki oi`a zelibx

dfl xeriy irac o`nc :i"xl dyw g"x 'ib lre

iziinc 'ipzn dil riny `l in eh` ± dfle

?oiaiig mipy elrpe lerpl cg` leki `l jenqa

± leki dfe leki dfa ibiltc mixtqd 'xibl la`

xeriyc edlek ecen leki oi`ac xninl `ki`

qpkpy iavn `zriiq iziinc o`ne ,olekl cg`

oileki mdipy oia wlgl el d`xp oi` ± zial

o`nc xninl `ki` `"x 'ibl ,edine .oileki oi`l

e`l qpkpy iavc xn`i ± cg` lkl xeriy irac

mipy xnelk `l` ,cg` `wec:

éàîàå'ek dgiah xeriy irail.la`

,jxtinl ivn `l `yixc eapbn

lka bdep ltk inelyzc ,xeriy ira `l mzdc

`edy lkae xac:

àîìéãdfl dtn bex`l ick dia zi`c

'ek.± `nlrc dpw hwp `lc `de

izy bex`l zelibx oi`c b"r`c opirny`l

dtn bex`l xeriy yi m` ,cg` dpwa zetn

aiig ± dfle dfl:àìà'xe oiaiig `ni`

xhet oerny.leki epi` df l"dc ,cak dpwae

leki epi` dfe:ââùùlr cifde oilke`d lr

ilkd.'itk ,dliwq epiid ± ilkd lr aiige

`ziixa inwe`l el dyw l`eny epiaxe .i"yx

.z`hg aeiga ixii` `zkec lkac ,dliwq aeiga

fde ,milkd lr bbyy oebk :`qxibd dibdelr ci

`l oilke`a `kilc ± ea exzd `le .oilke`d

cifdy oeik ,`ed ezricin ay `lc ,ea bbyy ipyd lr z`hg aiig epi` cg`a cifdykc :m"ayx 'it `le qxhpewd 'it `l i"xl d`xp oi`e .z`hg aiig ilkd lre .z`hg `le dliwq

.oilke`d lr ea exzdy oebk ,oilke`d lr dliwq aiig ± ilka xeriyk oilke` `ivend :`ziixac t"de .dliwq oiprl lkd ixii` ± ilka cifda iwenc `zydc d`xpe .odn cg`a

mizy aiigc rnyn ,ipzw ilkd lr s` `de :jixte .ilk meyn ea exzd m` s` dliwq aiig ± ilkl jixv did m`e .ilk meyn ea exzd m` ± ilkd lr xehte:
`zbeltae
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ìò øBîçä ,åéãé ìò ànèî ñeqä :øîBà éñBé éaø©¦¥¥©§©¥©¨¨©£©
.åéìâø ìò øBîçå ,åéãé ìò ñeqä úðòLnL .åéìâø©§¨¤¦§¤¤©©¨¨©£©©§¨
ïðéøîàc íeMî åàì !éããä éãäa òéiñî à÷ àä ?éànàå§©©¨¨§©©©£¥£¨¥¨¦§¨§¦©
éîð ïðà óà :éLà áø øîà ?"Lnî Ba ïéà òéiñî"§©¥©¥©¨¨©©©¦©£©©¦
Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâø :øîBà øæòéìà 'ø ,àðéðz̈¥¨©¡¦¤¤¥©§©©©©§¦§©§
ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø ,ätöøä ìò úçà©©©¨¦§¨©§©©©¨¤¤§©§©©©
ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìk ,ïéàBø ;ätöøä̈¦§¨¦Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤

úçà Bìâø ìò ãBîòì ìBëéYíàå ,äøLk BúãBáò ¨©£©©§©©£¨§¥¨§¦
åàìYéãäa òéiñî à÷ àä ?éànàå .äìeñt BúãBáò ¨£¨§¨§©©¨¨§©©©£¥

?"Lnî Ba ïéà òéiñî" ïðéøîàc íeMî åàì !éããä£¨¥¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨
,àðéðz éîð ïðà óà :àðéáø øîàìàîNe ïéîéa ìaé÷ £©¨¦¨©£©©¦¨¥¨¦¥§¨¦§Ÿ

BzòéiñîYòéiñî à÷ àä ?éànàå .äøLk BúãBáò §©©§£¨§¥¨§©©¨¨§©©
?Lnî Ba ïéà òéiñî ïðéøîàc íeMî åàì !éããä éãäa©£¥£¨¥¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨

.î"ùìBëé äæå ìBëé äæ :øî øîàYàéòaéà .áéiçî î"ø ¨©¨¤¨§¤¨§©¥¦©£¨
øeòéL :àîìéc Bà ,äæì øeòéLå äæì øeòéL ïðéòa :eäì§¨¥©¦¨¤§¦¨¤¦§¨¦
øeòéL :øîà ãç ;àðeðîä áøå àcñç áø ?íleëì ãçà¤¨§¨©¦§¨§©©§¨©¨©¦
øîà .ïleëì ãçà øeòéL :øîà ãçå ,äæì øeòéLå äæì̈¤§¦¨¤§©¨©¦¤¨§¨¨©
áLBé äéä ,àðéðz éîð ïðà óà :àáøc déîMî àtt áø©©¨¦§¥§¨¨©£©©¦¨¥¨¨¨¥
ähnä éìâø òaøà úçz úBilè òaøàå ähî éab ìò©©¥¦¨§©§©©¦©©©§©©§¥©¦¨

YìL ìò ãBîòì äìBëé ïéàL éðtî ,úBàîè?éànàå .L §¥¦§¥¤¥§¨©£©¨§©©
íeMî åàì !äæì äáéæ øeòéLå äæì äáéæ øeòéL éòaéì¦¨¥¦¦¨¨¤§¦¦¨¨¤¨¦
øa ïîçð áø øîà ?"ïleëì ãçà øeòéL" ïðéøîàc§¨§¦©¦¤¨§¨¨©©©§¨©
ãçà ìòðå úéaì ñðëpL éáö ,àðéðz éîð ïðà óà :÷çöé¦§¨©£©©¦¨¥¨§¦¤¦§©©©¦§¨©¤¨

åéðôaYíéðL eìòð ,áéiçYãçà ìBëé àì .ïéøeèt §¨¨©¨¨£§©¦§¦Ÿ¨¤¨
íéðL eìòðå ìBòðìYøeòéL éòaéì ?éànàå .íéáéiç ¦§§¨£§©¦©¨¦§©©¦¨¥¦

ïðéøîàc íeMî åàì !äæì äãéö øeòéLå äæì äãéö¦¨¨¤§¦¦¨¨¤¨¦§¨§¦©
,àðéðz éîð ïðà óà :àðéáø øîà ?"íleëì ãçà øeòéL"¦¤¨§¨¨©¨¦¨©£©©¦¨¥¨

eçáèå eáðbL ïéôzeMäYøeòéL éòaéì ?éànàå .ïéáéiç ©¨¦¤¨§§¨§©¨¦§©©¦¨¥¦
:éLà áø øîàå ?"íleëì ãçà øeòéL" ïðéøîàc íeMî åàì !äæì äçéáè øeòéLå äæì äçéáè§¦¨¨¤§¦§¦¨¨¤¨¦§¨§¦©¦¤¨§¨§¨©©©¦

écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL ,àðéðz éîð ïðà óàYäæì äàöBä øeòéL éòaéì ?éànàå .ïéáéiç ©£©©¦¨¥¨§©¦¤¦¨¤¤©§¦©¨¦§©©¦¨¥¦¨¨¨¤
äàöBä øeòéLåáøì àáøc déøa àçà áø ì"à ?"íleëì 'à øeòéL" 'éøîàc íeMî åàì !äæì §¦¨¨¨¤¨¦§¨§¦¦§¨©©¨§¥§¨¨§©

äð÷ ïðéòîLéì ë"à ?äæì äl÷ äöéáe äæì äl÷ äöéa ìMáì éãk déa úéàc àîìéc :éLà©¦¦§¨§¦¥§¥§©¥¥¨©¨¨¤¥¨©¨¨¤¦§©¦©¨¤
:àlà !äæì ätî âBøàì éãëe ,äæì ätî âBøàì éãk 'éa úéàc :àîìéãå ?écøâc L"î ,àîìòc§¨§¨§©§¦§¦§¨§¦¥§¥¤¡©¨¨¤§¥¤¡©¨¨¤¤¨

çð áøc dén÷ àpz éðz .dpéî òîLîì àkéì àäîécøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL :ïîY,ïéøeèt ¥¨¥¨§©§©¦¨¨¥©¨©¥§©©§¨§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦
.øèBt ù"øå ,ïéáéiç :àîéà àlà !?àéiì étìk .áéiçî ïBòîL éaøå'éðúîïéìëBà àéöBnä §©¦¦§§©¥§©¥©¨¤¨¥¨©¨¦§¥©§¦©¦¨¦

éìka øeòéMkî úBçtYähna éçä úà .Bì äìôè éìkäL ,éìkä ìò óà øeètYóà øeèt ¨¦©¦©§¦¨©©©§¦¤©§¦§¥¨¤©©©¦¨¨©
ähna únä úà .Bì äìôè ähnäL ,ähnä ìòY,äìápä ïî úéfëå ,únä ïî úéfk ïëå .áéiç ©©¦¨¤©¦¨§¥¨¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨

õøMä ïî äLãòëåY.øèBt ïBòîL éaøå .áéiç'îbéìka íà ,øeòéMk ïéìëBà àéöBnä :ø"ú §¨£¨¨¦©¤¤©¨§©¦¦§¥§¨©¦¨¦©¦¦©§¦
Yéøö éìk äéä íàå ,éìkä ìò øeèôe ïéìëBàä ìò áéiçBì CY:dpéî òîL .éìkä ìò óà áéiç ©¨©¨¨¦¨©©§¦§¦¨¨§¦¨¦©¨©©©§¦§©¦¨

ãçà íìòäa áìç éúéæ éðL ìëBàYïðé÷ñò éàîa àëä :úLL áø øîà !íézL áéiçYïBâk ¥§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨©¨§©¦¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©§
ââùù
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שבת. פרק עשירי - המצניע דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidy dndaéaø©¦

,øîBà éñBé`l` ,zexedh olek oi`,åéãé ìò ànèî ñeqäm` xnelk ¥¥©§©¥©¨¨
izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,qeq lr akex afd did

e ,'eici' ze`xwpd eiptlny eilbx,åéìâø ìò øBîçädid m` xnelk ©£©©§¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,xeng lr akex afd

iptn ,eixeg`nyñeqä úðòLnL`idåéãé ìò`vnpe ,eilbx lr `le ¤¦§¤¤©©¨¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afdy

,`nhn epi` eilbx zgzy dn la`øBîçåezprynåéìâø ìò`le ©£©©§¨
z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afde ,eici lr

:`ax giken .`nhn epi` eici zgzy dne ,qxcnéànàåizy §©©
,ze`nh opi` zexg`d zezilhdéããä éãäa òéiñî à÷ àäixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

od mewn lkn ,milbxd lk lr dndad zpryn oi`y s`zeriiqn
cenrl dleki dndad oi`e ,zexg`d milbxd lr dndad zcinrl
afd ze`yepk zeaygp opi` recne ,odicrla zexg`d dilbx lr

,qxcn z`neha odizgzy dn `nhiyïðéøîàc íeMî åàìm`d - ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`y meyn df oi`Lnî Ba ïéà òéiñn,`cqg ax ixack §©¥©¥©¨
.afd qxcnk aygp epi` okle

:ynn ea oi` riiqny ztqep di`x d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¦
àðéðz énð ïðà óàzcear oipra ,ynn ea oi` riiqny `ziixaa ©£©©¦§¦¨

,dxfrd ztvxl eilbx oia uveg xacyk odkd,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
yk ycwna cary odk,ätöøä ìò úçà Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâø©§©©©©§¦§©§©©©¨¦§¨

dzidy e`ïéàBø ,ätöøä ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø- ©§©©©¨¤¤§©§©©©¨¦§¨¦
,ezcinr z` mixryn,ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìkoiicre Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤
Bìâø ìò ãBîòì ìBëédúçà,dtvxd lry,äøLk BúãBáòote`ay ¨©£©©§©©£¨§¥¨

,dtvxl dpia dvivg oi`y lbx dze` lr ezpryn xwir dfíàå§¦
,åàìlr mb oryp df ote`ay ,ef zpryn `la cenrl leki epi`y ¨

,dtvxl dpia dvivg yiy lbxd.äìeñt BúãBáò:iy` ax giken £¨§¨
éànàåezcear dtvxd lry zg`d elbx lr cenrl leki m` §©©
,dxykéããä éãäa òéiñî à÷ àädvivgd lry dipyd elbx ixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,ezceara zriiqnïðéøîàc íeMî åàìy.Lnî Ba ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨
:df oicl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàodk ,`ziixaa ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨

yìaé÷oaxwd mc z`ïéîia,dcearl dxykd epini cia -åci ¦¥©¨¦§
ìàîNdcearl dleqtd elyBzòéiñî,lawl.äøLk BúãBáògiken §Ÿ§©©§£¨§¥¨
:`piaxéànàå,dxyk ezcearéããä éãäa òéiñî à÷ àäci ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,cearl ezriiqn dleqtd l`nyïðéøîàc íeMî åàìyòéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©
.Lnî Ba ïéà¥©¨

:`xnbd dwiqndpéî òîLriiqny ,el` mipic lkn gken ok` - §©¦¨
.ynn ea oi`

øî øîàlirl `aed -(:av),`ziixaaøéàî éaø ,ìBëé äæå ìBëé äæ ¨©©¤¨§¤¨©¦¥¦
.áéiçî§©¥

:xi`n iax aiign ote` dfi`a wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§
,`ivedl leki mdn cg` lky ote`a aiigzdl ick m`dïðéòa- ¨¦©

e`ivedy xaca didiy mikixvøeòéLdk`lnøeòéLå äæìdk`ln ¦¨¤§¦
,äæì,dk`ln ixeriy ipy ea eidiy epiideàîìéc Bàxn`p `ny - ¨¤¦§¨

a icy.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:df oecipa zwelgn d`ian `xnbdàðeðîä áøå àcñç áøewlgp ©¦§¨§©©§¨

,dfaãçmdn cg` -,øîàjixvyãçå ,äæì øeòéLå äæì øeòéL ©¨©¦¨¤§¦¨¤§©
,øîàa icy.ïleëì ãçà øeòéL ¨©¦¤¨§¨

cg` xeriya icy dipyd dhiyd itk di`x d`ian `xnbd
:mlekldéîMî àtt áø øîà[enya-]àðéðz énð ïðà óà ,àáøc ¨©©¨¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

cg` xeriya ic cg` dyrna eyrpy xeqi` zelert ipyay
dpyna epipyy ,mlekl(f"n c"t miaf)y af ,,ähî éab ìò áùBé äéä̈¨¥©©¥¦¨

úBilè òaøàå[zezilh-]éðtî ,úBàîè ,ähnä éìâø òaøà úçz §©§©©¦©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥
ïéàLdhindìL ìò ãBîòì äìBëéLodn zg` lky `vnpe ,milbx ¤¥§¨©£©¨Ÿ

.afd z` ze`yep oleke ,dhind cinrdl dleki dpi` dnvr ipta
:`ax gikenéànàådhind lr ayi `ly s` ze`nh zezilhd §©©

,cg` af `l` odilryéòáéìjixvdl `pzl did -äáéæ øeòéL ¦§¥¦¦¨
cg` af ly eaex eilr ciakiyäæì,ef zilhl -äæì äáéæ øeòéLå- ¨¤§¦¦¨¨¤

oipnk miaf drax` dhind lr eayiy xnelk ,zxg`d zilhl
m`d ,zezilhdïðéøîàc íeMî åàìwx jixvyãçà øeòéLdaif ly ¨¦§¨§¦©¦¤¨

,ïleëì.zaya d`ved zk`lna jk xaeqd ixacke §¨
:jkl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoiprl ¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

dpyna epipyy ,zaya dciv(:ew onwl),ñðëpL éáöeil`núéaì §¦¤¦§©©©¦
,zayaãçà ìòðåziad zlc z`åéðôaz`vl leki epi`y ote`a §¨©¤¨§¨¨

,cevip `ed jkay ,ziad onáéiçm`e .dciv zk`ln meyn lrepd ©¨
e ,ecal zlcd z` lerpl leki cg` dideìòðdze`íéðL,cgi ¨£§©¦

mdipy.ïéøeètm` ,mpn`ìBòðì ãçà ìBëé àì,ecal,íéðL eìòðå §¦Ÿ¨¤¨¦§§¨£§©¦
mdipy.íéáéiç:ongp ax gikenéòáéì ,éànàåjixvdl `pzl did - ©¨¦§©©¦§¥

äãéö øeòéLcg` iav lyäãéö øeòéLå äæìcg` iav ly,äæìo`ke ¦¥¨¨¤§¦¥¨¨¤
m`d ,mdipy ici lr `l` mdn cg` ici lr cevip `l iav eze`

ïðéøîàc íeMî åàìa icy.íleëì ãçà øeòéL ¨¦§¨§¦©¦¤¨§¨
:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîà,`ziixaa okïéôzeMä ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨©¨¦

eáðbLdndaeçáèå,dze`ïéáéiç.dynge drax` inelyz mlyl ¤¨§§¨§©¨¦
:`piax gikenéànàå,dgiahd lr miaiigéòáéì`pzl did ixd - §©©¦§¥

jixvdl,äæì äçéáè øeòéLå äæì äçéáè øeòéLdnda dze` o`ke ¦§¦¨¨¤§¦§¦¨¨¤
m`d ,mdipy ici lr dxknpe dgahpïðéøîàc íeMî åàìicy ¨¦§¨§¦©

a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,éMà áø øîàå,`ziixaa okíéðL §¨©©©¦©£©©¦§¦¨§©¦

écøb ìL äð÷ eàéöBäL,zeyxl zeyxn dbix` dpw -.ïéáéiçgiken ¤¦¨¤¤©§¦©¨¦
:iy` axéànàå,miaiig mdipy recn -,äæì äàöBä øeòéL éòáéì §©©¦§¥¦¨¨¨¤

,äæì äàöBä øeòéLå,xeriyk e`ived `l ixd o`keíeMî åàì §¦¨¨¨¤¨¦
ïðéøîàca icy mixne` ep`y meyn df oi` m`d -ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨
.íleëì§¨

:ef dgkeda mi`xen`d epcy d`ian `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
déøa[epa-],éMà áøì àáøclkl xeriy icxbd dpwa oi`y jl oipn §¥§¨¨§©©¦

,mdn cg`àîìécdpwa zwqer `ziixady xnel yi `ny -úéàc ¦§¨§¦
déaxeriy ea yiy -äl÷ äöéa ìMáì éãkz`ved xeriy `edy ¥§¥§©¥¥¨©¨

dwqdl mivr(:ht lirl)e ,äæìicklyal.äæì äl÷ äöéael xn` ¨¤¥¨©¨¨¤
,iy` axàîìòc äð÷ ïðéòîLéì ,ïk íàz` eprinydl `pzl did - ¦¥¦§©¦©¨¤§¨§¨

ea yiy xnel ozipe ,exeriy jky ,dwqdl cnerd dpw mzqa epic
,cg` lkl dfk xeriyécøâc àðL éàîicxb dpw hwp recne - ©§¨§©§¦

oeike ,cg` cba bex`l ick `ed df dpw xeriyy ixd ,`weec
jkne ,cg` d`ved xeriy `l` ea oi`y `vnp jkl cnery

.mlekl cg` xeriya icy gken ,ez`ved lr miaiig mipyy
,`g` ax el xn`àîìéãåxnel yi `ny -déa úéàcdpwa yiy - §¦§¨§¦¥

xeriy,äæì ätî âBøàì éãëe äæì ätî âBøàì éãkjk meyn wxe §¥¤¡©¨¨¤§¥¤¡©¨¨¤
.mdipy eaiigzp

:`xnbd dwiqn okle ,ef dl`yl aiyd `l iy` axàäî ,àlà¤¨¥¨
dpéî òîLîì àkéìeyry mipyy gikedl ozip `l ef `ziixan - ¥¨§¦§©¦¨

.mlekl cg` xeriya ic ,miaiigy ote`a dk`ln
`xnbd d`ian ,icxb ly dpw z`ved oic `xnbd dxikfdy ab`

:df oipra `ziixaïîçð áøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨
,ongp ax iptl `ziixaéaøå ,ïéøeèt écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦§©¦

.áéiçî ïBòîL¦§§©¥
:`xnbd dywnàéiì étìkixd xnelk ,df xac jtdp okidl - §©¥©¨

dk`ln eyry mipy xhet oerny iax ixdy ,jtidl `id zn`d
,`ziixad zqxib z` `xnbd zpwzn okl .ote` lka cgiàlà¤¨

àîéàicxb ly dpw e`ivedy mipy ,jk `ziixad zqxiba xen` - ¥¨
.øèBt ïBòîL éaøå ,ïéáéiç©¨¦§©¦¦§¥

äðùî
ilk jeza xeriykn zegt `ivedyk oicd z` zx`an dpynd

:ez`ved lr miaiigy xac `edyàéöBnäzeyxl cigid zeyxn ©¦
miaxdïéìëBàmdyøeòéMkî úBçt`edy] mz`ved lr ea aiigy ¨¦¨¦©¦

zxbexbk(:er lirl)migpen el` milke`yk ,[,éìkaxac `edy ©§¦
,envr ipta `edyk ez`ved lr miaiigyøeètz`ved lr wx `l ¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(oey`x meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidy dndaéaø©¦

,øîBà éñBé`l` ,zexedh olek oi`,åéãé ìò ànèî ñeqäm` xnelk ¥¥©§©¥©¨¨
izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,qeq lr akex afd did

e ,'eici' ze`xwpd eiptlny eilbx,åéìâø ìò øBîçädid m` xnelk ©£©©§¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,xeng lr akex afd

iptn ,eixeg`nyñeqä úðòLnL`idåéãé ìò`vnpe ,eilbx lr `le ¤¦§¤¤©©¨¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afdy

,`nhn epi` eilbx zgzy dn la`øBîçåezprynåéìâø ìò`le ©£©©§¨
z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afde ,eici lr

:`ax giken .`nhn epi` eici zgzy dne ,qxcnéànàåizy §©©
,ze`nh opi` zexg`d zezilhdéããä éãäa òéiñî à÷ àäixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

od mewn lkn ,milbxd lk lr dndad zpryn oi`y s`zeriiqn
cenrl dleki dndad oi`e ,zexg`d milbxd lr dndad zcinrl
afd ze`yepk zeaygp opi` recne ,odicrla zexg`d dilbx lr

,qxcn z`neha odizgzy dn `nhiyïðéøîàc íeMî åàìm`d - ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`y meyn df oi`Lnî Ba ïéà òéiñn,`cqg ax ixack §©¥©¥©¨
.afd qxcnk aygp epi` okle

:ynn ea oi` riiqny ztqep di`x d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¦
àðéðz énð ïðà óàzcear oipra ,ynn ea oi` riiqny `ziixaa ©£©©¦§¦¨

,dxfrd ztvxl eilbx oia uveg xacyk odkd,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
yk ycwna cary odk,ätöøä ìò úçà Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâø©§©©©©§¦§©§©©©¨¦§¨

dzidy e`ïéàBø ,ätöøä ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø- ©§©©©¨¤¤§©§©©©¨¦§¨¦
,ezcinr z` mixryn,ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìkoiicre Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤
Bìâø ìò ãBîòì ìBëédúçà,dtvxd lry,äøLk BúãBáòote`ay ¨©£©©§©©£¨§¥¨

,dtvxl dpia dvivg oi`y lbx dze` lr ezpryn xwir dfíàå§¦
,åàìlr mb oryp df ote`ay ,ef zpryn `la cenrl leki epi`y ¨

,dtvxl dpia dvivg yiy lbxd.äìeñt BúãBáò:iy` ax giken £¨§¨
éànàåezcear dtvxd lry zg`d elbx lr cenrl leki m` §©©
,dxykéããä éãäa òéiñî à÷ àädvivgd lry dipyd elbx ixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,ezceara zriiqnïðéøîàc íeMî åàìy.Lnî Ba ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨
:df oicl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàodk ,`ziixaa ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨

yìaé÷oaxwd mc z`ïéîia,dcearl dxykd epini cia -åci ¦¥©¨¦§
ìàîNdcearl dleqtd elyBzòéiñî,lawl.äøLk BúãBáògiken §Ÿ§©©§£¨§¥¨
:`piaxéànàå,dxyk ezcearéããä éãäa òéiñî à÷ àäci ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,cearl ezriiqn dleqtd l`nyïðéøîàc íeMî åàìyòéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©
.Lnî Ba ïéà¥©¨

:`xnbd dwiqndpéî òîLriiqny ,el` mipic lkn gken ok` - §©¦¨
.ynn ea oi`

øî øîàlirl `aed -(:av),`ziixaaøéàî éaø ,ìBëé äæå ìBëé äæ ¨©©¤¨§¤¨©¦¥¦
.áéiçî§©¥

:xi`n iax aiign ote` dfi`a wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§
,`ivedl leki mdn cg` lky ote`a aiigzdl ick m`dïðéòa- ¨¦©

e`ivedy xaca didiy mikixvøeòéLdk`lnøeòéLå äæìdk`ln ¦¨¤§¦
,äæì,dk`ln ixeriy ipy ea eidiy epiideàîìéc Bàxn`p `ny - ¨¤¦§¨

a icy.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:df oecipa zwelgn d`ian `xnbdàðeðîä áøå àcñç áøewlgp ©¦§¨§©©§¨

,dfaãçmdn cg` -,øîàjixvyãçå ,äæì øeòéLå äæì øeòéL ©¨©¦¨¤§¦¨¤§©
,øîàa icy.ïleëì ãçà øeòéL ¨©¦¤¨§¨

cg` xeriya icy dipyd dhiyd itk di`x d`ian `xnbd
:mlekldéîMî àtt áø øîà[enya-]àðéðz énð ïðà óà ,àáøc ¨©©¨¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

cg` xeriya ic cg` dyrna eyrpy xeqi` zelert ipyay
dpyna epipyy ,mlekl(f"n c"t miaf)y af ,,ähî éab ìò áùBé äéä̈¨¥©©¥¦¨

úBilè òaøàå[zezilh-]éðtî ,úBàîè ,ähnä éìâø òaøà úçz §©§©©¦©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥
ïéàLdhindìL ìò ãBîòì äìBëéLodn zg` lky `vnpe ,milbx ¤¥§¨©£©¨Ÿ

.afd z` ze`yep oleke ,dhind cinrdl dleki dpi` dnvr ipta
:`ax gikenéànàådhind lr ayi `ly s` ze`nh zezilhd §©©

,cg` af `l` odilryéòáéìjixvdl `pzl did -äáéæ øeòéL ¦§¥¦¦¨
cg` af ly eaex eilr ciakiyäæì,ef zilhl -äæì äáéæ øeòéLå- ¨¤§¦¦¨¨¤

oipnk miaf drax` dhind lr eayiy xnelk ,zxg`d zilhl
m`d ,zezilhdïðéøîàc íeMî åàìwx jixvyãçà øeòéLdaif ly ¨¦§¨§¦©¦¤¨

,ïleëì.zaya d`ved zk`lna jk xaeqd ixacke §¨
:jkl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoiprl ¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

dpyna epipyy ,zaya dciv(:ew onwl),ñðëpL éáöeil`núéaì §¦¤¦§©©©¦
,zayaãçà ìòðåziad zlc z`åéðôaz`vl leki epi`y ote`a §¨©¤¨§¨¨

,cevip `ed jkay ,ziad onáéiçm`e .dciv zk`ln meyn lrepd ©¨
e ,ecal zlcd z` lerpl leki cg` dideìòðdze`íéðL,cgi ¨£§©¦

mdipy.ïéøeètm` ,mpn`ìBòðì ãçà ìBëé àì,ecal,íéðL eìòðå §¦Ÿ¨¤¨¦§§¨£§©¦
mdipy.íéáéiç:ongp ax gikenéòáéì ,éànàåjixvdl `pzl did - ©¨¦§©©¦§¥

äãéö øeòéLcg` iav lyäãéö øeòéLå äæìcg` iav ly,äæìo`ke ¦¥¨¨¤§¦¥¨¨¤
m`d ,mdipy ici lr `l` mdn cg` ici lr cevip `l iav eze`

ïðéøîàc íeMî åàìa icy.íleëì ãçà øeòéL ¨¦§¨§¦©¦¤¨§¨
:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîà,`ziixaa okïéôzeMä ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨©¨¦

eáðbLdndaeçáèå,dze`ïéáéiç.dynge drax` inelyz mlyl ¤¨§§¨§©¨¦
:`piax gikenéànàå,dgiahd lr miaiigéòáéì`pzl did ixd - §©©¦§¥

jixvdl,äæì äçéáè øeòéLå äæì äçéáè øeòéLdnda dze` o`ke ¦§¦¨¨¤§¦§¦¨¨¤
m`d ,mdipy ici lr dxknpe dgahpïðéøîàc íeMî åàìicy ¨¦§¨§¦©

a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,éMà áø øîàå,`ziixaa okíéðL §¨©©©¦©£©©¦§¦¨§©¦

écøb ìL äð÷ eàéöBäL,zeyxl zeyxn dbix` dpw -.ïéáéiçgiken ¤¦¨¤¤©§¦©¨¦
:iy` axéànàå,miaiig mdipy recn -,äæì äàöBä øeòéL éòáéì §©©¦§¥¦¨¨¨¤

,äæì äàöBä øeòéLå,xeriyk e`ived `l ixd o`keíeMî åàì §¦¨¨¨¤¨¦
ïðéøîàca icy mixne` ep`y meyn df oi` m`d -ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨
.íleëì§¨

:ef dgkeda mi`xen`d epcy d`ian `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
déøa[epa-],éMà áøì àáøclkl xeriy icxbd dpwa oi`y jl oipn §¥§¨¨§©©¦

,mdn cg`àîìécdpwa zwqer `ziixady xnel yi `ny -úéàc ¦§¨§¦
déaxeriy ea yiy -äl÷ äöéa ìMáì éãkz`ved xeriy `edy ¥§¥§©¥¥¨©¨

dwqdl mivr(:ht lirl)e ,äæìicklyal.äæì äl÷ äöéael xn` ¨¤¥¨©¨¨¤
,iy` axàîìòc äð÷ ïðéòîLéì ,ïk íàz` eprinydl `pzl did - ¦¥¦§©¦©¨¤§¨§¨

ea yiy xnel ozipe ,exeriy jky ,dwqdl cnerd dpw mzqa epic
,cg` lkl dfk xeriyécøâc àðL éàîicxb dpw hwp recne - ©§¨§©§¦

oeike ,cg` cba bex`l ick `ed df dpw xeriyy ixd ,`weec
jkne ,cg` d`ved xeriy `l` ea oi`y `vnp jkl cnery

.mlekl cg` xeriya icy gken ,ez`ved lr miaiig mipyy
,`g` ax el xn`àîìéãåxnel yi `ny -déa úéàcdpwa yiy - §¦§¨§¦¥

xeriy,äæì ätî âBøàì éãëe äæì ätî âBøàì éãkjk meyn wxe §¥¤¡©¨¨¤§¥¤¡©¨¨¤
.mdipy eaiigzp

:`xnbd dwiqn okle ,ef dl`yl aiyd `l iy` axàäî ,àlà¤¨¥¨
dpéî òîLîì àkéìeyry mipyy gikedl ozip `l ef `ziixan - ¥¨§¦§©¦¨

.mlekl cg` xeriya ic ,miaiigy ote`a dk`ln
`xnbd d`ian ,icxb ly dpw z`ved oic `xnbd dxikfdy ab`

:df oipra `ziixaïîçð áøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨
,ongp ax iptl `ziixaéaøå ,ïéøeèt écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦§©¦

.áéiçî ïBòîL¦§§©¥
:`xnbd dywnàéiì étìkixd xnelk ,df xac jtdp okidl - §©¥©¨

dk`ln eyry mipy xhet oerny iax ixdy ,jtidl `id zn`d
,`ziixad zqxib z` `xnbd zpwzn okl .ote` lka cgiàlà¤¨

àîéàicxb ly dpw e`ivedy mipy ,jk `ziixad zqxiba xen` - ¥¨
.øèBt ïBòîL éaøå ,ïéáéiç©¨¦§©¦¦§¥

äðùî
ilk jeza xeriykn zegt `ivedyk oicd z` zx`an dpynd

:ez`ved lr miaiigy xac `edyàéöBnäzeyxl cigid zeyxn ©¦
miaxdïéìëBàmdyøeòéMkî úBçt`edy] mz`ved lr ea aiigy ¨¦¨¦©¦

zxbexbk(:er lirl)migpen el` milke`yk ,[,éìkaxac `edy ©§¦
,envr ipta `edyk ez`ved lr miaiigyøeètz`ved lr wx `l ¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zay(ipy meil)

,éìkä ìò ãéæäå ïéìëBàä ìò ââMLxeqi` epnn mlrpy xnelk ¤¨©©¨¨¦§¥¦©©§¦
,bbeya m`ivede ,miaxd zeyxl cigid zeyxn milke`d z`ved
z`hg aiigy ,cifna e`ivede ,ilkd z` `ivedl xeq`y rci j`
caln aiig ,ilkl jixv did m`e ,lke`d z`veda ezbby lr
epipyy dn `linne .ilkd z`veda epecf lr dzin mb z`hgd
z`hg aiigy epi` ,'ilkd lr s` aiig' `ziixad ly `tiqa

ilkd z`veda epecf lr dzin aiigy `l` ,ztqep.
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîéìkä ìò óà àäå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¨©©©§¦

éðz÷lr s` aiig ilkl jixv did m`e' `ziixaa epipy ixde - ¨¨¥
lr ixd df uexizle ,miey miaeig ipya xaecny rnyne ,'ilkd

.dliwq aiig ilkd lre z`hg aiig milke`d
:xg` ote`a uxzn iy` ax okl,éMà áø øîà àlàxaecn mlerl ¤¨¨©©©¦

dyerdy okzie ,ilkd lr oiae milke`d lr oia ez`veda bbyyk
mpn` ,zg` z`hg wx aiig cg` mlrda bbeya mixeqi` dnk
o`k la` ,zg` zaa mixeqi`d lk lr el rcepyk `weec epiid

xaecn `ziixaaL ïBâkilkde milke`d z` `ivedyk mpn`ââM §¤¨©
äæáe äæazaa mdipy lr el rcep `l j` ,cg` mlrda m`yre ¨¤¨¤

,zg`Bì òãBðå,cg`d lr dligzBì òãBðå øæçåote`ae ,ipyd lr §©§¨©§©
,`xnbd zx`an .ze`hg izy aiig dfåxacd ielzàúâeìôa §¦§§¨

[mzwelgna-]Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøcdf oipra(:`r lirl), §©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid weligy ,xaq opgei iaxy
,xaq yiwl yixe .mizy aiig ,cg` mlrda mixeqi`d ipy dyry
aiig df ote`a s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid welig oi`y
axe .mixeqi`d on cg` lr miizpia el rcepy s`e ,zg` z`hg wx

.opgei iax zhiyk `ziixad z` cinrdl yiy xaq iy`
`ivend :dpyna epipy.ähnä ìò óà øeèt ähna éçä úà¤©©©¦¨¨©©©¦¨

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìdxhty epzpyny xn`p m`d - ¥¨©§¦¦
zrck ,ig z`vedaàéä ïúð éaø,diepyàìåzrck.ïðaød`ian ©¦¨¨¦§Ÿ©¨¨

,dfa zwelgnd z` `xnbdàéðúc,`ziixaaàéöBnäzaya,äîäa §©§¨©¦§¥¨
,óBòå äiçcigid zeyxnïéa ,íéaøä úeLøìeid m`ïéáe ïéiçm` ©¨¨¦§¨©¦¥©¦¥

eidøeèt ïéiç ìòå ,áéiç ïéèeçL ìò ,øîBà ïúð éaø .áéiç ,ïéèeçL§¦©¨©¦¨¨¥©§¦©¨§©©¦¨
iptn,Bîöò úà àNBð éçäLei`yep lr lw envr dyery ,xnelk ¤©©¥¤©§

.ez`iypa mdl riiqne
:`xnbd daiynàîéz eléôà ,àáø øîàepzpyny xn`z m` s` - ¨©¨¨£¦¥¨

zrckïðaøy itl ,ig `ivend z` dxht recn x`al ozip `idãò ©¨¨©
ïúð éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk,ozp iax lr minkg ewlgp `l - ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¨¨

a àlà`yepóBòå äiç äîäá,miigeäééLôð éèaøLîcmivexy - ¤¨§§¥¨©¨¨¦§©§§¦©§©§
okle ,dhn itlk mteb miciakn okle m`yepd cin mnvr henyl

,mnvr z` mi`yepk mipecip mpi`ìáà`yepaúà àNBðc ,éç íãà £¨¨¨©§¥¤
Bîöò,hnydl ywan epi`eeãBî ïðaø eléôàaeig oi`y ozp iaxl ©§£¦©¨¨

dn okle ,miig ilraa `le mc`a dxaic epzpyne ,ez`veda
.ozp iaxk wx `le lkd ixacl `ed xeht ig e`ivendy exn`y

:ef daeyz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©
ïðúc àäå ,àáøì äáäàoipra dpyna epipyy dn dywi jixacle - ©£¨§¨¨§¨¦§©

ixkpl dqb dnda zxikn xeqi`(:ci f"r),ñeqa øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦©
,ixkpl exkenlàéðúå`ziixaa(.fh my),xzidd mrhàøéúa ïa §©§¨¤§¥¨

àeäL éðtî ñeqa øézîixkpd -Ba äNBòqeqa -L äëàìîs` ©¦©¦§¥¤¤§¨¨¤
mil`xyi,úàhç åéìò ïéáéiç ïéàzk`lnl cgein `edy epiide ¥©¨¦¨¨©¨

`yep igdy iptn ,dxezd on zaya dxeq` dpi`y ,cala daikxd
,envr z`àøéúa ïa ,ïðçBé éaø øîàå,qeq zxikn xizdyéaøåïúð §¨©©¦¨¨¤§¥¨§©¦¨¨

,zaya miig ilra `ivend z` xhty,ãçà øác eøîàmdipyy ¨§¨¨¤¨
z` dad` xa `c` ax miiqn .envr z` `yep igy mixaeq

,`axl eziiyewúøîà éàåxne` dz` m`e -déìò ïðaø éâéìt àìc §¦¨§©§Ÿ§¦¦©¨¨£¥
ïúð éaøcozp iax lr minkg ewlgp `ly -,óBòå äiç äîäáa àlà §©¦¨¨¤¨¦§¥¨©¨¨

eäééLôð éèaøLîc íeMîcin hnydl mnvr miciakny - ¦¦§©§§¦©§©§
,m`yepdàéøéà éàî`weec opgei iax hwp recn -éaøå àøéúa ïa' ©¦§¨¤§¥¨§©¦

ïúð,'cg` xac exn`úøîàäåmc` z`veday zxn` ixde - ¨¨§¨¨§©
ïðaø eléôàmiig ilraa ozp iax lr miwlegdeãBîmeyn xehty £¦©¨¨

`yepe mc` zaikxl cner qeqy oeike ,envr z` `yep ig mc`y
iaxy xg`n jgxk lr `l` ,`xiza oal opax s` ecei ,ig mc`
`l` ,jixack `ly gken 'ozp iaxe `xiza oa' `wec hwp opgei
iaxk `id dpyndy xn`py dywi aeye ,mc`a mb miwleg opaxy

.opaxk `le ozp
:`ax el uxizïðçBé éaø øîà ékxzidy opgei iax xn`y dn - ¦¨©©¦¨¨

epiid ,opaxk `le ozp iaxk `ed qeqd zxiknãçeéîä ñeña§©§¨
ìz`iyp,úBôBòiptn ,ixkpl xeknl `xiza oa xizd eze` s`y ¦

,mnvr z` mi`yep miig zetere zenda s`y ,ozp iaxk ezrcy
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,envr lwin igdy meyn i`c ?xeht dnl :i"xl

meyn i`e .aiig xzei lw `yna elit` `lde

dfe leki df ied `d ± oixeht e`yry mipyc

`la envr `yil leki `yipd oi`y ,leki epi`

did elit` e`yepl gk ea yi `yepde ,`yepd

eid `ly ,opixnb okynnc :i"x xne`e !zn

eid mili`de miygzdy .ig xac oi`yep
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:`"ayx xne`e !dil `xiaq ozp iaxk `ax :wepiz
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"oiptn" wxtac ,ol):gkw sc my(oiccn :`ipz

dy`de .x"dxa `l la` ,xvga sere dig dnda

:qxhpewa mzd yxite ,x"dxa dpa z` dccn

.ux`d on dpdiabi `ny ± `l x"dxa dndac

inp i` dpa la` ,iaiignc ozp 'xc opaxk `nzqe

z` `yep igc opax ecen mc`a `d ± dil dabn
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oixqe` opaxe ± xn`w miqeqd lka ± qeqa xizn

`lc ,zeterl cgeind qeq meyn miqeqd lka

miqeqa minkg ewlig:àñåñoc`iie iac.

zeter odilr oigipn zeter iciiv oky :g"xt

oi` la` .mixg` zeter oda oicvy ,odly

,edpip oizetk ipdc ± oicevipd zetera yxtl

zetka ozp iax dcenc jenqa xn`e:àäåipd

i`qxt.ieb meyl xeknl biltn `l edi`e:úà
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w"z `nzqnc .dilr aiig dtebl dkixv dpi`y
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,dcedi 'x epiid y"xc w"zc ,leki epi` dfe leki

lirl opzcn `iadl yic xne` `"ayxe .'nba gkenck).v sc(dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,f"r iynyn `ivend s` xne` dcedi 'x:éáøxhet oerny.dk`lnc :i"xl d`xp
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ygzl oikixv eid okynae ,ygpl jixv epi` ± epkyi `ly ygp cv .e`ivedy mivtgl oikixv eid okynae ,znl jixv oi` ± znd z`ved .xity edlek iz` df itle .eyxeye dk`lnd

ie`x ixdy xenb gzt dyrpy t"r` ,cinz dgil `ivedle xie` qipkdl cner oi`e ,ezwifnd dgil `ivedl `qxen qitne .oeflge)`ed(`l n"n ± jixv did m` `ivedle qipkdl

.mihgypd mili` zexerl oikixv eid okynae ,mdl jixv oi` ± oiwifnd zbixde .aiige ,okynl `inc ± dt dl zeyrl la` .`ivedle qipkdl oicner eidy ,okynay migztl inc

elit`e .envr qikl jixv epi`y ,dtebl dkixv dpi` ied ± eilk etphi `ly qika afe .xg` xacl e` ,da uerpl `nebl oikixv eid okynae ± dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtege

ewefi `ly zlgb dakne .`zkec cga aizi i` dil ibq p"dc ,ef d`vedl jixv oi` n"n ± qikd jixvc ,miiwp e` eizei`x zepnldliztd lr e` onyd lre xpd lr qgke ,miax da

oipnnqd egicwi `ly ick ieaike .oitxevd zk`lnl oiie`x ediy df ieaik ci lr oipwzne ,df ieaika oingt zeyrl `l` ieaik did `l okynay .otebl oikixv oi` ± xak zadaednd

owzl n"r xzeqy oebk `l` ,dtebl dkixv `dzy irac ,oerny 'x aiign `l inp zepal n"r xzeq oke .i`cn xzei y` zeaxdl `ly eid mixidf ik ,okyna did `l ± oleyiaa

oizrnya gkenck ,oey`xd on aeh oexg`d oipady oebk ,dlgza didy dnn xzei`(oikixv oi` ± diziac iypi`` `zni` inxinl milk xaey e` ezn lr rxew oke .xpd lr qgc

xac oewiz jxevl drixw dzid okynac ,dtebla(okyna didy enk ixnbl `diy oerny iax ira `l d`vedac b"r`e .rxwpd,t"r` dibdl z"q e` ,qh el zeyrl xn ira `lc

iaiyg `le .okyna enk ,owzl zpn lr `diy jixvc `xazqn ± rxewe xzeqe dakn oebk ,milwlwna .milke okyn dpnn zeyrl dpwzl ick dzid dacpd z`ved okynay

`l `dc ,etebl `l` ira `lc oeik ,z"qe xn iabl la` .`id dtebl llka ± ediiexz erac oeik ,dteble etebl dl ixw `lc `de .dteble etebl iedc cr ± dtebl zekixv milwlwnd

qh ea zeyrl xna irab(enk qh el zeyrl opira `lc xna eprinydl jxved ,'xity enk okyna iedc oirk ied dtebl zekixvy itle .dtebl llka ied `l ± ea dibdl ick z"qe

epevxac ± miax ea ewefi `ly zlgb dakn e` ,epkyi `ly ygp cv enk ,eilrn dwlql `l` dpi`y dl jixv did `le ,el d`a dzid `l epevxac :yxitc ,i"yxe .okyna didy

"oiwilcn dna" wxta oke ,mlera did `ly):`l sc lirl(ded mlern dxraed `l m`e ,df ieaikl jixv oi`c meyn dtebl dkixv dpi`c ,xak zadaednd dliztd lr qgk :yxit

dk`lnl jixv mzdc ,diziac iypi`` `zni` inxinl eznga rxewe ,dlgza enk zepal zpn lr xzeqn dyw ,da dil `gip ded ith da zi` ik ,dilr qge li`edc ,dil `gip

drixi rxew oke !mlern `qxen did `ly did epevxac ,xeht `di dt dl zeyrl `qxen qitn ± ok m` ,`zni` inxinl jxhviy dil `gip `lc xnel oi`e !mlera `diy `ed dvexe

lr `pxc da ltpyizyxitck yxtl jixv `l` .rexw did `ly epevxa ± rexw cba xtez oke !da ltep did `l epevxac ,xetzl zpn:)a"rl jiiy(ìåãâdgecy zeixad ceak

dxezay dyrz `l z`."oiwilcn dna" wxta xn`ck .wepiz e` xkk i"r `l` zeixad ceak meyn opixy `l opaxc `xeqi` iedc lehlh iabc :z"xl dyw):l sc lirl(wxtae

"dxik"):bn sc my!(xg` oipra xizd `l jkl ,wepiz e` xkk ici lr xyt`c lehlh ip`yc :xnel yie:
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sebl `l jka jxev oi`y ,uega egipne e`ivena wx `l epiidc
z` `iven epi` ixdy ,dnvr d`vedd zk`lnl `le ,`ivend

`l` ,ea ynzydl ick znd,BøáB÷ì únä úà àéöBîa óà`edy ©§¦¤©¥§§
ef d`ved zaygp ,`ivend jxev df oi`y oeiky ,znd jxev

.dtebl dkixv dpi`y dk`lnl
:aiign oerny iax s` mday mipte` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

ïBòîL éaø äãBîe,dtebl dkixv dpi`y dk`lna xhetda`iven ¤©¦¦§§
øîick [xcrn-]e ,Ba øBtçì`ivenaäøBz øôñick,Ba úBø÷ì ©©§¥¤¨¦§

,áéiçc.`ivenl jxev jka yiy oeik §©¨
:`xnbd dywnénð àä éàc ,àèéLtef d`ved s`y xn`z m`y - §¦¨§¦¨©¦

,àéä dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîiax zrcl dilr mixehte §¨¨¤¥¨§¦¨§¨¦
,dywi ,oernydôeâì äëéøvL äëàìî àlàdilr miaiigzny ¤¨§¨¨¤§¦¨§¨

ìzrcdì úçkLî éëéä ,ïBòîL éaø,dze` epivn ote` dfi`a - §©¦¦§¥¦©§©©¨
.`iveny utga zeynzyd jxevl d`veda i`ce

:`xnbd zvxzn,`ed dfa yecigdàîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
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oia jxev daBôeâì,`ivend lyeoiadôeâìxnelk ,dk`ln ly §§¨
e ,`iveny utgd jxevløî ïBâëe`ivene ,edvw jrnpy [xcrn-] §©
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did ,ea `exwl ick wx dxez xtq e` ,cala ea xetgl ick xcrn
dkixvd dk`ln zaygp ef d`ved oi`y xnel jzrca dler
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'l`nUE oini Ll EciBi xW` xaCd(`i fi mixac)lr xearl xqe`d , ©¨¨£¤©¦§¨¦§Ÿ
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y inäåëäz` y`aäéçnäd`neh oniq `edy ,ig xya - ¦§¨©¦§¨

z`yd rbp jeza `vnpyk(`i-i bi my)z` lhia edeekdy jkae ,
,z`yd on envr xdihe ,igd xyad d`xn,äNòz àìa øáBò¥§Ÿ©£¤
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.äðBa íeMî úñ÷Bôe úìãBb ,úòáBö íeMî úìçBk:`xnbd ddnz ¤¤¦©©¤¤¤¤¦¨
Cëa ïéða Cøc éëå:`xnbd daiyn .[xriy oewiza-]ïéà,ok` - §¦¤¤¦§¨§¨¦

e,àéñðî ïa ïBòîL éaø Løããëdeg z`ixaa xn`p(ak a ziy`xa)ïáiå' ¦§¨©©¦¦§¤§©§¨©¦¤
,'òìvä úà íéäìà 'ä'oaie' oeylàeä Ceøa LBãwä dòléwL ãnìî ¡Ÿ¦¤©¥¨§©¥¤¦§¨©¨¨

,äeçì,dxry z` rlw ,xnelkíãà ìöà dàéáäå,oey`xdïkL §©¨¤¡¦¨¥¤¨¨¤¥
àúéòì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa,dy`d xry zrilwl ±àúéða.oipa - ¦§©¥©¨¦§©§¦¨©¨¦¨

zlgek ,zlceb oica sqep hxt da xn`py `ziixa d`ian `xnbd
:zqweteàéðz,`ziixaaúìçBk ,úìãBb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¤¤¤

,äøeèt dîöòì ,úñ÷Bôexg`n ,dti zepal dleki dpi`y itl ¤¤§©§¨§¨
,dxry z` d`ex dpi`y,úáéiç dzøáçì.ahid dpeae d`exy oeik ©£¤§¨©¤¤

:zay ixeqi`a xfrl` oa oerny iax xn`y sqep xacéaø äéä ïëå§¥¨¨©¦
÷øñ øéáòz àì äMà ,øæòéìà éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦¨Ÿ©£¦¨¨

[mipwn `ay mec` rav-].úòáBvL éðtî ,äéðt ìò©¨¤¨¦§¥¤©©
iax mda ewlgpy zek`ln cer dpeyd `ziixa d`ian `xnbd

:minkge xfril`ïðaø eðz,`ziixaaáìBçä,dndad z`õaçîäå ¨©¨¨©¥§©§©¥
,yeb dyrpe algdn algd in micxtp dci lry dlert dyerd ±

ïaâîäåel` lk ,cg` yebl owacne dpiabd izizt z` uawn - §©§©¥
eyrykxeriy,úøâBøbokeãaëîä,ziad z` `h`hn -õaøîäå- §§¤¤©§©¥§©§©¥

,dlri `ly wa`l mexbl ick ziad rwxw lr min slfndäãBøäå§¨¤
z` cixtnd -úBlçdLácm` el` lk ,zxeekd onââLmda ©§©¨©

úàhç áéiç ,úaMa,m`eãéæämdaéøác ,íéòaøà ä÷Bì ,áBè íBéa §©¨©¨©¨¥¦§¤©§¨¦¦§¥
äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaøoiae zaya oia - ©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

,aeh meiaBðéàxeq`,úeáL íeMî àlà.opaxcn epiidc ¥¤¨¦§
:oabne uagn ,alega aeigd mrha dpc `xnbdàéøeb øa ïîçð áø©©§¨©§¨

òìwéà[oncfd-]dépéî eòa ,àòcøäðì,daiyid ipa eze` el`y - ¦§©¦§©§§¨¨¦¥
éàî íeMî 'áìBç'[dn zngn-]eäì øîà .áéiçéî,[mdl-]íeMî ¥¦©¦©©¨©§¦

.áìBç,eze` el`yíeMî ,eäì øîà .áéiçéî éàî íeMî 'õaçî' ¥§©¥¦©¦©©¨©§¦
.õaçî,edel`y cer.ïaâî íeMî ,eäì øîà ,áéiç éàî íeMî 'ïaâî' §©¥§©¥¦©©¨¨©§¦§©¥
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YhWR Y`e ,awPd cbpM e`lC KpdA DiAEdl ¥§¨¨§¨§¤¤©¤¤§©§¨§©§§
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awp mEWA y"x dcFnC:øîúéàc àeä éëä. §¤§¤¤¨¦§¦§©
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iE`x dide ilM xaW did m` la` ,KkA§¨£¨¦¨¨¤¤§¦§¨¨¨
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lAwNn.mizifM oxEriW ixdW ,qxg ilM mzq zxFY mEXn d`nEh cFrdzid m`e ¦§©¥§¨¦©§¨§¥¤¤¤£¥¦¨§¥¦§¦¨§¨
dPOn xdhp - d`nEh eilr:íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå.aEW Fcgi m`W ¨¨§¨¦§©¦¤¨©£©¦§¦§©¥¦¦¤¦¦£
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FkFzAX dn lM lr liSnE ,awp KxC:úçôiL ãòBaeø.aizM "gEzt ilM lk"C)my( ¤¤¤¤©¦©¨©¤§©¤¦§©§¨§¦¨©§¦
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yelz iedc mewnac ,`xnegl opilf`e .oiey aewp epi`ye aewp ilin lklc ,aewp epi`yl

opiayg ± mi`lke zay enk ,`xneg xaegn ied i`e ,yelzk ediiexz opiayg ± `xneg

,aewp epi`yk yelzk aewp iaeyg`l exingd `lc ,mirxf xykda `l` .xaegnk ediiexz

lr aewpd on y"xl oinxez oi`c df itl l"ve .xaegnk aygil dipic` denwe` `l`

opilf`c ,aewp epi`a enk rwxwa milcbd zexit

oia oi` xne` y"x :jixt ikdc 'it i"xe .`xnegl

.cala mirxf xykd `l` aewp epi`yl aewp

gnk aewp aeyg mirxf xykd iabc oeike,xae

n"y ± xykd lawn epi`y ,lwdl iedc b"r`

`ziixe`cn i`c .xaegnk aeyg `ziixe`cn

opaxcn edl opixdhn ded ikid ± yelzk aeyg

on xykd elaiwc oeik ,d`neh oda drbpyk

oi` `ziixac `yixa ipzwc `d ,ok m`e ?dxezd

mdipy zeyrl k"r ± aewp epi`yl aewp oia

oeik .oiyelzk mdipy zeyrl `le ,mixaegnk

ilin lkae ,`ziixe`cn xaegn aiyg aewpc

mirxf xykdn ueg ,mixaegnk aewp epi`e aewp

.aewp epi`yk iienhl opax xing`c ,cala

.'ek d`neh oiprl ip`y :xity ipyn `zyde

aewp aiygc ,`icda `pngx azkc `ed mzdc

ikdle ,yelzk aiyg ± ilin lkl la` ,xaegnk

,miyexitd el`l dyw la` .'ipzna xht

ieyn aewp epi`yk y"xl aewp `nl` xn`wc

ieyn `lc `ziixan iiezi`l irac rnyn .dil

:w"dc ,yxtl yie !epi` dfe ,aewp epi`yk aewp

,dil ieyn aewp epi`yk y"xl aewp `nl`

ieyn aewpk aewp epi`y ,daxc`c .'ek edpinxe

aewp epi`yl aewp oia oi` :w"dc ,i"xt cere .dil

eda aizkc oeikc ,mi`lke d`te xyrn oiprl

dcyd `veid" aizk xyrna oke "jnxke jcy"

epi`y oia aewp oia ,yelz iaiyg ± "dpy dpy

mirxf xykd oiprl `l` welig ea oi`e .aewp

xaca mielz opi`y ,zay oebk ,dil incc lke

edpdae ,xaegne yelza `l` dcy aeyg `edy

xity iz` df itle .aewp epi`yk aewp ied `l

epi`yk aewp ieyn `lc edpinxe ,dil ieyn aewp epi`yk y"xl aewp `nl` xn`wc `d

aewp:

äãåîåezxdh icka awip m`y y"x.,oilke`l qxg ilk ly enzqc ,zif `ivenk 'it

ab` lhac meyn ± dcenc `nrh epiidc i"xl d`xpe .zif `ivenk oxeriye

t"r` ,oiwynl cgeind ilka la` ,zif `ivenk awipa `wece .ezxdh icka awipyk rwxw

qpeka xaegnk dil iayg `l opaxl 'it`c .lhac 'ixn` `l ± dwyn qpeka ezxdhy

jenqa xn`ck ,ohw yxeyk `l` dwyn:

øåäèz`hg in ea ycwln.oiwynl cgein did m` d`neh lawln xedhc y"ke:

øåäèmirxf ea xiykdln.w"ta 'hpewd 'itk `lce ,daiwp ira qxg ilkc rnyn

oihibc).f sc(xvwl zre .daewpk daeyg xtr ly `idy oeikc ,qxg ly dpitqc yxity:

á÷éðmelkn xedh oenix `ivenk.xedhc xn`w ikid :i"xl dnizm` `lde !melkn

n `xhqibl ecgim` elit` ixdy ,`ed ok i`ce eyexitke .'hpewa 'itck ,d`neh law

mixaya x`ypyk ,`xhqib zxeza d`neh mixayd milawn miwc mixaya exayp

milk zkqna yxetnd xeriy)a dpyn a"t,("zetixh el`" 'ta dl iziine):cp oileg(

icka oxeriy ± oikneqn `ly oiayei odizeptece odizexwxwe od ,qxg ilkay miwcd

xninl ivn dedc :`"ayxl dyw cere !'ek ziriaxa d`q cr belne ,bel cr ohw zkiq

ilkdyk la` ,`xhqibl oiie`x mixayd ± ixnbl xaypykc :l"ie !qxg ilka zecn yy

lk lv` ezrc dlha ecgi 'it`e ,`xhqibl ie`x oi` ± oenix `ivenk awipy `l` mly

:yxitc ,`xhqibl `ed ie`x oenix `ivenk awipykc rnyn 'hpewd 'it jezn la` .mc`

zecn 'e hwp `lc `d eyexitle .`xhqib meyn eripvn k"`` ,ilk meyn melkn xedh

ok m` `l` ie`x oi` oenix `ivenk awipe ,okxck ynzydl lekiyk `l` ixiin `lc ±

eciv lr edhn:àîùlizt cinv swena `l` zrny `l.d`neh el oi` zif `ivenk awip jenqa xn`c `"xcn iwet`l jixhv`e ,rny mipenixl cgeina `nlic :i"xl dniz

ibilt mirxf xykd oiprlc yxitc 'hpewd yxitl ,oenix `ivenk exeriy jenqa c"nk ,rny mirxf xykd oiprlc xninl `kile .cegi `la ,ixii` qxg ilk mzqac rnync :l"ie !'ek

ohw yxeyk exeriy mirxf xykd oiprlc dil `xiaq `axc :cere !inp ur ilk 'it` ?qxg ilk hwp i`n` k"`c ±:
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שבת. פרק עשירי - המצניע דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(iyily meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd oiprl
aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd oi`e
ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk aygp
`le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy o`k x`ean

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn oeyln x`eank
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axLeìúk ïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§§¨

déì éeLîaewp uivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §©¥¥
,yelzkéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìxykd iabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxføîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc(fl `i `xwie)ìò' §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©©

,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìkepcnln weqta drixf zepeyl ieaix ¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz mdy
.d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra oebke ,`edy
`id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn zpeek mpn`e
,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac x`y zeaxl
.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf xykd oi` j`

:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥
àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëaxaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip m`
ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici lr
mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx `le .[zif

.ilk zxezn elhan dfk awpy oeik ,ekezaydéì øîà,owf eze` ¨©¥
àzLäa ixd ,denzl il yi dzrn -péî éàòa á÷ð ãâðk LøBLC- ©§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨

n jze` izl`y,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå`le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn ,xac il zipr

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy it lr s` xaegnkéãëa áwéð¦©¦§¥
àéòaéî Búøäèmirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp ike - ¨¢¨¦©§¨

jl didy ,rwxwd on ynn miwpei mpi`e awpd cbpk mpi`y
zxn` ji`e ,mixaegnk miaygp mpi` `ny mda wtzqdl
.md mixaegn ekezay mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd on

.llk ilk aeyg epi` ,ziriax
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©

,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤
,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨

lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry
.`xhqib oicn cer `nh epi` ,d`nehéî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥

,úàhçilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk ©¨
dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e ,eilr

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy ,dnec`(fi hi xacna)eilr ozpe'§¨©¨¨
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM l` miIg min©¦©¦¤¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk ¦©§¥©§¤
qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky ,xnelk
`iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd jxc

,'dwyn,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciw oiprlíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©§¦§¨¦

,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza mirexfd
z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd mrhe

.rwxwd zigelgl
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨
,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦

ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn
,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦

,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl
.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf lky

:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦
,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦

`ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn
,zif,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦

.`adle o`kn d`neh lawn
:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦

,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§
.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤

lr lizR cinv oi``vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¥¨¦¨¦¨¨¨¥
,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd ld`a
`ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky epiidc

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriy dfi`a x`aníàå§¦
óweäqxg ilkdìéút ãéîöoi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ©¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkp d`nehBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my) ©¤¦¨¥
jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzt ilM lke'§Ÿ§¦¨©

.awp
:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦

àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨
oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦

dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd
:`ax ixac lr `xnbdøîàc àeä àáø àäåxn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©

y lirlìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnãò ¨¨¦¨¦©
,Baeø úçtiLawipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky ¤¦¨¥

xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr oenix `ivenk
zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed ,rnyy oenix `ivenk

:`xnbd,àéL÷ àìŸ©§¨

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



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(iyily meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd oiprl
aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd oi`e
ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk aygp
`le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy o`k x`ean

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn oeyln x`eank
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axLeìúk ïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§§¨

déì éeLîaewp uivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §©¥¥
,yelzkéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìxykd iabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxføîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc(fl `i `xwie)ìò' §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©©

,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìkepcnln weqta drixf zepeyl ieaix ¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz mdy
.d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra oebke ,`edy
`id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn zpeek mpn`e
,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac x`y zeaxl
.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf xykd oi` j`

:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥
àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëaxaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip m`
ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici lr
mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx `le .[zif

.ilk zxezn elhan dfk awpy oeik ,ekezaydéì øîà,owf eze` ¨©¥
àzLäa ixd ,denzl il yi dzrn -péî éàòa á÷ð ãâðk LøBLC- ©§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨

n jze` izl`y,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå`le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn ,xac il zipr

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy it lr s` xaegnkéãëa áwéð¦©¦§¥
àéòaéî Búøäèmirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp ike - ¨¢¨¦©§¨

jl didy ,rwxwd on ynn miwpei mpi`e awpd cbpk mpi`y
zxn` ji`e ,mixaegnk miaygp mpi` `ny mda wtzqdl
.md mixaegn ekezay mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd on

.llk ilk aeyg epi` ,ziriax
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©

,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤
,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨

lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry
.`xhqib oicn cer `nh epi` ,d`nehéî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥

,úàhçilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk ©¨
dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e ,eilr

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy ,dnec`(fi hi xacna)eilr ozpe'§¨©¨¨
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM l` miIg min©¦©¦¤¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk ¦©§¥©§¤
qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky ,xnelk
`iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd jxc

,'dwyn,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciw oiprlíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©§¦§¨¦

,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza mirexfd
z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd mrhe

.rwxwd zigelgl
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨
,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦

ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn
,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦

,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl
.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf lky

:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦
,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦

`ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn
,zif,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦

.`adle o`kn d`neh lawn
:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦

,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§
.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤

lr lizR cinv oi``vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¥¨¦¨¦¨¨¨¥
,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd ld`a
`ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky epiidc

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriy dfi`a x`aníàå§¦
óweäqxg ilkdìéút ãéîöoi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ©¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkp d`nehBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my) ©¤¦¨¥
jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzt ilM lke'§Ÿ§¦¨©

.awp
:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦

àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨
oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦

dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd
:`ax ixac lr `xnbdøîàc àeä àáø àäåxn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©

y lirlìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnãò ¨¨¦¨¦©
,Baeø úçtiLawipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky ¤¦¨¥

xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr oenix `ivenk
zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed ,rnyy oenix `ivenk
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zay(iriax meil)

àäxaecn ,'eaexa zgtiy cr' `ax xn`y df -éáøáøailka - ¨§©§§¥
cr mkezay dn lr livdln milqtp mpi` mdy ,milecb qxg

,maexa ezgtiyàäåzrny `l `ny' iq` axl `ax xn`y dfe - §¨
xaecn ,'oenx `ivenk `l`éøèeæaawpay ,miphw qxg ilka - §§¥

dn lr milivn mpi`e ilk my mdn lha oenx `iven xeriyk
.mkezay

lirl(:dv)epiidc ,'dwyn `ivenk' ilkd awipy ote`ay x`azp
xayl mly qxg ilk oia welig yi ,ekxc `vei dwyny wc awp
lhazdl el mxeb dfk awp oi` mly ilkay ,['`xhqib'] qxg ilk
lawn epi` aeye `xhqib my epnn lhazn ilk xayae ,llk

:weligd mrh z` zx`an `xnbd .d`neh,éqà áø øîàmi`pzd ¨©©©¦
ïéðBL,`ziixañøç éìk'mly,'ä÷Lî ñðBëa BøeòéLepiidc ¦§¦¤¤¦§¥©§¤

awip ,`ed ilk zxezn zvw elhal ea xen`d oey`xd xeriydy
in yeciw oiprl ilk my epnn lha dfk awpay ,dwyn qpekk

:`ziixad dkiynn .lirl x`azpy itk ,z`hgeøîà àìå'awpy §Ÿ¨§
kä÷Lî àéöBî,d`neh lawi `ly oiprl awp aygpïéðòì àlà ¦©§¤¤¨§¦§©

àøèñéb[ilk xay-],'ãáìa`ivenk elit` awipy ilk xayy ¦§§¨¦§¨
:`xnbd zxxan .`xhqib zxeza d`neh lawn epi` aey ,dwyn

àîòè éàî`xhqib my lhan dwyn `ivenk awpy mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .mly ilkn ilk my lhan epi`e ilk xaynøîà̈©

àøèñéâ àáä íéøîBà ïéàL éôì ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî©§¨§¥§©©§¨§¦¤¥§¦¨¥¦§§¨
,àøèñébìawip xy`k okle ,eilr miqg oi` ilk xay ,xnelk ©¦§§¨

jxevl xg` ilk xay `ad mixne` oi` dwyn `ivenk elit`
zethepd zetihd z` lawle eizgz egipdl ick ,df ilk xay
ilk la` .`xhqib my epnn lha okle ,eze` miwxef `l` ,epnn
meyn eze` miwxef oi`e eilr miqg ,dwyn `ivenk awipy mly
zetihd z` lawl ick ilk xay eizgz migipn `l` ,df ohw awp

.ilk my epnn lha `l okle ,epnn zethepd
lirl(my)miaygp ohw yxeyk awipy uivry ,`ax ixaca x`azp

xykd milawn mpi`y oiprl mixaegnk ekezay mirxfd
:dfa mi`pz zwelgn `xnbd d`ian dzr .d`nehl,àleò øîà̈©¨

àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtipy ,mirxf xykd oica ewlgp - §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨
mde ,l`xyi ux`ay mi`xen`øa éñBé éaøå ïéáà éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦¨¦§©¦¥©

,øîà ãç ,àcáæ,mirxf xykd iabl ilk zxez lhal awp xeriyy ©§¨©¨©
`ed,øîà ãçå ,ïBnø àéöBîk`ed exeriyyïè÷ LøBLkitke] §¦¦§©¨©§¤¨¨

lirl `ax xn`y(my).[
:ewlgp mixeriy dfi`a xekfl oniq zpzep `xnbdéðîéñåC`ly §¦¨¨

irvn`d xeriy `edy] zif `ivenk xn` mdn cg`y xnel drhz
dpynd oeyl `ed ,[oenx `ivenkl ohw yxeyk oia(.iw zegpn)ãçà'¤¨

,'èéòînä ãçàå äaønämi`xen`dn cg`y `ed oniq ef oeyly ©©§¤§¤¨©©§¦
,oenx `ivenk epiidc ,mixeriyd zyelyay lecba xryl daix

.mzylyay ohwa xryl hrnn mdn cg`e
lirl(my),zif `ivenk awipy qxg ilky ,`ax ixaca x`azp

awpiy cr d`neh lawn ,mipenxl ecgi m`e ,d`neh lawln xedh
ea liren `ly zxaeqd zwleg drc d`ian `xnbd .oenx `ivenk

:mipenxl cegiéìk ,øæòéìà éaøc déîMî àðäk øa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨©©£¨¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦
ñøç,milke`l ieyrdBøeòéL`ed d`nehn xdhil,íéúéæ àéöBîk ¤¤¦§¦¥¦

.zif ekxc z`vl lekiy xeriyk awpiyk ,xnelkdéøa àLéL÷ øîe©§¦¨§¥
äaøcdidda íéiñî[df oica-]øæòéìà éaøc déîMî,jkïä éøäå §©¨§©¥¨¦§¥§©¦¡¦¤¤©£¥¥

[zif `ivenk eawipy milkd-]íéììâ éìëkillbn miieyrd milk ± ¦§¥§¨¦
,dndaäîãà éìëe ,íéðáà éìëe,oyaka etxvp `lyïéìa÷î ïéàL §¥£¨¦§¥£¨¨¤¥§©§¦

íéøôBñ éøácî àìå äøBú éøácî àì äàîeèelit`e ,[opaxcn-] §¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦
lirl `ax xn`y itk `le] mipenxl mcgi(my)`ivenk awipay

.[d`neh lawn mipenxl ecgi m` ,zifìéút ãéîö ïéðòìe`ed ixd §¦§©¨¦¨¦
,ekezay dn lr livn.Baeø úçtiL ãò©¤¦¨¥

òéðöîä êìò ïøãä

÷øåæä ¯ øùò ãçà ÷øô
zeyxl zeyxn d`ved ipic epipyy xg`l(` wxt)xeq`y mixacde

m`ivedl(e wxt)d`vedd ixeriye(i-f miwxt)yxtl `pzd jiynn
zen` rax` wgxnl dwixf e` zeyxl zeyxn dhyede dwixf ipic
yi df wxt zpadl .d`ved ly zeclez mdy miaxd zeyxa
zexcbdd z`e zeyxl zeyxn d`veda aeigd illk z` micwdl

.zay ipica zeieyxd rax` ly
z` 'xwr' ok m` `l` zeyxl zeyxn d`ved lr aiig mc` oi` .`
zeyxn xwr m` la` ,zxg` zeyxa 'egipde' zg` zeyxn utgd
xeht `ed ixd xwr `le gipdy e` zxg` zeyxa gipd `le zg`
dxiwr zeyrl mb exq` minkg la` ,dzinn e` z`hg oaxwn

'xeq` la` xeht' exn`y edfe ,cal dgpd e` calmc` oi` .a .
eze` xewri ok m` `l` zeyxl zeyxn utgd z`ved lr aiig
lr edgipi s`e ,migth drax` lr migth drax` ea yiy mewnn
mc` ly eci .b .migth drax` lr migth drax` ea yiy mewn
lkne ,migth drax` lr migth drax` ea yiy mewnk daeyg
`l` miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l daeyg dpi` mewn
mc`d cin utg xwr m` okle ,eteb `vnpy mewnd xg` zxxbp
.aiig zxg` zeyxa cnerd mc` cia egipde zg` zeyxa cnerd
drax` eagxy mewn .cigid zeyx .` .zaya zeieyx rax`
dxyr daeba zevign rax` swene migth drax` lr migth
cigid zeyxk `ed mb aygp cigid zeyx lrny xie`d .migth
.a .cigid zeyxk oecip cigid zeyx ly milzkd iaer .riwxd cr
yy miagx mde ,my mikldn miaxdy zenewn .miaxd zeyx
yie .dxwz mdilr oi`e mdiciv ipyn migezte zen` dxyr
miyy da mixaer m` `l` miaxd zeyxk zaygp dpi`y mixne`
miaxd zeyxk aygp miaxd zeyx lrny xie`d .mc` ipa `eaix
.zilnxk .b .xeht mewnk aygp epnn dlrnle ,migth dxyr cr
xzen dxezd on .miaxd zeyx `le cigid zeyx `l epi`y mewn
,cigid zeyx e` miaxd zeyxn myl qipkdl e` myn `ivedl
`ivedl xeq`e dnvr ipta zeyxk zaygp didzy exfb minkge
dkeza lhlhl xeq` oke miaxd zeyxl e` cigid zeyxl myn
lrny xie`d .[miaxd zeyxa enk] zen` rax` wgxnl
xie`d lr la` ,migth dxyr cr zilnxkk aygp zilnxkd
mewn .xeht mewn .c .xeht mewnk aygpe exfb `l epnn dlrnly
.zilnxk epi` mbe cigid zeyx `le miaxd zeyx `l epi`y
zeyxl epnn `ivedl dligzkl xzene minkg exfb `l df mewna
eleka lhlhl xzen oke ,mdn qipkdl e` cigid zeyxl e` miaxd

.oilin dnk elit`

äðùî
:dhyede dwixf ici lry d`ved ipic zxxan ef dpyn÷øBfäutg ©¥

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîe`,áéiç ,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî ¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦©¨
wxefd .d`ved ly dclez `id dwixfdyãéçiä úeLøîzg` ¥§©¨¦

ãéçiä úeLøìzxg`òöîàa íéaøä úeLøe,zeieyxd izy oia ± ¦§©¨¦§¨©¦¨¤§©
,miaxd zeyx rwxw lrny xie`a xaer wxfpd utgdeàáé÷ò éaø©¦£¦¨

,áéiçî,miaxd zeyx xie`a utgd xare li`ed.ïéøèBt íéîëçå §©¥©£¨¦§¦
:minkg zrc z` dpynd zx`anãöékcigid zeyxn wxefd ¥©

,xeht rvn`a miaxd zeyxe cigid zeyxlúBàøèæeæâ ézLoifif ± §¥§§§¨
zehleae ,mdilr jldl miyxw mdilr migipne lzekdn mi`veid

zecnerd ,cigid zeyx ode miaxd zeyxla Bæ ãâðk Bæiciv ipy §¤¤¦
,øeèt Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä ,íéaøä úeLøzk`lna epivn `ly §¨©¦©¦§©¥¦¨¨

miaxd zeyxe cigid zeyxl cigid zeyxn mi`iven eidy okynd
.rvn`aúçà àèeéãa ïäézL eéädilra ze`xhfefbd izy eid ± ¨§¥¤¦§¨©©

,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg` cva zg`
,efl ef zekenq eid `lyèéLBnäefl efn,áéiç`id dhyeddy ©¦©¨

,d`ved ly dclez÷øBfäåefl efn.øeètaiig hiyendy mrhde §©¥¨
,xeht wxefdye miaxd zeyx ly cg` cva hiyed m` wxCkL¤¨

íiåìä úãBáò äúéäz` migipne okynd z` miwxtn eidyk ¨§¨£©©§¦¦
micinrn eid ,zelbrd lr miyxwdúeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL§¥£¨©©¦§

íéaøäe ,dkx`lBæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî,dlbrl dlbrn ±ìáà ¨©¦¦¦©§¨¦¦¨£¨
àìeid.ïé÷øBæ Ÿ§¦
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ripvnd` cenr ev sc ± ixiyr wxtzay
éáøáøa.FAExA:éøèeæ.oFOx `ivFnMilMn Dil lhA:ïéðBL.`ziixA oipFW mi`PYd: §©§§¥§§¥§¦¦¨¥¥¦§¦¦©©¨¦¦¨©§¨
ñøç éìk.xEriWCilM mEXn zvwnA FlHal FA xEn`d oFW`xd:kñðBëä÷Lî. §¦¤¤§¦¨¦¨¨§©§§¦§¨¦§¦§¥©§¤

awp aEWg dwWn `ivFn awp Exn` `le .z`Hg in zxFYn `din Dil lHanC `Ed¦§©¥¥¦¨¦©¥©¨§Ÿ¨§¤¤¦©§¤¨¤¤
`N` milkl.`xhqiblicW `cWn - dwWn `ivFnM ikd daTp i` i`Ce mzdC §¥¦¤¨§¦§§¨§¨¨©©¦¦§¨¨¦§¦©§¤¦§¨¨¥

Dil:àøèñéb àáä íéøîBà ïéàL.zxg` ¥¤¥§¦¨¥¦§§¨©¤¤
lAwl diYgY giPdl Ff `xhqibl.oiRiHd §¦§§¨§©¦©©§¤¨§©¥©¦¦

awp mEXnE ,eilr oiqg - mlW ilM la £̀¨§¦¨¥¨¦¨¨¦¤¤
eiYgY `xhqiB oigiPnE ,Dil EcW `l `YxER: §¨¨¨¥©¦¦¦§§¨©§¨

da éâéìt.mirxf xWkdA:ïîéñå.irhiY `lC §¦¦¨§¤§¥§¨¦§¦¨§¨¦§¥
zif `ivFnM xn` cg xninl:äaønä ãçà §¥©©£©§¦©¦¤¨©©§¤

'åë ïéeëiL ãáìáe èéòînä ãçàå.`ziixA §¤¨©©§¦¦§©¤§©¥¨©§¨
`id).iw zegpn,(`ideLloniqlon cg`W ¦§¦§§¦¨¤¤¨¦

dAix mi`xFn`dxrWl,oYWlWAW lFcBA ¨£¨¦¦¨§©¥©¨¤¦§¨§¨
,oYWlWAW ohTA xrWl hrnn cg`e`le §¤¨§©¥§©¥©¨¨¤¦§¨§¨§Ÿ

.ipFpiaA`Mil - dwWn `ivFnE dwWn qpFM §¥¦¥©§¤¦©§¤¥¨
mirxf oiprl odA irhinl:àéöBîk BøeòéL §¦§¥¨¥§¦§©§¨¦¦§¦

íéúéæ.d`nEHn xdHil:éìëk àeä éøä ¥¦¦©¥¦§¨£¥¦§¥
íéììâ.mEcgi ENit`e ,zif `ivFnM awiPXn §¨¦¦¤¦©§¦©¦©£¦¦£

.mipFOxloxEriW miYa ilra ilM :opzC `de §¦¦§¨¦§©§¥©£¥¨¦¦¨
zkQnA Dl opipY ur ilM iAB - mipFOxM§¦¦©¥§¥¥¨¥©¨§©¤¤

milM)t`"n fi '(: ¥¦

òéðönä Cìò ïøãä©§¨£¨©©§¦©

÷øBfäøáéiçî àáé÷ò '.Wxtn `nrh ©¥£¦¨§©¥©§¨§¨¥
`xnBA:'åë úBàøèæeæb ézL ãöék. ©§¨¨¥©§¥§§§¨
Edl ixn`w opAx:úBàøèæeæb.oi`vFId oifif ©¨©¨¨§¦§§§§¨¦¦©§¦

KNdl mixqp odilr oigiPnE lzFMd on:Bæ ¦©¤©¦¦£¥¤§¨¦§©¥
Bæ ãâðk.,i"dx ode ,x"dx iCiv ipWA §¤¤¦§¥¦¥§¥

'c zFagxE 'i zFdFaBW:øeèt.Epivn `NW ¤§§¨¨¤Ÿ¨¦
dwixfdhWFdei"dxn oMWOd zk`lnA §¦¨§¨¨¦§¤¤©¦§¨¥

.odipiA wiqtn x"dx agxe cigId zEWxl¦§©¨¦§Ÿ©©§¦¥¥¤
hiWFdl ,KM mIeld zcFar dzid `NW¤Ÿ¨§¨£©©§¦¦¨§¦

dlbrn miWxwdlbrl,DCvAW`N` §¨¦¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨¤¨
diptNW dlbrl)dixg`NWe.(rAx`W ¨£¨¨¤§¨¤¨§¤§©£¤¨¤©§©
ipal Eid zFlbrixxnoi`UFp EidWiWxw £¨¨¦§¥§¨¦¤¨§¦©§¥

oiwxFR EidWkE .'nBA opixn`cM ,Ff cvA Ff cg`M miYW oiklFd ode ,oMWOdz` ©¦§¨§¥§¦§©¦§¤¨§©¦§¨§¦©©§¨§¤¨§¦¤
KxcM zFlbrd oicinrn Eid - zFlbrd lr oFrhl oMWOd,ozkildlv` Ff miYW ©¦§¨¦§©¨£¨¨©£¦¦¨£¨§¤¤£¦¨¨§©¦¥¤
ozkild KxC ,mdiptl Ff lv` Ff miYWE ,oMWOl KEnq FfKxF`lmivFx EidW ,x"dx ¨©¦§¨§©¦¥¤¦§¥¤¤¤£¦¨¨§¤¤¨¦

oprd cEOr xg` KNdliwxFtE .mdiptl KlFddmiWxTd oihiWFn Eid oMWOd §©¥©©©¤¨¨©¥¦§¥¤§¥©¦§¨¨¦¦©§¨¦
.mdiptNW ozF`l oihiWFn ode ,oMWOl zFkEnQd zFlbrd iYW lrW ozF`lla` §¨¤©§¥¨£¨©§©¦§¨§¥¦¦§¨¤¦§¥¤£¨

iwxFtl zFkEnq odiYW ixdW ,hiWFdl oikixv Eid `l - DCvAW dlbrl dlbrn¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨Ÿ¨§¦¦§¦¤£¥§¥¤§§§¥
oMWOd:úçà àèBéãa ïäézL eéä.,ziAd ipR lr x"dx KxF`A zg` diIlrA xnFlM ©¦§¨¨§¥¤¦§¨©©§©©£¦¨©©§¤©§¥©©¦

mdipiA x"dx wqtd Wie:øeèt ÷øBfä.i"dxn dwixf Epivn `le ,'in dlrnlE li`Fd §¥¤§¥¥¥¤©¥¨¦§©§¨¦§Ÿ¨¦§¦¨¥
agFxA `le KxF`A `l ,oMWOA x"dx KxC i"dxl:èéLBnäåáéiç.dhWFd EpivOW ¦¤¤©¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨©§©¦©¨¤¨¦¨¨

zvwE ,i"dxl i"dxn oMWOA 'in dlrnl DA `vFIMwiqtn miAxd zEWx KxF` ©¥¨§©§¨¦©¦§¨¥¦§¨¤§¨©¦©§¦
mdipiA:íiåìä úãBáò äúéä CkL.- ozcFarA FfM Epivn cviM lif`e WxtnE ¥¥¤¤¨¨§¨£©©§¦¦§¨¥§¨¥¥©¨¦¨©£¨¨
iYWAWiwxFR miAxd zEWxA Ff xg` Ff zFlbrzFlbrd lrW ozF`l oihiWFn oMWn ¤¦§¥£¨©©¦§¨©¦§¥¦§¨¦¦§¨¤©¨£¨
,olv`WmiWxw ozF` oi`W ,oiwxFf `l la` .mdiptNW EN`l oihiWFn odezFwxfp ¤¤§¨§¥¦¦§¥¤¦§¥¤£¨Ÿ§¦¤¥¨§¨¦¦§¨
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àäixhefa `de iaxaxa.dywe .oenx `ivenk ± ixhef ,eaexa ± iaxax :qxhpewa 'it

?oenx `ivenk `ed dfi` rcil ixhef ixw dne iaxax ixw dne ,xeriy ef oi`c :i"xl

.aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl d`xpe

`ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr xn`wc `de

zif:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

`diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn oia

opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv swen

'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae :ikd xza

uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy xac lkae

.cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera `le

,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac rnyn

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd opzc).dw w"a:(

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy ziag

± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

.dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy cr

,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x xne`e

awp jxc elit` d`neh zqpkp gzta i`cec

ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy cr opirae ,ohw

± odicvn oia mditn oiac `idde .gexin jixv

dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy ixiin `l

± dawipy ziagc "lfebd"c `idde .gzt jxevl

aiygc ,oenx `ivenk e` ,daex dzgtpyk ixiin

`dn dywd `"aixe .`ilrn dnizq irae gztk

milk zkqna opzc)g dpyn h"t:(ieyrd awp

± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

.dwyn qpekae lizt cinva `xnegl eze`

ea yie ,milke`e miwynl ieyry oeik :yexit

lr lizt cinva livn epi` ± dwyn qpek awp

oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc ,ekezay dn

oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle .ediicegl

i`d ik awpae oilke`l cgeiny)(aeaex zgtp `kd irac `dc :i"x uxize .d`neh dqpkp

,dhnle awpd on ilk xeriy cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e`

"zetixh el`"a iziinc `idda yxetnd xeriyk).dp oileg.(mewna dhnl awip la`

qpeka oiwynle ,zifka milke`l xeriy ied ± ilk xeriyk awpd on dhnl x`yp oi`y

milk zkqnc `edd ik dwyn)g dpyn h"t.(zgtiy cr :ikd oizrnya yxtn z"xe

aey ± oenx `ivena e` ,eaex zgtpa la` .minzqp miawpd m` lizt cinv liren ± eaex

migaf yixa opixn`ck ,oilevip oi`y hiha olaby oilke`k ied `l` ,dnizq zlren oi`

):b sc,(mixny denzqe dawpy ziagc `idde .ilk zxezn edl elha eaex zgtpy oeikc

mzd `ax irac `de .awpd lk mixny enzqe ,xeriyk dzgtp `lya ixiin ±)my w"aa:(

ied in ?i`n ,divg mixny denzqe divg sb` :t"d ?edn divg sb` mzq`ilrn dnizq

± dzxiagl dxenf oia gexin `la dnizq `aiyg `lc ,dxenfa dwwtn iziine .`l e`

,i`w `l mzd :ipyne .divg mixny denzqe divg sb` dnizq `aiyg `l inp `kd

i`w `kd:éâéìôi`xen` ixz da.xne`e .ibilt mirxf xykd oiprlc :qxhpewa 'it

oivwer zkqnac :z"x)i dpyn a"t(:z"x xn` `l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc:åøåòéùmizif `ivenk.g"x 'itae mixtq aexa b"d

milk 'qna `id 'ipzn :z"`e .i"yxe)`"n b"t:(eda miiqn ikdle .`axcn iwet`le ,mipenxl cegi da ipdn `lc opirny`l ,dil jixhvi`c :l"ie ?mizifk exeriy ± oilke`l ieyrd

oipr lka oixedh mdy ,mipa` ilkk od ixd :dyextl:

òéðöîä êéìò ïøãä

.÷øåæä.'ek ze`xhfefb izy cvikopaxe `aiwr iaxc `zbelt iwenc ,daxl :dniz).c 'c lirl(.lirlc` i`w `l `dc ,"cvik" xity iz` `l dxyrn dhnl ibilte ,dhelwa

:inlyexia yi edine .xity iz` ± dxyrn dlrnl ediizbelt iwenc o`nle .mzd dcen inp `aiwr 'x elit`e ,zelbrc `inec dxyrn dlrnl ze`xhfefba ixii` `kdc

"cvik" ipz `l ± dxyrn dhnl dl iwenc `edde ,"cvik" `pz ± dxyrn dlrnl `zbelt iwenc `xen` `eddc :mzd yxtne .cvik ipz `lc `ki`e ,cvik ipzc `ki`:
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éaøc déîMî da íéiñî äaøc déøa àLéM÷ øîe¨©¦¨§¥§©¨§©¥¨¦§¥§©¦
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àäixhefa `de iaxaxa.dywe .oenx `ivenk ± ixhef ,eaexa ± iaxax :qxhpewa 'it

?oenx `ivenk `ed dfi` rcil ixhef ixw dne iaxax ixw dne ,xeriy ef oi`c :i"xl

.aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl d`xpe

`ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr xn`wc `de

zif:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

`diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn oia

opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv swen

'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae :ikd xza

uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy xac lkae

.cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera `le

,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac rnyn

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd opzc).dw w"a:(

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy ziag

± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

.dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy cr

,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x xne`e

awp jxc elit` d`neh zqpkp gzta i`cec

ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy cr opirae ,ohw

± odicvn oia mditn oiac `idde .gexin jixv

dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy ixiin `l

± dawipy ziagc "lfebd"c `idde .gzt jxevl

aiygc ,oenx `ivenk e` ,daex dzgtpyk ixiin

`dn dywd `"aixe .`ilrn dnizq irae gztk

milk zkqna opzc)g dpyn h"t:(ieyrd awp

± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

.dwyn qpekae lizt cinva `xnegl eze`

ea yie ,milke`e miwynl ieyry oeik :yexit

lr lizt cinva livn epi` ± dwyn qpek awp

oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc ,ekezay dn

oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle .ediicegl

i`d ik awpae oilke`l cgeiny)(aeaex zgtp `kd irac `dc :i"x uxize .d`neh dqpkp

,dhnle awpd on ilk xeriy cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e`

"zetixh el`"a iziinc `idda yxetnd xeriyk).dp oileg.(mewna dhnl awip la`

qpeka oiwynle ,zifka milke`l xeriy ied ± ilk xeriyk awpd on dhnl x`yp oi`y

milk zkqnc `edd ik dwyn)g dpyn h"t.(zgtiy cr :ikd oizrnya yxtn z"xe

aey ± oenx `ivena e` ,eaex zgtpa la` .minzqp miawpd m` lizt cinv liren ± eaex

migaf yixa opixn`ck ,oilevip oi`y hiha olaby oilke`k ied `l` ,dnizq zlren oi`

):b sc,(mixny denzqe dawpy ziagc `idde .ilk zxezn edl elha eaex zgtpy oeikc

mzd `ax irac `de .awpd lk mixny enzqe ,xeriyk dzgtp `lya ixiin ±)my w"aa:(

ied in ?i`n ,divg mixny denzqe divg sb` :t"d ?edn divg sb` mzq`ilrn dnizq

± dzxiagl dxenf oia gexin `la dnizq `aiyg `lc ,dxenfa dwwtn iziine .`l e`

,i`w `l mzd :ipyne .divg mixny denzqe divg sb` dnizq `aiyg `l inp `kd

i`w `kd:éâéìôi`xen` ixz da.xne`e .ibilt mirxf xykd oiprlc :qxhpewa 'it

oivwer zkqnac :z"x)i dpyn a"t(:z"x xn` `l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc:åøåòéùmizif `ivenk.g"x 'itae mixtq aexa b"d

milk 'qna `id 'ipzn :z"`e .i"yxe)`"n b"t:(eda miiqn ikdle .`axcn iwet`le ,mipenxl cegi da ipdn `lc opirny`l ,dil jixhvi`c :l"ie ?mizifk exeriy ± oilke`l ieyrd

oipr lka oixedh mdy ,mipa` ilkk od ixd :dyextl:

òéðöîä êéìò ïøãä

.÷øåæä.'ek ze`xhfefb izy cvikopaxe `aiwr iaxc `zbelt iwenc ,daxl :dniz).c 'c lirl(.lirlc` i`w `l `dc ,"cvik" xity iz` `l dxyrn dhnl ibilte ,dhelwa

:inlyexia yi edine .xity iz` ± dxyrn dlrnl ediizbelt iwenc o`nle .mzd dcen inp `aiwr 'x elit`e ,zelbrc `inec dxyrn dlrnl ze`xhfefba ixii` `kdc

"cvik" ipz `l ± dxyrn dhnl dl iwenc `edde ,"cvik" `pz ± dxyrn dlrnl `zbelt iwenc `xen` `eddc :mzd yxtne .cvik ipz `lc `ki`e ,cvik ipzc `ki`:
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ztUA df lWAhEg oigzFOWM ,drixid §¤¤¦§©©§¦¨§¤§¦

axrd:aúôç.FwElg ztg FnM)c `nei'fr:(: ¨¥¤§¥¤§¥¤£
éôçìLî eåä éôBçìL.Eed iccd iAB mlFrl ©§¥£§©§£¦§¨©¥£¨¥£

KWnp df `N` ,mipeEkn oi`W `N` ,iazï§¦¤¨¤¥§©§¦¤¨¤¦§¨
xFg`l dfe miptl:äNBò ïéàåúëàìnî ¦§¦§¤§¨§¥¤¦§¤¤

Bøéáç.`le ,mzEpOE` ilkA mipkEn mNEMW £¥¤¨¨¦¦§¥¨¨§Ÿ
EkxvEdlF`Wil:ã øéáòîäåä úBnà '.`l §§¦§©£¦©£¨Ÿ
oWlY`le,oxOiroxiard `N`c,zFO` ' §¨¨§Ÿ¦§¨¤¨¤¡¦¨©

bxdp Kkl:ønòî.Eid oixGEtnE oiWElY §¨¤¡©§©¥§¦§¨¦¨
,oxOreoxn`cM)c lirl:br ':(o`n i`d §¦§¨§©£©©©©
sipkCxOrn mEXn aiIg - `gln:úléâî §¨¥¦§¨©¨¦§©¥§¦©
íéøúñ.oiazFM oi`W itl ,dExiYqdW §¨¦¤¦§¦¨§¦¤¥§¦
zFkld:úçà àlà áéiç Bðéàå.KigxM lr £¨§¥©¨¤¨©©©¨§¥

ixY cifnaC .z`HglE ,xn`w bbFW oiprl§¦§©¥¨¨©§©¨¦§¥¦§¥
`l ilhw,ilhwnopY op` `de :KixR ikdlE §¨¥¨¦©§¦§¨¦¨¥§¨£©§©

'ek:ïäî úçà ìò áéiç Bðéàå.odA Wi .dzin §¥©¨©©©¥¤¦¨¥¨¥
.`id Ffi` WxiR `le ,dilr bxdp Fpi`W zg ©̀©¤¥¤¡¨¨¤¨§Ÿ¥¥¥¦
ixdW ,dxard Ff oi` dcEdi axl `YWde§¨§¨§©§¨¥©£¨¨¤£¥

`zipznlE ,dilr WWFwn bxdpWlFY oi` ¤¡©§¥¨¤¨§©§¦¨¥¥
wtq FzF`A: §¨¥
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äàöåä`aizk `kid dteb.miyxw ecixed md :xn`ck ,okyna dzidy b"r`e

dk`lny itl ,dlr iaiign ded `l ± aizkc e`l i` ,mewn lkn .'ek dlbrn

lirl 'itck `id drexb).a sc(:

éàîîåi`w zayac.i`w lega elit` `dc ,"d`ved ogky`" cr df lk b"l g"x

dk`ln d`vedc xity dil `wtp

aizkck ,dk`ln diixw `pngx `dc ,`ed

znexzl dk`ln cer eyri l` dy`e yi`e"

ixw `nl` ,"`iadn mrd `lkie" aizke "ycwd

`vedlinlyexia `icda yixc oke ,dk`ln d:

äñðëä'ek `ed `xaq olpn.dn :z"`e

zeedc oeik :`xaq i`dl jixv

.'ek dlbrl miyxw elrd md :xn`ck ,okyna

dzid m`c dwixf iab rnyn jenqa `dc

inp dwixfac :l"ie !xity dil iz` ded ± okyna

i"r il dn d`ved i"r il dn :`xaq `ki`

dl opiaygn ded `l `xaq e`l i`c .dwixf

`l okyna inp zeed `l i`e .d`vedc dclez

dk`lny itl ,`xaqn dlr opiaiign ded

`id drexb:

éáøìåmewna dclez` aiignc xfril`

'ek a` dl ixw i`n` a`.ivn ded

'ta 'itck ,d`xzd oiprl dpin `wtpc xninl

"lecb llk"):br lirl.(epiidc xninl `ki`e

zi` .'ek `aiyg okyna zeedc jd :ipynwc

,a` dl ixw ± `aiyg okyna zeedc jd :iqxbc

.dclez dl ixw ± `aiyg okyna zeed `lc jde

ykpn oebk ,okyna eedc zek`ln yi df itle

,oke .zea` eed `le iaiyg `lc ,mirxf dwyne

.a` dl ixw ± `aiyge okyna zeedc :opiqxb i`

ixwe ,`aiyg okyna zeedc jd :'iqxb i` la`

ixwe `aiyg `l ± okyna zeed `lc jd ,a` dl

okyna eid `l zeclezd df itl ,dclez dl:

éàa` dl ixw `aizkc jd inp.`pyil jd

d`ved meyn `l` jixhvi` `l:

àîìéãåitglyn eed itegly.ded inp ikd

iazi eed zen` rax` jez `nlic :jxtinl ivn:
dxifb
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'îbdôeb äàöBä ,àéä äàöBäc äãìBz ä÷éøæ ,éãkî §¨¦§¦§¦¨¨¨§¨¨¦¨¨¨
äLî åöéå" àø÷ øîàc :ïðçBé ø"à ?àáéúk àëéä¥¨§¦¨¨¨§¨©§¨©§©¤
äðçîa Y áéúé äåä ïëéä äLî ."äðçna ìB÷ eøéáòiå©©£¦©©£¤¤¥¨£¨¨¥§©£¥
:ìàøNéì eäì øîà÷å ,éàåä ø"äø äiåì äðçîe ,äiåì§¦¨©£¥§¦¨£¨§¨¨©§§¦§¨¥
úaMác éànîe .ø"äøì eëãéc é"äøî eúéúå e÷étz àì̈©¥§¥¥¦§¦¦©¦©©¨
?äëàìî dì àîéìLc íeMîe ,éà÷ ìBça àîìéc ,éà÷̈¥¦§¨©¨¥¦¦§¦¨¨§¨¨
"äøáòä" øîb ."'åâå íic äúéä äëàìnäå" áéúëãk§¦§¦§©§¨¨¨§¨©¨¨©¨£¨¨
"äðçna ìB÷ eøéáòiå" àëä áéúk .ë"äåéî "äøáòä"¨£¨¨¦§¦¨¨©©£¦©©£¤
Y ïläl äî ,"äòeøz øôBL zøáòäå" íúä áéúëe§¦¨¨§©£©§¨©§¨©§©¨
,äàöBä ïçkLà .øeñà íBia Y ïàk óà ,øeñà íBia©¨©¨©¨©§©©¨¨
,àeä úeLøì úeLøî éãkî ,àéä àøáñ ?ïìðî äñðëä©§¨¨§¨¨§¨¨¦¦§¦¥§¦§
,áà Y äàöBä ,eäéî ?éìBiò él äîe é÷Btà él äî©¦©¥©¦©¥¦¨¨¨
,áéiçéî àäàå áéiçéî àäà ,éãkîe .äãìBz Y äñðëä©§¨¨¨¨¦§¦©¨¦©©§©¨¦©©
?'äãìBz' éàä dì éø÷ éànàå 'áà' éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©¨¨
éà ,éããä éãäa úBáà ézL ãéáò éàc :dpéî à÷ôð̈§¨¦¨§¦¨¥§¥¨©£¥£¨¥¦
éàå ,ézøz áéiçéî Y éããä éãäa úBãìBz ézL éîð©¦§¥¨©£¥£¨¥¦©©©§¥§¦
.àãç àlà áéiçéî àì Y déãéc äãìBúå áà ãéáò̈¥¨§¨¨¦¥¨¦©©¤¨£¨
dì eø÷ éànà ,áà íB÷îa äãìBzà áéiçîc à"øìe§¦§©¥©¨¨¦§¨©©¨¨
àáéLç ïkLna éàåäc Cä ?äãìBz dì eø÷ éànàå áà̈§©©¨¨¨¨©©£¨©¦§¨£¦¨
àì Y àáéLç ïkLna éàåä àìc Cä ,áà dì éø÷ Y¨¥¨¨©§¨£¨©¦§¨£¦¨¨
éàäå ,áà éø÷ Y àáéúëc Cä :éîð éà .áà dì éø÷̈¥¨¨¦©¦©¦§¦¨¨¥¨§©
'ã ÷øBfä :ïðúc àäå .äãìBz éø÷ Y àáéúk àìc§¨§¦¨¨¥¨¨§¨¦§©©¥
,øéåàa ÷øBæk Y íéçôè 'éî äìòîì ,ìúBka úBnà©©¤§©§¨¦§¨¦§¥¨£¦
'ã õøàa ÷øBfäå .õøàa ÷øBæk Y íéçôè 'éî ähîì§©¨¦§¨¦§¥¨¨¤§©¥¨¨¤
?áéiçéîc ïìðî ø"äøa úBnà 'ã ÷øæ .áéiç Y úBnà©©¨¨©©§§¨¨§¦©©
ïäéèçî ïé÷øBæ úBòéøé éâøBà ïkL :äiLàé 'ø øîà̈©Ÿ¦¨¤¥§¥§¦§¦©£¥¤
.äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ úBòéøé éøôBz ïkL ,àlà !?eäì änì ïéèçî ,ïéâøBà .äæì äæ¤¨¤§¦§¨¦¨¨§¤¨¤¥§¥§¦§¦©£¥¤¤¨¤
àlà ?éáúé eåä òaøà CBúa àîìéc .ïéèçîa éããä eèî ?éáúé eåä éããä éab àîìéãå§¦§¨©¥£¨¥£¨§¦¨£¨¥¦§¨¦¦§¨§©§©£¨§¦¤¨
àëñéða !Bãéa BãâBà àìäå .äòéøéa øàéëea ïé÷øBæ úBòéøé éâøBà ïkL :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤¥§¥§¦§¦§¨©§¦¨©£Ÿ§§¨§¦§¨

ì øàéëea ïé÷øBæ úBòéøé éâøBà ïkL :àlà !àìæà÷ øeèt íB÷îa àäå .àøúaàîìéãå .ïäéìàBL ©§¨§¨¦§§¨¨§¨¤¨¤¥§¥§¦§¦§¨§£¥¤§¦§¨
éìéàL éî :eúå ?éôçìLî eåä éôBçìL àîìéãå .úôça éããä eèî ?éáúé eåä éããä éab©¥£¨¥£¨§¦¨£¨¥§¥¤§¦§¨©§¥£§©§£¦§¦§¦¦
,äNBò àeä Bzëàìnî Y "íéNò änä øLà Bzëàìnî Léà Léà" :àãeì àéðúäå ?éããäî¥£¨¥§¨©§¨¨¦¦¦§©§£¤¥¨Ÿ¦¦§©§¤
'ã ìk :àlà ?áéiçîc ïìðî ø"äøa úBnà 'ã øéáòî :eúå !Bøéáç úëàìnî äNBò Bðéàå§¥¤¦§¤¤£¥§©£¦©¦§¨¨¦§©©¤¨¨

øéîb àøîb ,ø"äøa úBnàòaøà øéáòî ,LLB÷î :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .dì é ©¦§¨¨§¦¦¨¨©©§¨¨©§¥§¥©£¦©§©
ìBz :àðz àúéðúîa .äåä ø"äøa úBnà.äåä ønòî :øîà á÷òé éaøa àçà áø .äåä L ©¦£¨§©§¦¨¨¨¥£¨©©¨§©¦©£Ÿ¨©§©¥£¨

:déa áeúëå ,àéiç 'ø éa íéøúñ úlâî éúàöî :áø øîàc ;áøãëì ?dpéî à÷ôð éàîì§©¨§¨¦¨¦§§©§¨©©¨¨¦§¦©§¨¦¥©¦¨§¨¥
íìòäa ílek ïàNò íàå) ,úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà :øîBà äãeäé ïa éñéà¦¦¤§¨¥£§¨©§¨¦¨¥©©§¦£¨¨¨§¤§¥
øñç íéòaøà úBëàìî úBáà :ïðúäå !?àì eúå úçà .úçà àlà áéiç Bðéàå Y (úçà©©§¥©¨¤¨©©©©§Ÿ§¨§©£§¨©§¨¦¨¥
áéiç Y 'à íìòäa ílek ïàNò íàL :ïðçBé ø"àå ?éì änì àðééðî :da ïðéåäå ,úçà©©§¨¥©¨¦§¨¨¨¨¦§¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥©¨
øéáònäc déì àèéLt äãeäé áø .íäî úçà ìò áéiç Bðéà :àîéà !úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©¥¨¥©¨©©©¥¤©§¨§¦¨¥§©©£¦

ìBúc déì àèéLt 'éðúîe ,áéiç.áéiç ønòîc déì àèéLt á÷òé øa àçà áøå ,áéiç L ©¨©§¦§¦¨¥§¥©¨§©©¨©©£Ÿ§¦¨¥¦§©¥©¨
.à÷tñî àì úäéî àä :ñ"îe ,à÷tñî àì úäéî àä :ñ"î:ø"úLLB÷îäæ,ãçôìö ¨¦©¨§©§¨¨¦©¨§©§¨§¥¤§¨§¨

ïëåàeäøîBàeðéáà" øîBà àeä ïläìe "'åâå Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå" §¥¥©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥¨¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò :àøéúa ïa äãeäé 'ø Bì øîà .àáé÷ò 'ø éøác ,ãçôìö ïàk óà ,ãçôìö ïläl äî ,"øaãna úî¥©¦§¨©§©¨§¨§¨©¨§¨§¨¦§¥©£¦¨¨©©§¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥¨

éøáãk íà .ïécä úà ïzéì ãéúò äzàåàì íàå !BúBà älâî äzàå ezqék äøBzä ,EY.÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà ©¨¨¦¦¥¤©¦¦¦§¨¤©¨¦©§©¨§©¤§¦¨©¨¦©©©©¦
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

àøîâ
e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd zeyxn

.d`ved xeqi`l:`xnbd zl`eyéãkîixd ±äãìBz ä÷éøæ ¦§¦§¦¨¨¨
czk`lnàáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädaezk okid ± §¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln dxeza
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
okynd(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFr EUri l`äLî ©©£§¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤
áéúé äåä ïëéä,ayei dyn did okid ±äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¥¨£¨¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨

,éàåä íéaøä úeLø,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lky §¨©¦£©
eäì øîà÷ådyn mdl xn`e ±ìàøNéìe`iai `ly mdl deivy §¨¨©§§¦§¨¥
,dacp ceríéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étz àì± Ÿ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦

diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze e`ivez `l
zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd zeyx `edy

.miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid zeyxl

.dk`lneäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBz,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln a` dpi`e

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbd
áéiçéî àäàå áéiçéî àäà éãkîed`ved lr mb miaiigy oeikne ± ¦§¦©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkd lr mbeéàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©
äãìBz.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ± ¨¨

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd

(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨
.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln

:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨
,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨

áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨
.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥

áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨
äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨

zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpe ©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly ,miaxd

lzeka ewxfíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa §©¥¨¨¤©§©©

.áéiç,le`yl yieáéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæ± ©¨¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny epl oipn

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn mikixv
.dl micgeind milka

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàrax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxa zen`úBòéøé éøôBz ïkLeid ,okynd ¤¥§¥§¦

äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ.mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzn
ïéèçîa éããä eèîmigzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± ¨£¨¥¦§¨¦

.hegd z`
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly ick

.miaxd zeyxa zen` rax`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkL¤¥§¥§¦
okyndäòéøéa øàéëea ïé÷øBæaxrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea mipezp
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef eide ,zen`

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðazen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna dzid
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd xnbpyky

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl lha

.xeht
:`xnbd daiyn okleàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨

axd zeyxa,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦
ì øàéëea,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §¨§£¥¤

:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦
eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid

.mihiyen `l` eze` miwxef
,dfl df mikenq miayei zerixid ibxe` eid m` :`xnbd zvxzn
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(iriax meil)

àøîâ
e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd zeyxn

.d`ved xeqi`l:`xnbd zl`eyéãkîixd ±äãìBz ä÷éøæ ¦§¦§¦¨¨¨
czk`lnàáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädaezk okid ± §¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln dxeza
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
okynd(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFr EUri l`äLî ©©£§¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤
áéúé äåä ïëéä,ayei dyn did okid ±äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¥¨£¨¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨

,éàåä íéaøä úeLø,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lky §¨©¦£©
eäì øîà÷ådyn mdl xn`e ±ìàøNéìe`iai `ly mdl deivy §¨¨©§§¦§¨¥
,dacp ceríéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étz àì± Ÿ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦

diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze e`ivez `l
zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd zeyx `edy

.miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid zeyxl

.dk`lneäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBz,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln a` dpi`e

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbd
áéiçéî àäàå áéiçéî àäà éãkîed`ved lr mb miaiigy oeikne ± ¦§¦©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkd lr mbeéàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©
äãìBz.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ± ¨¨

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd

(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨
.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln

:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨
,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨

áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨
.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥

áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨
äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨

zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpe ©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly ,miaxd

lzeka ewxfíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa §©¥¨¨¤©§©©

.áéiç,le`yl yieáéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæ± ©¨¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny epl oipn

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn mikixv
.dl micgeind milka

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàrax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxa zen`úBòéøé éøôBz ïkLeid ,okynd ¤¥§¥§¦

äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ.mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzn
ïéèçîa éããä eèîmigzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± ¨£¨¥¦§¨¦

.hegd z`
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly ick

.miaxd zeyxa zen` rax`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkL¤¥§¥§¦
okyndäòéøéa øàéëea ïé÷øBæaxrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea mipezp
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef eide ,zen`

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðazen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna dzid
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd xnbpyky

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl lha

.xeht
:`xnbd daiyn okleàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨

axd zeyxa,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦
ì øàéëea,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §¨§£¥¤

:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦
eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid

.mihiyen `l` eze` miwxef
,dfl df mikenq miayei zerixid ibxe` eid m` :`xnbd zvxzn
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iying meil)

:`xiza oa dcedi iax lr `xnbd dywnäåL äøéæb øîb àä àlàå§¤¨¨¨©§¥¨¨¨
ixde ,dey dxifba cgtlv df yyewndy cnl `aiwr iax ixde ±
.yyewnd ly eny z` dxezd dzqik `l ok m`e ,yxetnk df

:`xnbd zvxznøîb àì äåL äøéæb`l `xiza oa dcedi iax ± §¥¨¨¨Ÿ¨©
.envrn dey dxifb oc mc` oi`e ,eizeaxn ef dey dxifb laiw

:`xnbd zl`eyàlà`xiza oa dcedi iaxläåä àëéäîdfi`n ± ¤¨¥¥¨£¨
eilr xn`py zn `hg(b fk xacna):`xnbd daiyn .'zn F`hga iM'¦§¤§¥

'eìétòie'îäåämilitrnd ly `hga mi`hegdn did `ed ± ¦©©§¦£¨
'xdd W`x l` zFlrl ElRrIe' mda xn`py(cn ci my)`hg epi`y , ©©§¦©£¤Ÿ¨¨

.zay leligk jk lk xeng
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdøîBà äzà øáca àöBikenk ± ©¥©¨¨©¨¥

oxd`a xn`py dn oipra mb yexcl yi ok cgtlv iabl epyxcy
zrxevn mixn dzyrpe dyn zepba exaicy mixne(h ai my),øçiå'©¦©

,'Cìiå ía 'ä óàmiax oeyla 'ma' xn`py jkneïøäà óàL ãnìî ©¨©¥©§©¥¤©©£Ÿ
ïéa ,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,òøèöð¦§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨¤§¥¨£¦¨¥

Ck ïéáe Ckoi` m` oiae ,rxhvp oxd`y jixack zn`d m` oia ± ¨¥¨
jixack zn`dïécä úà ïzéì ãéúò äzà,df xac zxn`y lríà ©¨¨¦¦¥¤©¦¦

éøáãkEy lr oicd z` ozil cizr dz` ,rxhvpyBzqk äøBzä ¦§¨¤©¨¦©
rxhvp oxd`y dzlib `leåàì íàå ,BúBà älâî äzàåjixack §©¨§©¤§¦¨

y lr oicd z` ozil dz` cizr÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà©¨¦©©©©¦
.rxhvpy xne` dz`e

:`xiza oa dcedi iax lr `xnbd dywn'ía' áéúëä àlàå§¤¨¨§¦¨
`l ok m`e ,yxetnk df ixde ,oxd`a mb s` oexg didy rnyny
dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .oxd` ly ezrxv z` dxezd dzqik

àeää`l` did `l oxd` iabl xn`py s` oexgàîìòa äôéæða ©¦§¦¨§¨§¨
.yprp `l la`

:`aiwr iaxk zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdøîàc ïàîk àéðz± ©§¨§©§¨©
aa epipyy xne`d zrck `ziixáéúëc ,òøèöð ïøäà óàeze`a ©©£Ÿ¦§¨©¦§¦
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äãeäé éaøå ,dãeçì àäå dãeçì àäì dcáòc íìBòì§¨©£©¨§¨§¨§¨§¨§©¦§¨
'øc ;éâìtéî÷ àäáe .áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦©§¦§©
úBãìBz éðä :éøáñ ïðaøå ,eäðéð úBáà éðä :øáñ äãeäé§¨¨©¨¥¨¦§§©¨©¨§¦¨¥¨

éñBî äãeäé éaø" éðú÷c :òãz .eäðéðzøîà éà ."ó ¦§¥©§¨¨¥©¦§¨¦¦¨§©§
éñBî éàî ,úBáà àîìLaóYéñBîàlà .úBáà ó ¦§¨¨¨©¦¦¨¤¨

úBãìBz zøîà éàYéñBî éàîäaø ,éîð øîúéà ?ó ¦¨§©§¨©¦¦§©©¦©¨
ç àì :eäééåøz éøîàc óñBé áøåàlà äãeäé éaø áéi §©¥§¨§¦©§©§Ÿ¦¥©¦§¨¤¨

ïéúòcà ÷éìñc éàîìe :éLà áøì àðéáø ì"à .úçà©©¨¦¨§©©¦§©§¨¦©©£¦
éòá÷ àëäì éà ,íézL äãeäé 'ø äéä áéiçîc àøwéòî¥¦¨¨¦§©¥¨¨§¨§©¦¦§¨¨¨¨¥

dìYdì éòá÷ àëäì éà ,dì éòá÷ àì àëäìY ¨§¨¨¨¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨
íB÷î ìk" øîBàa :déì øîà !dì éòá÷ àì àëäì§¨¨¨¨¨¥¨¨©¥§¥¨¨
÷øæå äðîL ÷Bøæì ïåekúð :àèéLt ."çeðz äöøzL¤¦§¤¨©§¦¨¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©

òaøàYòaøà ÷Bøæì ïåekúð .ïBòîMî íL áúk éøä ©§©£¥¨©¥¦¦§¦§©¥¦§©§©
Bà ,déì ÷étà àä :ïðéøîà éî ?eäî äðîL ÷øæå§¨©§Ÿ¤©¦¨§¦©¨©¥¥
øîBàa :ì"àå ,éLà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå ?çð àì àä éòác àëéä :àîìéc¦§¨¥¨§¨¥¨¨¨§¨©§©£©¥¨¦¨§©©¦©§¥
änk íúä ?éîc éî "ïBòîMî íL áúk éøä" zøîà÷ãe ?"çeðz äöøzL íB÷î ìk"¨¨¤¦§¤¨©§¨¨§©§£¥¨©¥¦¦§¦¨¥¨¨©¨

íL áéúk àìcYdéì é÷øcæéî àì òaøà ÷éøæ àìc änk àëä ,ïBòîL déì áéúëî àì §¨§¦¥¨¦§¦¥¦§¨¨©¨§¨¨¥©§©¨¦§©§¦¥
:ïðaø eðz .éðîzúBnà 'ã ,òöîàa ãéçiä úeLøe ø"äøì íéaøä úeLøî ÷øBfäY,áéiç §¨¥¨©¨©µ©¥¥§¨©¦¦§©¨¦¨¤§©©©¨
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `id `ldàøîéîìxnel ozip m`d ± §¥§¨

áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîcdclez lr z`hg iax aiigny ± ¦§©¥©¦©¨¨¦§¨
lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s`

,a`d lr `iady z`hga dclezdàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny) ©¦¥

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW` mixaCd dN`''íéøác' ¥¤©§¨¦£¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll yi miax oeyla'íéøácä'yi `"da §©§¨¦
aezky jkne ,dyly ixd ,cg` cer zeaxl,'íéøácä älà'd`a ¥¤©§¨¦

ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhniba `idy 'dl`' zaiz
,dryze miylyìL elà.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéL ¥§Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©

dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkd jxved recne
hgaiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl mc` leki ze`

leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr
.ze`hg ryze miylyn xzei cg` mlrda aiigzdl

:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨
dì éðúî,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨

jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac lr
,cigid zeyxeok zngndéì àéL÷el` eixacéaøclr aiignd ©§¨¥§©¦

,a` mewna dclezéaøcàz`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦
la` .'mixacd dl`' zyxcaïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcà± £©©§©¦§¨©§¦©

dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax ixac z` mipey
,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iax ixac iabl ,a` mewna

åjklïì àéL÷ àìdcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk [epl-] §Ÿ©§¨¨
,dcedi iax ixac md dne .a` mewna dclez lràéðúc,`ziixaa §©§¨

utg wxefdøáòå ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîutgdúBnà òaøà ¥§©¨¦¦§¨©¦§¨©©§©©
íéaøä úeLøazg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide ,gpy mcew ¦§¨©¦

rax` zxard dipyde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved
,miaxd zeyxa zen`.ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé éaøixac lre ©¦§¨§©¥©£¨¦§¦

el` dcedi iaxäãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨
íézL,ze`hg izy ±äàöBä íeMî úçàzeyxl cigid zeyxn §©¦©©¦¨¨

,miaxdäøáòä íeMî úçàåiptn ,miaxd zeyxa zen` rax` §©©¦©£¨¨
cin utgd gp eli`k aygpe ,'dgpedy ink dhelw' mixne`y
,zen` rax` seqa gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka
ly dxarde miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe
ly dclez `id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax`
lr z`hg aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved
mixaeq minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez
dhelw' mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y
,zen` rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink

.d`ved `l` o`k oi`e
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàc± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlri m`yáéiçîc àeä àãçdcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hg wx aiignììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpy ¦§¨§©¨¨

éøèt[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eúeLøî dì ÷étà àä ¨§¦§©§¥¨©¦¨¥§
íéaøä úeLøì ãéçiäzeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ©¨¦¦§¨©¦

d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l` .miaxd
lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd lre

.minkgl s` aiig d`vedd
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

,miaxdéâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±éaøc §¨¨¦§§¦§©¦
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà øáñ äãeäéhlwpd utgy mixne` ± §¨¨©¨§¦©§¨§¨¤§¨

gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k aygp xie`a

,miaxd zeyxl ez`ivia cinBzáLçî déì àãéáòúéàåziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiign okle ,ezaygnïðaøå§©¨¨

,äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà àì éøáñepi` xie`a utgd cerae ¨§¦Ÿ¨§¦©§¨§¨¤§¨
,rwxwd lr gpenkåd`ivid zligza didz dgpddy aygy oeik §

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéà àìezaygn ziyrp `l ± Ÿ¦§£¦¨¥©£©§
mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax` seq cr gp `ly oeik

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedd lr s` minkgìáà£¨
,äãeäé éaø áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàxaeq `edy s` jkle ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥©¦§¨

zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy `vnpe ,dgpedy ink dhelw
oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l gp aeye myn xwrpe miaxd
dxardd lr xeht ,a` `idy d`vedd lr z`hg aiig xaky

.dclez `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà̈§

,minkgììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîizyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lr mzgizneììëa àeä éøä ÷c÷ãî§©§¥£¥¦§¨

zk`ln,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîidn ± ¥©
,dcedi iax zpeekåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòc± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipy z` dyryéããä éãäamlrda cgi ± ©£¥£¨¥
lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p ixdy ,cg`
zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e ,zea`d x`y
lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e jqin s`e] dpynay
haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi iax xn` df ote`

,mdly a`d mr m`yry s` lr ,wcwcnedpéî òîLegkene ± §©¦¨
y o`kn.áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,ó,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi iaxe
jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy ef `ziixan
utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy dny xnel xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn

.d`vedd lr ,zg` z`hg wx aiigny epiid
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨

yxtläãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLd`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦
dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn zg`e

c ,xiarn meyn aiigl el oi` a` mewnaàëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨
dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dì éòa÷ àìo`kl m` ± Ÿ¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `id `ldàøîéîìxnel ozip m`d ± §¥§¨

áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîcdclez lr z`hg iax aiigny ± ¦§©¥©¦©¨¨¦§¨
lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s`

,a`d lr `iady z`hga dclezdàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
,`ziixaa,øîBà éaøzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny) ©¦¥

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW` mixaCd dN`''íéøác' ¥¤©§¨¦£¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll yi miax oeyla'íéøácä'yi `"da §©§¨¦
aezky jkne ,dyly ixd ,cg` cer zeaxl,'íéøácä älà'd`a ¥¤©§¨¦

ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhniba `idy 'dl`' zaiz
,dryze miylyìL elà.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéL ¥§Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©

dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkd jxved recne
hgaiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl mc` leki ze`

leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr
.ze`hg ryze miylyn xzei cg` mlrda aiigzdl

:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨
dì éðúî,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨

jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac lr
,cigid zeyxeok zngndéì àéL÷el` eixacéaøclr aiignd ©§¨¥§©¦

,a` mewna dclezéaøcàz`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦
la` .'mixacd dl`' zyxcaïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcà± £©©§©¦§¨©§¦©

dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax ixac z` mipey
,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iax ixac iabl ,a` mewna

åjklïì àéL÷ àìdcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk [epl-] §Ÿ©§¨¨
,dcedi iax ixac md dne .a` mewna dclez lràéðúc,`ziixaa §©§¨

utg wxefdøáòå ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîutgdúBnà òaøà ¥§©¨¦¦§¨©¦§¨©©§©©
íéaøä úeLøazg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide ,gpy mcew ¦§¨©¦

rax` zxard dipyde ,miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved
,miaxd zeyxa zen`.ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé éaøixac lre ©¦§¨§©¥©£¨¦§¦

el` dcedi iaxäãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨
íézL,ze`hg izy ±äàöBä íeMî úçàzeyxl cigid zeyxn §©¦©©¦¨¨

,miaxdäøáòä íeMî úçàåiptn ,miaxd zeyxa zen` rax` §©©¦©£¨¨
cin utgd gp eli`k aygpe ,'dgpedy ink dhelw' mixne`y
,zen` rax` seqa gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka
ly dxarde miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe
ly dclez `id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax`
lr z`hg aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved
mixaeq minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez
dhelw' mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y
,zen` rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink

.d`ved `l` o`k oi`e
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàc± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlri m`yáéiçîc àeä àãçdcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hg wx aiignììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpy ¦§¨§©¨¨

éøèt[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eúeLøî dì ÷étà àä ¨§¦§©§¥¨©¦¨¥§
íéaøä úeLøì ãéçiäzeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ©¨¦¦§¨©¦

d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l` .miaxd
lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd lre

.minkgl s` aiig d`vedd
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

,miaxdéâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±éaøc §¨¨¦§§¦§©¦
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà øáñ äãeäéhlwpd utgy mixne` ± §¨¨©¨§¦©§¨§¨¤§¨

gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k aygp xie`a

,miaxd zeyxl ez`ivia cinBzáLçî déì àãéáòúéàåziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiign okle ,ezaygnïðaøå§©¨¨

,äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîà àì éøáñepi` xie`a utgd cerae ¨§¦Ÿ¨§¦©§¨§¨¤§¨
,rwxwd lr gpenkåd`ivid zligza didz dgpddy aygy oeik §

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéà àìezaygn ziyrp `l ± Ÿ¦§£¦¨¥©£©§
mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax` seq cr gp `ly oeik

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedd lr s` minkgìáà£¨
,äãeäé éaø áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàxaeq `edy s` jkle ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥©¦§¨

zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy `vnpe ,dgpedy ink dhelw
oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l gp aeye myn xwrpe miaxd
dxardd lr xeht ,a` `idy d`vedd lr z`hg aiig xaky

.dclez `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà̈§

,minkgììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîizyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lr mzgizneììëa àeä éøä ÷c÷ãî§©§¥£¥¦§¨

zk`ln,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîidn ± ¥©
,dcedi iax zpeekåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòc± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipy z` dyryéããä éãäamlrda cgi ± ©£¥£¨¥
lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p ixdy ,cg`
zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e ,zea`d x`y
lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e jqin s`e] dpynay
haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi iax xn` df ote`

,mdly a`d mr m`yry s` lr ,wcwcnedpéî òîLegkene ± §©¦¨
y o`kn.áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,ó,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi iaxe
jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy ef `ziixan
utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy dny xnel xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn

.d`vedd lr ,zg` z`hg wx aiigny epiid
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcdligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨

yxtläãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLd`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦
dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn zg`e

c ,xiarn meyn aiigl el oi` a` mewnaàëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨
dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dì éòa÷ àìo`kl m` ± Ÿ¨¨¥¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zay(iyiy meil)

utgd xar m` la`úBnà òaøàî úBçt,miaxd zeyxa.øeèt ¨¥©§©©¨
cigid zeyxl miaxd zeyxn `vi utgdy jk lr aiig epi`e
dhelw mixne` oi`y xaeq df `pzy iptn ,miaxd zeyxl myne
zeyxa dxiwre dgpd llk dzid `ly `vnpe ,dgpedy ink

.rvn`ay cigid
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàî.eprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäac ±,`ziixad epl drinyd df x ¨¨©§©¨

izyyúBéeLøzeeyúBôøèöîoia ziyrpd dk`ln lr aiigl §¦§¨§
izy xiard m` s` zen` rax` xiarn meyn aiig okle ,odizy
.zxg` miaxd zeyxa zen` izye zg` miaxd zeyxa zen`
xaeqd iqei iax zrck mixne` oi`y ,`ziixad jka drinyde

(.t lirl)aiig ,cg` mlrda xeriy ivg cere xeriy ivg `ivendy
,zeieyx izyl m`ived m` j` ,zeyx dze`l m`ivedyk wx

.zetxhvn opi`y ,xehtå,eprinydl `ziixad d`a ceràìã §§Ÿ
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîàxie`a hlwpy utgy mixne` oi` - ¨§¦©§¨§¨¤§¨

xara `ziixad dxht okle ,rwxwa gpen eli`k aygp zeyx ly
zeyxn d`ved meyn ezaiig `le ,zen` rax`n zegt utgd
myne cigid zeyxl miaxd zeyxn utgd `viy jk lr zeyxl

.miaxd zeyxl
:miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarnd oipra cer dpc `xnbd
,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©

øéáònäutgäøB÷î íéaøä úeLøa úBnà òaøà,dqekn -,øeèt ©©£¦©§©©¦§¨©¦§¨¨
äîBc BðéàL éôìdf miaxd zeyxøaãî éìâãìl`xyi dpgnl ± §¦¤¥¤§¦§¥¦§¨

ipic lke ,dxewn dzid `l mdly miaxd zeyxy ,xacna didy
yi dpgnn micnel ,miaxd zeyxl d`veddywn .xacna l`x

:`xnbdéðéà,`ed ok m`d -àäåd ixde -úBìâòz` mda e`ypy ¦¦§¨£¨
,xacna okynd iyxwïééåä úBøB÷îcmiyxwa zeqekn eid ± ¦§¨§¨

,mdilr mixceqnd,àéiç éaø íeMî áø øîàåyúBìâò,el`ïäézçz §¨©©¦©¦¦¨£¨©§¥¤
,zelbrd zgzy llgd ±ïäéðéáe,zelbrd oiay ghyde ±ïäécöå± ¥¥¤§¦¥¤

k mpic ,milblbd mewne milblbl odipiay geixd,íéaøä úeLøixd §¨©¦
xzeq ax ok m`e ,miaxd zeyx aygp dxewn mewny ,ax xaeqy

:`xnbd zvxzn .envr ixacáø øîà÷ ékzgzy mewndy ¦¨¨©©
epiid ,miaxd zeyx aeyg zelbrdàúàøãadxey oiay geixa ± §¨¨¨

lkl migpen miyxwd eid `ly ,dl dkenqd dxeyl miyxw ly
cg` mixceqnd miyxw ly zexey migipn eid `l` ,dlbrd jxe`
,[b xeiv] dxeyl dxey oia geix mixi`yne ,daebl ipyd iab lr
epicy ax xn` eilre ,dxewn did `l zexeyd oiay df geixe

.miaxd zeyxk
:`xnbd dywnéãkîixd ±éàåä änk äìâòc àkøeàjxe` - ¦§¦§¨©£¨¨©¨£©

,did dnk dlbrdïénà Lîçzen` yng ±,éàåä änk Lø÷c àéúet ¨¥©¦§¨§¤¤©¨£©
,did dnk yxw lk agexe ±àbìôe àúnà,dvgne dn` ±änk ©§¨©§¨©¨

áéúBî,zelbrd lr gipdl mileki miyxw zexey dnk ±àúìz± ¦§¨¨
,dvgne zen` rax` miqtez md cgiy ,ylyàbìt déì àLt©¨¥©§¨

àúnàcea eid `ly dlbrd jxe`n dn` ivg cer x`ype ± §©§¨
e ,miyxwéðéáe éðéa øî déì éãL ékipyl ef dn` ivg wlgzyke ± ¦¨¥¥©¥¥¥¥

oiay geixdy `vnp ,miyxwd zexey yly oiay migeexd
e ,dvgne gth `edy dn` rax `l` epi` zexeydéîc ãeáìk± §¨¨¥

mewn lky `vnpe ,odipia geix oi` eli`ke ,cealk aeyg df ixde
aeyg zelbrd mewny ax xn` ji`e ,dxewnk aygp zelbrd

:`xnbd zvxzn .miaxd zeyxäåä eäééúetà íéLø÷ úøáñ éî¦¨§©§¨¦©©§£¨
eäì çpîmagx lr miyxwd z` migipn eidy dz` xeaq ike ± ©©§

,dvgne dn` `edyeäì çpî ïceçàmigipn eid miiaer cv lr ± ©¨©©§
zexey yly ly oghy ok m` ,[c xeiv] dn` agx miiaere ,mze`
yiy `vnpe ,zen` izy odipia geixde ,zen` yly `ed miyxw
ax xn` mewn eze` lre ,dxeyl dxey oia geix dn` mewn

.miaxd zeyx aygpy
:`xnbd dywnéåä änk Lø÷c àëîeñ ,óBñ óBñdnk yxwd iaer ± §¨§¤¤©¨¨¥

,didàúnàok m`e ,dn` ±áéúBî äåä änkdid zexey dnk ± ©§¨©¨£¨¦
,dlbrd jxe`l gipn,äòaøàrax` olek zexeyd ghyy `vnp ©§¨¨

,zen`àúnà dì àLt,diept zg` dn` dx`ype ±øî dì éãL ék ©¨¨©§¨¦¨¥¨©
éðéáe éðéarax` oia migeex dylyl ef dn` deya wlgzyke ± ¥¥¥¥

ipy `l` epi` dxeyl dxey oia geixdy `vni ,miyxwd zexey
e ,[d xeiv] migthéîc ãeáìkoi`y eli`ke ,cealk aygp df ixde ± §¨¨¥

xn` ji`e ,dxewn did zelbrd mewn lky `vnpe ,mdipia geix
z` `xnbd zniiqn .miaxd zeyx aygp zelbrd mewny ax

:`iyewdøîàc ïàîì àçéðäxaeqd zrcl xacd oaen ±(a"r oldl) ¨¦¨§©§¨©
dyïhîlî íéLø÷didãò ïéëìBäå ïéìk ïìòîìî ,änà ïééáBò §¨¦¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

òaöàkagx yxwd did ey`xay cr mixv miyrp md dlrnle ± §¤§©
,[e xeiv] rav`øétLmiyxwd oiay geixd recn oaen eixacl ± ©¦

agex `l` did `l miyxwd y`xay oeiky ,miaxd zeyx aygp
oia migth dylyn xzei ly geix didy `vnp cala rav`

,[f xeiv] miyxwdøîàc ïàîì àlàmiyxwdy xaeqy inl ±íLk ¤¨§©§¨©§¥
øîéîì àkéà éàî ,änà ïééáBò äìòîìî Ck ,änà ïééáBò ïhîlnL± ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨©¦¨§¥©

xzei ly geix x`yp `l ef dhiyl ixd ,ax ixac z` x`ap ji`
.miyxwd oia migth dylyn

:`xnbd zvxznéòaèàa ,àðäk áø øîàlry miyxwd zexey ± ¨©©©£¨§©§§¥
`l` ,cxtpa dnvrl dxey dxey zegpen eid `l dlbrd iab
enk uegan e`xp zexeydy ote`a ,mizy mizy efl ef zecenv

'`ah`'dyrpe ekxe` jynl ey`xn uixg erwiay ur lwn epiid ,
ddaeby iptn ok ogipdl ekxvede .qxhpew itc zwfgdl ah` oirk
agexa miyxw dyely-] zen` ivge rax` did dxey lk ly
yxwd iaerk-] cala zg` dn` dagexe [df iab lr df ivge dn`
zriqpa if` dxeyl dxey oia geix gipp eli`y jk ,[oezgzd
,jkitl .elti miyxwde cvl cvn zexeyd ecpcpzi zelbrd
cere ,dlbrd ly cg` dvwa efl ef miyxw zexey izy ecinvd
xzei `edy geix dn` dx`yp rvn`ae ,ipyd dvwa zexey izy
`idy ax xn` dxewn dzid `ly dn` dze` lre ,ceal xeriyn

.[i xeiv] miaxd zeyx
:`xnbd dywneäì çpî àëéä éòaèàzexey lk mewn lkn ± ©§§¥¥¨©©§

,zegpen eid okid zecenvd miyxwdäìâòc àabà,dlbrd ab lr ± ©©¨©£¨¨
,dywi oiicr ok m`eéàåä äøB÷î àôeb äìâòdnvr dlbrd ixd ± £¨¨¨§¨£©

ax xn` ji` ok m`e ,dxewn llg yi dizgze ,dtvx dl dzid
.miaxd zeyx aygp dlbrd zgzy mewndy
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ripvnd` cenr gv sc ± ixiyr wxtzay
øeèt òaøàî úBçt.dnM dhElw opixn` `lC ,aiIgin `l d`vFd mEXnC ¨¥©§©¨§¦¨¨¨¦©©§¨¨§¦©§¨§¨

dgPEdW:úBieLø.zFeXd:úBôøèöî.`lcE .Ff miAxd zEWx mr Ff miAxd zEWx ¤§¨§©¨¦§¨§§¨©¦¦§¨©¦§¨
"oii `ivFOd" wxtA xn`C ,iqFi 'xM)t lirl.:(- zg` zEWxl ,cg` mlrdA s` §¥§¨©§¤¤©¦©¦©§¤§¥¤¨¦§©©

dnM dhElw opixn` `lC :ol rnWn `w cFre .xEhR - zFIEWx iYWl .aiIg©¨¦§¥§¨§¨©§©¨§¨¨§¦©§¨§¨
dgPEdW:äøB÷î.dQEkn:úBìâò àäå. ¤§¨§¨§¨§¨£¨
oMWnC:cúBøB÷îeåä.miWxTAoixEcQd §¦§¨¦§£©§¨¦©§¦

oAgxl oMxF`e dlbrd KxF`l oAgx ,odilr£¥¤¨§¨§¤¨£¨¨§§¨§¨§¨
.dizFptC W`x lripR lr :KYrC `wlq `we ©Ÿ¨§¤¨§¨¨§¨©§¨©§¥

Eid zFlbrd KxF` lMzFxCEqn:ïäéðéáe.oiA ¨¤¨£¨¨§¨¥¥¤¥
iW`xW iR lr s`e .DCvAW dlbrl dlbr£¨¨¨£¨¨¤§¦¨§©©¦¤¨¥
zFO` iYW o`klE o`kl mi`vFi miWxTd©§¨¦§¦§¨§¨§¥©

,gEx lkl dvgnEdlbr lW miWxw iW`xe ¤¡¨§¨©§¨¥§¨¦¤£¨¨
.DCvAW Ff lW miWxw iW`xl oiriBn Ff©¦¦§¨¥§¨¦¤¤§¦¨
dlbrl dlbr oiA Eid zFO` Wng ixdW¤£¥¨¥©¨¥£¨¨©£¨¨
llgd ,zFO` Wng dlbr agxe ,oOwlcM§¦§©¨§Ÿ©£¨¨¨¥©¤¨¨

zFptCd oiaE ,dvgnE zFO` iYWmiPtF`de §¥©¤¡¨¥©§¨§¨©¦
,dvgnE zFO` iYW miPtF`d iaFreiezFO` ' §¦¨©¦§¥©¤¡¨§©

DMxF`WkE ,WxTd KxF`iptFC lr oEzp ¤©¤¤§¤§¨¨©§¥
dvgnE zFO` 'a E`vnp - DAgxl dlbr£¨¨§¨§¨¦§§©¤¡¨
'a oiAW geix `vnpe ,cv lMn oihlFA§¦¦¨©§¦§¨¤©¤¥

miWxw iW`xA dxFwn zFlbrd:öåïäéc. ¨£¨§¤§¨¥§¨¦§¦¥¤
dlbr otFC oiAW geixotF`liaFreotF`d:ék ¤©¤¥¤£¨¨¨©§¦¨©¦

áø øîà÷.x"dx odiYgY:aàúàøã.geixA ¨¨©©©§¥¤§¨¨¨¨¤©
lr Wxw xcFq didW ,xcQd zFxEW oiAW¤¥©¥¤¤¨¨¥¤¤©
xg` xcq xcFqe geix FgiPnE ,cg` xcq Wxw¤¤¥¤¤¨©¦¤©§¥¥¤©¥

geix FgiPnE:äúBnà '.oOwlcM:änk ©¦¤©©§¦§©¨©¨
áéúBî.aiWFdl lFki mixcq dOMKxF` lr ¥©¨§¨¦¨§¦©¤

c zFwifgnE .`l Eze ,`zlY - dizFptFC' §¤¨§¨¨§¨©£¦
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,iaxrn xiTddO`deWxw lW Fiar dQkn ©¦©£¨¦§¨©¨§©¨¨§¤¤¤
inFxCdE`vnp ,oFvigdzFIeGduEgAn oieW ©§¦©¦¦§§©¨¦¨¦¦©

ipWiCEgoFtSl oke ,cgi oikEnq miWxTd: §¥¥©§¨¦§¦©©§¥©¨
÷éôð éàäå ìééò éàä.cg` WxwC oeikC ©¨¥§©¨¥§¥¨§¤¤¤¨

mFxCAWoFtSAWe,FiarA dlM dlrnlWxwe ¤©¨§¤©¨§©§¨¨¤§¨§§¤¤
`vnp - ivge dO` agx rFvwOA ozFp `Edd©¥©¦§©¨¨©¨¨¥¦¦§¨

lW WxTd agxmFxCl `vFie hlFA rFvwn Ÿ©©¤¤¤¦§©¥§¥©¨
uEg dlrnlnFiarnoFtSl oke ,inFxC lW:eäì éôLc.agFxloxSwnE ,rFvwOAW miWxw 'adlrnloAgxnoihlFA Eidi `NW:ékíéøeè.odW ,ElNd mixddoirREWn ¦§©§¨¥¨§¤§¦§¥©¨§¨¥§§©§¨¦¤©¦§©§©§¨§©§¨¥¨§¨¤Ÿ¦§§¦¦¦¤¨¦©¨¤¥§¨¦

]an[miccv ':ãîBò äéä ñða.mipc`A oipEzp oNEM miWxTdW xg`WmFxclE axrnl oFtvlgixanE ,FpzFp did,oM zFUrl lFki oOE` Ll oi`e .zFgExd zylWl ¦§¨¦§¥¨¨¥¤©©¤©§¨¦¨§¦¨£¨¦§¨§©£¨§¨¨¨§©§¦©¦§Ÿ¤¨§¥§¨¨©£¥
qpaEdideil`n sRkp:øNò ìcàøâéàì.agxli `EdW ,oMWOd llgzFO` ':äãeäé 'øì.miWxw lW oiiaFr oilM dlrnl xn`C,zFrixiA oihrnn opi` ,rAv`kl §¥¨¨¦§¨¥¥¨©£©§¦§¨§Ÿ©£©©¦§¨¤©§§¨§¨©§©§¨¨¦§¨¤§¨¦¦§¤§©¥¨§©£¦©§¦

oUxFRWkEagxloiQknE ,oFtSl zFO` rWY zFltFp oMWOdhzFO` 'miWxTllW dO`e ,uEgAnmipc`dW ,dNEbnodaB mipc`dO`oilElge.mdmiWxTdeoivExg §¤§¨§Ÿ©©¦§¨§¥©©©¨§©¦©©§¨¦¦©§©¨¤£¨¦§¨¤¨£¨¦¨§¨©¨©£¦¥§©§¨¦£¦
dHnl,dO` DaFbA agx dO` ivg rvn`AzFci iYW" ode - o`kl dO` ivge o`kl dO` ivg x`WpeWxTlxQgnE ."cg`dodiCiv ipXnE uEgAn zFcId on §©¨¨¤§©£¦©¨Ÿ©§©©¨§¦§¨£¦©¨§¨©£¦©¨§¨§¥§¥¨©¤¤¨¤¨§©¥¦©¨¦©¦§¥¦¥¤

iptFC iaFr lr aFMxl,oc`durFPWMipWA zFcId iYWmipc`zFtEkY miWxTd EidIW icMzFaNEWnEodipiA wiqtn oc`d iaFr `di `le ,DzFg` l` dX`:éaøì ¦§©¦§¥¨¤¤§¤¥§¥©¨¦§¥£¨¦§¥¤¦§©§¨¦§§¨¦¨¤£¨§Ÿ§¥¦¨¤¤©§¦¥¥¤§©¦
äéîçð.miWxTd iaFr hrnn - dO` oiiaFr dlrnln s` xn`CzFInFxCdg `N` zFltFp opi`e ,zFrixid KxF`A o`kl dO`e o`kl dO` zFIpFtSdelkl zFO` ' §¤§¨§¨©©¦§©§¨§¨©¨§©¥¦©§¨¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¨§¨§¤©§¦§¥¨§¤¨©§¨

cv:íéLøwä ïî änà àéìbéî.mipc`C dO`e ,mipc`l uEg:eäééúet éãLàkøBàìïkLîc.ExAgW xg`ldc zg` lke cal zFrixi 'k ixd ,agx zFO` '.zFO` ' ©¦©§¨©¨¦©§¨¦©£¨¦§©¨©£¨¦§¥©§§§¨§¦§¨§©©¤¦§§¦§¨§¨©©©Ÿ©£¥©
zxAgOA oCbpkEd lW `idW zipXdn ixd - zFrixi '.'loMWOl bB oiied odn ',FMxF`lxUrezFtcFrd:äãeäé éaøì.miWxw iaFr oi` xn`C,EdA hrnn axrOAW §¤§¨©©§¤¤©¥¦¤¦¤§¦£¥¥¤¨§¨©©¦§¨§§§¤¤¨§§©¦§¨§¨©¥¦§¨¦¤©©£¨§©¥§

`vnpzFQEknE ,zFiElY oNEM zFO` c"eidlMis` ixd ,WxTd KxF` lW zFO` 'mipc`diaxrn cv lWoiQEkn:íéfò úBòéøé úéNòå.zFrixi EN`zFpFilrzFqExRd ¦§¨©©¨§§¨©¤¤©¤¤£¥©¨£¨¦¤©©£¨¦§¦§¨¦¨§¦¦¦¥§¦¤§©§
zFpFilrd .zFpFYgYd zFrixi lrzFiExwxnFlM ,ld`bbl,dqknEzFpFYgYdeipW zrlFze onBx`e zlkY ;iFpl odW - Fnvr oMWn zFiExw:íéðãàc änà àéñkéî. ©§¦©©§¨¤§§Ÿ¤§©§©¦§¤§©©§§¦§¨©§¤¥§§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¦©§¨©¨©£¨¦

zx`WPW,zFpFYgYd on dNEbndEQkizFpFilrd:íéðãàc änà àéìbéî äéîçð 'øì.DtcFre,miWxwC dO` zFQkl KxvEd Ff drixi lWdEQM `NWzFpFYgYd: ¤¦§¤¤§¨¦©©§§©¨¨¤§§§¤§¨¦©§¨©¨©£¨¦§§¨¤§¦¨§©§©©¨¦§¨¦¤Ÿ¦¨©©§
aóãBò.zFrixIWEdEQiM `NX dn zFQkl ,zFpFYgYd iEQiM lr gExq didi ,zFO` 'a oMWOd zFrixi lr zFtcFr ld`d:òaøàå íéòaøà."iC`Eid zFrixi:ézøz ¨¥¤§¦¨Ÿ¤§©§¦©¦§¨©¦§¤¨©©¦©©§§©©¤Ÿ¦©§¨¦§©§©§§¦¨©§¥

àìôëc.`N` mW oi`e ,oMWOl gzR `EdW ,miWxw mW Eid `NW zigxfn gEx lr drixi ivg agFx dhFp dzidWKqngztl Kqn ziUre" aizkcM ,oFNie FnM UExR §©§¨¤¨§¨¨©£¦§¦¨©©¦§¨¦¤Ÿ¨¨§¨¦¤¤©©¦§¨§¥¨¤¨¨¨¨§¦§¦§¦§¨¦¨¨¨§¤©
'ebe "ld`d:äãeäé éaøì àîìLa.drixid ivg" aizkC Epiid - zFrixiA hrnn `l miWxTd iaFr xn`C"ztcFrdzFpFilrAixFg` lr gxqY" zFpFYgYd on xzFi ¨Ÿ¤¦§¨¨§©¦§¨§¨©¦©§¨¦Ÿ§©¥©§¦©§¦§¦£¦©§¦¨¨¤¤¨¤§¥¦©©§¦§©©£¥

miWxTd KxF` lM lr gExq - "oMWOdmipc`deaxrn lWzFxxbpeux`A:çøñz éàî.dO` DA hrin miWxTd iaFr ixdW ,`l Eze zxxbp zg` dO`:äéúBøáçî. ©¦§¨¨©©¨¤©§¨¦§¨£¨¦¤©£¨§¦§¨¨¨¤©¦§©©¨©©¦§¤¤§¨¤£¥¦©§¨¦¦¥¨©¨¥©§¤¨
zFQkl dPOn dO` ,dizFxagn dgExq drixid ivg,mipc`dzxxbp dO`e:äéìetéLå.ilEWux`A zxxbp eixg` lW drixi dzid KM .dicbA:íéöeøçíéLø÷ eéä. £¦©§¦¨§¨¥©§¤¨©¨¦¤¨§©¨£¨¦§©¨¦§¤¤§¦¤¨¥§¨¤¨¨¨§¨§¦¨¤©£¨¦§¤¤¨¨¤£¦¨§¨¦

,dO` DaFbA dHnNn oAgx rvn`A dO` ivg :iYWxiRW FnMoix`Wpemd mbe ,o`klE o`kl zFcIdmivExgotFC iaFr xEriWM uEgAnoc`dDaFbaE agxAdO` §¤¥©§¦£¦©¨§¤§©¨§¨¦§©¨§©©¨§¦§¨¦©¨§¨§¨§©¥£¦¦©§¦¦¤¨¤¤§Ÿ©§©©¨
EdIW ,oc`d lr aFMxl ,ux`d crzFaNEWnWxwipW iaFr wiqti `le ,Wxw lrmipc`dmdipiA:íéìeìçåeéäíéðãàä.miWxTd zFci oirwFY Eid llg FzF`AW: ©¨¨¤¦§©¨¤¤¤§§¨¤¤©¤¤§Ÿ©§¦¦§¥¨£¨¦¥¥¤©£¦¨¨£¨¦¤§¨¨¨§¦§©§¨¦

ïéàøðå

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

ìã`xbi`l xyr.dil `pnc :i"xl dywe ,zen` 'i okynd agexc xn` `zrny dleka

oiiaer did `ly xn`p miyxwde ,dn` `"i eagex did okynd `nlic ?`d q"ydl

xie` zn`e ,o`kn xie` zn` zenzeq eid okynd zervwnl miyxw ipye ,dn` ivg `l`

i`ne .mexce oetv cv ly miyxwd iaer cbpk yxwd agexa ztcerd dn` ivge o`kn

ivge o`kl dn` ivgy ,`kti` xninl zifg

dn`e ,lzekd oexqg ze`lnl `ed [o`kl] dn`

?ipetvde inexcd yxwd iaer cbpk zeidl iaer

didy ,dl opitli minler zianc :i"x xne`e

okyna p"d ± mixyr eagexe dn` miyy ekxe`

ekx` yily eagx:àðúcner did qpa.

did oekizd gixay xn`wc `kdc :i"x xne`

gex 'b aaqnzk`lnc `ziixa` `bilt ± ze

my eid `l` ,qp did `ly xn` mzdc .okynd

zligzn ligzn cg` dlrnl mipy ,dyng

myn ligzn ipyde ,eivg cr okynd jxe`

migixa ipy eid dhnl oke .gexd seq cr jli`e

gxfn gexn jled did irvn`d la` .oiprd dfk

`le ,dvwd l` dvwd on epiide ,axrn gex cr

zegex yly lk siwn did:
izy
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ïééáBò ïhîlî íéLø÷ :ø"ú .úBãúéa :ìàeîL øîà̈©§¥¦¥§¨¦¦§©¨§¨
øîàpL ,òaöàk ãò ïéëìBäå ïéìk ïìòîìîe ,änà©¨¦§©§¨¨¦§§¦©§¤§©¤¤¡©
"eúøëð enz" øîBà àeä ïläìe "BLàø ìò íénú eéäé"¦§©¦©Ÿ§©¨¥©¦§¨
ïhîlnL íLk :øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥¤¦§©¨
."åécçé" øîàpL ,änà ïééáBò ïìòîlî Ck ,änà ïééáBò§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨¤¤¡©©§¨
.àøñéðc eúéì àìå ,ïéîìL eúéìc àeää !'íénú' áéúëäå§¨§¦©¦©§¥§¥¦§¨¥§¦§¨
eäðéôBçìLéì àìc àeää !'åcçé' áéúëä ,éîð Cãéàå§¦¨©¦¨§¦©§¨©§¨¦©§¦§
änà ïééáBò ïhîlnL íLk ã"îì àîìLa .éããäî¥£¨¥¦§¨¨§¥¤¦§©¨§¨©¨

änà ïééáBò ïìòîlî CkYéúkøéìe" áéúëc eðééä ¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦§©§§¥
äNòz íéLø÷ éðLe íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦©£¤
àëîeñì déì élîî ,éðäc àéúet éúàc "úòö÷îì¦§ª§Ÿ§¨¥§¨§¨¥§©¥¥§§¨
ïéìk ïìòîlî ,änà ïééáBò ïhîlî ã"îì àlà .éðäc§¨¥¤¨¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦

òaöàk ãò ïéëìBäåYïéøeè ék eäì éôLc !÷éôð éàäå ìééò éàäCBúa ïëézä çéøaäå" . §§¦©§¤§©©¨¥§©¨¥§¨¥§¦¦§©§¦©©¦Ÿ§
úòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå" .ãîBò äéä ñða :àðz ."íéLøwäúçàä äòéøéä Cøà ©§¨¦¨¨§¥¨¨¥§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦ŸŸ¤©§¦¨¨©©

øNò ìc ,éðîúe ïéøNò àéåä änk ,ïkLîc àéúeôì eäéékøBà éãL "änàa íéøNòå äðîL§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§¥§©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨¤§¦§¨¥©£©
àøâéàìYäãeäé 'øì .àqéb éàäì 'èe àqéb éàäì 'è eäì àLtY,íéðãàc änà àéìbéî §¦§¨§¨§§©¦¨§©¦¨§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦

äéîçð 'øìYàéåä änk ,ïkLîc àkøBàì eäééúet éãL .íéLø÷c änà àéìbéîY,ïéòaøà §©§¤§¨¦©§¨©¨¦§¨¦§¥©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨©§§¦
àøâéàì ïéúìz ìcYàéìbéî äéîçð 'øì ,íéðãàc änà àéñkî äãeäé 'øì ,'é eäì àLt ©§¨¦§¦§¨§¨§§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦§©§¤§¨¦©§¨

ìL úçàä äòéøéä Cøà 'åâå ìäàì íéfò úòéøé úéNòå" .íéðãàc änà"'åâå änàa íéL ©¨©£¨¦§¨¦¦§¦Ÿ¦¦§Ÿ¤Ÿ¤©§¦¨¨©©§¦¨©¨
àéåä änk ïkLîc àéúeôì eäéékøBà éãLYàøâéàì øNò ìc .ïéúìzYøNò eäì àLt §¥§©§§§¨§¦§¨©¨¨§¨§¨¦©£©§¦§¨§¨§£©

àéìbéî äéîçð 'øì ,íéðãàc änà àéñkéî äãeäé 'øì ,àqéb éàäì øNòå àqéb éàäì§©¦¨©£©§©¦¨§©§¨¦©§¨©¨©£¨¦§©§¤§¨¦©§¨
éîð àéðz .íéðãàc änà"óãòa äfî änàäå äfî änàäå" :éëäYìL änà úBqëì ©¨©£¨¦©§¨©¦¨¦§¨©¨¦¤§¨©¨¦¤¨Ÿ¥§©©¨¤
'ø .äãeäé 'ø éøác ,íéðãàdékøBàì eäééúet éãL .íéLø÷ ìL änà úBqëì :øîBà äéîçð £¨¦¦§¥©§¨©§¤§¨¥§©©¨¤§¨¦§¥©§§§¥

àéåä änk ,ïkLîcYàøâéàì ïéúìz ìc ,òaøàå 'îYézøz ìc ,éøñ òaøà eäì àLt §¦§¨©¨¨§¨§©§©©§¨¦§¦§¨§¨§©§©§¥©©§¥
áéúëc ,àìôëì"ìäàä éðt ìeî ìà úéMMä äòéøéä úà zìôëå"Yézøz eäì àLt §©§¨¦§¦§¨©§¨¤©§¦¨©¦¦¤§¥¨Ÿ¤§¨§©§¥

äãeäé 'øì àîìLa .éøñYäéîçð 'øì àlà ,"çøñz úôãòä äòéøéä éöç" áéúëc eðééä §¥¦§¨¨§©§¨©§¦§¦£¦©§¦¨¨Ÿ¤¤¦§©¤¨§©§¤§¨
äîBc ïkLn äîì :ìàòîLé 'ø éác àðz .äéúBøáçî çøñz ?'çøñz' éàîYäMàì ©¦§©¦§©¥©§¤¨¨¨§¥©¦§¨¥§©¦§¨¤§¦¨

,íéðãàä eéä íéìeìçå ,íéLø÷ eéä íéöeøç :ø"ú .äéøçà ïéëläî äéìetLå ,÷eMa úëlänL¤§©¤¤©§¦¤¨§©§¦©£¤¨£¦¨§¨¦©£¦¨¨£¨¦
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zvxznúBãúéa ,ìàeîL øîà,dtvix zelbrl did `l ± ¨©§¥¦¥
migeex mdipia yiy zeczin dieyr dzid dlbrd zizgz `l`
aeyg dlbrd zgzy mewnd mb okle .migth dylyn xzei ly

.miaxd zeyx
iaer oiprl lirl d`aedy mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbd

:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé- §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨
øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨

:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäå§¨§¦©¦
iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy rnyne

weqtd `a dingpàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìc ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨
mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw e`iaiy ±

:`xnbd dywn .dfl dfénð Cãéàå[dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦
,zeywdl yi mb,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨

weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnel ©
éããäî eäðéôeçìLéì àìcdf mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± §Ÿ¦©§¦§¥£¨¥

iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg` ,dfn
.df yxw iaer cva ,df yxw
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrn zipetvéðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥
éðäc àëîeñì déì élîîzepitay miyxw ipy mze` agexy ± §©¥¥§§¨§¨¥

eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did iaxrnd otecd
,[b xeiv] ipetv lzek lyøîàc ïàîì àlà,xaeqy dcedi iaxl ± ¤¨§©§¨©

miyxwdyïhîlîdidänà ïééáBòeïìòîìîeidãò ïéëìBäå ïéìk ¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©
,òaöàkc `vnp ok m`÷éôð éàäå ìééò éàä`vei cg` didy ± §¤§©©¨¦§©¨¦

oky ,dfl df deeya micner miyxwd eid `le ,qpkp cg`e
eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae ipetv lzekay miyxwd
eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay miyxwd eli`e ,mirteyn

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] uegl mihlea eid mcbpk mipeeknéôLc§¨¥
ïéøeè ék eäìipyn mirteyn eidiy miyxwd z` rvwn did ± §¦¦

ly zepita eidy miyxwd mze`y xnelk ,mixd enk miccvd
mieey eid ok`e ,magxa mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek
.[d xeiv] uegl ehla `le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl

xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)

okynd igixa oiprlíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦
gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd iawp jeza xaer,àðz̈¨
oekizd gixad,ãîBò äéä ñðaiyxw lk z` ecinrdy xg`y §¥¨¨¥

yly lka gixad z` ozep did ,mexce oetv axrnl okynd
oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae ,dvwd l` dvwd on zegexd

.ok zeyrl lekiy one`
iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨
xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr

`vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi zerixid
mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek drixid zcny

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzyke ,agex zen`éãL§¦
ïkLîc àéúeôì eäéékøBàagexl zerixid jxe` z` jlyd ± §©§§§¨§¦§¨

,okyndàéåä änk,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLò± ©¨¨§¨¤§¦§©§¥
,zen` dpenye mixyràøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lr migpen eidy ,bblàLt©¨
àñéb éàäì òLúå àñéb éàäì òLz eäìcvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨§¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` ryze oetväãeäé éaøì§©¦§¨
agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
`l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav`
ryz miqkne miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n hrnn did

e ,uegan zen`íéðãàc änà àéìbéîdaebn dlebn x`yp `le ± ¦©§¨©¨©£¨¦
e .[f xeiv] cala mipc`d ly dn`d `l` ,miyxwdäéîçð éaøì§©¦§¤§¨

iaer didy `vnp ,dn` agexa did miyxwd iaery xaeqd
jxe` ieqikl ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd

e ,zen` dpeny wx miyxwdíéLø÷c änà àéìbéîdlebn x`ype ± ¦©§¨©¨¦§¨¦
.[g xeiv] mipc`d ly dn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb

,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§
ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨
ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨

,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§
øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨

agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ,rav`

e ,llk zerixid jxe`n hrnníéðãàc änà àéñkîs` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d ly dn`d

e .[h xeiv] yxwd jxe` lk z` miqknäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨
miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
icka drixidn zen` ryz wx ex`ype ,dn` drixidn hrnn

e ,miyxwd jxe` z` zeqklíéðãàc änà àéìbéîdzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv] dlebn mipc`d ly dn`d

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤
ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie ,zen`
aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe` zen` miyly

,okynd lr zerixid zgpd ote` z`ïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãL§¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±àéåä änkdid dnk ± ©¨¨§¨

,zerixid jxe`ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl zen` xyr jknxyr didy okynd l

,zen`àñéb éàäì øNòå àñéb éàäì øNò eäì àLtxyr ex`yp ± ©¨§¤¤§©¦¨§¤¤§©¦¨
,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` xyre oetv cvl zen`

eäãeäé éaøìdidy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
`l okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa
miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n mihrnn miyxwd eid

e ,uegan zen` xyr miqkneíéðãàc änà àéñkéîdn`d s`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eli`e .[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d lyäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨

miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
zen` ryz drixidn ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn

e ,uegan okynd z` zeqkl ickaíéðãàc änà àéìbéî`vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy
:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦

ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
óãBòa äfîdGn oMWOd iCv lr gExq didi ld`d zrixi Kx`A ¦¤¨¥§Ÿ¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤

okynd zerixi lr zetcer eid ld`d zerixiy - 'FzQkl dGnE¦¤§©Ÿ
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zvxznúBãúéa ,ìàeîL øîà,dtvix zelbrl did `l ± ¨©§¥¦¥
migeex mdipia yiy zeczin dieyr dzid dlbrd zizgz `l`
aeyg dlbrd zgzy mewnd mb okle .migth dylyn xzei ly

.miaxd zeyx
iaer oiprl lirl d`aedy mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbd

:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé- §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨
øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨

:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäå§¨§¦©¦
iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy rnyne

weqtd `a dingpàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìc ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨
mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw e`iaiy ±

:`xnbd dywn .dfl dfénð Cãéàå[dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦
,zeywdl yi mb,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨

weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnel ©
éããäî eäðéôeçìLéì àìcdf mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± §Ÿ¦©§¦§¥£¨¥

iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg` ,dfn
.df yxw iaer cva ,df yxw
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrn zipetvéðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥
éðäc àëîeñì déì élîîzepitay miyxw ipy mze` agexy ± §©¥¥§§¨§¨¥

eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did iaxrnd otecd
,[b xeiv] ipetv lzek lyøîàc ïàîì àlà,xaeqy dcedi iaxl ± ¤¨§©§¨©

miyxwdyïhîlîdidänà ïééáBòeïìòîìîeidãò ïéëìBäå ïéìk ¦§©¨§¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©
,òaöàkc `vnp ok m`÷éôð éàäå ìééò éàä`vei cg` didy ± §¤§©©¨¦§©¨¦

oky ,dfl df deeya micner miyxwd eid `le ,qpkp cg`e
eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae ipetv lzekay miyxwd
eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay miyxwd eli`e ,mirteyn

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] uegl mihlea eid mcbpk mipeeknéôLc§¨¥
ïéøeè ék eäìipyn mirteyn eidiy miyxwd z` rvwn did ± §¦¦

ly zepita eidy miyxwd mze`y xnelk ,mixd enk miccvd
mieey eid ok`e ,magxa mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek
.[d xeiv] uegl ehla `le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl

xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)

okynd igixa oiprlíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦
gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd iawp jeza xaer,àðz̈¨
oekizd gixad,ãîBò äéä ñðaiyxw lk z` ecinrdy xg`y §¥¨¨¥

yly lka gixad z` ozep did ,mexce oetv axrnl okynd
oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae ,dvwd l` dvwd on zegexd

.ok zeyrl lekiy one`
iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨
xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr

`vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi zerixid
mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek drixid zcny

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzyke ,agex zen`éãL§¦
ïkLîc àéúeôì eäéékøBàagexl zerixid jxe` z` jlyd ± §©§§§¨§¦§¨

,okyndàéåä änk,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLò± ©¨¨§¨¤§¦§©§¥
,zen` dpenye mixyràøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lr migpen eidy ,bblàLt©¨
àñéb éàäì òLúå àñéb éàäì òLz eäìcvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨§¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` ryze oetväãeäé éaøì§©¦§¨
agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
`l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav`
ryz miqkne miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n hrnn did

e ,uegan zen`íéðãàc änà àéìbéîdaebn dlebn x`yp `le ± ¦©§¨©¨©£¨¦
e .[f xeiv] cala mipc`d ly dn`d `l` ,miyxwdäéîçð éaøì§©¦§¤§¨

iaer didy `vnp ,dn` agexa did miyxwd iaery xaeqd
jxe` ieqikl ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd

e ,zen` dpeny wx miyxwdíéLø÷c änà àéìbéîdlebn x`ype ± ¦©§¨©¨¦§¨¦
.[g xeiv] mipc`d ly dn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb

,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§
ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨
ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨

,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§
øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨

agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk ,rav`

e ,llk zerixid jxe`n hrnníéðãàc änà àéñkîs` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d ly dn`d

e .[h xeiv] yxwd jxe` lk z` miqknäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨
miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
icka drixidn zen` ryz wx ex`ype ,dn` drixidn hrnn

e ,miyxwd jxe` z` zeqklíéðãàc änà àéìbéîdzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv] dlebn mipc`d ly dn`d

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤
ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie ,zen`
aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe` zen` miyly

,okynd lr zerixid zgpd ote` z`ïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãL§¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±àéåä änkdid dnk ± ©¨¨§¨

,zerixid jxe`ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl zen` xyr jknxyr didy okynd l

,zen`àñéb éàäì øNòå àñéb éàäì øNò eäì àLtxyr ex`yp ± ©¨§¤¤§©¦¨§¤¤§©¦¨
,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen` xyre oetv cvl zen`

eäãeäé éaøìdidy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
`l okynd lr zerixid z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa
miltep zerixid eide ,zerixid jxe`n mihrnn miyxwd eid

e ,uegan zen` xyr miqkneíéðãàc änà àéñkéîdn`d s`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
eli`e .[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d lyäéîçð éaøìmby xaeqd §©¦§¤§¨

miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd iaer did dlrnl
zen` ryz drixidn ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn

e ,uegan okynd z` zeqkl ickaíéðãàc änà àéìbéî`vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy
:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦

ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
óãBòa äfîdGn oMWOd iCv lr gExq didi ld`d zrixi Kx`A ¦¤¨¥§Ÿ¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤

okynd zerixi lr zetcer eid ld`d zerixiy - 'FzQkl dGnE¦¤§©Ÿ
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zay(ycew zay meil)

:xg` oipra `ziixad dkiynnúBàìela ïéñø÷ ïéàøðåmiqxwd ± §¦§¦§¨¦©¨
,efl ef okynd zerixi ly zexagnd izy z` mixagn eidy
mi`xp eid ,zexagnd ztyay ze`leld jeza mipezp eidyk

.òé÷øa íéáëBkk©¨¦¨¨¦©
:okynd zerixi oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

úBðBzçzä úBòéøéeid okynd lryìLa reavd xnvìLå úìëz §¦©©§¤§¥¤§¤
reavd xnvìLå ïîbøàreavd xnvLL ìLå ,éðL úòìBz,ozyt ± ©§¨¨§¤©©¨¦§¤¥

åzerixiúBðBéìòeidíéfò äNòî ìL,[mifrd xriyn zeieyr-] §¤§¤©£¥¦¦
a äøîàpL äîëç äìBãâed zerixid iheg ziehänî øúBé úBðBéìò §¨¨§¨¤¤¤§¨©¤§¥¦©

áéúk úBðBzçza eléàc ,úBðBzçza äøîàpMxn`p -(dk dl zeny) ¤¤¤§¨©©§§¦©©§§¦
,eåè äéãéa áì úîëç äMà ìëå'z`e zlkYd z` dehn E`iaIe §¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨©¨¦©§¤¤©§¥¤§¤

,'WXd z`e ipXd zrlFY z` onBx`dáéúk úBðBéìòa eléàådl my) ¨©§¨¨¤©©©¨¦§¤©¥§¦¨¤§§¦
(ek,'íéfòä úà eåè äîëça äðúBà ïaì àNð øLà íéLpä ìëå'dnne §¨©¨¦£¤¨¨¦¨¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦

miypd x`yn xzei ,dnkg zelra eidy rnyn 'oal `yp' xn`py
.zepezgzd zerixid z` eehy al zenkgäéîçð éaø íeMî ,àéðúå§©§¨¦©¦§¤§¨

,zepeilrd zerixia dxn`py dxizi dnkg dze` `id dn ,exn`
,íéfòä ïî éeåèå íéfòa óeèLz` eehe mifird z` ethyy xnelk ¨¨¦¦§¨¦¨¦¦

.mifirl xaegn oiicr didyk mxry
:dpyna epipy,'åë úBàøèæeæâ ézLcva ze`xhfefbd izy eid m` §¥§§§¨

hiyend ,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg`
eidy ,okynd z` ewxityk mield zcear dzid jky ,aiig efl efn
okynd iwxete ,miaxd zeyx jxe`a ef xg` ef zelbrd zecner
gztl zekenqd zelbrd lry el`l miyxwd z` mihiyen eid
mze` mihiyen eid el` zelbr lr micner eidy mze`e ,okynd

.mdiptly dlbray el`lïäézçz ,úBìâò ,àéiç éaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦¦¨£¨©§¥¤
,zelbrd zgzy mewnd ±ïäéðéáe,zelbrd oiay mewnd ±ïäécéöå ¥¥¤§¦¥¤

mewne ,lblbl odipiay geixd epiidc zelbrd icivay mewnde ±
miaeyg el` lk ,[xeiv d`x] lblbd iaer.íéaøä úeLø§¨©¦

z` mda mi`yep eidy zelbrd zecn z` zx`an `xnbd
:miyxwdééaà øîày geixdäìâòì äìâò ïéadid ,dcvayàìîk ¨©©©¥¥£¨¨©£¨¨¦§Ÿ

.úBnà Lîç ,äìâò Cøà änëå ,äìâò Cøà:`xnbd dywnéì änì± Ÿ¤£¨¨§©¨Ÿ¤£¨¨¨¥©¨¨¦
,zen` yng dlbrd jxe` didiy jixv recnéâñ àbìôe òaøàa± §©§©©§¨¨¦

miyxwd z` cinrn did m` oky ,zen` ivge rax`a epl ic `ld
xzei zen` yng lr xcql leki epi` ,ivge dn` `edy magx lr
did m`e ,zen` ivge rax`a ic zexey ylyle ,zexey ylyn
lr xcql leki epi` ,dn` didy miiaer lr miyxwd z` cinrn
mihlea eidy zerahd iptn zexey rax`n xzei zen` yng
ic ok m`e ,geix dn` ivg witqn zerahle ,miyxwd agexa
zelbrd z` eyry mrhd :`xnbd zvxzn .zen` ivge rax`a

,`ed zen` yng jxe`aíéLø÷ e÷çãéì àìc éëéä ékm`y ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§£§¨¦
,dfl df miwegc miyxwd eidi `l ,magx lr miyxwd z` excqi
`l zen` ivge rax` jxe`a dlbrd z` miyer eid m`y ,xnelk
ivge rax` miqtezd miyxw zexey yly da gipdl xyt` did
ivge rax`a zen` ivge rax` xcqle mvnvl xyt` i`y ,zen`

.zen`
,àáø øîàagex,äìâò écéömipte`l dlbrd oiay geixd epiidc ¨©¨¨¦¥£¨¨

did ,dlbrd otec iaere mnvr mipte`d iaer mr cgiáçø àìîk¦§ŸŸ©
d llgänëå ,äìâòdidáçød llgBnà ézL ,äìâò.äöçîe ús`e £¨¨§©¨Ÿ©£¨¨§¥©¤¡¨

lkl riaxe dn` epiidc dvgne zen` izy miagx eid dlbrd icv
:`xnbd dywn .cvéì änìdlbrd agex didiy jixv recn ± ¨¨¦

z` ozil lkei jxhvi m`y ick `ed m` ,zen` ivge mizy
,dlbrd jezl miyxwdàébñ àbìôe àúnàa.witqn ivge dn`a ± §©§¨©§¨©§¨

ivge mizy agexa zelbrd z` eyry mrhd :`xnbd zvxzn
,`ed zen`íéLø÷ eccéì àìc éëéä ékmiyxwd eidy oeiky ± ¦¥¦§Ÿ¦©§¨¦

,icn xv dlbrd agex didi m` ,dlbrd agex lr mkx`l migpen
,mzkild ick jeza letile dpde dpd zehpl miyxwd mileki

.dvgne mizy dagx dlbrd z` zeyrl jxvp jkitle
,dyw ,dlbrd zecin eid el`y x`azdy xg`n :`xnbd dywn

ïì àîéé÷c àlày epicia laewny dn ±íéaøä úeLø Cøcjixv ¤¨§¨§¨¨¤¤§¨©¦
dagx didzyïkLnî dì ïðéøîâc ïðà ,änà äøNò ùLxg`n ± ¥¤§¥©¨£©§¨§¦©¨¦¦§¨

ixd ,okyna eidy zek`lnn zay zek`ln lk z` micnl ep`e
miaxd zeyxéàåä éøñéîç ïkLîcoky ,did zen` dxyr yng ± §¦§¨£¥§¥£©

izyy ,zen` dxyr yng did zelbrd ea ecnry mewnd
ynge ,zg` lk zen` yng agexa eid ef cva ef ekldy zelbrd

:`xnbd zvxzn .zen` dxyr yng ixd ,mdipia zen`nààú ©§¨
éàåä àøéúéivg ,zelbrd erqp day jxca dzid ztqep dn` ± §¥¨£©

,cv lkn dn`éåì ïa éà÷ äåäcixg` jldn miield cg` didy ± ©£¨¨¥¤¥¦
,zelbrdeäì èé÷ð äåä íéLø÷ éôlzLî éëcetlyiyky ± §¦¦§©§¦§¨¦£¨¨¦§

ield uexi ,mdipiay xie`d jezl letil ecnrie ,dfn df miyxwd
ixcq oiay geixd mewn cr ,dlbrd icva mihlead miyxwd zgz

.dlbrd icvay dn` ivg dze`a cenrie wgcie ,miyxwd

äðùî
:zeyxl zeyxn `ivend ipic z` x`al dkiynn dpyndúéìeç§©

øBaäxead aiaq dgpede xead zxitga d`vedy dnc`d ± ©
,dnegl,òìqäå,miaxd zeyxa micnerdäøNò ïéäBáb ïäLmigth §©¤©¤¥§¦£¨¨

äòaøà ïaçøå,migth drax` lr migthïäî ìèBpäepzepe utg §¨§¨©§¨¨©¥¥¤
,miaxd zeyxaïab ìò ïúBpäå,miaxd zeyxn lhpy utg,áéiçitl §©¥©©¨©¨

eid m` la` ,cigid zeyx miaeygy,ïkî úBçtzegt ,xnelk ¨¦¥
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לא ייתכן מצב של עבדות אמיתית אצל בני ישראל.
משיחת שבת פרשת שלח ה'תשמ"ז
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oCEgA oxCqn i`e .oxCql lFki dvgnE- ¤¡¨¨§©§¨§¦§©§¨§¨
xzFicnmFwn zwqtd ipRn ,xCqi `l ' ¥¦Ÿ§©¥¦§¥©§¨©§

rvn`AW migixAd,mixcQd`BltaEdO` ©§¦¦¤§¤§¨©§¨¦§©§¨©¨
Dil iBqY inp:àìce÷çãéì.oxCql `A m` ©¦¦§¥¥§¨¦©£¦¨§©§¨

oAgx lr:äìâò écö.zFptC oiAW llg ©¨§¨¦¥£¨¨¨¨¤¥§¨
,miPtF`liaFreiaFre ,otFCdotF`d:àìîk ¨©¦§¦©¤§¦¨©¦§Ÿ

äìâò áçø.ipWmiccSd,Dllg agx `lnM Ÿ©£¨¨§¥©§¨¦¦§ŸŸ©£¨¨
riaxE dO` EpiidCcv lkl:éì änì.dagx §©§©¨§¦©§¨©¨¨¦§¨¨

aiWFdl Kxhvi m`W ipRn m` .`BltE iYxY©§¥©§¨¦¦§¥¤¦¦§¨¥§¦
qipki DkFzl miWxTd on:àbìôe àzîàa ¦©§¨¦§¨©§¦§©§¨©§¨

éâñ.maiMWielr DAoCEg:àìc éëéä ék ©¦§©§¦¥¨©¨¦¥¦§¨
eãcéìíéLø÷.miWxTd Eidi `NWmilHEOd ¦©§¨¦¤Ÿ¦§©§¨¦©¨¦

dizFptFC lr oMxF`loAgxloiCcnoihFpe §§¨©§¤¨§¨§¨§©¦§¦
,xvw miWxTd zFaWFn m`W .o`klE o`kl§¨§¨¤¦§©§¨¦¨¨

zFMEx` odW KFYnzF`vFie- dAxd uEgl ¦¤¥£§§©©§¥
ozkildA oiCcn odWM oiW`xd on cg` cAki¦§©¤¨¦¨¨¦§¤¥§©¦©£¦¨¨

ElRie:éøñéîçïééåä.zFlbrd iYWzFklFdd §¦§£¦§¥¨§¨§¥¨£¨©§
d zg` lM agx Ff cvA FfzFO` '-i ixd'de ,' §©Ÿ©¨©©©£¥§

dlbrl dlbr oiAW geix zFO`-.e"h ixd ©¤©¤¥£¨¨©£¨¨£¥
miWxTd ixdW ,od mixUrn xzFi :xn`Ym`e§¦Ÿ©¥¥¤§¦¥¤£¥©§¨¦

i oMxF`odezFO` 'dlbr iptFC iAB lrzFlHEn §¨©§¥¨©©¥§¥£¨¨
k ixd miWxTd KxF` `vnp ,DAgxl,dO` ' §¨§¨¦§¨¤©§¨¦£¥©¨

dlbr lM iWxw KFWnl KixSX dn cal§©©¤¨¦¦§©§¥¨£¨¨
EriBi `NW ,dlbr lW oFvigd cvl dlbre©£¨¨§©©¦¤£¨¨¤Ÿ©¦
KENid z` oiaMrnE FfA Ff miWxTd iW`ẍ¥©§¨¦§§©§¦¤¦

zFlbrd-dlrnl miWxTdW ,daEWY df oi` ¨£¨¥¤§¨¤©§¨¦§©§¨
dlbrdW ,od dxUrni DFaBx"dx iAblE ,' ¥£¨¨¥¤¨£¨¨¨©§©¥

zFlbrd mFwn `N` aWginl ol zilgeixe ¥¨§¦£©¤¨§¨£¨§¤©
'in dlrnl lkC .'in dHnl `EdW odipiAW- ¤¥¥¤¤§©¨¦§¨§©§¨¦

Dil aiWg `l KMld ,`id x"dx e`l:éàåä àzøéúé àzîà.agxA zFidl Kixv cFr ¨¦¦§¨¨¨¥¥©§¨§¥§¨£©¨¦¦§§Ÿ©
KxCdscFrzFpFvigd oiccv ipWl o`kl dO` ivge o`kl dO` ivg oYYW ,dO` ©¤¤¥©¨¤¦¥£¦©¨§¨©£¦©¨§¨¦§¥§¨¦©¦

zFlbr 'a lW:éàc éåì ïa éà÷céôlzLî.mdipiAW xie` KFzl lFRil FGn Ff:äåä ¤£¨§¨¥¤¥¦§¦¦§©§¦¦¦§£¦¤¥¥¤£¨
eäì èé÷ð.dlbrd oiA WIW dO` ivgA cnFre ,mdipiAW dO` xie`d oial qpkp ¨¥§¦§¨§¥¨£¦©¨¤¥¥¤§¥©£¦©¨¤¥¥¨£¨¨

oTznE ,oiccSlixFg` KNdn `Ed KxCd lke .dpFilrd lFRY `NW Ff lr Ff xcQd z` ©§¨¦§©¥¤©¥¤©¤Ÿ¦¨¤§¨§¨©¤¤§©¥£¥
d`FxWkE ,dlbrdozF`zFtNYWnxie`d KFY l`-KFzl ux)`('iWxTd zhilA ¨£¨¨§¤¤¨¦§©§¤¨£¦¨§§¦©©§¨¦

,mdipiAW xie`d zO`l riBOW cr ,oiccSAWwgFcecr dO` ivgA cFnrl Fnvr ¤©§¨¦©¤©¦©§©©¨£¦¤¥¥¤§¥©§©£©£¦©¨©
xifgIWztlWPdlre DnFwnlDxcq:'éðúîúéìeçøBaä.rwxwxFAd zxitg ¤©£¦©¦§¤¤¦§¨§©¦§¨§©©©§©£¦©©

iR aiaq oa` F` mivr sTid oipzFp Ep`W FnM ,dnFg oinM siTdl eizFaiaq oipzFp§¦§¦¨§©¦§¦¨§¤¨§¦¤¥¥¦¤¤§¦¦
xFAd:'îâéðúîì éì änìúéìeçøBaäòìqäå.,DdaFB oiprl hwp rlqC ol `hiWR ©¨¨¦§¦§¥§©©§©¤©§¦¨¨§¤©§©§¦§©§¨

lhFPW wnFr oiprl xFaEoFbM ,DdaFB oiprl i`C .miAxd zEWxl `ivFnE FkFYn §¦§©¤¤¥¦¦¦§¨©¦§¦§¦§©§¨§
cixFnl`ilEgndagxC oFbkE ,dHnlrAx`-il dOl`ipzinlDil `pY `d ?llM §¦¥§¨§©¨§¦§¨¨©§©¨¨¦§¦©§¨§¨¨¨¨¥

KFYn `ivFnl i`Ce `N` .rlqipbF`?il dOl `ilEg ,`Ed ikdC oeike .Dl hwp xFa ¤©¤¨©©§¦¦§¥§©¨§¥¨§¨¦§¨¨¨¦
xFAd ipzilwnFrlrlQdeDaFbl:äøNòì ïéôøèöî.`ivFd m`e ,i"dx xFAd DieWl ¦§¥©§¤§©¤©§©¦§¨§¦©£¨¨§©§¥©§¦¦
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éúù'ek ze`xhfefb.e` ,mdizgz mirwea miicb oi`e ,xac meya dhnl mezqy ixiin

zelbr oke .miicb zriwal opiyiig `l ezc ,`xhfefbd on dlrnl zevign yiy

daxd miyxwd on dlrnl cr dlbrd sebn yiy itl ± x"dx mdizgzy t"r` ,i"dx eid

dxyrn xzei:ïéádlbr jxe` `lnk dlbrl dlbr.ab`e ,dihwp `nlra `pniql

zen` yng dlbr jxe`c l"nw `gxe`:éë
miyxw ewgcil `lc ikid.z`a m` :i"yxt

gpnc lirl wiqn `dc :dywe .oagex lr oxcql

ewgcil `lc :yxtl '`xp `l` !oceg` edl

zerahl ivge rax`a did icc b"r` ,miyxw

ody yxtnck irah` my eide ,ef cbpk ef ody

miaaxzyn ocaek iptn ,mewn lkn ,y"`elb

mdipia lecb geix yiy `l m` ,dfl df oiwgexe

oiwegxe:äîìibq `blte `zn`a il.

,efn ef zewxetn eid zelbr izyy i"yx zhiyl

dperh zg` lke ,zen` 'd mdipia wqtd yie

oileki j`idc :dyw ,miyxw ly ieyn cal

zen` xyr okxe`y ,oicak jk lky miyxw

'a lr cenrl dn` oiiaere ivge dn` oagexe

`zn`a :jixtc ,cere ?agex dvgne zen`

cenrl lecb caek k"k leki ji` .ibq `blte

cr oiklede oilk c"nl oky lke ?`blte `zn`a

eid j`id :cere .cenrl oileki eid `ly ,rav`k

?zen` e"ha ef cva ef jldl zelbr izy mileki

jixvy :cere !dfa df oiywep miyxwd eid k"`

lr mihep eid miyxwdy eyexitl xnel

cv lkn 'in dlrnln zexvgd lr e` mild`d

,envra qxhpewa 'ity enk .dvgne zen` 'a

x"dxe ,dn` 'k `ed miyxwd ipy jxe` ixdy

izyc olpn :cere .dn` f"h m` ik agex epi`

x"dx `diy slinl ef cva ef zekled eid zelbr

,ef xg` ef olek zekled eid `ny ?dn` f"h

x"dx dide ,cgi ozrax` e` ohw x"dx dide

:z"xl d`xpe !daxd lecbeid zelbr izyy

,dn` e"h jex` ur my didy ,cgi zexaegn

izye ,zelbr izyl enk mipte` rax` da eide

dlbr oiae ,zelbr izyl enk zeptc ipewiz

dlbr otec oia :yexit .dlbr jxe` enk dlbrl

`lnk dlbrd icive ,zen` 'd ef dlbr otecl ef

yexitk `le .dvgne zen` izy ote`d mr dlbrd otec oiac ,cve cv lkn dlbrd agex

otecne ,dn` e"h odiciv mr zelbrd izy agexe ,cv lkl riaxe dn` 'ity qxhpewd

lr yxwd aikyn dide ,yxwd jxe`a zen` 'i oevigd ef dlbr otecl oevigd ef dlbr

eid ef lv` ± ef zekled eid m`y ,odiptl zexg` zelbr izye .zelbrd iptec izy

,ibq `blte `zn`a :xity jixt `zyde ,dti zekled eid ef xg` efe .efa ef zeywep

eccin ikd elit`c :ipyne ,eccil `lc c"q ded ,oaikyn did zelbrd izy lre li`edc:

àúîài`ed `xizi.`xabc ,dn` el jixve ,iel oa da i`w iedc dlbrd cva

dkeqc w"ta xn`ck ,aizi `zn`a):f 'c(t"r`e .oyakk dieyrd dkeq iab

cv dfi`ny ,zg` dn`a el ic did n"n ± df cvn minrte df cvn jled did minrty

.mpwzne dlbrl ld`d oia qpkp dide ,xg` cvl dlbrd dhn did qpkil dvex didy

mewn lkn± dlbrd cv xeriyk dvgne zen` izy miyxwd on wegx didy it lr s`

xac mey ici lr e` ,lwn ici lr e` ,owzle my eci hiyedl leki did:òééñîdil

dxyrl oitxhvn dziilege xea xn`c opgei 'xl.'ipznl jixv dne :z"`e

oiaexirc `xza wxta `pnif `cg `pipz `d ?opirny`l):hv 'c:(eziilege x"dxa xea

dkenqa `xnba opgei iax iwene .zaya epnn oi`lnn eiab lry oelg ± migth 'i ddeab

eprinydl `pz jxcc :xnel yie !dxyrl oitxhvn dziilege xeac ol rnyn `we .dl

zekxa yixa opixn`ck ,xg` mewna eprinyd xaky b"r` ,xvewa).a sc:(ab` `zlin

mirbp 'qna `id dnily dpync b"r` .dnexza lke` eyny aixrdc ,l"nw digxe`)b"n c"it:(opirny oizipznc `xezin :inp i` .q"yda zeax dpdke .dnexza lke` eyny aixrd

lr gpnc meyn ,ixiin dab lr yngydle ,drax`l oitxhvnc"oelg" wxta opixn`ck ,ynzyne icin di):gr sc oiaexir.(`l ± 'i deab dpi`ac ,dxyr deab `ilegdyk ixiine

iz` `l ± dxyr deab `ilegd oi`e ,xn`w dxyrl sxhvdl oizipzn i`e ."oab lr" inp hwpc `de .dxyr oideab oizipzna ipzwc `d xity iz` `zyde .dab lr ozepe lhep aiigin

dxyr deab dpi`yk ,`ilegd ab lr gipnyk aiig epi` inp oab lr ozepde "dxyr deab" ipzwc `d xity:
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éðL úòìBz ìLå ïîbøà ìLå úìëz ìL úBðBzçzä©©§¤§¥¤§¤©§¨¨§¤©©¨¦
äîëç äìBãâe ,íéfò äNòî ìL úBðBéìòå ,LL ìLå§¤¥§¤§¤©£¥¦¦§¨¨§¨
.úBðBzçza äøîàpM änî øúBé úBðBéìòa äøîàpL¤¤¡§¨¨¤§¥¦©¤¤¡§¨©©§
äéãéa áì úîëç äMà ìëå" áéúk úBðBzçza eléàc§¦©©§§¦§¨¦¨©§©¥§¨¤¨
àNð øLà íéLpä ìëå" áéúk úBðBéìòa eléàå "eåè̈§¦¨¤§§¦§¨©¨¦£¤¨¨
íeMî àéðúå ."íéfòä úà eåè äîëça äðúà ïaì¦¨Ÿ¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦§©§¨¦
ézL" .íéfòä ïî éeåèå ,íéfòa óeèL :äéîçð 'ø©§¤§¨¨¨¦¦§¨¦¨¦¦§¥
,úBìâò :àéiç éaø íeMî áø øîà ."'åë úBàøèæeæb§§§¨¨©©¦©¦¦¨£¨

ïäécéöå ïäéðéáe ïäézçzYïéa :ééaà øîà .ø"äø ©§¥¤¥¥¥§¦¥¤¨©©©¥¥
äìâò Cøà änëå .äìâò Cøà àìîk äìâòì äìâòY £¨¨©£¨¨¦§ŸŸ¤£¨¨§©¨Ÿ¤£¨¨

e÷çãéì àìc éëéä ék !éâñ àbìôe 'ãa ?ì"ì .úBnà 'ä©§©§¨©¦¦¥¦§¨¦©£
.äìâò áçø àìîk äìâò écéö :àáø øîà .íéLø÷§¨¦¨©¨¨¦¥£¨¨¦§ŸŸ©£¨¨

äìâò áçø änëåY?éì änì .äöçîe úBnà ézL §©¨Ÿ©£¨¨§¥©¤¡¨¨¨¦
.íéLø÷ eãcéì àìc éëéä ék !àéâñ àbìôe àzîàa§©§¨©§¨©§¨¦¥¦§¨¦©§¨¦

:ì"é÷c àlàïðéøîâc ïðà ,änà äøNò LL ø"äø Cøc ¤¨§¤¤¥¤§¤©¨£©§¨§¦©
àøéúé àzîà !éàåä éøñéîç ïkLîc ,ïkLnî dì̈¦¦§¨§¦§¨£¦§¥£©©§¨§¥¨

íéLø÷ éôlzLî éëc ,éåì ïa éà÷ äåäc ,éàåäY £©©£¨¨¥¤¥¦§¦¦§©§¦§¨¦
.eäì èé÷ð äåä'éðúîïäL òìqäå øBaä úéìeç £¨¨¥§©§¦§©©§©¤©¤¥

ïúBpäå ïäî ìèBpä ,äòaøà ïaçøå äøNò ïéäBáb§¦£¨¨§¨§¨©§¨¨©¥¥¤§©¥
ïab ìòYïkî úBçt ,áéiçY.øeèt'îbél änì ©©¨©¨¨¦¥¨§¨¨¨¦

!"òìqäå øBaä" éðúéì "òìqäå øBaä úéìeç" éðúéîì§¦§¥§©©§©¤©¦§¥©§©¤©
:ïðçBé 'ø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñîdúéìeçå øBa §©©¥§©¦¨¨§¨©¨¨§§¨¨

äweîò ,ø"äøa øBa :éëä éîð àéðz .äøNòì ïéôøèöî¦§¨§¦©£¨¨©§¨©¦¨¦¦£¨
äòaøà äáçøe 'éY,úaMa äpîéä ïéàlîî ïéà §¨¨©§¨¨¥§©§¦¥¤¨©©¨
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רח
ripvnda cenr hv sc ± ixiyr wxtzay

ävéçî'é.`dIW`Nnnd`NnnE dSigOd on miptl cnFr:äpîéä ïéúBL ïéàå. §¦¨¤§¥©§©¥¥¦§¦¦©§¦¨§©¥§¥¦¥¤¨
:opzcM ,zFYWle Dllgl FW`x qipkdlE ilkA aF`Wle DztU lr cFnrl`l ©£©§¨¨§¦§¦§¦§©§¦Ÿ©£¨¨§¦§§¦§©Ÿ

`OW ,i"dxA dYWie x"dxA mc` cFnriFlv` ilMd KFWni:ïk íà àlà ©£¨¨¦§¦§¤¦¤¨¦§©§¦¤§¤¨¦¥
Baeøå BLàø ñéðëä.dzFW `EdW mFwOl:øeqéàa äøé÷ò éøä.x"dxn:éøä ¦§¦Ÿ§©¨¤¤£¥£¦¨§¦¥£¥

øeqéàa äçpä.i"dxA:àéúà÷ øeèt íB÷nî. ©¨¨§¦¦¦§§¨¨§¨
on dlrnl dNigY DiAbd `NW xWt` i`W¤¦¤§¨¤Ÿ¦§¦©§¦¨§©§¨¦
.x"dx xie` Fpi`W ,xEhR mFwn `EdW ,cEOrd̈©¤§§¤¥£¦

xie`edlFr i"dx opixn` ikC ,ied `l inp i"dx ©£¦©¦¨¨¥§¦¨§¦©¨
riwxl cr-i`d la` ,i"dx cbpM n"d- ©¨¨¦©§¤¤£¨©

ihnilC iOTndlrnl DidAb` cEOr xie`l ¦©¥§¦§¦©£¦©©§§¥§©§¨
dxUrn:àéä ïéúéðúî.ozFPde odn lhFPd" ¥£¨¨©§¦¦¦©¥¥¤§©¥
oAB lr-"aiIg:ezétz éããäc à÷eøa.mkNEM ©©¨©¨§¨©£¨¥©¦§¤

mY` cg` wFxmiwwFx:àøañz àì zàå. ¤¨©¤§¦§©§¨¦§§¨
`id 'ipznC:èçîa.ddFaB Dpi`C:úéàc §©§¦¦§©©§¥¨§¨§¦

dì.DNEkC oeike ,'in KEnp `WxFn rlQl ¨©¤©§¨¨¦§¥¨§¨
i ddFaBied `l Edi`e ,`WxFn `iddn xA ' §¨©¥©¦§¨§¦¨¨¥

aEWg mFwn-cigId zEWx ixFg Dil ied:éà ¨¨¨¥¥¥§©¨¦¦
àéîøc éîð.uixgA hgn,FW`xAW rlQAW ©¦§¨§¨©©¤¨¦¤©¤©¤§Ÿ

i KFzl `N` ,'in dlrnln ltp `le':óweî §Ÿ¨©¦§©§¨¦¤¨§¨
úéìîøëì.dzidW drwA EtiTd df lzFkA §©§§¦§¤¤¦¦¦§¨¤¨§¨

sTEdW oFbM .i"dx ziUrp Fci lre ,zilnxM©§§¦§©¨©£¥§¤©
FA EtiTd `l F` ,dxiclmiz`q ziA `N`: §¦¨Ÿ¦¦¤¨¥¨©¦

÷øæå.Edn ,FW`x lr gpe x"dxn:àîìéc Bà §¨©¥§¨©Ÿ©¦§¨
ïåék.lzFkCD`Ur dfzilnxkli"dx Ff: ¥¨§¤¤£¨¨§©§§¦

àéîc éìîc ïàîk.`rx`M FW`x lv` iede §©¦§¥¨§¨§¨¥¥¤Ÿ§©§¨
llgd lM`Ykinq:íéøçàì.F`Ur llgd lM §¦§¨¨¤¨¨©£¥¦¨¤¨¨£¨

i"dx:ïkL ìk àì Bîöòì.lzFMd W`x:ø÷òå §©§Ÿ¨¤¥Ÿ©¤§¨©
àéìeç äpnî.b"r` ?aiIgin in ,x"dxA FgiPde ¦¤¨§¨§¦¦¦¦¦©©

dxiwr zrWA ,ded i"dx e`l dxiwr iOTnC§¦©¥£¦¨¨£¨¦§©£¦¨
ded i"dx `din:÷eléñåävéçî.dgPdAFf ¦¨£¨§¦§¦¨§©¨¨

dhrnzPW xFAd zSign dwNYqp,dxUrn ¦§©§¨§¦©©¤¦§©£¨¥£¨¨
`l F` Dixhtinl `hErin i`d iPdn in: ¦§©¥©¦¨§¦§§¥Ÿ

aäìéáãäðéîL.wAcPWlzFMd iptA:éànàå. ¦§¥¨§¥¨¤¦§¨¦§¥©¤§©©
c 'ipzn `d ,aiIginENit`e ,ipzw zFO` ' ¦©©¨©§¦©¨¨¥©£¦

lzFMd iptA gp ike ,zFnvnEvn-hrnzp §§¨§¦¨¦§¥©¤¦§©¥
dwixGdcnmFwn icM zFO` 'ipzwe ,dliaCd ©§¦¨¦©§¥§©§¥¨§¨¨¥

c `xTirnC oeiM ,aiIgded zFO` ':íúä ©¨¥¨§¥¦¨¨©£¨¨¨
àììéèáéîdéì.hErin e`l KMld ,dliaC ¨¦§¦¥§¥¨¦§¨¨¦
`Ed:úBãéúé éab ìò.zFdFaB EidW ,zFTC ©©¥§¥©¤¨§

ic zFagx oi`e ','c agx df sce'-F`Ur §¥§¨§©¤¨¨£¨
cigId zEWx:eäî.dwixfA aiIgzdlFf:õôçå §©¨¦©§¦§©¥¦§¦¨§¥¤

åéab ìò.ivniY m` :`Ed xnFl ivniY m`e ©©¨§¦¦§¥©¦¦§¥
zgPdC ,opgFi 'xM xnFlutgdSign ziIUre ©§¨¨§©¨©¥¤©£¦©§¦¨
aiIgin `l iccd icdA-i`Ce `kd`l sC` ©£¥£¨¥¨¦©©¨¨©©©©¨

Edin ,aiIginutg`iaEIgl Edn?øLôà àìc ¦©©¦©¥¤©§©¥§¨¤§¨
àìcéìãéî.zgPd zrWA sCd lrn utgd §¨¦§¦©¥¤¥©©©¦§©©¨©

giip xcde ,sCd:kävéçî úéiNò.,`WixA ©©©£©¨¥©£¦©§¦¨§¥¨
inC utgd zgPd xcde-zrWaC ,aiIg ©£©©¨©©¥¤¨¥©¨§¦§©

i"dx sC dUrp xaM FzgPd:ïúçpä eðééä. ©¨¨§¨©£¨©©§©¨¨¨
`ivFde ozvwn lhp m`e-dxiwr ded: §¦¨©¦§¨¨§¦¨¥£¦¨
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àìàmigth 'i deab dvign dl eyr ok m`.min x`aa `l` ipdn `l oiqt la`

"oiqt oiyer" wxta opzck ,miaxd xea e` miig):ak sc oiaexir:(cigid xea la`

iedc okin zegt la` .i"dx iedc ,rax` agexe 'i wenr `weece .'ek dvign el oiyer

z"xet axd .oiqta xity ixzyne ,jk lk exingd `l ,zilnxk:åàoeik `nlic

`l `iz` `w xeht mewnnc.:xn`z m`e

w"ta `ipzcn heytiz ,dil `irainw i`ne)sc

.e:(,aiig ± eihq jxc `ihltl zepgn `ivend

lirl opixn`e .aiig wxefd cg`e hiyend cg`e

).av sc:(.aiig ± dxyrn dlrnl ieyn `ivend

mewna egk wqtyk `wecc :z"xet axd yxtne

'in dlrnl wxfy oebk ,dil `irainw xeht

lr dgpe oeqkl`a oa`d cxie ,x"dx xie` cbpk

gk `l` oey`xd egkn epi` ef dcixic ,cenrd

yi ± `iz` `w xeht mewnnc oeike ,`id egk

wxf m` la` .dgpdl dpey`x dxiwr oia wqtd

llk oeqkl`a dkld `ly ,cenrd cbpk ynn

.aiig i`ce ± cenrd cr egkn dkld `l`

`iven la` .'itck ,dil `iran wxefa `weece

di`x iziinc `de .aiigc dil `hiyt ± qipkne

rnync meyn epiid ± aiig b"r ozepde `yepdn

,hiyena oia wxefa oia ,oipr lka ixiinc dil

.aiig hiyende ,xeht wxefd :`yixa `ipzck

jxc `ihltl zepgn `ivenl inc `l `zyde

x"dxl `a egkn mzdc ,eihq:

ó÷åîåi"dx e`yre zilnxkl.:i"x xne`

,zilnxkl swen `wecc rnync

dyriy `xaq k"k oi` ± zilnxkl swenc oeikc

la` .dvign dyer mixg`lc mrhn i"dx

envrlc `hiyt ± i"dx e`yre x"dxl ztwen

enk ,diaeigl `kil i"dx ixeg meyne .ipdn inp

dizyinyz `gip `lc ,lirlc `vixga `inx

lzekd lr i`d ilek i"dx ipal:íéøçàì
'ek dvign dyer.jiiy `l xeac `ileg iab

,dab lr x"dxn ynzynd aiigil ikd xninl

'i deab envr `ilegd oi`y oeik:éàîàå`de

zen` rax`n hrnn `w.:qxhpewa yxit

zen` 'ca elit` ixiinc dil rnync

.zen` 'cn hrnn dliacd iaery zenvnevn

oeik ,aiigziy d`xp oi` df oiprac :i"xl dywe

,x"dxl dtew ivg `iven enk ,mipta ecebi`y

m` eh`c .uegl dlek dp`iveiy cr aiig epi`c

aiigzi `edy lk jex` xac lke ,gnex mc` wxf

m`e ?zen` 'cl ueg `vi cg` ey`xy oeik

,b"dka aiigziy dl ixinb ikd zen` 'c wxefa

dil rnyn i`n`c :cere ?dpin hiyt ikid k"`

eedc lzeka zen` rax` wxfc i`da ith

lka zeiepyd zen` rax` x`yn ,zenvnevn

ueg wxfy `kd ixiinc :i"xl d`xpe ?q"yd

`de :jixt ikde .mewn lka enk ,zen` rax`l

dlhazp dliacd mewny ,zen` 'cn hrnn `w

`ed ixde lzekl lhay miaxd zeyx zxezn

miaxd zeyx eiab lr cer ied `le ar lzekk

dliacd lr gpe zen` 'c uew e` hgn wxf m`e

dliacd mewn ixdc xeht did ekeza rwzp e`

li`ed ,aiig d"t`e ,miaxd zeyx oicn hrnzp

x"dx my did dgpd mcew cr dwixfd zligzae

,ez` `w iccd icda x"dx herine dgpde eilr

x"dx lhan `l ikdle ilhan `l mzd :ipyne .ez`w iccd icda dvign weliqe dgpd xninl ol ded inp `kde:÷øæ'ek dvign ziiyre utg zgpd 'ek sc.`kil elit` :z"`e

opixn`c ,'c exwira oi`e 'c agxe 'i deab x"dxa cenre lwqxhn y"n ?i"dx eizgz diieyl aeyg ikid ,miicb zriwa).`w sc onwl:(,eiab lr `wec rnyn .aiig ± eiab lr gpe wxf

mzeqe cxei sc zxwz it opixn` ziyilyae ,zecizi ly zevign izy yiy oebk :i"x xne`e !`l eizgz la`:
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ïéàå ,íéçôè 'é dBáb ävéçî dì eNò ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©§¨¦§¥
.Baeøå BLàø dì ñéðëä ë"àà úaMa äpîéä ïéúBL¦¥¤¨©©¨¦§¦¨Ÿ§
éëcøî áø dépéî àòa 'øNòì ïéôøèöî dúéìeçå øBáe§§¨¨¦§¨§¦¨£¨¨§¨¦¥©¨§§©
ìò çðå ÷øæå ,'ã áçøå 'é dBáb ø"äøa ãenò :àáøî¥¨¨©¦¨©§¨¨§¨©§¨©
äçpä éøä ,øeqéàa äøé÷ò éøä :ïðéøîà éî ?eäî åéab©¨©¦¨§¦©£¥£¦¨§¦£¥©¨¨

àéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåék :àîìéc Bà øeqéàaY?àì §¦¦§¨¥¨§¦§§¨¨§¨¨
:ì"à ,óñBé áøì déìéiL àúà .àéä ïéúéðúî :ì"à©§¦¦¦£¨©§¥§©¥
.àéä 'éðúî :ì"à ,ééaàì déìéiL àúà .àéä ïéúéðúî©§¦¦¦£¨©§¥§©©¥©§¦¦
àì zàå :ì"à !eúétz éããäc à÷eøa eëlek :eäì øîà£©§§§¨©£¨¥©¦§©§¨

ïab ìò ïúBðå ïäî ìèBpä :ïðúäå ?àøañzY!áéiç ¦§§¨§¨§©©¥¥¤§¥©©¨©¨
àéìcî àìc à"à ,éîð èçî .èçîa 'éðúî àîìéc :ì"à¦§¨©§¦§©©©©©¦§¨¦©§¨
øîà .äöéøça àéîøc :ð"à ,àLøBî déì úéàc !àzøet§¨§¦¥§¨§©§¨©£¦¨£©
Bðéàå 'é dBáb ø"äøa ìúBk :ïðçBé éaø éòa ,àLéî áø©§¨¨¨¥©¦¨¨¤§¨©§¥
çðå ÷øæå .é"äø BàNòå ,úéìîøëì óweîe ,òaøà áçø̈¨©§©¨§©§§¦©£¨§¨©§¨

:ïðéøîà éî ?eäî ,åéab ìò'ã áçø Bðéàc ïåékYíB÷î ©©¨©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨§
é"äø BàNòc ïåék :àîìéc Bà ,àeä øeètYïàîk §¦§¨¥¨©£¨§©

äNBò íéøçàì ,øîBçå ì÷ :àleò øîà .àéîc éìîc¦§¥¨§¨¨©¨©¨¤©£¥¦¤
ävéçîYøa àéiç ø"à ,éîð øîúéà ?ù"ë àì Bîöòì §¦¨§©§Ÿ¦§©©¦¦¨©

ø"äøa ìúBk .ïðçBé ø"à ÷çöé ø"à ïëå ,áø øîà éLà©¦¨©©§¥¦§¨¨¨¤¦
,é"äø BàNòå úéìîøëì óweîe òaøà áçø Bðéàå 'é dBáb̈©§¥¨¨©§©¨§©§§¦©£¨

åéab ìò çðå ÷øBfäYävéçî äNBò íéøçàì ,áéiç ©¥§¨©©¨©¨©£¥¦¤§¦¨
Y,äòLz øBa :ïðçBé éaø éòa !?ù"ë àì Bîöòì§©§Ÿ¨¥©¦¨¨¦§¨

úøé÷ò ?eäî ,äøNòì dîéìLäå àéìeç epnî ø÷òå§¨©¦¤§¨§¦§¦¨©£¨¨©£¦©
eúà÷ éããä éãäa ävéçî úéiNòå õôçYBà ,áéiçéîe ¥¤©£¦©§¦¨©£¥£¨¥¨¨¦©©

ävéçî éåä àìc ïåék :øîBì éöîéz íàå .áéiçéî àì̈¦©©§¦¦§¥©¥¨§¨¨¥§¦¨
àøwéòî äøNòYdëBúì ïúðå 'é øBa ,áéiçéî àì £¨¨¥¦¨¨¨¦©©§¨©§¨

éãäa ävéçî ÷eléñå õôç úçpä ?eäî dèòéîe àéìeç§¨¦£¨©©¨©¥¤§¦§¦¨©£¥
eúà÷ éããäYdéì èBLôéz ?áéiçéî àì Bà ,áéiçéî £¨¥¨¨¦©©¨¦©©¦§¥

äìòîì ,ìúBka úBnà òaøà ÷øBfä :ïðúc ,déãécî¦¦¥¦§©©¥©§©©©¤§©§¨
íéçôè äøNòîYäøNòî ähîì ,øéåàa ÷øBækY ¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦§©¨¥£¨¨

úBnà òaøà õøàa ÷øBfäå .õøàa ÷øBækYïðéåäå .áéiç §¥¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©©¨§¨¥©
äðéîL äìéáãa :ïðçBé éaø øîàå !çð àì àäå :dä§¨¨¨§¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
íúä !úBnà òaøàî èòîî à÷ àä ?éànàå .eðéðL̈¦§©©¨¨§©¥¥©§©©¨¨

Yàëä ,déì ìháî àìY÷øæ :àáø éòa .déì ìháî ¨§©¥¥¨¨§©¥¥¨¥¨¨¨©
déì àéòaéî÷ éàî ?eäî ,úBãéúé éab ìò çðå ócY ©§¨©©¥§¥©©¨¦¨£¨¥

eðééä ?eúà÷ éããä éãäa ävéçî úéiNòå õôç úçpä©¨©¥¤©£¦©§¦¨©£¥£¨¥¨¨©§
àáøì déì àéòaéî÷ ék !ïðçBé éaøcYóc ÷øæc ïBâk §©¦¨¨¦¨¦¨£¨¥§¨¨§§¨©©

eúà÷ éããä éãäác ïåék ?éàî ,åéab ìò õôçåYBà ,éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäk §¥¤©©¨©¥¨§©£¥£¨¥¨¨§©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
çééð øãäå àzøet àìãéî àìc øLôà àìc ïåék :àîìécYõôç úçpäå ävéçî úéiNòk ¦§¨¥¨§¨¤§¨§¨¦§¨§¨©£©¨¥©£¦©§¦¨§©¨©¥¤
íéî éab ìò íéî :éì àèéLt :àáø øîà .e÷éz ?éîcYíéî éab ìò æBâà ,ïúçpä eðééä ¨¥¥¨©¨¨§¦¨¦©¦©©¥©¦©§©¨¨¨¡©©¥©¦
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שבת. פרק אחד עשר - הזורק דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on miptl.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàå`l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal eyr
,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkd z` `iven

dì ñéðëä ïk íà àlàepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàøcer ¤¨¦¥¦§¦¨Ÿ§
:`ziixad drinyn oicåd wnerå øBadaebïéôøèöî dúéìeç §§§¨¨¦§¨§¦

äøNòìixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl migth ©£¨¨
.dxyrl oitxhvn dziilege xeay ,opgei iax

jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht mewnéëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenò ,àáøîmigthäòaøà áçøå ¥¨¨©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,migth÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðå± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epl yi m`déøädøeqéàa äøé÷òzeyxn xwry ,dzyrp £¥£¦¨§¦

e ,miaxdéøädøeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrp £¥©¨¨§¦
àîìéc Bà,xnel yi `ny e` ±àéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékoeiky ± ¦§¨¥¨§¦§§¨¨§¨

deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl utgd `ay
mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi `l ,migth dxyr
mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`l okl

,[xehtàì.aiig epi` ±déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ± Ÿ¨©¥
àéä ïéúéðúî.aiig `edy cenll yi epzpynn ±déìéiL àúà`a ± ©§¦¦¦£¨©§¥

l`ye ikcxn axóñBé áøì,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ± §©¥¨©¥
àéä ïéúéðúî.epzpynn cenll yi df oic ±déìéiL àúàax `a ± ©§¦¦¦£¨©§¥
l`ye ikcxnééaàì,ef dl`ydéì øîà,iia` el aiyd ±ïéúéðúî §©©¥¨©¥©§¦¦

àéä.epzpynn cenll yi df oic ±eäì øîà,ikcxn axeëìek ¦¨©§§
eúéôz éããäc àweøaxnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek ± §¨©£¨¥¨¦

.di`x dze` mi`ian mklekdéì eøîàsqei axe `ax el`y ± ¨§¥
,ikcxn ax z` iia`eàøañz àì zàåyiy xaeq jpi` dz`e ± §©§Ÿ¦§§¨

,dpyndn jzl`y heytlïðúäåepzpyna epipy ixde ±(`"r lirl), §¨§©
,drax` oagxe dxyr oideab ody rlqde xead zilegïäî ìèBpä©¥¥¤

,miaxd zeyxa epzepe utgåd okïab ìò ïúBðzeyxn lhpy utg §¥©©¨
,miaxd,áéiçmdn elhil ick e` mdilr utgd gipdl icky s` ©¨

migth dxyrn xzei ediabdl jixv miaxd zeyxa egipdle
.miaxd zeyx rwxwneäì øîà,ikcxn ax mdl aiyd ±àîìéc ¨©§¦§¨

ïéúéðúîzxacn epzpyn `ny ±,èçîa`id dlekie ,ddeab dpi`y ©§¦¦§©©
dxyrn dlrnl xie`a okl mcew xearl `la ,rlqd lr gepl

:`xnbd dywn .migthàzøet àéìcî àìc øLôà éà énð èçî± ©©©¦¦¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
dlhil e` rlqd lr dgipdl leki epi` hgna xaecn m` mb ixd
hgnd z` diabiy `la migth dxyr deab `edy ote`a epnn
epzpyny ,xnel yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn

rlqa zwqeràLøeî déì úéàcdhnl ecva dhila el yiy ± §¦¥§¨
dze`e ,cigid zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn
mdy ,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn dlrnl

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîky`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp lzekd

`ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth drax`
:opgei iax ly wtqd z` hyet,àleò øîày`xy cenll yi ¨©¨

lzekda cigid zeyx aeyg,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàì ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
[zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer df lzek m` ±

,cigid zeyx aeyg didiyïkL ìk àì Bîöòìzeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`iane .cigid zeyx

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p oke ±øîà éMà øa àéiç áø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨©©¦¨©
dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,áø©§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©

äøNòmigthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîelzekae - £¨¨§¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwd dfBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthäpnî ø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©¦¤¨

àéìeç,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòìz` gipde ,migth §¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`deäîy mixne` m`d ,dfa oicdúøé÷ò ©£¦©

dõôçxeadnúéiNòådävéçîcigid zeyxl xead z` daiygnd ¥¤©£¦©§¦¨
eúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîexeadn d`vedd lr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

,cigid zeyx xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxlBà
,áéiçéî àìoi`e cigid zeyx xead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

:sqep wtq `xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp dfíàå§¦
éöîéz[dvxz-]àì ,àøwéòî äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì ¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨¥¦¨¨Ÿ
áéiçéîmcew migth dxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¦©©

a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrdøBáwenräøNò£¨¨
,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ±dèòéîe §¨©§¨§¨¦£¨

,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäîote`ay ©
,dfúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨

cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©

,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ
áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©

:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥
,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl), ¦§©

÷øBfäwgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkam` ©¥©§©©©¤
rbtíéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd
ewxf m`e ,xehte ,xehtäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥

õøàa,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa ¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©
da ïðéåäå .áéiç,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àì ©¨©£¦©¨§¨Ÿ¨

dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr utgd
dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l uegn

,migth dxyrnïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiiläðéîL äìéáãa §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
eðéðLzngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd ± ¨¦

jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day zeipepnyd
elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna epipyy

,zenvnevn zen` rax`aåle`yl yi ok m`éànà`ed recn ± §©©
,ef dwixf lr aiigúBnà òaøàî èòîî à÷ àädwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp ,lzeka dp`zd
oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl dwacpy dp`zd mewn
dwixfd ici lry s` lzekd cr zen` rax` did dwixfd zryay
gipnd z` mb aiigl yi ok m`e ,zen` rax` xeriyn hrnzp
ef dgpd ici lry s` migth dxyr wenr xea jeza `ileg
gipn cenll oi` :`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ilegàëä déì ìháî àì íúä̈¨Ÿ§©¥¥¨¨
déì ìháîdaeyg `le ,dnewna dlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥

o`k la` ,zen` rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk
`ny wtzqdl yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna
.migth dxyrn xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi`

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòa± ¨¥
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(ycew zay meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on miptl.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàå`l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal eyr
,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkd z` `iven

dì ñéðëä ïk íà àlàepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàøcer ¤¨¦¥¦§¦¨Ÿ§
:`ziixad drinyn oicåd wnerå øBadaebïéôøèöî dúéìeç §§§¨¨¦§¨§¦

äøNòìixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl migth ©£¨¨
.dxyrl oitxhvn dziilege xeay ,opgei iax

jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht mewnéëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenò ,àáøîmigthäòaøà áçøå ¥¨¨©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

,migth÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðå± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epl yi m`déøädøeqéàa äøé÷òzeyxn xwry ,dzyrp £¥£¦¨§¦

e ,miaxdéøädøeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrp £¥©¨¨§¦
àîìéc Bà,xnel yi `ny e` ±àéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékoeiky ± ¦§¨¥¨§¦§§¨¨§¨

deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl utgd `ay
mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi `l ,migth dxyr
mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`l okl

,[xehtàì.aiig epi` ±déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ± Ÿ¨©¥
àéä ïéúéðúî.aiig `edy cenll yi epzpynn ±déìéiL àúà`a ± ©§¦¦¦£¨©§¥

l`ye ikcxn axóñBé áøì,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ± §©¥¨©¥
àéä ïéúéðúî.epzpynn cenll yi df oic ±déìéiL àúàax `a ± ©§¦¦¦£¨©§¥
l`ye ikcxnééaàì,ef dl`ydéì øîà,iia` el aiyd ±ïéúéðúî §©©¥¨©¥©§¦¦

àéä.epzpynn cenll yi df oic ±eäì øîà,ikcxn axeëìek ¦¨©§§
eúéôz éããäc àweøaxnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek ± §¨©£¨¥¨¦

.di`x dze` mi`ian mklekdéì eøîàsqei axe `ax el`y ± ¨§¥
,ikcxn ax z` iia`eàøañz àì zàåyiy xaeq jpi` dz`e ± §©§Ÿ¦§§¨

,dpyndn jzl`y heytlïðúäåepzpyna epipy ixde ±(`"r lirl), §¨§©
,drax` oagxe dxyr oideab ody rlqde xead zilegïäî ìèBpä©¥¥¤

,miaxd zeyxa epzepe utgåd okïab ìò ïúBðzeyxn lhpy utg §¥©©¨
,miaxd,áéiçmdn elhil ick e` mdilr utgd gipdl icky s` ©¨

migth dxyrn xzei ediabdl jixv miaxd zeyxa egipdle
.miaxd zeyx rwxwneäì øîà,ikcxn ax mdl aiyd ±àîìéc ¨©§¦§¨

ïéúéðúîzxacn epzpyn `ny ±,èçîa`id dlekie ,ddeab dpi`y ©§¦¦§©©
dxyrn dlrnl xie`a okl mcew xearl `la ,rlqd lr gepl

:`xnbd dywn .migthàzøet àéìcî àìc øLôà éà énð èçî± ©©©¦¦¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
dlhil e` rlqd lr dgipdl leki epi` hgna xaecn m` mb ixd
hgnd z` diabiy `la migth dxyr deab `edy ote`a epnn
epzpyny ,xnel yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn

rlqa zwqeràLøeî déì úéàcdhnl ecva dhila el yiy ± §¦¥§¨
dze`e ,cigid zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn
mdy ,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn dlrnl

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîky`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp lzekd

`ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth drax`
:opgei iax ly wtqd z` hyet,àleò øîày`xy cenll yi ¨©¨

lzekda cigid zeyx aeyg,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàì ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
[zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer df lzek m` ±

,cigid zeyx aeyg didiyïkL ìk àì Bîöòìzeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`iane .cigid zeyx

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p oke ±øîà éMà øa àéiç áø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨©©¦¨©
dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîà ïëå ,áø©§¥¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©

äøNòmigthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîelzekae - £¨¨§¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwd dfBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthäpnî ø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©¦¤¨

àéìeç,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòìz` gipde ,migth §¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`deäîy mixne` m`d ,dfa oicdúøé÷ò ©£¦©

dõôçxeadnúéiNòådävéçîcigid zeyxl xead z` daiygnd ¥¤©£¦©§¦¨
eúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîexeadn d`vedd lr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

,cigid zeyx xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxlBà
,áéiçéî àìoi`e cigid zeyx xead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

:sqep wtq `xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp dfíàå§¦
éöîéz[dvxz-]àì ,àøwéòî äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì ¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨¥¦¨¨Ÿ
áéiçéîmcew migth dxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¦©©

a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrdøBáwenräøNò£¨¨
,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ±dèòéîe §¨©§¨§¨¦£¨

,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäîote`ay ©
,dfúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨

cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©

,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ
áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©

:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥
,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl), ¦§©

÷øBfäwgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkam` ©¥©§©©©¤
rbtíéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd
ewxf m`e ,xehte ,xehtäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥

õøàa,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa ¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©
da ïðéåäå .áéiç,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àì ©¨©£¦©¨§¨Ÿ¨

dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr utgd
dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l uegn

,migth dxyrnïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiiläðéîL äìéáãa §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
eðéðLzngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd ± ¨¦

jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day zeipepnyd
elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna epipyy

,zenvnevn zen` rax`aåle`yl yi ok m`éànà`ed recn ± §©©
,ef dwixf lr aiigúBnà òaøàî èòîî à÷ àädwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp ,lzeka dp`zd
oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl dwacpy dp`zd mewn
dwixfd ici lry s` lzekd cr zen` rax` did dwixfd zryay
gipnd z` mb aiigl yi ok m`e ,zen` rax` xeriyn hrnzp
ef dgpd ici lry s` migth dxyr wenr xea jeza `ileg
gipn cenll oi` :`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ilegàëä déì ìháî àì íúä̈¨Ÿ§©¥¥¨¨
déì ìháîdaeyg `le ,dnewna dlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥

o`k la` ,zen` rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk
`ny wtzqdl yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna
.migth dxyrn xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi`

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòa± ¨¥
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המשך עבמוד לד



c"agרי i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çúaLa ïéøkzNî ïéà[el82økîîe çwî íeMî äøæb ,øznä øáãa elôà83úà øëBOä ïBâk ?ãöék . ¥¦§©§¦§©¨£¦§¨¨©ª¨§¥¨¦¦¨¦§¨¥©§©¥¤
ì ìòBtäeäfL ,úaLa íb íønLî àeäå ,íBéå íBé ìk ãòa Bì ílLîe øçà øác Bà íéòøæ Bì øBîL ©¥¦§§¨¦¨¨©¥§©¥§©¨¨§§©§¨©§©¨¤¤
ì øznä øácíéøaçnä úBøt elôà øBîL84¯ Bì ïúð íàå ,Bîöò éðôa úaMä íBé ãòa øëN Bì ïzé àì ¯ ¨¨©ª¨¦§£¦¥©§ª¨¦Ÿ¦¥¨¨§©©©¨¦§¥©§§¦¨©

epnî ìa÷ì Bì øeñà[glÎfléðtî ,íäa áiç øëN øîBML äãáàå äáðbî úaLa åéìò íúeéøçà ïéà ,Cëéôì . ¨§©¥¦¤§¦¨¥©£¨¨¨¨§©¨¦§¥¨©£¥¨¤¥¨¨©¨¨¤¦§¥

1

2

3

4

dkld ixe`ia
úáùá ïéøëúùî ïéà [åì שכר באיסור פרטים שני -

כגון:‡.שבת: השבת, יום מעצם להשתכר איסור
או  השבת יום של ריבית השבת, ליום שנשכר פועל
"שכר  הינו התשלום אלו בכל השבת. יום של  חדר שכר

השכירות,77השבת" שעצם צריך זה איסור לבטל וכדי ,
יהיה  והתשלום בהבלעה, יהיו וההשכרה ההלוואה,

"השנה", או "החודש" השבוע" "שכר
"שכר ·. אלא השבת", "שכר אינו כשהרווח גם

המלאכה" "שכר מכירה"78השבוע", על "תשלום או 79,
כניסה" שבת",80"דמי "שכר גזירת משום ליטלו אסור ,

אחרים  רווחים עם בהבלעה ליטלו צריך לבטלו .81וכדי
åðîî ìá÷ì [æì ממנו ליהנות אין קיבלו ואם -85,

לקבל, שאסור ידע (שלא בשוגג שבת שכר וכשקיבל
ליהנות  מותר - נכונה) היתה לא שקיבל שהדרך .86או

åðîî ìá÷ì [çì,שבת שכר קבלת הוא האיסור עיקר -
הנתינה  לנכרי 87ולא שבת שכר ליתן מותר ולכך ,88.

zetqede mipeiv
שלא 77) אך נוספים לימים נעשתה השכירות אם גם

בהבלעה. ניתן התשלום אם אף בהבלעה,
לעשותה 78) מרצונו ובחר בקבלנות מלאכה העושה כגון

ט. סעיף על להלן ראה בשבת,
אינו 79) שהרי השבת", "רווחי אינם בשבת מכירה רווחי

המכירה". "רווחי אלא יומית, כבשכירות השבת על משלם
כשכירות 80) נחשבים אינם בשבת ושימוש כניסה דמי

י. סעיף על כדלהלן שירות לקניית דומים אלא זה, ליום
נודע 81) שו"ת ראה בהבלעה, המכירה רווח נטילת לעניין

במחיר  מובלע שהרווח כו) סוס"י או"ח (מהדו"ת ביהודה
הקרן.
(איסור 82) סי"אֿב רמג סי' לעיל שבת: שכר מדיני עוד

שהשכיר  ותנור ורחיים ממרחץ בהבלעה שלא שבת שכר
סחורה  שבת מערב לנכרי (המוכר סט"ו רמד סי' לנכרי).
בֿיח  סעיפים רמה סי' בשבת). המכס גביית זכות או שתגיע
את  הנכרי עם לחלוק לישראל אסור שותפין, ונכרי (ישראל
לפי  הדינים חילוקי שם (ראה בהבלעה שלא השבת שכר
ואם  ידוע, השבת שכר אם המלאכה, סוג השותפות, תנאי
שקיבל  שבת משכר (הנאה סי"ט רמה סי' כהערמה)). נראה
חפצים  השכרת על שבת (שכר ס"א רמו סי' להלן)). (יתבאר
מבהמה  שבת (שכר יגֿטו סעיפים רמו סי' בתים), או
שבת  (שכר ס"ט לקמן בה). שותפים ונכרי שישראל
לחזן  שבת (שכר סי"א לקמן לנכרים) בריבית מהלוואה
שסייע  למי טרחה (שכר ס"ז שלד סי' ויוםֿטוב). בשבת
על  שבת (שכר סי"ד תקכו סי' בשבת), הדליקה מן להציל

ביוםֿטוב)). קבר (חפירת מצוה
שלא 83) שבת שכר ליטול אסור סי"ב: סוף רמג בסי' עד"ז

וממכר. מקח גזירת משום בשבת משתכרים שאין בהבלעה
שכר  (גזירת לגזירה גזירה כמו שהוא נתבאר סי"א ולהלן

יכתוב). שמא ממכר ומקח וממכר, מקח משום שבת
הוא 84) והמחובר המוקצה ששמירת ס"ג: סוף לעיל עד"ז

בשבת. המותר דבר

של 85) בתנורו בשבת נכרים אפו אם סי"ט: רמה סי' לעיל
ממנו  ליהנות אסור התנור שכר לו ונתנו כרחו בעל ישראל
וראה  שבת, שכר שהוא מפני לאחרים בין לו בין עולמית
שבת  על ריבית (כשקיבל נט סי' ח"ד משה אגרות בשו"ת
דיום  דהשכר ונראה להחזירה): ניתן שלא באופן מהבנק,
ובאופן  צדקה לאיזה יתנהו שם להניחו שייך שלא האסור
טובה  הכרת לא אף הנאה שום לו יהיה ולא כלל ידעו שלא

ע"כ. אדם. משום
בשוגג  (וכן שקיבל השכר לחשב ניתן שלא ובמקום
לא  רמה שבסי' ולחלק להקל יש אולי הבאה), כבהערה
אפו  (שהרי מהשכר שנהנה עד שבת שכר איסור על עובר
אפילו  עולמית ממנו ליהנות אסרו ולכך כרחו), בעל בתנור
קיבל  ואף מדעתו לשבת והשכירו כשעבר משא"כ לאחרים,
נעשה, כבר שבת" "שכר איסור הרי בהבלעה שלא התשלום
על  שתמה כג סי' מהרש"ג שו"ת (ראה בדיעבד קונסים ואין
פסק  תמג בסי' והרי ולאחרים" "לו אסר כיצד  שוע"ר
אם  התורה, מן להחליף דאסור הנאה איסורי חליפי דאפילו
כאן  שגם לומר יש ועפי"ז התורה), מן מותר והחליף עבר
אם  אך שכר, כשומר ייחשב שלא כדי ממנו ליהנות אין
יהיה  השומר שבשבת ביניהם וסיכמו הפירות בעל הסכים
ייתכן  השבת עבור לו לשלם רוצה מכן ולאחר חינם, שומר
האלף  שו"ת ראה לו, שנותן הוא שמתנה לקבל, לו שמותר
הערה  פכ"ח בשש"כ וביאורו קלב סי' חאו"ח שלמה לך

פז. הערה ולהלן קלד,
הקודמת.86) הערה וראה קנט, הערה פכ"ח שש"כ
שיש 87) כא ס"ק משנ"ב וראה שוע"ר, לשון משמעות כן

בזה  שיש ז ס"ק ובתהל"ד עוור", "לפני משום בנתינה
ד  ס"ק מש"ז ובפמ"ג עבירה, עוברי לידי מסייע משום
בדרך  לקבל מותר אבל שבת" שכר "ליקח הוא שהאיסור
בדרך  גם לאסור קצת משמע שוע"ר מלשון אבל מתנה,

מתנה.
לתת 88) גם התיר שלח) סי' (ח"ג הקהתי שבט בשו"ת
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ח  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

•
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3

4

dkld ixe`ia
íðéçá àìà [èì באחריותם חייב - פשע ואם -89.
íéîéä øàù [î בגניבה שחייב שכר כשומר דינו ואז -

ואבידה.
íéîéä øàù [àî,יום מבעוד הכנה המצריכה עבודה -

מלפני  שנעשית ההכנה שכר אגב שכרה לקבל מותר
.90שבת 

íéîé äøùò [áî בו חזר והפועל לחודש ששכרו כגון -
ימים  עשרה המעביד 91לאחר בו, חזר שהפועל ואע"פ ,

הפועל  ודין בהבלעה, השבת שכר את לשלם חייב
שכר  .92כשומר

ìåçá òìáåî [âî,שירות ל)כל (יהודי להזמין אין -

היוםֿטוב כגון או השבת לשעות מלצרות, או שמירה
לו 93בלבד  אין אמנם אם וגם שכרֿשבת. איסור משום

היוםֿטוב, או השבת בשעות שלא בשירות צורך כל
בעבודה  מעט שיעסוק השירות נותן עם יתנה

כדי 94הנדרשת  צאתו, אחרי או היום כניסת לפני גם ,
שכרו  לקבל שמחה 95שיוכל בעל ולכן, בהבלעה.

עמהם  יתנה וכדו', נקיון עובדי מלצרים, השוכר
המקום  את שינקו או יום, מבעוד בהכנות שיתחילו
השכר  את לקבל לעובדים ומותר השבת, צאת לאחר

ביחד  העבודה כל עבור .96בהבלעה

zetqede mipeiv
להתנות  ששכחו ומצוות תורה שומר שאינו למי שבת שכר
שמותר  שכרו, את ודורש המותר, באופן התשלום את עמו
שכרו  לו יתן לא דאם השם, חילול במקום שבת שכר ליתן

שכר. ועושקי גנבים הם שהדתיים יהודי אותו יחשוב
יב.89) ס"ק רבה אליה
כששכר 90) צד הערה להלן וראה סס"ט, פכ"ח שש"כ

בלבד. ה"הבלעה" לצורך משולם ההכנה
הל'91) חו"מ חלק (כדלהלן בו לחזור תמיד יכול הפועל

הפרת  על אותו קונסים שלא אלא סכ"א), ושכירות שאלה
(כמבואר  לעבדים" עבדים ולא הם "עבדי משום החוזה
מפר  ואם בו, לחזור יכול אינו המעביד אבל שם), בחו"מ
ואם  אחר, פיצוי או החודש כל על לשלם צריך החוזה את

ט. סעיף להלן נתבאר בו לחזור שיכול התנה
אינו  שהפועל שהתנה באופן מדברת זו שהלכה שפירשו ויש
שוע"ר  ופשט הבית, לבעל הפסד שיש או בו, לחזור יכול
בהלוואה  משא"כ מיוחד, לתנאי צריך אין שבשכירות
עוסקת  זו שהלכה שפירשו ויש הסעיף, בהמשך כמבואר
לחזור  יכול אינו שכר ששומר הדעה פי ועל בלבד, בשומר
גימפל  (מהרב ח"א מים פלגי שו"ת (ראה תנאי ללא בו
(מלבד  וצ"ע ז), אות ה סי' ה'תשנ"ו) אנטווערפען ליפשיץ
בחזנים) יא סעיף דלהלן שבת שכר איסור לפרש שנדחק מה
תשובה  פתחי (ראה בו לחזור תמיד רשאי המפקיד דהרי

ב). ס"ק רצג סי' חו"מ
שמר 92) לא השומר שאם שם וראה יח, ס"ק משנ"ב ע"פ

כן  הוא ולשוע"ר השבת, שכר לו לנכות רשאי בשבת
אחת  שבת לו ינכה לא אך השבתות, כל את לו כשמנכה

שלא  האחרות השבתות שכירות נמצאת שאז בלבד,
יום), שכיר ושאני ד"ה רמג לסי' מהדו"ב (ראה בהבלעה
מחשב  ולא חיסור, כל על שנקבע קנס לו מנכה כן אם אלא

בדיוק. אחד יום ערך
ט.93) סעיף על כדלהלן בקבלנות, ואפילו
אבל 94) עבורה, לשלם אנשים שדרך אחרת בעבודה או

מוהל  או חזן נסיעת (משא"כ קצרה נסיעה כגון קטן דבר
(כגון  עבורו לשלם רגילים שאין דבר או וכדו') אחרת לעיר
(שש"כ  מועיל אינו - ורופא) מוהל החזן, של הלימוד שנות

בוטשאטש). א"א ע"פ קנג הערה פכ"ח
אין 95) בהבלעה שגם נתבאר קלה הערה פכ"ח בשש"כ

הלוי  שבט בשו"ת אך השבת, על מיוחדת תוספת לקחת
שבת  שכר תוספת בענין ששאל מה שלה: סי' חי"א
על  בשכר שמוסיפים שהדרך בשבת), המותרת (במלאכה
בס' ראה וכב' שבת, איסור סרך שאין בדבר השבת יום
שמותר  באופן דאף זצל"ה הגרשז"א בשם כ' שבת  שמירת
שבת  שכר תוספת לקבל אסור מכ"מ בהבלעה שבת  שכר

מ  וכבודו שאם בהבלעה, אינו כבר שבת עבור תוס' קבל
כב', כמש"כ ההלכה של פשוטה ודאי הנה ע"ז... מערער
ולא  בע"פ לא שבת שכר הוזכר ולא ממש, מבליע דאם
שכר  גדר בזה אין ממש אחת בבת הכל ומשתלם בכתב

איסור. של שבת
ולא 96) בקבלנות משולם שכרם ואם סס"ו, פכ"ח שש"כ

כדלהלן  יחדיו העבודות את לכלול יש העבודה שעות לפי
ט. סעיף על
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Ê לא ומקצתם שתו ומקצתם שביעה כדי כולם אכלו ואם
שיש  לפי ששתה מי שיברך טוב לשתות תאבים והם שתו
הוא  אם שתה אם אלא לברך חייב אינו התורה שמן אומרים
ואכלת  חכמים ודרשו ושבעת ואכלת שנאמר לשתות תאב
שזה  עיקר דבריהם שאין ואע"פ שתיה זו ושבעת אכילה זו
על  המזון ברכת לחייב חכמים שסמכו הוא בעלמא סמך
זו  ושבעת בכזית ואכילה אכילה זו ואכלת שנאמר כזית
לברך  חייב שאינו פשוטו מידי יוצא המקרא אין אבל שתיה
לחוש  טוב מקום מכל שתה לא ואפי' ושבע כשאכל אלא

ששתה. מי שיברך שאפשר במקום לדבריהם

אכלו  לא ומקצתם שתו ולא לשובע אכלו מקצתם אם אבל
כיון  שתה שלא אע"פ לשובע שאכל מי יברך ושתו לשובע
תלוי  התורה מן המזון ברכת שחיוב כהאומרים שהעיקר

בשתיה: ולא שביעה כדי באכילה

Á לבד שהמזמן חכמים כתיקון בזימון כשמברכים זה וכל
עכשיו  אבל חובתם ידי כולם את ומוציא מברך הוא
ויכול  זה לכל לחוש אין המזמן עם בלחש מברכים שכולם
אחרים  שיש אע"פ שתה ולא לבד כזית שאכל מי אף לברך

ושתו. לשובע שאכלו

ישמעו  אלא כן לנהוג שאין קפ"ג בסי' נתבאר שכבר אלא
הזן: ברכת סיום עד לפחות המזמן מפי

Ë אם גסה אכילה ואכל שאכל קודם שבע כבר שהיה מי
ולאחריו  לפניו מברך האכילה מאותה גרונו נהנה
מן  חייבים שהם פי על אף חובתם ידי אחרים ומוציא
נפשו  אם אבל סופרים מדברי אלא חייב אינו והוא התורה
לא  כלל מברך אינו מאכילתו נהנה גרונו ואין עליו קצה
לכל  כלל אכילה חשובה אינה שזו לפי לאחריה ולא לפניה
בסי' שנתבאר כמו עשה מצות לענין בין שבתורה מצות
תרי"ב: בסי' שכתבנו כמה תעשה לא מצות לענין בין תע"ו

עשרה: או ג' לזימון צירוף דין קצז סימן א' חלק

* * *
שלא ‡ אחד ונכנס בזימון מברכים והם שאכלו שלשה

חייב  משלו שאכלנו נברך המברך כשאמר נכנס אם אכל
אינו  ושוב ועד לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך אחריו לענות
ואם  קצ"ה בסימן כמ"ש שאכלנו ברוך אחר אמן עונה
תמיד  שמו ומבורך אלהינו ברוך אחריו עונה בעשרה מזמנים
עמהם. אכל ולא כשאכלו שם היה אם הדין והוא ועד לעולם

ברוך  עונין כשהמסובין שנכנס או כך אחריו ענה לא ואם
שמע  שלא כיון ומבורך ברוך לענות יכול שאינו שאכלנו
שמע  שלא שמי האומרים לדברי (ואף נברך המברך שאמר
לענות  יכול אינו כאן הציבור עם לענות יכול מש"ץ ברכו
ולענות  אכל לא והוא שאכלנו ברוך עונים שהם המסובין עם
אחריהם  יענה שמע) שלא כיון ראוי אינו ג"כ עצמו בפני

המברך. שחוזר שאכלנו ברוך אחר עונה אינו ושוב אמן

השם  הזכרת בהן שיש הגמורות בברכות לומר צריך ואין
בהם. חייב שאינו אע"פ אמן אחריהם לענות שחייב

אומרים  יש שאכלנו ברוך ואומר חוזר כשהמברך נכנס ואם
שכיון  שא"צ אומרים ויש אמן אחריו לענות שצריך
כלל  חיוב שום עליו אין שותקים הם שאכלו שהמסובים

הראשונה): לסברא לחוש (ויש

כזית · אכל אם אבל שתה ולא אכל לא כשהוא זה וכל
ולא  משקה מאיזה רביעית שתה או אחר דבר או ירק
עמהם  לענות יכול אצלם ונכנס אחרונה ברכה עדיין בירך
אחת  בחבורה עמהם אכל שלא אע"פ משלו שאכלנו ברוך
עונין  המסובין שכל בשעה נכנס (ואפילו אחר בבית אלא
כיון  נברך שמע שלא אע"פ שאכלנו ברוך עמהם עונה

לפ  ששמעו המסובין עם בברכו):שעונה כן האומרים דברי י

שאכלו: שלשה אצל נכנס אחד קצח סימן א' חלק

* * *
עצמו ‡ קבע שלא שאף עליו מזמנים כזית שאכל השמש

מעומד  ואכל עליהם ומשמש עומד אלא עמהם בשלחן
עמהם  כלל קביעות לו ואין אכילתו באמצע ובא הולך וגם
היא  זו בכך אכילתו שדרך שכיון לזימון עמהם מצטרף

קצ"ג: בסי' כמ"ש אחר באיש משא"כ קביעותו

חבר · הוא אפילו לזימון מצטרף אינו הזה בזמן כותי
דבריהם  לכל גמורים כנכרים ועשאום עליהם נמנו שכבר

הוא): חבר אם עליו מזמנין צדוקי (אבל

שמש ‚ ולא ושנה קרא ואפילו עליו מזמנים אין הארץ עם
טעמי  מתוכם להבין ולפרק להקשות חכמים תלמידי
ועכשיו  זה לענין הארץ עם זה הרי בוריים על המשניות
אחד  כל יהא שלא כדי גמור הארץ עם על אפילו מזמנים
היו  הם גם מהם פורשים היו שאם לעצמו במה ובונה הולך

לגמרי. הצבור מן פורשים

אין  וערבית שחרית שמע קריאת קורא שאינו מי מקום ומכל
לומר  שייך לא קוראים הארץ עמי שרוב שכיון עליו מזמנים
מיחידים  יפרשו אם לעצמו במה ובונה הולך אחד כל שיהא
עבירה  ועובר רשע שהוא מי ואצ"ל קוראים שאינם
(ואינו  התלמוד בזמן הארץ מעם מעולה שאינו בפרהסיא
מדקדקים  היו שהם עליהם שגזרו קודם לכותיים דומה
מורדים  אינן החזיקו שלא ובמצות בהם שהחזיקו במצות

בידיהם): אבותיהם מעשה אלא ופושעים

ואפילו „ אלהינו לברך נתכוין אפילו עליו מזמנין אין נכרי
שימול  עד גר שאינו עליו מזמנין אין טבל ולא שמל גר

כראוי. ויטבול

ידי  אחרים להוציא בזימון אפילו לברך יכול גמור וגר
שלאברהם  לפי לאבותינו שהנחלת על לומר ויכול חובתם

גוים: המון אב נקרא ואברהם למורשה הארץ נתנה

ואפילו ‰ עליו מזמנין אין מלברך פטור שהוא בחול אונן
ולברך  לענות עצמו על להחמיר רצה שאם להאומרים

מצטרף: אינו פטור שהוא כיון מקום מכל בידו הרשות

* * *
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Â גם חייבות לזמן שחייבים אנשים ג' עם האוכלות נשים
לעצמן  לזמן ליחלק ורצו שלש הם ואם עמהם לזמן הם
מזמנים  שאינם מי' פחות הם האנשים (אם בידם הרשות
קצ"ג). בסי' נתבאר הקודש לשון להבין צריכות ואם בשם

לזמן  רצו ואם לזמן פטורות עצמן בפני האוכלות נשים אבל
נשים  של חבורה תהא ולא לעבדים וה"ה בידם הרשות
נשים  אלא העבדים פריצות משום יחד מזמנים ועבדים

בשם: יזמנו שלא ובלבד לעצמן ועבדים לעצמן

Ê אכלו עבד או אחת ואשה חורין בני אנשים ט' אם וכן
אע"פ  בשם לזמן לעשרה להשלים מצטרפין אינן יחד
בעשרה  אלא אינו שבקדושה דבר שכל בזימון חייבים שהם
שאינן  לומר צריך ואין נ"ה בסי' כמ"ש חורין בני אנשים
זימון  חובת עליהם שאין כיון בג' לזימון להשלים מצטרפין
שחייבים  אנשים עם אכלו כן] אם [אלא אם) (אפילו כלל

לעצמן. לזמן

כפריצות  שנראה מפני רשאים אינם לצרפן רצו אם ואפילו
נברך  המברך שאומר בזימון אנשים עם נשים צירוף כשניכר
נאה  חברתן אין ובנה בעלה עם באשה ואפילו כולנו בצירוף
משום  בזה יש ניכר שצירופן בעבדים וכן יחד כשמצטרפין
ואין  ביותר ופרוצים זימה שטופי הם שהעבדים פריצות
כשמזמנין  וניכר הנראה צירוף עמהם לצרפם חורין לבני
שהנשים  אף ועבדים נשים בלא זימון כשיש משא"כ עליהם
מהמברך  בשמיעה חובתן ידי לצאת מצטרפין והעבדים
כיון  פריצות משום בזה אין הזימון בברכת אחריו ולענות

המברך. בברכת כלל ניכר צירופן שאין

לחוש  יש שלזה יחד מזמנין ועבדים נשים א"כ אלא
עבדים  וה"ה ניכר צירופן שאין אף בנשים העבדים לפריצות
במשכב  העבדים פריצות משום יחד מזמנים אין קטנים עם

הקטנים: עם זכור

* * *
Á לאנשים לנשים ולא לאנשים לא מזמן אינו אנדרוגינוס

נקב  הוא כדי שמא אכלו אם חובתם ידי מוציאם ואינו ה
בו  ויש זכר הוא שמא ולנשים קפ"ט בסימן כמ"ש שביעה
כולם  נקבה הוא שאם למינו הוא מזמן אבל פריצות משום

להיפוך. וכן נקיבות

זה  כשיקרע שמא כי למינו אפילו מזמן אין טומטום אבל
ידי  מוציאם ואינו זכרים ימצאו אלו וכשיקרעו נקבה ימצא

חובתן:

Ë והוא עליו מזמנין מברכין למי היודע שקטן אומרים יש
אחד  כל י' בן או ט' כבן שהוא הפעוטות לעונת שיגיע
ויודע  חריף הוא אם ו' מבן גדול הפחות ולכל חריפותו לפי
אף  ו' מבן פחות אבל מברכין למי שילמדוהו בלי מעצמו
הגיע  לא שהרי כלום אינו מעצמו ויודע חריף שהוא פי על

דעת. בן שאינו כמי הוא והרי הפעוטות לעונת

לזמן  אפילו מצטרף הפעוטות לעונת שהגיע אחר וקטן
ולברכו  לקדיש מצטרף שאינו להאומרים אף בשם בעשרה
ואחד  אחד וכל הואיל בה הקילו המזון שבברכת ולקדושה
לברך  (שיכול הזימון ברכת מחיוב עצמו לפטור יכול
לא  ואחד אחד שכל וקדושה וברכו בקדיש משא"כ לעצמו)

כולם  שיהיו צריך ענין בשום מחיובו עצמו לפטור יכול היה
מצטרפין. אינן קטנים ב' אבל מצוה בני

עד  מצטרף הקטן אין לעשרה בין לג' שבין אומרים יש אבל
פורח  קטן שהוא אע"פ שאז שלימות שנה י"ג בן שיהיה
כדי  שהוא בשיעורן נגמרו ולא שערות ב' בו שפרחו דהיינו
לי' בין לג' בין לזימון לצרפן בו הקילו לעיקרן ראשן לכוף
מברכים  למי שיודע והוא קטן הוא המצות שלכל פי על אף
יודע  אם אחריו מדקדקין אין כשיעורן סימניו נגמרו אם אבל
מצות. לכלל שהגיע כיון ענין בכל עליו ומזמנין מברכין למי

* * *
ויודע  שלימות י"ג בן הוא שאפילו ואומרים מחמירין ויש
ארוכות  שערות ב' הביא שלא ידוע אם מברכין למי
עליו  מזמנין בסתם אבל לי' ולא לג' לא לצרפו אין כשיעורן
הסתם  שמן החזקה על וסומכין סופרים מדברי הוא שזימון
בני  רוב כדרך שנה י"ג בתשלום כשיעורן שערות ב' הביא
מבן  פחות קטן על לזמן שלא אלו במדינות נוהגין וכן אדם

לשנות. ואין אחד ויום י"ג

לענין  זה בברכתו וכל חובתם ידי אחרים להוציא אבל זימון
אחד  ויום שנה י"ג בן שיהיה עד מוציא אינו הכל לדברי
שנתמלא  או בדיקה ע"י כשיעורן שערות ב' שהביא  וידוע
סומכין  אין תורה ובשל התורה מן הוא המזון שברכת זקנו

זו: חזקה על

È לכלל הגיע לא אם לשוטה אותו מחזיקין אדם שבני מי
ושוטה  חרש אבל עליו מזמנין חכמים בו שדברו שוטה
ופטורים  דעת בני שאינן מקום בכל חכמים בהם שדברו
עליו  מזמנין שאין ו' מבן פחות כקטן דינם המצות מכל

לעשרה. ולא לג' לא מצטרפין ואין הכל לדברי

ולא  שומע שאינו הוא מקום בכל חכמים בו שדברו וחרש
מדבר  שאינו אילם (וכן שומע ואינו מדבר אבל מדבר
לכל  כפקחים שהם כיון ויותר) ב' הם (אפילו ושומע)
לזה  ומכוונין מבינים הם אם לזימון מצטרפים דבריהם
עונה). אינו והאלם הזימון ברכת שומע החרש שאין (אע"פ

אין  שבקדושה שלדבר בעשרה לזימון אמורים דברים במה
בג' לזימון אבל נ"ה בסי' כמ"ש מעכבתם המיעוט עניית
וגם  הזן ברכת סיום עד המזמן מפי ישמעו שהב' צריך
כלל  זימון כאן אין לאו ואם כו' שאכלנו ברוך אחריו שיענו

קצ"ג: בסי' כמ"ש

‡È לזימון אותו מצ(ט)רפין אין עבירה דבר על שנידוהו מי
אותו  שמרחיקים נידוי ענין שזהו לעשרה ולא לג' לא
יתבאר  ממון עסקי על נידוהו ואם מאגודתם אותו ומבדילים

של"ד: סי' ביו"ד

מזמנין: אינן מי ועל מזמנין מי על קצט סימן א' חלק

* * *
לא ‡ ואחד סעודתם [שנים] וגמרו כאחת שאכלו שלשה

ברכת  עמהם ועונה להשנים כרחו על מפסיק האחד גמר
קצ"ג. בסי' כמ"ש הכל את הזן עד ושומע הזימון

עליו  מזמנין הם אבל זימון חובת ידי יצא לא הוא לאו ואם
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ויכול  ושומע שם עומד שהוא כל עונה אינו בין עונה בין
אליהם  שיתקרב עד לו קורין עמהם עומד אינו ואם לענות
(משא"כ  קצ"ד בסי' כמ"ש עמהם ולענות לשמוע ויוכל
אין  לענות יכול שאינו ואילם לשמוע יכול שאינו בחרש

קצ"ט): בסי' כמ"ש בעשרה אלא עליהם מזמנין

חיוב · אין לפיכך לאחד להפסיק חייבים אינן שנים אבל
ולברך  לאחד להפסיק שיתרצו עד כלל עליהם חל זימון
או  אחריו ענו ולא עליהם הוא וזימן להפסיק רצו לא ואם
ידי  יצא ולא כלום עשה לא הכל את הזן עד שמעו שלא
השנים  שיגמרו עד לברך רשאי אינו הוא אף לפיכך זימון
מתחלת  בזימון נתחייב כבר שהרי עליהם ויזמן סעודתם

קצ"ג. בסימן כמ"ש יחד שלשתם התחילו אם הסעודה

מן  אחד בא ואח"כ עליהם וזימן לו להפסיק נתרצו ואם

ומזמנין  חוזרין אינן עמו סעודתם וגמרו עמהם וקבע השוק
אחד  אבל ראשונה פעם כשזימנו זימון מהם פרח שכבר
וגמר  אצלו וקבעו השוק מן ב' באו ואח"כ לשנים המפסיק
אלו  לב' טפל נעשה שהוא עמהם ומזמן חוזר עמהם סעודתו
פעם  הדין והוא קצ"ג בסי' שנתבאר כמו עדיין זימנו שלא
שבאו  שנים כל עם ולזמן להפסיק יכול יותר או וג' ב'

כזית. עמהם ואכל אצלו וקבעו

לב' אחד והפסיק מתחילה יחד קבועים ט' היו אם וה"ה
ולחזור  מהם אחרים לב' ולהפסיק לחזור [ה]אחד יכול מהם
כשזימנו  מהם זימון פרח האחרונים ב' אבל לב' ולהפסיק
עוד  שאכלו לא אם בחבורה זימון נשאר ולא הראשונים
נתבארו  ושם קצ"ג בסי' שם כמ"ש הראשונים זימון אחר

זימון: פרח דיני פרטי כל

לברך: כדי המפסיק דין ר סימן א' חלק
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" `EdW ,xzFixAcnd `Ede ,"W`xg"vCd zpigA lkl5; ¥¤§©¥§¨Ÿ§¨§¦©©©©

l"fx Exn`C ,Ktdl rnWn xg` mFwnaE'ו ּפרק ריׁש §¨©¥©§©§¥¤§¨§©©ֵֶֶ

`)ּדברכ ֹות cEOr sFq ,n)± [..] oFW`xd mc` [..] lk`W oli`" : ְִָ©¦¨¤¨©¨¨¨¦
dHgcr FO`e eia` zFxwl rcFi wFpiYd oi`W .dzid ¦¨¨§¨¤¥©¦¥©¦§¨¦§¦©

.dHgdn zrCd lAwn mc`W ixd ± "obC mrh mFrhIW¤¦§©©¨¨£¥¤¨¨§©¥©©©¥©¦¨
`plik` `lC cr" :ongp ax xn` oke`xUiA`xFzc §¥¨©©©§¨©§¨£¦§¨¦§¨§¨

.6"כּו'

WtPn dHnl mdW :zn` mdipXW `Ed oiprd K ©̀¨¦§¨¤§¥¤¡¤¤¥§©¨¦¤¤
lM lW minrHd lM iM ,Epiide .EPnid dlrnlE mc`d̈¨¨§©§¨¥¤§©§¦¨©§¨¦¤¨
± zFndaE zFIg lW xUAd oke ,zFxitE mignv iPin¦¥§¨¦¥§¥©¨¨¤©§¥
mlFr" zpigA `EdW ,"EdYd mlFr"n `Ed mWxẄ§¨¥¨©Ÿ¤§¦©¨

."miCExA" `EdW ,zEliv`n dlrnNW ± "miCEwPd©§¦¤§©§¨¥£¦¤§¦
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.1.b"qwz oeiq `"k ,LzFlrdA zWxR zAW xn`p)x"Enc` zXEcw cFaM zFgPd ¤¡©©¨¨¨©§©£§¦¨©¨§§©©§

cEOr a KxM b"qwz mixn`Od xtqA EqRcp owGd x"Enc` oA dWn iAxe irvn`d̈¤§¨¦§©¦Ÿ¤¤©§©¨¥¦§§§¥¤©©£¨¦§©©

dxFYd xF`A ± wcv gnSd x"Enc` Wcw ci azM sEBn dgPd .Kli`e bpwz¨¥¨©¨¨¦§©¨Ÿ¤©§©¤©¤¤§©¨

dxFYd xF` d`xE .dtwz'` cEOr d KxM mW .ncyz'` cEOr e KxM xAcOA©¦§¨§©©¨§©©§¥©¨

.15 cEOr zFtqFd 'a KxM xAcOA .bpy cEOr LzFlrdA§©£§©©¦§¨§©¨©

x"Enc` ixn`nA ± df xn`n lr cQEiOd irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM xn`n©£¨§§©©§¨¤§¨¦©§¨©©£¨¤§©£¨¥©§

dOM .ciwzz cEOr mW xE`iAd agxdaE ,cvzz cEOr b KxM xAcOA irvn`d̈¤§¨¦©¦§¨§©©§©§¥©¥¨©©¨

owGd x"Enc` ixn`nA "KipnW gixl" ligzOd xEACA Ex`Azp xn`Odn mipipr¦§¨¦¥©©£¨¦§¨£§¦©©§¦§¥©§¨¥§©£¨¥©§©¨¥

.(`i cEOr a wlg miaEzM§¦¥¤©

.2.Kli`e hky cEOr a KxM d"lxz .anx cEOr e"qwz mixn`Od xtq mb d`x)§¥©¥¤©©£¨¦©§©©¨¥¨

.(Kli`e giy cEOr c"pxz©¨¥¨

.3.(b ,eh ± dWxRd Wix)¥©¨¨¨

.4.(ak ,`i EpzWxR ."?mdl `vnE mdl sq`i mId ibC lM z` m` ?mdl `vnE")¨¨¨¤¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤¨¨¨¤¨¨¨¥

כּו'".5. תברכּו "ּכה ּפסּוק על נׂשא ּבפרׁשת לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּוכמֹו

.6`l) `zxE`A Ll zixn` `lC i`de" :(i"Wx WExitaE) aÎ` ,ar `Ow `aA)¨¨©¨§¥©¦§©§¨£¨¦§§§¨Ÿ

Ll iYxn` `NW dfe ."`xFzc `xUiA ilk` `lC ± (xaC lW Fnrh iYwCwC¦§©§¦©§¤¨¨§¨£¨¦¦§¨§¨§¤¤Ÿ¨©§¦§

.(xFW xUA iYlk` `NW mEXn ,axrÄ¤¤¦¤Ÿ¨©§¦§©
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daMxOd zFIgn `Ed igd lM WxFW iM ,Epiide7pR" :i §©§¦¤¨¨©¥©©¤§¨¨§¥
dix`d zFWtp xFwn `Ed "zFIgiptE" ,xFWxFwn `Ed " ©§¥§©§©©§¥§

d zFWtpzFndAiptE" ,xWp"d zFWtp xFwn `EdzFtFr. ©§©§¥§¥¤¤§©§¨

"`QMd z` zF`UFp zFIgd" dPde8`QMd lre" כּו', §¦¥©©§¤©¦¥§©©¦¥
"mc` d`xnM9,zEliv`C zFxitq xUr zpigA `Ed ± §©§¥¨¨§¦©¤¤§¦©£¦

lr Epiide .'mc` sEvxR' zpigaA EpwzPW ,oETiYd mlFrC§¨©¦¤¦§§¦§¦©©§¨¨§©§©
`EdW ,mc`d ixa` zElWlYWd zbxcde xcq lWn KxC¤¤§©¥¤§©§¨©¦§©§§¥§¥¨¨¨¤

.miciB d"qWe mixa` g"nx§©¥¨¦§©©¦¦
ixdW .WtPd zWAlzn ok FnM ± sEBd xEIvkE§¦©§¥¦§©¤¤©¤¤¤£¥
xEIv itl wNgzn `Ed sEBA WtPd zx`d zEWAlzd¦§©§¤¨©©¤¤©¦§©¥§¦¦
± micIaE ,xEACd ± dRaE ,daWgOd dxFW gFOAW :sEBd©¤©©¨©©§¨¨©¤©¦©¨©¦

`xwPW Edfe .dUrOd gMmc`d :sl`zpigA `Ed Ÿ©©©£¤§¤¤¦§¨¨¨¨©¤§¦©
e ,daWgnc,xEAiC ± 'n.dUrn ± ' ©£¨¨§¦©£¤

zEliv`C zFxitq xUrA :dlrnl `Ed ok FnkE§¥§©§¨§¤¤§¦©£¦
xF`d z`xWde ,mc` zpigaC xcQd dfA milWlYWn¦§©§§¦§¤©¥¤¦§¦©¨¨§©§¨©¨

mc`d sEbA WtPd z`xWd itM WOn `Ed mkFzA10Wie ; §¨©¨§¦©§¨©©¤¤§¨¨¨§¥
.zElcBCÎoigFnE zEphwCÎoigFn zpigA§¦©¦§©§¦§©§

oi` ,zFIge zFndA FnM ,mi`ExAd ix`W oM oi`X dn©¤¥¥§¨¥©§¦§§¥§©¥
deWe sEtM mW`xe ,llM mc`l deW mdNW sEBd xEIv¦©¤¨¤¨¤¨¨¨§¨§Ÿ¨¨§¨¤
mW ,mWxWe mxFwOn mzkWnd xcq ok FnkE .sEBd mr¦©§¥¥¤©§¨¨¨¦§¨§¨§¨¨

WOn xg` otF`A dbifOde zElWlYWdd oM mB `Ed11. ©¥©¦§©§§§©§¦¨§¤©¥©¨
" md daMxOAW zFIgd dPdezF`UFp."`QMd z` §¦¥©©¤©¤§¨¨¥§¤©¦¥

akFxd mc`d z` midiAbn zFndAdW FnM ,EpiidC§©§§¤©§¥©§¦¦¤¨¨¨¨¥
lrW mc`" zpigA z` mi`UFpe milrn md KM ,odilr£¥¤©¥©£¦§§¦¤§¦©¨¨¤©
mlFrn `EdW mWxWl Epiide ,EpOn dlrnl ± "`QMd©¦¥§©§¨¦¤§©§§¨§¨¤¥¨

" oM mB md ok` .zEliv`n dlrnNW EdYdzF`EUpmr ©Ÿ¤§©§¨¥£¦¨¥¥©¥§¦
mdW EpiidC ,"`QMdmidAbplrW mc`"d mr miNrznE ©¦¥§©§¤¥¦§¨¦¦§©¦¦¨¨¨¤©

.ozF` dlrnE DiAbOd `EdW ."`QMd©¦¥¤©©§¦©©£¤¨
,dndAd xUA z` dlrn dGdÎmlFrA mc` FnM§¨¨¨¨©¤©£¤¤§©©§¥¨
WtPd mcl KRdPW ,mc` zlik`A dNrzn xUAdW¤©¨¨¦§©¤©£¦©¨¨¤¤§©§©©¤¤

"xAcn" zbxcnE zpigaA llkpe12df ici lrX dn K` ; §¦§¨¦§¦©©§¥©§©¥©©¤©§¥¤
± lkVd ztqFze ,FtEbA mc`d Wtp zExXwzd dUrp©£¤¦§©§¤¤¨¨¨§§¤¤©¥¤

zF`UFp" zpigA Edf'13"כּו: . ¤§¦©§

dPde .a" zpigAn `Ed xUAdzFxEaB`Ed KkNW ," §¦¥©¨¨¦§¦©§¤§¨
"`wnEq"14llkp `Ed d`lrdde xExiAd xg` mB KklE . §¨§¨©©©©¥§©©£¨¨¦§¨

CÎzFxEabAdXEcwzEadlzd KWnp df ici lrW Epiide , ©§¦§¨§©§¤©§¥¤¦§¨¦§©£
eW` iRWx. §¦§¥¥

dix`n `Ed zFIge zFndAd lM yxXW itl Epiide§©§§¦¤Ÿ¤¨©§¥§©¥©§¥
aEzMW FnkE .zFxEaB zpigA md mde ,daMxOAW xFWe§¤©¤§¨¨§¥¥§¦©§§¤¨

l`wfgi zaMxnA(bi ,` l`wfgi)" :zFxrFAd`xnM §¤§¤¤§¤§¥§¤§¥£§©§¥
"d oke ."miciRNdmitxV" oFWl ± "W` itWx." ©©¦¦§¥©§¨¦§¦§¥¥

mB md mdn ElWlYWPW zFIgde zFndAd mB KklE§¨©©§¥§©©¤¦§©§§¥¤¥©
`wnEq `id `xUA KklE .zFxEaB zpigA oM'15כּו. ¥§¦©§§¨¦§¨¦§¨

± "xUA lFk`l xEq` ux`d mr" :l"fx Exn`W Edfe§¤¤¨§©©©¨¨¤¨¤¡¨¨
xzFi Wi zFxEaBdn iM ,xUAd z` zFlrdl lFki Fpi`W¤¥¨§©£¤©¨¨¦¥©§¥¥

mipFSigd zwipi16, §¦©©¦¦

,gp zWxR xdGA aEzMW FnkE:('א עּמּוד  ס"ה, "lM(ּדף  §¤¨©Ÿ©¨¨©Ÿ©ַַ¨
"xicY `xUaA `N` Edi` e`l DizErx17, §¥¨¦¤¨§¦§¨¨¦

FcixFn xUAd ± FzFlrdl lFki Fpi`W oeike§¥¨¤¥¨§©£©¨¨¦
FliRWnE18zpigAn lAwOW ± mkgÎcinlYd la` . ©§¦£¨©©§¦¨¨¤§©¥¦§¦©

dnkga"E ,dnkgExixAz`,xUAd z` xxan oM lr ," ¨§¨§¨§¨¦§§¦©¥§¨¥¤©¨¨
.zEadlzd FA siqFn xUAd f`e§¨©¨¨¦¦§©£

xn` mFlXdÎeilr EpAx dWn K`(bi ,`i EpzWxR):oi`n" ©Ÿ¤©¥¨¨©¨¨©¨¨¨¥¥©¦
"xUA illW zFxEaB zpigAn c`n dlrp didW :WExiR , ¦¨¨¥¤¨¨©£¤§Ÿ¦§¦©§¤

zEadlzddW .xExiAd xg`l mdW FnM s` xUAd©¨¨©§¤¥§©©©¥¤©¦§©£
" zpigA oiicr `Ed dad`d W` iRWxeWi,"adF`W in §¦§¥¥¨©£¨£©¦§¦©¥¦¤¥

aizM dWnaE(f ,fh gxw)Epgpe" :dnzpigA `EdW ,"oi`± §Ÿ¤§¦Ÿ©§©§¨¤§¦©©¦
lEHiAd zilkY. ©§¦©¦

,zFxEaB zpigaA zEadlzd zpigA oM mB Wi FAW s`e§©¤¥©¥§¦©¦§©£¦§¦©§
`xwp `Ede ,oi`e lEHiA zpigaA dlElM zEadlzdd K ©̀©¦§©£§¨¦§¦©¦§©¦§¦§¨

zpigA`A`CÎzFxEaBmiclFPd zFxEaBd oM oi`X dn . §¦©§§©¨©¤¥¥©§©¨¦
zpigA `Ed ± xUAd xExiAn`Oi`CÎzFxEaBF`ÎzFxEaB ¦¥©¨¨§¦©§§¦¨§

`"fCzEadlzdd WBxPW ,xace Wi zpigA `EdW .כּו', §¨¤§¦©¥§¨¨¤¦§¨©¦§©£

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

.7le`nVdn xFW iptE ,mYrAx`l oinId l` dix` iptE" :i ,` l`wfgi)§¤§¥§¥©§¥¤©¨¦§©§©§¨§¥¥©§Ÿ

.("oYrAx`l xWp iptE ,oYrAx`l§©§©§¨§¥¤¤§©§©§¨

.8sFq xfrl` iAxC iwxR d`xE .xfrl` iAxC iwxR mWA i ,dk dnExY iigA)©§¥§¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

.(eh ,bk dAx zFnW .c wxR¤¤§©¨

.9.("mc` zEnC" mWe .ek ,` l`wfgi)§¤§¥§¨§¨¨

) "ונקּדׁשּתי 10. הּמתחיל ּבדּבּור אמֹור, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
יׂשראל"). ּבני ְְְִֵֵָּבתֹו

) ב').11. עּמּוד כ', ודף א'. עּמּוד י"ט, ּדף ּבראׁשית: ּבּזהר ְְְִֵֵַַַַַַַֹועּיין

) ּפירּוׁש12. ּגּבי ער", ולּבי יׁשנה "אני הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
ְִַָ"רעייתי").

) ּתאכל 13. ימים "ׁשׁשת הּמתחיל ּבדּבּור זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹועּיין

כּו'"). ַמּצֹות

.14.(WEgM :i"WxaE .mFc` ± `wnEq .onqp mWe a ,fq oiHiB)¦¦§¨¦§¨§¨¨§©¦¨

.15wEqR lr ,gNWA zWxR iigAA oiIre(g ,fh),dWn xn`Ie" §©¥©©§¥¨¨©§©©©¨©Ÿ¤Ÿ¤
mkl 'd zzAxUA axrAlFk`lxwAA mglecbpM" ± "zCn §¥¨¤¨¤¤¨¨¤¡§¤¤©Ÿ¤§¤¤¦©

mingxd zCnE oiCd'כּו." ©¦¦©¨©£¦
.16אלי ויקחּו [. .] הּתֹורה חּקת "זאת ּפסּוק על לקּמן ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּוכמֹו

כּו'". ָָפרה

.17.(cinY xUaA `N` Fpi` FpFvx lM)¨§¥¤¨§¨¨¨¦

הרח"ו. ּבׁשם "מל ּב"מקּדׁש ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָועּיין

ראׁשּה"18. את "וגּלחה ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (oOwlּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ§©¨

.(b ,el `vY¥¥
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"`zxhEf `zNin" `Ede19EpAx dWn zpigAn dHnlE , §¦§¨§¨¨§©¨¦§¦©Ÿ¤©¥
" zpigA `EdW ,mFlXdÎeilrd"n,lEHiAd zilkY ," ¨¨©¨¤§¦©©©§¦©¦

" zpigAoi`l"PM "20: . §¦©©¦©©

Edfeikp` xW` mrd ,ilbx sl` zF`n WW dWn xn`Ie" §¤©Ÿ¤Ÿ¤¥¥¤¤©§¦¨¨£¤¨Ÿ¦
"FAxwA21:WExiR ,"ilbx sl` zF`n WW"xAcOd xFC ± §¦§¥¥¥¤¤©§¦©¦§¨

`EdW ,`A`ÎcFqi zpigAn oM mB EidW ,eicinlY Eid ±¨©§¦¨¤¨©¥¦§¦©§©¨¤
xW`" Edfe .lEHiA zpigAikp`FAxwA`Ed dWOW :" §¦©¦§¤£¤¨Ÿ¦§¦§¤Ÿ¤

,l"PM 'oi`'e 'dn' zpigA§¦©©§©¦©©
"?mdl oY` xUA ,Yxn` dY`edWn :WExiR ± " §©¨¨©§¨¨¨¤¥¨¤¥Ÿ¤

`EdW ,'dnkgA WAElnd sFqÎoi` xF`' zpigA mr xAcn§©¥¦§¦©¥©§¨§¨§¨¤
" Edfe ,dWn zpigAdY`e" `xwp dnkg iM ± "dY`'22"כּו, §¦©Ÿ¤§¤§©¨¦¨§¨¦§¨©¨

'dnkgA WAElOd sFqÎoi` xF`' `Ed ± "dY`"W rnWnC§©§©¤©¨¥©§¨§¨§¨
oYY ±xUA; ¦¥¨¨

,dlrpe DFab dbxcOn KM lM lRWEIW xWt` i` dfe§¤¦¤§¨¤§©¨©¦©§¥¨¨©§©£¤
oM m`e ,dWn zpigA `EdW ,oi`e dnkg zpigA `EdW¤§¦©¨§¨§©¦¤§¦©Ÿ¤§¦¥
dbxcn xUAdW ?xUAd didi Fci lr KWnPd oFfOd Ki ¥̀©¨©¦§¨©¨¦§¤©¨¨¤©¨¨©§¥¨
zpigaE 'Wi' zpigA `EdW ,dWn iAbl c`n dpFYgY©§¨§Ÿ§©¥Ÿ¤¤§¦©¥§¦©

'zFxEaB''כּו. §

Edfe"mdl hgXi xwaE o`vd"(ak ,mW)xg`n :WExiR , §¤£Ÿ¨¨¦¨¥¨¤¨¥¥©©
dhigW oikixv okle ,zFxEaB zpigAn mdW23oM m`e , ¤¥¦§¦©§§¨¥§¦¦§¦¨§¦¥

lk`nl zFidl xWt` Ki`mdl,`A`ÎcFqin mdW , ¥¤§¨¦§§©£¨¨¤¤¥¦§©¨
?l"PM lEHiAd zilkY©§¦©¦©©

mId ibC lM z` m`"'כּו"(mW)dpigA md mibC :WExiR , ¦¤¨§¥©¨¨¥¨¦¥§¦¨
s`e ,dhigW mikixv mpi` mdW ± "xwaE o`S"n dlrp©£¨¦Ÿ¨¨¤¥¥¨§¦¦§¦¨§©
`vOI"W xWt` i`e ,mzbxcn cbpl mikEnp md ok iR lr©¦¥¥§¦§¤¤©§¥¨¨§¦¤§¨¤¦¨¥

mdl'לק ּמן.".כּו מּזה :ועּיין ¨¤ְְִֵֶַַָ

xn`Ie" .b"?xvwY 'd cid ,dWn l` 'd(bk ,mW): ©Ÿ¤¤Ÿ¤£©¦§¨¨

zpigAn c`n dlrp dY`W zn`dW zFid mr :WExiR¥¦¡¤¨¡¤¤©¨©£¤§Ÿ¦§¦©
ok iR lr s` ,lEHiaE 'd"n' zpigA dY` iM ,xUaC 'WI'd©¥§¨¨¦©¨§¦©©¦©©¦¥

d"'d ciltWile KiWndl lkEIW Epiide .dinzA "!?xvwY £©¦§¨¦§¦¨§©§¤©§©§¦§¦¨¥
WAlzdl ,c`n dlrp `EdW ,'dnkgC oi`'dn s ©̀¥¨©¦§¨§¨¤©£¤§Ÿ§¦§©¥
,xUAd lW 'WI'de 'zFxEaB'A dHn dHnl zFNBzdlE§¦§©§©¨©¨©§§©¥¤©¨¨
iM .dnkgC lEHiAd dNBzi xUAd lW WId zpigaA mBW¤©¦§¦©©¥¤©¨¨¦§©¤©¦§¨§¨¦

"'d cidHn dHnl c`n ltWil lkEi "24. ©¨¦¨¥§Ÿ§©¨©¨

zFtFr EidW ,eilVd oipr did dfemipnW,c`n §¤¨¨¦§¨©§¨¤¨§¥¦§Ÿ
`nFic `xnBA `zi`cM' ב ע"ה, `xqilYּדף Dl opiwQnE" : ¦§¦¨©§¨¨§¨ַ©§¦©¨©§¥©

iYtix25"zFaFxrY ici lr `N` zlk`p Dpi` dpFxg`e , ¦§¥§©£¨¥¨¤¡¤¤¤¨©§¥©£
"zFpFilrd oMW lke ,DA rlaPd onEXd aFxn" ±(i"Wx). ¥©¨©¦§¨¨§¨¤¥¨¤§©¦

:oiprde§¨¦§¨

dnkg zpigA `Ed onW iM26`le miMg" `EdW , ¦¤¤§¦©¨§¨¤©¦§¨
`rici dnkgA'27"כּוonXd ,oM mB inWBd dGdÎmlFraE , §¨§¨§¦¨¨¨©¤©©§¦©¥©¤¤

,dlrnNW dnkg zpigAn lWlYWPW dnkg zpigA `Ed§¦©¨§¨¤¦§©§¥¦§¦©¨§¨¤§©§¨
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lEHiaE oi` zpigaA'כּו. ¦§¦©©¦¦

EpAx dWnE mi`iUPd oiA rSEnn zpigA `EdW Edfe§¤¤§¦©§¨¥©§¦¦Ÿ¤©¥
:mFlXdÎeilr̈¨©¨

`EdW ,mi`iUPd zpigA FnM `Ed cg` cvA iM¦§©¤¨§§¦©©§¦¦¤
ddlrOoM oi`X dn ;dlrnlÎdHOn l`xUiÎzqpM ©©£¤§¤¤¦§¨¥¦©¨§©§¨©¤¥¥

`EdW ,dWn zpigAKiWndlsFqÎoi` xF` iENiB §¦©Ÿ¤¤§©§¦¦¥
FnM `Ed cg` cvA ,df lM mr K` .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨©¦¨¤§©¤¨§
zkWnd ici lr `id Ff d`lrd zFidA ,dWn zpigA§¦©Ÿ¤¦§©£¨¨¦©§¥©§¨©

oi`e lEHiA zpigA `EdW ,dnkgd'כּוdkWnd ici lre , ©¨§¨¤§¦©¦§©¦§©§¥©§¨¨
."mdNXn lFcB LNW" oipr Edfe .d`lrdd `Ed `wiic Ff©§¨©©£¨¨§¤¦§¨¤§¨¦¤¨¤

`peeb i`dM x`AzPX dn oiIre)(a ,er qgpR oOwl)wEqR lr §©¥©¤¦§¨¥§©©§¨§©¨¦§¨©¨
(a ,gk qgpR)KWnp lFgd zFni lM zNtYW :"FcrFnA il aixwdl" ¦§¨§©§¦¦§£¤§¦©¨§©¦§¨

rSEnn zpigA mdW ,micrFOd zirvn` ici lr zAXn'כּו, ¦©¨©§¥¤§¨¦©£¦¤¥§¦©§¨
`A`CÎoigFn zx`d mikiWnnE mixAgnd `Oi`CÎoigFn zpigA§¦©¦§¦¨©§©§¦©§¦¦¤¨©¦§©¨

zFCOdA37. §©¦

lirl x`AzPX dnl oM mB aFxw df oipr dPde(aÎ` ,l), §¦¥¦§¨¤¨©¥§©¤¦§¨¥§¥
כו'" ּבהעלֹות" ּפסּוק  ׁשעל  הרא ׁשֹון oiAּבּדיּבּור Wxtdd oiprW , ְְֲִִֶַַַָָ¤¦§©©¤§¥¥

zpigAW :mlFrÎzad` zpigal oxd` riRWOW dAxÎdad ©̀£¨©¨¤©§¦©©£Ÿ¦§¦©©£©¨¤§¦©

zpigAn KWnPd `id dAxÎdad`dI`x`id dI`x iM Epiide , ©£¨©¨¦©¦§¨¦§¦©§¦¨§©§¦§¦¨¦
W` iRWxe zFxEaBdW ,dAxÎdad`d KWnp dGnE ,dnkg zpigA§¦©¨§¨¦¤¦§¨¨©£¨©¨¤©§§¦§¥¥

liaWA opi`zFExlin Wi" zpigA EdGW ,cal d`nSd FWtp ¥¨¦§¦§©©§©§¥¨§¨¤¤§¦©¥¦
" zFidl `Ed dad`d wx ,"adF`W'd cFaM dlbpdidIW ," ¤¥©¨©£¨¦§¦§¨§¤¦§¤

.dlrnl FnM dHnl iENiBd©¦§©¨§§©§¨

FnM dHnl iENiBd didIWe ,EN` zFxEaB wEYin ,dPde§¦¥¦§¥§¤¦§¤©¦§©¨§
zpigA Edf ,dlrnldWn`piaWFW" ±`Mlnc"38: .( §©§¨¤§¦©Ÿ¤§¦¨§©§¨

dPde .d:eilVd oiprA hrn xE`iA ztqFzA oiadl §¦¥§¨¦§¤¤¥§©§¦§©©§¨
zpigAn mikWnp od zFtFrdW x`Fan oOwl dPd¦¥§©¨§¨¤¨¥¦§¨¦¦§¦©

"miaExM"39oFWln ± eilU mbe .delWaEzMW FnM , §¦§©§¨¦§©§¨§¤¨
`nFiC `xnBA(' ב ע"ה, `FzF(דף oilkF` miwiCv" : ©§¨¨§¨ַ©¦¦§¦

AdelW"40. §©§¨

,oFilr mFwOn KWnp lEHiAde onXdW itl ,Epiide§©§§¦¤©¤¤§©¦¦§¨¦¨¤§
KiMYW`e hiwWc `lFkc d`Nir dnkg' zpigAn"41כ ּו. ¦§¦©¨§¨¦¨¨§¨§¨¦§¦§©¦

aEzMX dn Edfe(bi ,fh gNWA)idie" :axrad lrYeeilV'כּו, §¤©¤¨§©©©§¦¨¤¤©©©©§¨
ExwAad zakW dzidlH'כּוzEkiIWe qEgi WIW ixd ," ©Ÿ¤¨§¨¦§©©©£¥¤¥¦§©¨

miNdzA oke .dfl df zvw ק"ה n]סימן ,]`aIe l`W" :,eilU §¨¤¨¤§¥¦§¦¦ִָ¨©©¨¥§¨
minW mgle"mriAUi42. §¤¤¨©¦©§¦¥

`pg xA xA dAxC dUrOd oaEi dfaEּדףּבבבא ־ ּבתרא) ¨¤¨©©£¤§©¨©©¨¨ְְַַָָָ

ב ') ¨§¦§oiprA:ע"ג ,

ilgp icbp `we ,EdiipnXn EdiitcB ihnWc ifeE` Edpd©§©¨¥§¨§¦©§©§¦ª¨©§§¨¨§¦©£¥
`wlEg EkiieEbA ol zi` ,`pin` ,EdiizEYn `gWnc§¦§¨¦©§£¦¨¦¨§©©§¨¨

?iz`c `nlrl'43כּו. §¨§¨§¨¥

mB d`NirÎdnkg dNBzie KWnEi cizrNW Epiide§©§¤¤¨¦§¨§¦§©¤¨§¨¦¨¨©
xUA lM `ai" oipr `EdW ,WId zpigaA dHn dHnl§©¨©¨¦§¦©©¥¤¦§¨¨Ÿ¨¨¨

.lirl xMfPM ,"zFegYWdl§¦§©£©¦§¨§¥

wEqRA ,xYq` zNbnc ipW mEBxzaE(g ,b xYq`)FpWi" §©§¥¦¦§¦©¤§¥©¨¤§¥¤§
cg` mroiqkp" :mixERMd mFi axrAW ond zEpiWlnA ," ©¤¨§©§¦¨¨¤§¤¤©¦¦¦§¦
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הּזהר"37. ּב"ביאּורי irvn`d)ועּיין x"Enc`l)וּיצא ּפרׁשת b),ריׁש ,fh) ְְֵֵֵַַַֹ§©§¨¤§¨¦ֵֵֵַַָָ
כּו'". ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּפסּוק ְֲִֵֵֵַַַַָָֹעל

כּו'"38. ידּבר "מׁשה ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר `xFּוכמֹו dxFY) ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¨

.(jli`e a ,gq ׁשם .עּיין ֵַָ

.39x`AzPX dn oiIre(Kli`e c ,a mixiXd xiW oOwl)wEqR lrxiW) §©¥©¤¦§¨¥§©¨¦©¦¦¨¥¨©¨¦

(b ,` mixiXdoM mB ± "LEad` zFnlr oM lr LnW wxEY onW" ©¦¦¤¤©§¤©¥£¨£¥©¥
dxFYd zpigAW itNW :`Ede .df WExcA x`AzPX dn oiprM§¦§¨©¤¦§¨¥¦§¤§¤§¦¤§¦©©¨

zpigA `idWonWdHn KWOil lFki oM lr ,c`n DFab `Ed ¤¦§¦©¤¤¨©§Ÿ©¥¨¦¨¥©¨
" zpigaA mB cr dHnzFnlrFANW in" zpigA `EdW ," ©¨©©¦§¦©£¨¤§¦©¦¤¦

mEh`EpPxi ixUaE iAl" df ici lrW Epiide b)"כּו'". ,ct miNdY), ¨§©§¤©§¥¤¦¦§¨¦§©§§¦¦

.l"PM©©
.40" WExitEdelWzxB`"A x`AzPX dn KxC lr ,xnFl Wi " ¥©§¨¥©©¤¤©¤¦§¨¥§¦¤¤

"WcTd(ai oOiq)dwcSd zcFare" oiprAhwWdghae." ׁשם עּיין ©Ÿ¤¦¨§¦§¨©£©©§¨¨©§¥¨¤©ֵַָ

"היטב. :mWe]hwWdmicxtp mixnXdW EpiidC .'eixnW lr hwFW' oFWNn `Ed ֵֵ§¨©§¥¦§¥©§¨¨§©§¤©§¨¦¦§¨¦

KxC lre .zilkzA lElve Kf dlrnl oiIde ,ixnbl dHnl oiltFpe ,oiId on ixnbl§©§¥¦©©¦§§¦§©¨§©§¥§©©¦§©§¨©§¨§©§¦§©¤¤

cxtpe xxap ,FWtpAW rx zaFxrY zpigA od ,mixnXd :dwcSd zcFarA `Ed df¤©£©©§¨¨©§¨¦¥§¦©©£¤©¤§©§¦§©§¦§¨

.["FWxWe FxFwnl dHnl ltFPW cr hrn hrn§©§©©¤¥§©¨¦§§¨§

"gvpl eizFcizi rQi lA orvi lA ld`" zpigA EpiidedirWi) §©§§¦©Ÿ¤©¦§¨©¦©§¥¨¨¤©§©§¨

.(k ,bl."עד יׂשראל "ׁשּובה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ׁשּנתּבאר ּכמֹו §ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב'.41. עּמּוד קכ"ח, ּדף נׂשא, ּפרׁשת ּבּזהר ְֵַַַַַַָָָֹֹועּיין

.42xdGA oiIre('א עּמּוד פ"ח, (ּדף ל ל wEqRּפרׁשת lrmiNdY) §©¥©Ÿ©ְֶַַַָָ©¨§¦¦

(bÎa ,blw"onXMaFHd'כּוlhM± "oFnxglh Edi`e onW Edi`" ©¤¤©§©¤§¦¤¤§¦©
`xF"כּו' ixF`n"aE נ'". סעיף ש', FWxWאֹות xUAdW :WxiR ¦§¥ִָ¥¥¤©¨¨¨§

± "d"ied" ± zFnXd ipXn FWxW eilVde ,"miwl`" mXn¦¥¡Ÿ¦§©§¨¨§¦§¥©¥£¨¨
."miwl`" ׁשם ּׁשּנתּבאר..עּיין מה ּפי על – לבאר ויׁש ¡Ÿ¦ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.43mYgY EkWnpe ,mdAW oOEWd aFx zngn mdizFvFp ExWPW EN` mifeE`)©¨¦¥¤¨§¥¤¥£©©¨¤¨¤§¦§§©§¨

.(?`Ad mlFrl wlg mkA Epl Wi m`d :iYxn` ,oOEW ilgp©£¥¨¨©§¦©¦¥¨¨¤¥¤¨¨©¨



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

e ,oeeigoifeE`oizWe oilk`e'44"כּוxn`X dnE .ifeE` ¥¨§©¨¦§¨§¦§¨©¦©¤¨©©¨¥
Îdnkg iENibe zEhWRzdl fnxd Wi DAW itl ,`wiiC©§¨§¦¤¨¥¨¤¤§¦§©§§¦¨§¨

.dHnl mB d`Nir¦¨¨©§©¨
l"fx xn`nkE' א נ"ז, ּדף d`Fxdּבברכ ֹות, :feE`mFlgA §©£©©©ְִַָ¨¤©¨©£

l dRvidnkgxn`PW ,(k ,` ilWn)" :zFnkg."dPFxY uEgA §©¤§¨§¨¤¤¡©¦§¥¨§©¨¨
" EpiidezFnkg± `wiiC "ixYzENBzd ici lrW Epiid , §©§¨§©§¨§¥©§¤©§¥¦§©

" oM mB KWnp ,d`YYÎdnkgA d`NirÎdnkguEgA"45. ¨§¨¦¨¨§¨§¨©¨¨¦§¨©¥©
:dxiW wxtA aEzMX dn oM mB Edfe§¤©¥©¤¨§¤¤¦¨

l`xUi z` d`FxWM ,xAcOA zhhFWOd xAd feE ©̀¨©¨©§¤¤©¦§¨§¤¨¤¦§¨¥
xiW zxnF` dxFYA miwqFr(b ,n dirWi)`xFw lFw' : §¦©¨¤¤¦§©§¨¥

.'d"ied KxC EPR ,xAcOA©¦§¨©¤¤£¨¨
:WExiR¥

"lFwEpiid ,"dkWnd"awri lFw lTd" ±(ak ,fk zFclFY), ©§©§¨¨©Ÿ©£Ÿ§

.dGdÎmlFrd `Ed ± dnnWE xAcn zpigaA KWnpX¤¦§¨¦§¦©¦§¨§¨¨¨¨©¤
"d"ied KxC EPR"d"ied KxC" zkWnd FA zFidl ± "46. ©¤¤£¨¨¦§©§¨©¤¤£¨¨

zFnkg" oipr Fnvr EdfeuEgAKWnp didIW EpiidC ," §¤©§¦§¨¨§©§©§¤¦§¤¦§¨
dkWnddW ici lr Epiide .dnnWE xAcn zpigaA ENit £̀¦¦§¦©¦§¨§¨¨§©§©§¥¤©©§¨¨
`Ede ± zElWlYWdd xcQn dlrnln dkWnpe d`Ä¨§¦§§¨¦§©§¨¦¥¤©¦§©§§§

."Wcw zgWn onW" zpigAn¦§¦©¤¤¦§©Ÿ¤
,`pg xA xA dAxC xERiQA fnxd `A df lre§©¤¨¨¤¤©¦§©¨©©¨¨

md zFfeE`dWmipnWzFaFxrY mdA didW ,c`nA ¤¨©¨¥§¥¦¦§Ÿ¤¨¨¨¤©£
d zEllMzdeonXÎdnkgd zEinipR iENiBd xTir K` . §¦§©§©¤¤©¦©©¦§¦¦©¨§¨

mdA onXd zEllMzde zFaFxrY ici lr Edf ,d`Nir¦¨¨¤©§¥©£§¦§©§©¤¤¨¤
.l"Pke ,xzFiA§¥§©©

xdGA aEzMW FnM Epiide('א ל "ד, (ּדף צו onWCּפרׁשת  , §©§§¤¨©Ÿ©ַַַָָ§¤¤
hXRznE KWnp okle ."`lFkc d`NirÎdnkg FbA `ixW"¨§¨§¨§¨¦¨¨§¨§¨¥¦§©¦§©¥
Kxr itNW ,lHAzi inWBd WId mBW ,xzFi dHnl mB©§©¨¥¤©©¥©©§¦¦§©¥¤§¦¥¤

lEHiAd xzFi KWnp KM ,d`NirÎdnkgn iENiBd iEAx.'כּו ¦©¦¥¨§¨¦¨¨©¦§¨¥©¦
`Upc `xC`A xdGA aEzMW FnkE(' ב עּמּוד  קל "א , ,(ּדף §¤¨©Ÿ©§¦§¨§¨Ÿַַ

cibp cM" ± "dPFxY uEgA zFnkg" wEqRd WExitA§¥©¨¨§©¨¨©¨¦
oiRp`ÎKix`c d`nizqÎ`gFOn'47"כּו. ¦¨§¦¨¨©£¦©§¦

aizM eilXAW :eilXl zvw oFinC mdl Wi "ifeE`" mbe§©©¨¥¥¨¤¦§§¨©§Ÿ¨¤©§Ÿ¨§¦
(`l ,`i EpzWxR)mielU fbIe" :mId onExn` oM mB zFfeE`aE ," ¨¨¨¥©¨¨©§¦¦©¨¨©¨©¥¨§

l"fx(נ"ז ּדף  טריפֹות, אּלּו ociC(ּפרק  ifeE` ipd" :lW sFrM ©©ְֵֵֶֶַ£¥©¨¥¦©§¤
minoiinC'כּוaEzMX dnl oM mB fnx `Ede ."(h ,`i dirWi): ©¦¨§¨§¤¤©¥§©¤¨§©§¨

,'d z` drC ux`d d`ln"EmIl miOM."miQkn ¨§¨¨¨¤¥¨¤©©¦©¨§©¦
md zFfeE`dW mbemipallr dxFn xW` ,WxW §©¤¨©¨¥§¨¦£¤¤©Ÿ¤

.dnkgd©¨§¨
rWFdi axC DixA `pEd axe `RR axl `ax `xw okle§¨¥¨¨¨¨§©¨¨§©¨§¥§©§ª©

iw`w"ixEig"('א עּמּוד סֹוף ע"ג, ּדף ּגיטין א'. פ "ה, ּדף .(ּבכת ּוּבֹות  ¨¥¦¨¥ְִִִַַַ

l` EpeEiM `NW ± `zErixbl mdilr df xn`X dn K ©̀©¤¨©¤£¥¤¦§¦¨¤Ÿ¦§¤
zFnkg"l fnx zFfeE`dW s`W itl Epiid ,zn`duEgA," ¨¡¤©§§¦¤©¤¨©¨¤¤§¨§©

,Epwzp `l oiicr od ixd zFInWBd zFfeE`d df lM mr¦¨¤¨©¨©©§¦£¥¥£©¦Ÿ¦§§
lM x`WM milMd zxiaWA ltPW dOn md ixdW¤£¥¥¦©¤¨©¦§¦©©¥¦¦§¨¨

dndAde zFtFrd'כּו. ¨§©§¥¨
C cr" oipre WExitA dPdeEdiitcB ihnW:i"Wx WxiR " §¦¥§¥§¦§¨©§¨§¦©§©§¥¥©¦

zFltFp"dvFp"onFW aFxn mdNW48eWkr iM :Wxtl Wie . §¨¤¨¤¥¤§¥§¨¥¦©§¨
minEvnv ici lr d`A d`NirÎdnkgn dkWndd©©§¨¨¥¨§¨¦¨¨¨¨©§¥¦§¦

iENiB didi `alÎcizrl la` ,'zFxrU' zpigaAzEInvr ¦§¦©§¨£¨¤¨¦¨Ÿ¦§¤¦©§¦
C" Edfe ,minEvnv ilA d`NirÎdnkgihnW"EdiitcB49. ¨§¨¦¨¨§¦¦§¦§¤§¨§¦©§©§

xg` mFwnA x`AzPX dn iR lr ,xnFl Wi cFrexF`) §¥©©¦©¤¦§¨¥§¨©¥
(gkz'` xAcOA dxFYdwEqR lr ,(dk ,` l`wfgi)lrn lFw idie" ©¨©¦§¨©¨§¤§¥©§¦¥©

riwxl'כּו:WExiR ,"oditpk dpiRxY mcnrA ¨¨¦©§¨§¨§©¤¨©§¥¤¥
dW itllFTDFaB mFwOn KWnp dkWndd `EdW , §¦¤©¤©©§¨¨¦§¨¦¨¨©

,"riwx" `xwp `EdW `qxR zpigAn dlrnl Epiid ,c`n§Ÿ©§§©§¨¦§¦©©§¨¤¦§¨¨¦©
aEzMW FnM(e ,` ziW`xA)riwx idi" liCanכּו': idie'כּו." §¤¨§¥¦§¦¨¦©¦¦©§¦

Ff dkWnd ici lreriwxdn dlrnlnmdA KWnp , §©§¥©§¨¨¦§©§¨¥¨¨¦©¦§©¨¤
.lEHiAd zpigA§¦©©¦

" EdfemcnrAdNtY" zpigA ± "WglAdpiRxY" if`e ," §¤§¨§¨§¦©§¦¨§©©©£©§©¤¨
oditpkoitcB zpigA mdW ,dad`eÎd`xi EpiidC ± .כּו'" ©§¥¤§©§¦§¨§©£¨¤¥§¦©©§¦

" zpigA oiicr md aFWeÎ`Fvxe d`xieÎdad`dWWiin ¤¨©£¨§¦§¨§¨¨¥£©¦§¦©¥¦
adF`W'כּו"d la` ,lEHiAoiprA l"Pke .dGn dlrnl `Ed ¤¥£¨©¦§©§¨¦¤§©©§¦§©
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ּפסּוק 45. על יתרֹו ּבפרׁשת ּבחּוץ", "חכמֹות ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָועּיין
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת יֹום את `)."זכֹור ,r xF` dxFY) ְְֶַַַָָ¨

הּמתחיל 46. ּובדּבּור הּיֹום", "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּוכמֹו
אבה". ְָָֹ"ולא

(ּדף 47. ואתחּנן ּובפרׁשת א'). עּמּוד ק"מ, (ּדף ׁשם עֹוד: מּזה ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָועּיין
ע"ח, (ּדף אחרי ּובפרׁשת ב'). קמ"א, (ּדף ּתֹולדֹות ּובפרׁשת א'). ְְְֲֵַַַַַָָָָרס"ב,

א').

אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה zFkln")ועּיין dOd miXW" ligzOd xEAC) ּבענין ְְְִֵֵֵֶַַַָָ¦©©§¦¦¦¥¨§¨ְְִָ
על  ּׁשּנתּבאר מה ועּיין הּׁשּטים". נחל את והׁשקה יצא ה' מּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ּומעין

ּפרׁשת מהימנא" ה"רעיא כּו'".[Y]ּפי יּו"ד ּדא – ּבּה למׁשקל "אבנא ּׂשא ְְֲִֵַַָָָָָ¦ְְְִַַָָָָ

.48) i"Wx WExitA oiIre('ב עּמּוד נ"ו, דף טריפֹות, אּלּו ּפרק ּבחּוּלין, §©¥§¥©¦ְְִֵֵֶֶַַ

.dvFPd oiprA:(i"WxaE) mWe]Ehxnp . . xnF` iAx . . sFrA zFxWk EN`e" §¦§¨©¨§¨§©¦§¥§¥¨©¦¥¦§§

"ditpk.(dtEB lM lrW dlFcb dvFp Epiid)dvFPd dlHp m` xnF` dcEdi iAx" §¨¤¨©§¨§¨¤©¨¨©¦§¨¥¦¦§¨©¨

"dlEqR.[(mipw Dl oi`W xUAl dkEnQd dTCd `id dvFp) §¨¨¦©©¨©§¨©¨¨¤¥¨¨¦

קס"א.ּוב" סימן הּדׁשן" c`n,תרּומת mipnW EUrPW cr mipFi Ehirld" :mWe] ְִִֶֶַַָ§¨¦§¦¦©¤©£§¥¦§Ÿ

mtEB lkA miOExr EUrPW cr mNEM mdizFvFp EkilWd mpnEW aFx zngnE¥£¨¨¨¦§¦¥¤¨©¤©££¦§¨¨

?e`l F` ikd mEXn zFtxhl WEgl Wi ± ixnbl§©§¥¥¨¦§¥¦¨¦¨

ׁשּומנֹו רֹוב מחמת הּנֹוצה נטילת ּדה ּכיון . . מיחֹוׁש ּבית ּכאן ּדאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיראה
מיּטרפא"]. לא ּבּה ּדמּׁשּתּבחה ּדבמידי למימר לן אית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאירע

"ּומחץ 49. ּפסּוק על עדן, נׁשמתֹו הּמּגיד מהרב ּתֹורה", "אֹור ּבספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועּיין
כּו'" מֹואב al`ּפאתי cizrl" :mWe .c ,hn z"dw z`vFdA .wlA zWxR sFq] ֲֵַָ¨¨©¨¨§¨©§¨§¨§¨¦¨Ÿ

. . dbxcdl Kixv didi `l f`e ,rtW aFx lAwl ElkEie zFnlFrd EkMCfIWM§¤¦§©§¨¨§§§©¥¤©§¨Ÿ¦§¤¨¦§©§¨¨

.["dbxcd iYlA KWnEie§§¨¦§¦©§¨¨



c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

.'W` itWx' zpigAn dlrnNW ,dWnC "dn Epgpe"§©§¨§Ÿ¤¤§©§¨¦§¦©¦§¥¥
if` ± l"Pd dkWnde "lFw" ici lr lEHiAd mdA KWnPWkE§¤¦§¨¨¤©¦©§¥§©§¨¨©©£©

"dpiRxYdf lEHiaA d`xieÎdad`d Ellkpe ,"oditpk'כּו. §©¤¨©§¥¤§¦§§¨©£¨§¦§¨§¦¤
ligzOd xEAcA ,Fxzi zWxtA df oiprn x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨¤§¨¨©¦§§¦©©§¦

d z` mi`Fx mrd lke"zFlFT"(ci ,k Fxzi),o`M oaEi df KxC lre . §¨¨¨¦¤©¦§§©¤¤¤¨¨
dPFxY uEgA zFnkg" zpigal fnFx l"Pd zFfeE`d oiprW zFidA¦§¤¦§¨¨©¨©©¥¦§¦©¨§©¨¨

oYYכּו' ,DlFwÎ`gFn zpigAn `Ed ,Ff dkWnde "lFw" xW` ," ¦¥¨£¤§©§¨¨¦§¦©¨
."riwxl lrn" ± d`nizq. ׁשם ּתֹולד ֹות  ּבּזהר  ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו §¦¨¨¥©¨¨¦©ְְֶַַָָֹ

d`eegYWd zpigal `Fai "xUA lM" mB df ici lre50 §©§¥¤©¨¨¨¨¦§¦©¦§©£¨¨

zpigA ± "EdiitcB ihnW"C oM mB KWnp dGnE .lEHiaE¦¦¤¦§¨©¥§¨§¦©§©§§¦©
"n Epiide ,'oitcb' `xwPd d`xieÎdad`EdiipnX," ©£¨§¦§¨©¦§¨©§¦§©§¦ª¨©§

dWonXiENiB ,'`lFkc d`NirÎdnkg' zkWnd `Ed ¤©¤¤©§¨©¨§¨¦¨¨§¨¦
oFilrd lEHiAd.'כּו ©¦¨¤§

"WcTd zcFar" xtqA ,Ff dcB` oiprn oiIreּפרק ב ', חלק  §©¥¥¦§¨©¨¨§¥¤£©©Ÿ¤ֵֶֶֶ

ilמ"ג `ilc `cg" Epiid ,ifeE` ixY KpdC ,WxiR l"f `Ede :§©¥¥§¨¨§¥©¨¥©§£¨¨§¨¦
`nh`51`cge xwPd`כּו', d`YYÎdnkge ,d`NirÎdnkg od ± " ©§¨©£¨¥¨§¨¦¨¨§¨§¨©¨¨©¦§¨

znkg""dnlW" oipr Edfe .zFnkg"zFnkg" ± "uEgAixY ¨§©§ŸŸ§¤¦§¨¨§©¨§§¥
l"Pke ,rnWn52.: ©§©§©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.50.(bk ,eq dirWi ."zFgYWdl xUA lk `Fai")¨¨¨¨§¦§©£§©§¨

.51.('Ek zg`e ,Kxi il ddiAbd zg`)©©¦§¦¨¦¨¥§©©

.52,`"WxdOA oiIre,ׁשם יעקב" ּב"עין oiprlהּובא oM mB xirdW §©¥©©©§¨ְֲֵַָָֹ¤¥¦©¥§¦§¨
.eilVd oiprn ,l"Pd ifeE ©̀¨¥©©¥¦§¨©§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כלל ÔÈ·‰ÏÂ(כז) מובן זה אין לכאורה הנה כ"ז
כנפיים  להם שיעשה הצדיקים דנשמות
אדם  פני בבחי' בשרשן הן נשמות שהרי כו'.
ושורש  כו' נשר פני מבחי' הרבה שלמעלה שבמרכבה
וכמ"ש  כידוע. הכסא שעל העליון אדם בבחי' שרשן
האדם. את עשה אלקים דבצלם אדם נשמת ה' נר כי
להיות  ירדו ואיך כו'. בצלמנו אדם נעשה כמ"ש
להם  יעשה שהרי נשר פני בבחי' מלאכים במדריגת
כנפיים  להם שיעשה מ"ש באמת אך כו'. נשרים כנפי
בחי' עצם על גדול כח שהוסיף למעליותא שזהו

רק  לשם להגיע אדם בכח שאין מה אדם מדריגת
הוא  והענין כו'. בהם לשוט כנפיים להם שיעשה מחמת
פני  מבחי' יותר גבוה לנשמות שיעשה הללו שכנפיים
נעשים  הן כי כו' המלאכים מן ומכ"ש בשרשו אדם

דרפ" הבירורים ע"י מבחי' בק"נ שנפלו ניצוצין ח
דיפה  אומר גזרו שע"כ דוקא בעוה"ז ומע"ט תשובה
כו'. העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשובה א' שעה
הוא  לעתיד עליונים המים ע"פ ששטין דמה וכנ"ל
לפניו  ונחיה וכמ"ש העוה"ב. בו שנברא מיו"ד גבוה

וד"ל: באריכות כנ"ל כו' ממש

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

`NW1xn`PW ,FxaC lgi2xcp xeCi iM Wi`" : ¤Ÿ©¥§¨¤¤¡©¦¦¦Ÿ¤¤"FxaC lgi `l 'Ek(f"z): Ÿ©¥§¨ 12

.1:mixcp zevnmW[dxFz ihETl]zFHn zyxR WixcFaM zxrd ± .[` ,`t] ¦§©§¨¦¨¦¥¨¥¨¨©©¤¨©§

."zFxrde mipEIv"A x"Enc` zXEcw§©©§§¦¦§¤¨

ziaA ,aEvicxAn F`FaA ,r"wz zpW dxFYn df lM" :xn`Od mEIqA oIEvnM©§¨§¦©©£¨¨¤¦¨§©§¦©§¦§¥

± "zFHOd iW`x l` dWn xAcie" ligzOd xEAC `Ede ."xr`pinrgC WxcOd©¦§¨§¤¦¨¤§¦©©§¦©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©

ligzOd xEAC mb d`xE .Kli`e bkw cEOr r"wz owGd x"Enc` ixn`nA qRcp¦§©§©©§¥©§©¨¥©¨¥¨§¥©¦©©§¦

xEAC .htx cEOr f"qwz .ftw cEOr c"qwz .flx cEOr ` wlg a"qwz :df¤¥¤©©©¦

a wlg mipipr ± "KlOd iIgA . . Fnvr KlOA rAWp . . oiprd oiadl" ligzOd©©§¦§¨¦¨¦§¨¦§©©¤¤©§§©¥©¤¤¦§¨¦¥¤

.Kli`e dpx'` cEOr (c KxM xAcOA) zFHn dxFYd xF` .onqp mWe `ry cEOr©§¨¦§¨©¨©©¦§¨¤¤©¨¥¨

.Kli`e blx cEOr g"pxz mixn`Od xtq .al .hi miwxR "dNtYd zevn WxW"Ÿ¤¦§©©§¦¨§¨¦¥¤©©£¨¦©¨¥¨

zWxR zAW zgiU .229 cEOr gk wlg zFgiU ihETl .b"nyz df ligzOd xEAC¦©©§¦¤¦¥¦¥¤©¦©©¨¨¨©

.Kli`e 84 cEOr c wlg zFiEcreezd mgpn zxFY ± g"nyz irqn zFHn©©§¥©§©¥¦§©£¥¤©¨¥¨

.2.b ,l zFHn©



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"zFvn inrh"aE3Edfe .dpiaA mixcPd cFQW x`Fan §©£¥¦§§¨¤©§¨¦§¦¨§¤
"KlOd iIgA xcFp" cFq4zEIg zpigA `id dpiAd iM , ¥§©¥©¤¤¦©¦¨¦§¦©©

`"fC oigFnE5oETize micEgId xrW" sFqaE mW oIEri . ¦§¨§©¨§©©©¦¦§¦
KxF`A "zFpFr6. £§¤

xcbA xYEOd xaC qipkn `EdW Epiid xcPd oipre§¦§©©¤¤©§¤©§¦¨¨©¨§¤¤
xEq` `di xYEn xaC xnF`W ,eiR ixn` ici lr xEq`d̈¨©§¥¦§¥¦¤¥¨¨¨§¥¨
dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`e .mXd xq`W oAxwM7 §¨§¨¤¨©©¥§¨§©¥¦§¨¦§¨¨

oAxwA qiRzOW ,"xCiPd xacA xcFp" `EdWM `wecC§©§¨§¤¥§¨¨©¦¨¤©§¦§¨§¨
xCiPW ici lr xq`pe mvrA xYEn xaC `EdW ,`vFIke§©¥¤¨¨¨§¤¤§¤¡©©§¥¤¦¨
zFidl qRzp xYEOd xaC mb f` ,dxFYd iR lr DFabl§¨©©¦©¨¨©¨¨©¨¦§¨¦§
± KkA gM EpA WIW EpYcOl dxFYdW .oAxwM xq`p¤¡¨§¨§¨¤©¨¦©§¨¤¥¨Ÿ©§¨

xCiPd xacA FqiRzdWM xYEOd xFq`l8oM oi`X dn . ¤¡©¨§¤¦§¦§¨¨©¦¨©¤¥¥
cA qiRznd"xUaM ilr ixd :xn`IX FnM ,xEq`d xa ©©§¦§¨¨¨¨§¤Ÿ©£¥¨©¦§©

'a wxR Wix dpWOA `zi`cke ,"mElM xn` `l ± xifg£¦Ÿ¨©§§¦§¦¨©¦§¨¥¤¤
"'Ek oixYEn EN`e" :mixcpC9. ¦§¨¦§¥¨¦

xFq`l mc`d dtA gM Wi Ki` ± fNd oiprd oiadlE§¨¦¨¦§¨©¨¥¥Ÿ©§¤¨¨¨¤¡
?dxFYd iR lr zn`A xYEOd z ¤̀©¨¤¡¤©¦©¨

mdl Wi dxFYd oiCn mdW zFpAxTdW ,mberEaw onf §©¤©¨§¨¤¥¦¦©¨¥¨¤§©¨©
'Ek xwAA cg` UaM10oFvxE xEAiC ici lr `EdW xcPde ; ¤¤¤¨©Ÿ¤§©¤¤¤©§¥¦§

`Ed mc`donf lkA11. ¨¨¨§¨§©
xFq`le WCwl lkEi xcp ici lrW ,mbexaC lMdn . §©¤©§¥¤¤©§©¥§¤¡¨¨¨©

Ff ixd" mEn zlrA lr xn` m`W ,zFpAxwA oM oi`X¤¥¥§¨§¨¤¦¨©©©£©£¥
'd wxR dpWOA `zi`cM ,mElM xn` `l ± "dlFr¨Ÿ¨©§¦§¦¨©¦§¨¤¤

dxEnzC12: ¦§¨

oaEieaEzMW dn iR lr ,l`xUId zlrn miCwdA df lM §¨¨¤§©§¦©£©©¦§¨¥©¦©¤¨
izqpxR :WExiR ± "iziirx"13oiqpxtn l`xUI"W , ©§¨¦¥©§¨¨¦¤¦§¨¥§©§§¦

"minXAW mdia`l14KxAzi FzF` mi`xFw Ep`W FnMW . ©£¦¤¤©¨©¦¤§¤¨§¦¦§¨¥
"EpipFf EpirFx"15l`xUi zqpM lr xnF` `Ed KM , ¥¥¨¥©§¤¤¦§¨¥

mixaC 'a llFM dqpxtC rEcie .oiqpxtOW ± "iziirx"©§¨¦¤§©§§¦§¨©§©§¨¨¥§¨¦
"dqpxtl oinW" :`zi`cM .miWEalE ,zFpFfn :llkA16, ¦§¨§§¦¦§¦¨¨¦§©§¨¨

.miWEalE zFpFfn aiWge§¨¦§§¦
dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`X dn Epiide17'b lr" : §©§©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©

:cnFr mlFrd mixaClre ,dcFard lre ,dxFYd lr §¨¦¨¨¥©©¨§©¨£¨§©
micqg zElinB:iM ," §¦£¨¦¦

dcFardd ±zFpAxTd m18FnM ,oFfn zpigA md , ¨£¨¥©¨§¨¥§¦©¨§
aEzMW19;"iX`l ingl" : ¤¨©§¦§¦©

micqg zElinBnEdlrnl WEal zpigA dUrp ¦§¦£¨¦©£¤§¦©§§©§¨
"dwcv FWEal" :aEzMW FnM ,lFkiaM20dwcv WAlIe" , ¦§¨§¤¨§§¨¨©¦§©§¨¨

"oFixXM21; ©¦§
dxFYdeFnM oFfn z`xwPW :mdipW zllFM `id §©¨¦¤¤§¥¤¤¦§¥¨§

aEzMW22FnM WEal z`xwpe ,"ingla Engl Ekl" : ¤¨§©£§©£¦§¦§¥§§
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.3.irqn zWxR l"fix`l̈©¦©¨¨©©§¥

.4?zFrEaWl mixcp oiA Wxtd dn" :(bpw `wqiR) zFHn zWxR Wix ixtq d`x§¥¦§¥¥¨¨©©¦§¨©¤§¥¥§¨¦¦§

,ehw a wlg xdf ."Fnvr KlOA rAWpM ± zFrEaWA ,KlOd iIgA xcFpM ± mixcpA¦§¨¦§¥§©¥©¤¤¦§§¦§¨©¤¤©§Ÿ©¥¤

xcFp ENi`M xcFPd lM" :a ,`v Fxzi .` cEnr sFq ,dpx qgpR `pnidn `irx a©£¨§¥§¨¦§¨©¦§¨©¥§¦¥

cFakA oigzFR oi`" :i sirq gkx oniq drC dxFi KExr oglW d`xE ."KlOd iIgA§©¥©¤¤§¥ª§¨¨¤¥¨¦¨¨¦¥§¦¦§

id EN` :xnFl mFwOdENi`M `Ed xcFPdW ,mFwOd cFakA lwin ziidW rcFi zi ©¨©¦¨¦¨¥©¤¨¦¨¥¥¦§©¨¤©¥§¦

."KlOd iIgA xcFp¥§©¥©¤¤

.5[a ,ehw mihRWn .a ,`v `pnidn `irxA] Fxzi wxR sFq xdGA EWxiR"¥§©Ÿ©¤¤¦§§©£¨§¥§¨¦§¨¦

iM ,dpx sc qgpR zWxtaEKlOde ,`"f EpiidKlOd iIgWxW mVW dpiAn Edf §¨¨©¦§¨©¦©¤¤©§¨§©¥©¤¤¤¦¦¨¤¨Ÿ¤

zFHn dxFYd xF` d`xE .fiy cEOr ` KxM ziW`xA dxFYd xF` ± ."xcPd©¤¤©¨§¥¦¤¤©§¥©¨©

cEOr ` KxM K"p .ehwz'` cEOr 'b KxM mixaC .Erx'` cEOr (c KxM xAcOA)©¦§¨¤¤©¥§§¨¦¤¤©©¤¤©

.dlw'` cEOr a KxM .cky¤¤©

.6.(` ,`i) e oETY Wcwd gEx xrW mb d`xE§¥©©©©©Ÿ¤¦

.7,"dxf dcFarM" ,"xifg xUaM" ± "Ll lk`W oiNg" :oixYn EN`e .` ,ci mixcp§¨¦§¥ª¨¦ª¦¤Ÿ©§¦§©£¦©£¨¨¨

"oxd` zNgM" ,"miUnxM" ,"mivwWM" ,"zFtxhM" ,"zFlapM" ,"oiaEal zFxFrM"§§¦¦§¥¦§¥¦§¨¦¦§¨¦§©©©£Ÿ

.xYn ± "FznExzk"e§¦§¨ª¨

.8`Ed dxFYA xEn`d xcp xTir" :dx oniq Wix drC dxFi KExr oglW d`x§¥ª§¨¨¤¥¨¥¦¨¦©¤¤¨¨©¨

Klnl dpWn d`xE ."oAxwM ilr df xMM xnF`W oFbM ,xEcPd xacA qiRzIW¤©§¦§¨¨©¨§¤¥¦¨¤¨©§¨§¨§¥¦§¤§¤¤

.mixcp zFkld Wix m"AnxA§©§©¥¦§§¨¦

.9ilr EN` zFxiR xnF`d" :hÎf zFkld ` wxR mixcp zFkld m"Anx mb d`xE§¥©©§©¦§§¨¦¤¤£¨¨¥¥¥¨©

dndA dUrie oAxw mc` xFCIW xWt`W ipRn ,eilr oixEq` EN` ixd . . oAxẅ§¨£¥¥£¦¨¨¦§¥¤¤§¨¤¦¨¨¨§¨§©£¤§¥¨

F` . . xifg xUaM . . ilr EN` zFxiR xnF`d la` .xq`ze oAxw lFg dzidW¤¨§¨¨§¨§¥¨¥£¨¨¥¥¥¨©¦§©£¦

xWt` i`W ,xcp o`M oi`e oixYEn EN` ixd ± EN`A `vFIke zFtxhE zFlapM¦§¥§¥§©¥§¥£¥¥¨¦§¥¨¤¤¤¦¤§¨

.dx oniq mW KExr oglW d`xE .xifg xUaM xifg xUA Fpi`W xaC dUrIW¤©£¤¨¨¤¥§©£¦¦§©£¦§¥ª§¨¨¨¦¨

.10UaMd z` . . FcrFnA il aixwdl ExnWY . . ipAxw z`" .cÎa ,gk qgpR¦§¨¤¨§¨¦¦§§§©§¦¦§£¤©¤¤

."miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd z`e xwAa dUrY cg ¤̀¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦

.11oi`W ± oAxTd WiCwOW mc`d zNErtl rbFpA" :siqFn mW mgpn zxFzA§©§©¥¨¦§¥©¦§©¨¨¨¤©§¦©¨§¨¤¥

s` ± xcpl rbFpA oM oi`X dn ,miIw WCwOd ziAW onfA `N` oAxw WiCwdl§©§¦¨§¨¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨©¤¥¥§¥©§¤¤©

mc`d zNErtl rbFpA . . oAxwC zFlAbdd dfA oi` ,oAxw zXEcw eilr lgW¤¨¨¨§©¨§¨¥¨¤©©§¨§¨§¨§¥©¦§©¨¨¨

milFkIW miIw WCwOd ziAW onfA wx `l df ixd ± oAxwM xaCd xqF`W¤¥©¨¨§¨§¨£¥¤Ÿ©¦§©¤¥©¦§¨©¨¤§¦

onfA ,WCwOd ziA oAxEg ixg`l mb `N` ,gAfOd iAB lr aixwdlE WiCwdl§©§¦§©§¦©©¥©¦§¥©¤¨©§©£¥§¨¥©¦§¨¦§©

."xFCpl xYEn ± dliNaE ux`l uEgA ,zElBd©¨§¨¨¤©©§¨¨¦§

.12.e dpWn¦§¨

.13btwzz fnx mixiXd xiW ipFrnW hEwli ;e ,[h] ` dWxR dAx mixiXd xiW¦©¦¦©¨¨¨¨©§¦§¦¦©¦¦¤¤

wEqRd lr a ,bl b wlg xdf ."izirx KiziOC" (h ,` mixiXd xiW) wEqRd lr©©¨¦©¦¦¦¦¦©§¨¦Ÿ©¥¤©©¨

."izirx izFg`" (a ,d mixiXd xiW)¦©¦¦£¦©§¨¦

.14hEwli ."minXAW odia`l iqpxtn l`xUi" :a ,f `xwIe b wlg xdf d`x§¥Ÿ©¥¤©¦§¨¦§¨¥§©§§¥©£¦¤¤©¨©¦©§

miqpxtnd mipaM ± (a ,gk qgpR) ingl ipAxw z`" :giz fnx iCEwR ipFrnW¦§¦§¥¤¤¤¨§¨¦©§¦¦§¨§¨¦©§©§§¦

xiW) "izirx dti KPd" :mixiXd xiW WxcnA" :h ,` `xwIe iigA ."mdia`l©£¦¤©§¥©¦§¨§¦§©¦©¦¦¦¨¨¨©§¨¦¦
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שנוטל  ומה זו. בחי' ג"כ היא ארץ כשנק' אימא בחי'
עדיין, זכה לא שחבירו זמן כל זהו חבירו וחלק חלקו
א"כ  ע"ז הרמב"ן וכמ"ש ידח לא כי כתי' באמת אבל
כ"ז  אמנם חלק. להם יש ישראל שכל כמארז"ל יקויים
פי' לגורלך, ותעמוד בדניאל וכמ"ש דוקא בגורל הוא
שמגיע  עד הנפש כוחות בכל כשהעבודה הוא הגורל
מאדך. דבכל פשוט רצון בבחי' להיות הרצון למסירת

Â‰ÊÂ על הכוונה דוקא, באמת יקראוהו אשר לכל
משתנה  ואינה תמיד ער ולבי בחי' שהוא פשוט הרצון
עשויים  ולמטה שמשכל הנפש כוחות משא"כ כלל,
בט' שהוא ישינה אני כמ"ש ישן שהוא ע"י להשתנות
הקריאה  הוא איך יתורץ ובזה כנ"ל. שבכנס"י ספירות
בלא  שהוא רעו"ד בלא כשקורא היינו אמת, של שאינה
ובקרירות, מלומדה אנשים מצות בדרך כ"א ולב לב
בחי' ע"י מזה מתפעל אינו מ"מ בשכלו שמבין והגם
כ"א  חכ' דבר בפנימיותו מלקבל אטום שהוא הטמטום
ע"י  אבל כלל, לו שייך שאינו כמו לבד חיצוניות בבחי'
שישנו  אמיתית בנקודת היינו באמת יקראוהו אשר

ש  שבקלים בקל אפי' כנ"ל,בכאו"א הרצון בחי' הוא
כו'. יקראוהו אשר לכל קרוב הוא עי"ז
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וגו' אביך אלקי את דע ובפסוק וגו', קוראיו לכל ה' קרוב בפסוק שאלות

*·B¯˜","באמת יקראהּו אׁשר לכל קראיו, לכל ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹֹֻ
מי  לכל קרֹוב הּוא הּוא ּברּו ְְִַָָָָּדהּקדֹוׁש
ּדלכאֹורה  ּבאמת, אֹותֹו יקרא אׁשר ּולכל אליו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּקֹורא

לסֹופיּה ּדקרא מריׁשא סתירה ּבזה יׁש ּדבריׁשא א הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ
,יתּבר אליו ׁשּקֹורא מי לכל קרֹוב ּדהוי' אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּדקרא
לכל  אֹומר ּובסֹופיּה ּכלל, ּתנאים ׁשּום ּבזה אֹומר ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָואינֹו
הּוא  הרי ּכן אם ּדוקא, ּבאמת יתּבר אֹותֹו ׁשּקֹורא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ועֹוד  ּבאמת. אֹותֹו ׁשּקֹורא למי הוי', קרֹוב ּדלמי  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָּתנאי,
קֹוראיו", "לכל ּתבת להֹוסיף ּבא מה להבין, ְְְְְִִִִֵַַָָָָצריכים
מי  ּדכל לקֹוראיו", הוי' "קרֹוב יאמר אם מסּפיק ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
קרֹוב  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְִֵֵֶַַָָָָָׁשּקֹורא
ּדהּנה  הּוא, הענין א קראיו". "לכל מהּו ּכן ואם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹאליו,

רז"ל ב)אמרּו ה, ּדתֹורה (ּברכֹות ּתֹורה", זֹו "אמת ְְְֱֶַַָָָָ
ועל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחית ׁשהיא "אמת", ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָנקראת
הרי  זה ידי על הּנה ּתֹורה, ׁשהיא ּב"אמת" הּקריאה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידי
ּבאמת". יקראהּו אׁשר "לכל קרֹוב הּוא ּברּו ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֻהּקדֹוׁש
ּבלב  ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ּכתיב הּנה זה, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּולהבין
יצר  וכל ה', ּדֹורׁש לבבֹות כל ּכי חפצה, ּובנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלם

ּתעזבּנּו ואם ,ל יּמצא ּתדרׁשּנּו אם מבין, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבֹות
את  "ּדע אמרֹו מהּו מּובן אין ּדלכאֹורה לעד", ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָיזניח
הּוא  ּדעת ּדהלא ידע, מה לֹו ּבאר ולא ,"אבי ְֱֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹאלקי
חללין  "ּתלת ּוכמאמר והּׂשכל, הּמח חלקי מג' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחד

ּכמֹוב אּנּון" הּוא חלל ּדכל חללים, ג' יׁש האדם ּדבראׁש , ְְְֲִִִֵָָָָָָָֹ
ּדהּמח  מח, נמצא ההּוא ּבחלל אׁשר מיחד, וחדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיכל
ׁשל  וענינֹו מהּותֹו אפן ּכפי הּׂשכל אל ּכלי הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹההּוא
חלקים, לג' נחלק הּׂשכל ּכללּות ּדהּנה ההּוא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההיכל
ההּׂשגה, ענין ׁשהּוא ּבינה ההׂשּכלה, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָחכמה
הבנת  הּוא ּובינה הּׂשכל, והמצאת הׂשּכלת הּוא ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּדחכמה
הּוא  ּכן אם הּׂשכל, ידיעת הּוא ודעת הּׂשכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּׂשגת
ולּמה  ּידע, מה לבאר לֹו והיה הּׂשכל, חלקי מג' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
מהּו להבין וצרי ,"אבי אלקי את "ּדע סתם ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹאֹומר
את  "ּדע ידי ּדעל מּובן, הענין ּומהמׁש זֹו. ידיעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
ׁשלם, ּבלב העבֹודה ּתהיה זה ידי על הּנה "אבי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי
ׁשהּוא  ועבֹודה והּׂשגה הׂשּכלה ׁשהּוא ידיעה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָולכאֹורה
ענין  מהּו להבין צריכים וגם מּזה. זה רחֹוקים הם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּפעל

ּבעבֹודה. ּופעּלתֹו הּדעת ְֲֲַַַַַָָָָֻהעמקת

בהתפשטות  – האדם תענוג תועלת. בלי פרך עבודת היתה כי מאוד, קשה מצרים גלות
ופעולותיו. כוחותיו

ÔÈÚ‰Âּבּמׁשנה איתא ּדהּנה מׁשנה הּוא, י ּפרק (ּפסחים ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

עצמֹוה) את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְִֶַַָָָָָ"ּבכל
ּדֹור  ּבכל יׁשנֹו מצרים ּדיציאת מּמצרים", יצא הּוא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּכאּלּו
ּגלּות  ׁשּיׁש ּדכׁשם והינּו מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָודֹור
ּגלּות  יׁש כן ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָמצרים
מצרים  ּגלּות ּדהּנה ּברּוחנּיּות, מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָמצרים
הם  ׁשהּמצרים זאת ּדלבד ּבמאד, וקׁשה מר ּגלּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיה
ּגּוף  אׁשר לחמֹור, הּדֹומה עם ונבזים, ׁשפלים ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאנׁשים
זאת  עֹוד הּנה קׁשה, ּדבר הּוא ּביניהם היׁשיבה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹועצם
ּבחמר  קׁשה ּבעבֹודה ּבהם ורדּו ּביׂשראל מׁשלּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהם
ּתֹועלת  איזה ּבׁשביל היתה לא העבֹודה וכּונת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובלבנים,
קׁשה  ּבעבֹודה ּגם ׁשּלפעמים רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָותכלית,
היא  ּבכלל ּדמלאכה ּדהגם ענג, איזה ּבזה להיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיכֹול

האדם  ּכאׁשר מקֹום ּומּכל האדם, לגּוף וטרחא ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָיגיעה
והּדֹומה, ּכלי ּבעׂשּית ּכמֹו ּכבדה מלאכה איזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוׂשה
והענג  ּבזה, ענג לֹו יׁש מקֹום מּכל ּביגיעה, לֹו ׁשּבא ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהגם
היה  ׁשהרי ּתֹועלת, לֹו ׁשּמביא ּדבר ּׁשעׂשה מּמה רק ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
יגיעתֹו ּבלי ּגם מהּכלי ּתֹועלת לֹו ׁשּיהיה להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָיכֹול
הּוא  ּׁשעׂשה מּמה הּוא הענג רק הּכלי, ּבעׂשּית ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹּבעצמֹו
אצילּות  ּבזה יׁש מה, ּדבר ועׂשּית עבֹודה ּדבכל ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּכלי,
ּכח  והּוא ההיא, ּפעּלה הּפֹועל האדם מּכח ּכח ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוהפרׁשת
קּיּומּה, זמן ּכל ּבהּכלי נׁשאר זה ׁשּכח ּבּנפעל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּפֹועל
ידיו, מעׂשי על חס ׁשאדם ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָולכן
להיֹות  יכֹול זה ּדהלא הּכלי, ּתֹועלת מהעּדר זה אין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
על  חס ׁשהּוא הּדבר וטעם אחר, איׁש ׁשעׂשה ּבכלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם
האדם  ּובטבע ּדוקא, ידיו מעׂשי ׁשּזהּו לפי הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכלי
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ואילך.*) קה עמוד א חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס
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ּגם  הּנה ולכן ּובפעּלֹותיו, ּכחֹו ּבהתּפּׁשטּות להתעּנג ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻהּוא
ּוב  ּביֹותר ּכבדה ׁשהיא מּכל ּבעבֹודה עצּומה, ּביגיעה אה ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

אבל  ּבזה. ענג לֹו ׁשּיהיה להיֹות יכֹול הרי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹום
ּכלל, ּתֹועלת ׁשּום מביאה ׁשאינּה ּכזֹו ּומלאכה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה
הּנה  הּגדֹולה, והּטרחא העצּומה הּיגיעה לבד הּנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרי
מצרים  ּבגלּות יׂשראל ּבני ׁשל והעבֹודה ּגדֹול. צער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה

ּכּונת  ּכל רק ּתֹועלת, ּבׁשביל ׁשאינם ּבדברים ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
"למען  ּדזהּו יׂשראל, ּבבני לעבד ּבׁשביל היה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּמצרּיים
יׂשראל  ּבבני לעבד היתה ּכּונתם ׁשּכל ּבסבלתם", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹעּנתֹו
ּומׁשּברּתֹו, הּגּוף את המפרכת קׁשה עבֹודה ׁשהיא ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפר
יֹוצאים  יׂשראל "ּובני ּכתיב מצרים ּביציאת ּכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָואחר

רמה". ְָָָּביד

יסודות  מד' הרעות, המדות באות שממנה הבהמית נפש אחת נפשות, שתי – יהודי בכל
ועפר. מים רוח, אש, שבה: הרעים

‰p‰Â מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
ויציאת  מצרים ּגלּות יׁשנֹו כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּבגׁשמּיּות,
ּבתניא  אֹומר עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּדהּנה ּברּוחנּיּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצרים
ז"ל, ויטאל חּיים להרב הּקדּׁשה ׁשער ּבׁשם ב ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּפרק
נׁשמֹות, ב' יׁש רׁשע ואחד צּדיק אחד יׂשראל איׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדלכל
לׁשֹון  "נׁשמֹות" אֹומר עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵָָָּדכתיב
מּצד  אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן ׁשּתים, ׁשהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָרּבים

אחרא  וסטרא ּבדם ג הּקלּפה הּמתלּבׁשת היא זֹו ונפׁש , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבּדם  הּבׂשר נפׁש "ּכי ּוכדכתיב הּגּוף להחיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהאדם
קרּוב  לּה ׁשּיׁש הּבׂשר", "נפׁש נקראת זֹו ונפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהוא",
מּנפׁש הּנה ולזאת ּדוקא, הּגׁשמּיים וענינים הּבׂשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאל
מארּבע  רעֹות הּמּדֹות ּכל ּבאֹות מּמּנה הּנה ּדקלּפה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזֹו
ּבעל  הּוא אם ּבין ונברא נברא ׁשּכל ׁשּבּה, רעים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיסֹודֹות
הּמלאכים  ּכמֹו רּוחני ּגּוף ּבעל הּוא אם ּובין ּגׁשמי ְְְִִִִֵַַַַַָָּגּוף

יסֹודֹות מד' מרּכב הּוא עפר,ּונפׁשֹות, מים, רּוח, אׁש, – ְְְִִֵַַָָָָֻ
מעלת  מהּות לפי מׁשּתּנה היסֹודֹות ׁשּמהּות ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָאּלא
ּבנפׁש ּגם הּנה ולזאת ורּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמדרגתם
הּמּדֹות  ּכל ׁשּבאים הם ּומהם יסֹודֹות, ד' ּבֹו יׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבׂשר
וגאוה  ּדכעס אֹותּה, הּגֹורם מיסֹוד רעה מּדה ּכל  ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָרעֹות,

האׁש טבע ּדהּנה למעלה, ׁשּנגּבּה האׁש מיסֹוד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאים
רֹותח  ׁשּלבבֹו ּבכעס הּוא ּכן למעלה, ועֹולה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנגּבּה
אדם, ּבני ּבטבעי רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו למעלה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָועֹולה
ווערען  זיי מרּתיחים, – ּכֹועסים ׁשהם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּדבׁשעה

קאכען  אּון יכֹול ד אֹויפגעכאּפט ּכעסֹו ּגדל ׁשּמּפני עד , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אֹויס  ווערט ער ׂשכלֹו, ּכל האדם ׁשּיׁשּכח ְְְְִִִֶֶֶַָָָָלהיֹות
ׁשעדליכער  ׁשלעכטער א ווי קאכט צּו איז ער ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָמענטׁש,

חּיים  מענטׁשה ּבעל ּדער וואס הּגאוה, ּבמּדת וכן , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
אנדערען  ּדעם אֹויף זי אלץ ו ּגרֹויסט איז ּדאס וואס , ְְְְְִִֶֶֶַַָָ

האׁש יסֹוד ּדעם הּתענּוגים,ז פּון ותאות ּדקלּפה. ׁשּבנפׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
קערּפערליכע  ּדי זי ּגלּוסט מענטׁשען ּדעם וואס ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּדאס

ּדקלּפה.ח פארגעניגענס  ׁשּבנפׁש הּמים מיסֹוד הּוא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
מענטׁשען  וואס ּדאס והתּפארּות, וליצנּות ְְְְְְְֲִֵֶֶָָָָוהֹוללּות

זי אלץ ט ּבארימען איז ּדאס וואס ּבטלים, ּודברים ְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּדאס  איז ּדאס טּוט ער ּבעת אפּלּו וואס זאכען ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאזעלכע

ניׁשט  ּגאר איזה י אֹוי הם אׁשר ּגׁשמּיים ּדברים יׁשנם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היֹותם  ּבעת ּגם הרי הּדברים אּלּו ּכל אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָמציאּות,
הרּוח  מיסֹוד ּבאים והם ּכלל, מציאּות ׁשּום ְְְִִִֵֵַָָָָאינם
העפר. מיסֹוד ּבאים ועצבּות ועצלּות ּדקלּפה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבנפׁש

מחכמה  ושרשה חיים, נשמת באפיו ויפח ממש, ממעל אלקה חלק – השנית ונפש
כמ  הנשמה ירידת היא. טהורה עליה.עילאה, צורך ירידה – מצרים בגלות ו

LÙÂ ּכי" ּדכתיב מּמׁש, מּמעל אלקּה חלק היא הּׁשנית ¿∆∆ְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
א  איז איד א פּון נׁשמה ּדי עּמֹו", הוי' ְֲִִִֵֶַַַָָָָחלק

נׁשמת יא חלק  ּבאּפיו "וּיּפח ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', מּׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
"מאן  ּבּזהר ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבי", נפחּת ו"אּתה ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹחּיים",

נפח" מּתֹוכיּה ּומּפנימּיּותֹו,יב ּדנפח מּתֹוכּיּותֹו ּפרּוׁש , ְְִִִִִִֵֵַַָָ
ּדֹומה  ּדאינֹו אדם ּבני ּבטבע ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָׁשאנּו
לכמֹו נּגּון, ּבקֹול אֹו ּבדּבּור ׁשהּוא ּכמֹו הּלב הבל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהֹוצאת
אנּו ּובמּוחׁש ּבכחֹו, ּכׁשּמנּפח לּבֹו הבל מֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

מֹוציא  ׁשּבאדם החּיּות ּופנימּיּות ׁשּתֹוכּיּות ְִִִִִֶֶַַָָָרֹואים
עלּו יׂשראל נׁשמֹות מׁשל ּדר על ּכ ּבכח, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפיחתֹו
לה' אּתם "ּבנים יׂשראל", בכרי "ּבני ּכדכתיב ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמחׁשבה
ּכ האב, מּמח נמׁש ׁשהּבן ּכמֹו ּפרּוׁש ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאלקיכם",
מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ּכל נׁשמת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּכביכֹול

ידיעא  ּבחכמה ולא חּכים ּדאיהּו ,יתּבר ,יג וחכמתֹו ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
יצירה  ּדבריאה ּדחכמה וידּוע ּדאצילּות, חכמה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשהיא
ּבּנבראים, ׁשּמּׂשגת לפי ידיעא", "חכמה נקראת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשּיה
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נופח.יב.חלק. הוא מתוכו - שנופח (נתפסת).יג.מי נודעת בחכמה ולא חכם שהוא
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ׁשהּנבראים  ידיעא", "לא היא ּדאצילּות חכמה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָאבל
איׁש ּכל נׁשמת ׁשרׁש הּוא ּומּׁשם זאת, מּׂשיגים ְִִִִִֵֶַַָָָֹֹאינם
ׁשּנתּת "נׁשמה אֹומר מּיׂשראל אחד ּדכל וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיׂשראל.
הּנׁשמה  מדרגת מעלת היא ּדטהֹורה, היא", טהֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבי
ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נסעה ּומּׁשם ּבאצילּות, ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּגדֹולה  ירידה ׁשהיא הגם זֹו ּדירידה הּבהמית, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָונפׁש
קדם  למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה ּבמאד, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹועצּומה

הּבה  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הרי ירידתּה מית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
להתלּבׁש למּטה ויֹורדת העליֹון, עדן ּבגן היא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעמדּה

עמיקּתא  לבירא רמא מאּגרא ירידה זה הרי ,יד ּבּגּוף, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ידי  ּדעל עלּיה, לצר היא זֹו ירידה הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה
נעׂשה  זה ידי על הּנה ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם

מה  זֹו ירידה אמנם יֹותר. ּומדרגה למעלה הּנׁשמה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָעלּית
הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּׁשהּנׁשמה
מצר  לׁשֹון הּוא ּדמצרים מצרים", "ּגלּות ּבׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָנקראת
יׂשראל  ּבני היּו הרי מצרים ׁשּבגלּות ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּוגבּול,
מצרים  ּגלּות הּוא כן ּכמֹו מהּמצרּיים, ּודחּוקים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָלחּוצים
על  ּומסּתיר מגּביל הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָּברּוחנּיּות,
ּבהּנפׁש מתלּבׁש האלקית ּדהּנפׁש האלקית, ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּנפׁש
הּנפׁש אבל ּולזּככם, לבררם ּבׁשביל והּטבעי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָהּׂשכלי
עד  ּופּנה, צד מּכל האלקית הּנפׁש את מּקיף ֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמית
ּבקטנּות  ׁשּנעׂשה ּכ ּכל מתצמצם האלקית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּנפׁש
ּומתּכּוץ  ׁשּמתצמצם וׁשביה ּבגלּות הּיֹוׁשב ּוכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהעלם,

ּכלל. להתּפּׁשט יכלת ְְְְְִִִִֵֶַָֹמּבלּתי

אותם, להשיג כדי הוא ושכלו גשמיים, לדברים להימשך מדות, עיקרו – הבהמית נפש
עסקים. בעלי ובפרט עצמו, אהבת מפני עצמו, את להצדיק וגם

e‰ÊÂּדהּנפׁש נפׁשֹות, ב' ׁשהן עׂשיתי", אני "ּונׁשמֹות ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
והּנפׁש הּבהמי", "נפׁש נקרא הּקלּפה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּצד
החי  על האדם ּדיתרֹון ּוכׁשם האדם", "נפׁש נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשני
לּה אין ּבהמה ּדעת, לֹו יׁש "אדם ּוכמאמר ּבׂשכלֹו, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
הּוא  ּדנׁשר מּדֹות, הּוא עּקרם הרי חּיים ּדבעלי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּדעת",
רק  הּוא להם ׁשּיׁש הּדעת וכל אכזרי, ועֹורב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָרחמני
צרכי  ּוׁשארי ּוׁשתּיה ּבאכילה הּגׁשמּיים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבהּנֹוגע
הּגּוף  עניני וגם וחכמה, ׂשכל עּקרֹו האדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּגּוף,
הּוא  כן ּוכמֹו וׂשכל, ּבחכמה הם ּבהם מכרח ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻׁשהאדם
ּכן  ּכׁשמֹו הּבהמית ּדנפׁש הּנפׁשֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההפרׁש
החמרּיּות  אחרי ׁשּנמׁש הּוא ענינֹו ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּוא,

מה והּגׁשמּיּות  ּכל ולחמד לאהב מּדֹות הּוא ׁשעּקרֹו , ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
ּגם  ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש והגם הּזה, עֹולם מעניני יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּׁשהּוא
ּכל  להּׂשיג אי להתחּכם הּוא ׂשכלֹו ּכל הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּכן,
הֹון  להרּבֹות ּתחּבּולֹות ּולהמציא ותאוֹותיו ְְְְְְְֲִֶַַַַָָחמּדֹותיו
מיני  ּבכל עצמֹו את ּולהצּדיק ּוגדּלה, ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻועׁשר
עצמֹו, ּבזכּות ּומהּפ מעׂשיו, לפאר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהצטּדקּות
להצּדיק  אדם ּבבני טבע ׁשּיׁש ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדהּנה
רק  והּוא ּכן, האמת ׁשאין ׁשּיֹודע ּבמקֹום ּגם עצמֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

והראיה, עצמֹו. על זכּות מֹוצא לעצמֹו אהבתֹו ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמּפני
הּוא  הרי טֹוב, לא ּדבר איזה עֹוׂשה זּולתֹו ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּדהּנה
הּוא  אם עצמֹו זה ודבר טֹוב, לא ׁשהּוא אֹומר ּכן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּגם
להצּדיק  עצמֹו על זכּותים ּכּמה מֹוצא הּוא זאת ְְְְִִֵֶַַַַָֹעֹוׂשה
האמת  על מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא והינּו עצמֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹאת
עֹוׂשה  עֹוד הּנה טֹוב, לא ּדבר ּבעׂשֹותֹו ואׁשם חטא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאׁשר
על  אֹו עׂשה, וטֹוב מעׂשהּו צדק ּכי לאמר ּבנפׁשֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשקר
עׂשה  אׁשר על וסּבה ּבטעם לעצמֹו זכּות מֹוצא ּפנים ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכל
את  אֹוהב ׁשהאדם עצמֹו אהבת מּפני והּוא זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר
את  אהבתֹו ּתכּסה ּפׁשעים ּכל על הּנה לזאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
רֹואים  אנּו יֹותר ּובמּוחׁש אדם, ּבכל הּוא ּדכן ְְְְִֵֵַָָָָָעצמֹו,
ּומענֹות  ּבטענֹות עצמם את הּמרּגילים עסקים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבבעלי
יֹודעים  ּבעצמם ׁשהם ּבמקֹום ּגם עצמם את ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמם  את מצּדיקים עצמם לבין ּובינם ּכן, האמת ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּדארף  מי טאן, מען זאהל וואס לאמר, הבל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבטענה

ּפרנסה  טו ּדאיתּבר הּוא ּכי ּבה' מאמינים ׁשהם והגם , ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
הם  הרי עצמם אהבת מּפני מקֹום ּומּכל ּומפרנס, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּזן
הּנפׁש ּבסּבת ׁשּבא טֹובה לא ּבהנהגה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמתנהגים

ֲִַַהּבהמית.

העבודה  הדעת, העמקת ע"י הבל. של  בטענות ומתחיל לאדם, רע לעשות היצה"ר כוונת
וג  ח"ו, צער מתוך גם קוראיו, לכל ה' קרוב שלם. בלב אלה תהיה בגלל טוב, מרוב ם

לתורה. עתים קביעות ע"י באמת, אותו הקוראים

e‰ÊÂ הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ּברּוחנּיּות, מצרים ּגלּות ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
האלקית. הּנפׁש את ּומּקיפים סֹובבים הרע ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהּיצר
לעּנֹותם, ּבׁשביל היה עּקרּה הרי מצרים ּדבגלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּוכׁשם
ּביׂשראל  עבדּו הּמצרּיים אׁשר העבֹודה ּכּונת ּדכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהינּו

כן  ּכמֹו הּנה ּגּופם, לׁשּבר היתה ּדכּונתם ,ּבפר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא
ׁשּמסית  הרע הּיצר ּדכּונת ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגלּות
רע  לעׂשֹות ּבׁשביל הּוא הּיׁשר מּדר האדם את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּומּדיח
הּוא  ּכונתֹו ּדכל רע, מלא הּוא הרע ּדהּיצר האדם, ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאל
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ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, טבעֹו עצם מּפני והּוא האדם, אל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהרע
ואֹוהבים  טֹובים אנׁשים יׁש אדם ּבני ּבטבעי ּדגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָרֹואים
הּוא  אם ּגם לזּולתם, טֹובה לעׂשֹות ונהנים אדם, ּכל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאת
ּבצרת  וׁשלֹום חס ּומצטער טֹובתֹו ּדֹורׁש הּוא מּכירֹו ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינֹו
רעים  ׁשהם אנׁשים ויׁש חברֹו, ּבטּוב וׂשמח ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחברֹו,
ׁשל  ּבטֹובתם ׁשּמצטערים סדֹום אנׁשי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוחּטאים,
עצם  מּפני והּוא וׁשלֹום, חס ּבצרתם ונהנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחרים,
מהּותֹו ּבעצם רע ׁשהּוא הרע הּיצר הּוא ּכן הרע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטבעם
רז"ל  ּוכמאמר אֹותֹו, ׁשּיענׁשּו ּבכדי האדם ּברעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחפץ

טז) ּבתרא מלא(ּבבא הּוא הרע, הּיצר הּוא הּׂשטן, "הּוא ְְֵֶַַַַַָָָָָָָ
מּדר האדם את ּומּדיח הּמסית ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמות",
הּוא  ּכ ואחר ה', מצוֹות על לעבר אֹותֹו ּומסית ְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּיׁשר,
עׂשה, אׁשר החטאים ּכל על האדם על מקטרג ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָּבעצמֹו
ּביּסּורים  האדם את לענׁש רׁשּות לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁש
מסית  הרע הּיצר אׁשר והאפן לּצלן. רחמנא ּומרים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקׁשים
ׁשּבתחּלה  ּגדֹולה, ּבאּמנּות הּוא רע, לעׂשֹות האדם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻאת

והּכל  ּתֹורה, ילמד וׁשּלא ּבצּבּור יתּפּלל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹמסיתֹו
ׁשעל  והראיה ּכן, אינֹו ׁשהאמת זמן, לֹו ׁשאין ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבטענֹות
זמן, לֹו אין ּתֹורה לּמּוד ועל זמן לֹו יׁש ּבטלים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּדברים
עד  לּצלן, רחמנא ּדחי אל מּדחי האדם את מֹולי ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכה
ויציאת  לגמרי. זרה ׁשהיא עבֹודה לעבד לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאֹומר
ׁשּבּמח  ּדהּׂשכל והינּו והּגבּול, הּמצר הסרת הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹמצרים
את  "ּדע וזהּו מּמׁש, ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות ּבּלב ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמאיר
אז  ההתקּׁשרּות, הּוא הּדעת העמקת ּדענין ,"אבי ְְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹאלקי

ּבּונדען  פאר זיין זאהלען הארץ ּדי אּון קאּפ ולפעל,טז ּדי ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת, מח ּפעּלת וזהּו ׁשלם. ּבלב העבֹודה הּוא ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻואז
"קרֹוב  וזהּו טֹוב. ּבפעל ּבעבֹודה ּתביא ׁשּבּמח ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדהּׂשגה
והן  טּוב, מרב ה' אל הּקֹוראים הן קראיו", לכל ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹה'
לפי  והּוא וׁשלֹום, חס ויּסּורים צער מרב ה' אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּקֹוראים
ּבּתֹורה, העבֹודה ידי על ּבאמת אֹותֹו הּקֹוראים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
קרֹוב  זה ידי על הּנה לּתֹורה עּתים ׁשּקֹובעים זה ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל

והצלחה. ּברכה ׁשפע להם להׁשּפיע קֹוראיו לכל ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָה'
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ככתוב ˆ. גילויים, הן הגיע 1אותיות בוקר", "אתא
גם  חושך. שורר – "בוקר" לפני "בוקר". של הגילוי

השיטה  אלא 2לפי האור העדר רק לא הוא שחושך
ו"בוקר" העלם, הוא חושך הרי עצמה, בפני בריאה
הן  אותיות – בוקר" "אתא גילוי, שהוא אור הוא

גילוי.
של  הפירוש יותר, ועמוקות ברורות במלים
מגלות  האותיות מגלים, כי־אם גילויים אינו אותיות

כפתגם הגילוי, נעשה על־ידן הגילוי, `zeizeאת
zenikgn3,המגלות אותיות על אומר שאני מה אלא .

בהשקפה  רק זה הרי מחכימות', 'אותיות הפתגם את
נעלית  בדרגה היא מחכימות' 'אותיות שהרי ראשונה,

המגלות. מאותיות יותר
יותר  אותיות 4בבהירות של המהות מציאות עצם :

שמציאות  כמה עד הוא הגילוי מגלות, שהן מה הוא
האותיות, של הגילוי על מגלות. אותיות של המהות
'אותיות  לומר שייך אותיות, של המהות מהות שהוא
שזהו  מסתירות', 'אותיות לפעמים אך מחכימות'.
המשל  החידה. לאותיות המשל אותיות בין ההפרש

ההשכלה, את יותר מגלה המשל הנמשל, את מבהיר
יותר. בהירים נעשים הענין ונושא הפנימי התוכן
הן  המסתירות, אותיות הן החידה אותיות ואילו
אלא  גילוי, של האפשרויות כל את ונועלות מסתירות
אלא  מחזקות רק ולא מבססות הן הנעילה שבעצם
והנושא  התוכן בגילוי השלימות כל את מקיימות

בתוכן. נושאות שהאותיות
זו  לא הרי בקר", ה"אתא את יותר בעומק להבין
אותיות. היא שההתגלות אלא מגלות שאותיות בלבד
הרי  רוחני, וגם גשמי גם ודבר, ענין כל כלומר,
'אותיות'. ההתגלות נקראת בהתגלות, הוא כשהענין

הבאה 5ככתוב  ההתגלות קודש", מרבבות "ואתה
'אותיות'. היא קודש" מ"רבבות

ב) גילויים. הן אותיות א) האמור: מכל המורם
ד) אותיות. היא ההתגלות ג) מחכימות. אותיות

בסגירתן. הנעלם הנסתר את מגלות אותיות
המשרתים  ארבעה הם האותיות סוגי ארבעה

נגינה.6שהסברנו  ד) מחשבה. ג) דיבור. ב) מעשה. א) :
אותיות  את בולטים. גולמים הן המעשה אותיות
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יב.1) כא, ישעיה
רצ"ח.2) אלקים, ד' ויקח ד"ה בזה ראה
שמו"ת.3) קריאת הל' של"ה ט. ד, אישות הל' עוז מגדול

תש"א.4) בשופר, תקעו ד"ה ג"כ ראה
ב.5) לג, דברים
עג.6) אות לעיל ראה
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אותיות  הן הדיבור אותיות אחד. כל רואה המעשה
הן  המחשבה אותיות המחכימות. ואותיות המגלות,
מסבירה  שחסידות כפי אותיות, היא שהתגלות מה

המחשבה  עניני שלושת שבמחשבה,4את מעשה :
אותיות  שבמחשבה. ומחשבה שבמחשבה דיבור
עליונה  לדרגה המעלות העליה, אותיות הן הנגינה
הנסתר  את מגלות הן – בסגירותן – ובהתכללות יותר
בגילוי, אינו שלשעה הנפש רוממות בעומק הנעלם
הוא  הנגינה אותיות על־ידי הנפש. מן חלק אז הוא
וגילוי, אור היכלי של המעלות ברום ונכלל מתעלה
הלא־טוב, כל את לשעה דוחים האור וקווי
טהור  שהוא והנעלם, הפנימי הטוב את בו ומעוררים
החומר. על הצורה התגברות בו קיימת ולשעה ובהיר,
גם  הנגינה, אותיות של המעלה יתרון הם אלה כל
ביותר, העליונה במדריגתן המחשבה אותיות על
נבין  בכך השכל. מחשבת שהיא שבמחשבה, מחשבה
הסבא  של תשובתו את בהירות וביתר יותר בעומק
דובער, ישראל ר' לחסיד ב'יחידות' מהר"ש הרבי
אינה  – השכל במחשבת היא שבעיקר – שיגיעה
נגינה  כי נגינה, היא והעצה המוח, טמטום את מסירה
הנגינה  ואותיות והרצון, העונג של 'משרת' היא
מישראל  אחד שבכל והנעלם הנסתר את מגלות

טוב. כולו שהוא
הרבי ˆ‡. הלב . עבודת מחסידים תבע הזקן רבנו

שאי־  למרות המוח. עבודת מחסידים תבע האמצעי
ואי־אפשר  המוח עבודת בלי הלב  לעבודת אפשר
– הוא ההבדל אך הלב , עבודת בלי המוח לעבודת
הלב , עבודת בעיקרו הוא הזקן רבנו העיקר: מהו
היא  הלב  עבודת המוח. עבודת – האמצעי והרבי

הלב . ועם בתוך
האמצעי  והרבי הזקן רבנו של תביעותיהם
של  הרוחניות תביעותיהם גם הם וכך – מהחסידים
כפי  תביעה, של במשמעות אינן – הרביים כל

מ  'תביעה',שמשתמע המלה של היבש המלים פירוש
בפועל. בעבודה סיוע היא הרביים של תביעה אלא

:‰Ï‡˘? הלב ועם בתוך עבודה פירוש מה
:‰·Â˘˙,'ה'בפועל חסר הלב  התפעלות כשישנה

אלא, הלב . התפעלות כבר אין ה'בפועל' ישנו וכאשר
הלב  בפנימיות ואילו הלב , בחיצוניות אמור זה שכל

וה'בפועל'. ההתפעלות יחד להיות יכולים
חיברו,7דובר ˆ·. שרבי ניגון היינו: מכוון' ש'ניגון

שבאותו  פרטית, בבחירה אם בו, בחר שרבי ניגון או
ואם  ובמועד, בשבת או בחול, הרבי התפלל ניגון

הניגון. את לנגן מורה או מנגן שהרבי כללית, בבחירה
את  ללמוד צריכים מכוון', 'ניגון להבין כדי
התוכן  את מבינים אז רבי, אותו של החסידות
וקיימת  בניגון ננעלים ואז הניגון, של הפנימי והנושא
את  לפעול יכולות הניגון שאותיות לקוות, רשות
הנסתר  והתגלות הלא־טוב דחיית של הפעולות
כשלא  לפעול. צריכות הנגינה שאותיות הנעלם,
של  לפעולתן התקווה גם חסרה חסידות, לומדים
של  וניגון התעוררות של ניגון רק – הנגינה אותיות
כל  ועל תמיד פועלים אכן והם בכוחם יש תשובה

אחד.
ארבע ˆ‚. בן הניגון על לנו יש ניגון, על פירוש

הזקן  אדמו"ר של תורה,8בבות הוא עצמו שהפירוש ,
החסידית  ההתוועדות חסידית. התוועדות כמו לא
המוחין  ופתיחת לעבודה הלב  התעוררות פועלת
הוא  הבבות ארבע בן הניגון על הביאור ואילו לתורה,

תורה. עצמו
הרבי ˆ„. של המקהלה] [ניגון הקאפעליע ניגון

לארבע  המתאימות – בבות ארבע בן הוא האמצעי
שצריכה  האלקית הנפש של העבודה בסדר הדרגות
שבה, הרע את לדחות הבהמית: הנפש את לברר

הבהמית. שבנפש הטוב את ולנצל
מהות  א) הן: העבודה בסדר הדרגות ארבע
שמתמסרים  ונתינה, במסירה הכניסה העבודה,

הבירור. עושר לעבודת את בפנימיות להרגיש ב)
אלקות, של והטוב־טעם האלקית ההשגה של השכל
מנגדים  הבהמית הנפש של החומריות שעניני ואיך
והקפת  חומריות של בלא־טוב ההתעמקות ג) לכך.
בחזקת  הדרכים ש"כל ההרגשה ד) הבהמית. הנפש
הנפש  בבירור ה' עובד על הנופל הפחד סכנה",

מלמעלה. הסיוע על והסתמכותו הבהמית
של  הקאפעליע ניגון את במתינות כשינגנו כעת,
הניגון  בבות ארבע איך ונרגיש נחוש האמצעי, הרבי
הבירור  עבודת בסדר הדרגות ארבע את מביעות

הבהמית. הנפש את מבררת האלקית שהנפש
העבודה, מבוא היא הניגון של הראשונה הבבא
ענין  גם אלא באריכות ענין רק לא לענין. הכניסה
עשר  חמשה שורות, וחמש ארבע בן הוא שבכתב
צריכה  אך במחשבה, רגעים חמשה בדיבור, רגעים
על  הענין את להקיף לענין, והנתינה המסירה להיות
נוגע  כשזה גשמי, שבענין כשם וסניפיו. סעיפיו כל
שעות  שבע־עשרה של ענין הוא אם הבדל אין לאדם,
כך  לו. נוגע הדבר רגעים. שבעה־עשר של ענין או
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לפני  שלומדים לענין ההתקשרות להיות צריכה
התפילה.

הפנימית  ההרגשה היא הניגון של השניה הבבא
הנפש  את לגרש בכך די ואין טוב, הוא שאלקות
שעת  צלותא ש"שעת לעבודה, זקוקים הבהמית,

חיה 9קרבא" היא הבהמית שהנפש לדעת צריכים .
והיא  הבהמית", "נפש נקראת שהיא כפי בהמה, רעה,
העבודה  להיות צריכה חלקים. קירות על מטפסת
כוחות  של הטוב את ולקנות הלא־טוב את לגרש
וכדומה, העקשנות התוקף, כמו הבהמית, הנפש

שבלב . ובעבודה ומצוות בתורה זאת ולנצל
הנפש  הקפת היא הניגון של השלישית הבבא

"להתקיף" לכך קורא צדק" ה"צמח כפי 10הבהמית. ,
המגיד  הרב  של [בנו מ"המלאך" הזקן רבנו שקיבל
השנים, שבע ממלחמת בעבודה דרך ממזריטש]

צדדים. משלושה השונא את שהקיפו היה והנצחון
כנגד  החג"ת בכל שמשתמשים הוא ב'עבודה' הענין
שכן  בהתפעלות, היא ההקפה אחת. פרטית מדה
הנפש  התפעלות. הוא הבהמית הנפש של ענינו
ולכן  האופנים, משמרי היא בשרשה הבהמית

הבהמית. הנפש על משפיעה ההתפעלות
קויתי  ה"לישועתך היא הניגון של הרביעית הבבא

עם 11ה'" מתעסקת האלקית שהנפש מההתעסקות ,
הנפש  עם בפנים פנים במגע  ובאה הבהמית, הנפש

לה  המברר של בהתלבשות ובמיוחד תלבש הבהמית,
על  להשפיע עלול שזה הרי המתברר, בלבושי
בה', הבטחון כוח את לעורר צריכים ולכן המברר,
בשמחה  הניגון, של הרביעית הבבא מביעה זה דבר

חזקה. חסידית

b"yz'd gqt ly oexg` mei zcerq
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יח.11) מט, בראשית
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איתן  ועוד. עוד לתורה צמא היה אך טובות, ובמידות בתורה עטור מולדתו לעיר חזר ברוך
ביראה. עליונה לדרגה ולהגיע מידותיו את וללטש לזכך בדעתו גם היה

היתה  בוויטעבסק בישיבה הגדולים. הגאונים מפי יותר ללמוד עליו ברוך, ידע לתורה, אשר
ברם, ברוך. של גיסו יצחק, יוסף ורבי פלטיאל רבי הישיבה, ראשי מפי הרבה ללמוד האפשרות
הגדולים  הלמדנים אצל דוקא לאו ללמוד יש - ברוך ידע - טובות ומדות טובים למעשים באשר

ביותר. פשוטים המוניים, יהודים אצל כיֿאם הדעה, וגדולי

למד  ורבות פשוטים, יהודים של נשמתם לחקר להגיע לברוך הרבה הזדמן נדודיו בדרכי
ביותר  הנעלית לדרגה להגיע פשוט מלאכה בעל מסוגל  כיצד חיה דוגמא בשבילו היוו הם מהם.

בצדקות.

להיווכח  כדי ועיירות ערים פני על לנדודיו להזדקק ברוך צריך היה  לא דבר, של לאמיתו
יהודי, עליו שעשה הכביר הרושם  בזיכרונו חקוק היה עדיין  הללו. היהודיות הנשמות בטוהר
הרחק  לא העיר, בקצה וגרו הוריו חיו עדיין כאשר זה היה ילדותו. בשחר עוד גופה, בוויטעבסק

דווינה. הנהר מן

העיר, אנשי ואף השכונה, אנשי אשר הדייג, אברהם דר בתים, שלשה מרחק לביתם, בשכנות
עבה  היתה התחתונה ששפתו משום לו הודבק זה כינוי שפה". "אברהמ'ל בשם אותו מכנים היו
הנהר  מן דגים מלדייג היתה פרנסתו המיוחדת. באדמימותה ניכרת והיתה העליונה, מן ובולטת

ומכירתם.
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הבין  מאמציו, כל ולאחר מלהתפלל, יותר ידע לא הוא מאד. פשוט יהודי היה אברהמ'ל
היה  וערב בוקר גדול. יראֿשמים שהיה אלא הרגילות, התפילות של המלות פירוש את בקושי
ומקשיב  הכנסת בבית נשאר היה מכן לאחר גדולה. בכוונה ומתפלל הכנסת לבית ומעריב משכים
בכוונה  תהלים פרקי כמה ואומר הפינות לאחת מתכנס שהיה או ומדרש, עיןֿיעקב לשיעורי

גדולה.

המלמדים  לטובי אותם למסור כדי רב כסף הוציא שאברהם משום למדנים, היו כבר בניו
נכ  את גידל אברהמ'ל נכדים. לו והשאירו בחייו פניו על מתו בניו לישיבה. יותר דיו ומאוחר

תורה. בני שיגדלו מאד והתאמץ טובים, למלמדים אותם גם ומסר

אדם  שבין בדברים גם כיֿאם למקום, אדם שבין בדברים רק לא זהיר היה הדייג אברהם
לאפשרותו. מעבר הרבה צדקה נתן הוא לחברו.

ליד  הקיץ בשבתות מופיע שהיה הדייג אברהם של התמונה חקוקה היתה ברוך של בזיכרונו
מתאספות  היו השכונה נשי וראינה". ה"צאינה את בקול הקוראת לאימו ומקשיב ביתם חלון
של  השני העבר מן עומד היה המאזין, היחיד הגבר היה ואברהמ'ל, לדברים, ומקשיבות בבית
 ֿ שה"טייטש כך מבפנים, הנשים של על עדיפות היו לא ידיעותיו רוח. מקורת ומתמוגג החלון

ידע. לו מוסיף ואפילו לו מתאים היה חומש"

להשתתף  שעליו על בחיוך, לעתים מלּווה זלזול, של ברגש אברהם על שהסתכלו אנשים ְֶהיו
בוש  שאינו זה, יהודי כלפי רחמים של רגש חש בילדותו ברוך אך הנשים. של החומש בשיעור

תורה. לדברי העזה להיטותו על כלפיו הערכה רגש חש גם ברוך אשה. מפי תורה ללמוד

מה  את בשוק. לקונים סחורתו את בעצמו ומוכר הנהר, מן הדגים את דג היה אברהמ'ל
עניים. אנשים שהם בידעו בחציֿמחיר, השכנים בין ומוכר הביתה לוקח היה בשוק לו שנותר

בחינם. דגים נותן היה ביותר לעניים

לאחר  השוק, מן חזרה שהביא הדגים מכירת את ביתו בני ביד השאיר ואברהם אירע
כל  ללא ביותר לעניים ונתינה בזול הדגים מכירת שהיא דרכו, עלֿפי התנהגותם את שהבטיח
גם  היה יום אותו של הקונים בין מיותרות. פרוטות כמה אחד מקונה אז נלקחו בטעות תמורה.

הכירו. לא ואיש לשכונה שנקלע החוץ מן איכר

להחזיר  כדי הכל לעשות והחליט כך, על מאד הצטער המקרה לו ונודע אברהם בא כאשר
בטעות. ממנו שנלקח מה  את אדם לאותו

השכנים  מן אחד זה היה אם זכרו לא הבית בני הזה. האדם היה מי ידע לא שאיש אלא
שקנה. הדגים עם ונעלם דגים לקנות שבא גוי אותו זה שהיה או היהודים,

כדי  הדגים, בעל שילם כמה לשאול לבית מבית להלך השכונה פני על אברהמ'ל יצא מיד
אלא  זה היה  שלא להסיק היה שהכרח כך דבר, העלו לא  המאמצים ש"רומה". זה היה מי לברר

מּוּכר. בלתי גוי ָאותו

לא  כשאיש המיותרות, הפרוטות את לו להחזיר מנת על גוי, אותו את מוצאים היכן ברם,
למצוא  ממאמציו חדל ולא שקט, ולא נח לא אברהמ'ל הלך? ולאן בא מנין  ידע לא  ואיש הכירו 

בכך. הצליח לא אבל הגוי, את

אברהמ' אפוא, בשכונה,בא, התלמידֿחכם שהיה ברוך, של אביו זלמן, שניאור רבי אל ל
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היה  ממנו!" ליהנות לי ואסור בידי הוא גזילה הכסף הרי לעשות, מה לי נא "עוצה והתחנן:
"בל  משום הוא, יודע אסור, - ולאבדו הכסף את להשליך שהרי מאד, גדול שצערו בו ניכר

תשחית".

על  שכן אברהמ'ל, בעיני חן מצאה לא לצדקה הכסף את לתת זלמן שניאור רבי של עצתו
והתלבטותו. במבוכתו אברהמ'ל נשאר כך במצוה. הגוי של שותפו יהיה  כך ידי

שאביו  זכר היטב אך המיותרות, בפרוטות דבר, של בסופו אברהם, עשה מה זכר לא ברוך
את  גם זכר ברוך ותמים. פשוט דייג אותו כלפי רבה הערכה ומגלה זה במעשה תמיד מדבר היה
לעלים  נמשלו הארץ שעמי א) צ"ב, (חולין ז"ל חכמינו מאמר את בהזכירו זה, בעניין אביו דברי
המסגל  התלמידֿחכם אשרי מסיים: והיה תלמידיֿהחכמים. שהם הפירות, על המגנים ְִִַשבגפן

הפשוטים. היהודים של וטובֿהלב התמימות את לעצמו

הערכה. כאות אברהם", "ר' בשם הדייג את מכנה זלמן שניאור רבי היה יום מאותו

לשאוף  עליו ושאם פשוטים, מיהודים ללמוד מה הרבה לו שיש מילדותו כבר ידע ברוך
היהודים  לעבר להתבונן גם עליו שני מצד הרי התורה, ים לעמקי ויותר יותר לחדור תמיד

לבב. וטוב טובים מעשים מהם לקבל כדי הפשוטים

כמה  כל אשר הארץ, עלֿפני לנדוד בשעתו, וויטעבסק את בעזבו מחשבתו, היתה ואכן
האיתנה  החלטתו נבעה השאר, בין מכאן, פשוטים. יהודים עם תמיד יתרועע - בתורה שיגדל

כפיו. מיגיע רק לחמו את תמיד להשתכר

לא  הוא מעצמו, רצון שבע מלהיות רחוק הוא עדיין בוויטעבסק, שוב ברוך נמצא עתה
להמשיך  שאף הוא לעצמו. שסיגל הטובות במידות ולא נדודיו בימי לו שרכש בתורה לא הסתפק
היתה  חייו דרך הוא. בכוחותיו זאת לעשות יכול היה שהפעם אלא ההישגים. בסולם ולעלות

ממנה. לנטות להניעו מצליח היה לא ואיש לפניו, ברורה

ברם, המלאכה. ועולם התורה עולם שונים: עולמות בשני לכאורה, התמקדו, ברוך של חייו
יחד. אותם כרכה אחת ורוח אחד, עולם זה היה ברוך לגבי

התנאים  חיים כמו עמדו לפניו חי. בו העולם בשבילו התורה היתה ולמד, ברוך ישב כאשר
בשרֿודם. בגופות ידו על היו כאילו והתדיין והתפלפל התווכח ׁשאּתם  ִֶָוהאמוראים,

במלאכה, שקוע היה - הימנה להתפרנס כדי קשה במלאכה לעסוק מנת על לשוק, כשיצא
משתכר  הוא שבכך ידיעה מתוך שלם בלב הנעשה חביב כעיסוק אלא יד כלאחר של באופן לא

ובכשרות. ביושר פרוטה כל

בין  הגשמיים, חייו ובין הרוחניים חייו בין מושלמת הרמוניה אפוא, נוצרה, ברוך בקרב
בשבילו  היה הכל הארץ. לבין השמים בין הנשמה, לבין הגוף בין החומר, עולם ובין הנפש עולם

וטהרה. קדושה חדור - שלם אחד דבר

כלל  ברוך - נשמתו? לעומק לחדור המסוגל מישהו בכלל היה האם לרוחו? מי הבין האם
אחד  אדם רק היה אז עד לב. תשומת כל לו יעניק שמישהו רצה ולא בהכרה, מעוניין היה לא
עתה  ברם, מליאזנא. הגנן אברהם, רבי זה היה - נפשו בפנימיות להסתכל לרגע שהצליח ויחיד

טובים. במעשים והן בתורה הן רבות למד שממנו אברהם, ומרבי מליאזנא רחוק הוא
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לוויטעבסק. לשובו הראשונים בימים כך על חשב שברוך לומר קשה שוב? דרכיהם הייפגשו
אך  אברהם, רבי של רבו אצל תורה ללמוד כדי לבישנקוביץ, להגיע בדעתו היה מתחילה אמנם
ודרכו  ברוך של דרכו אפוא, צריכות, היו בוויטעבסק. להישאר איתנה החלטתו היתה כבר עתה

לגמרי. נפרדות להיות אברהם ר' של

אברהם  ר' על אז חשב לא ברוך אם אחרת. הדברים את הועידה העליונה שההשגחה אלא
ברוך. את אברהם ר' שכח לא -
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ycew zexb`

תרפ"א  סיון י"ז ב"ה,

חיים  מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד כבוד

שי' שמרי'

וברכה  שלום

רוב  לקבל הטוב האל ויעזרהו צלחה, בואו יהי' ברוך

במיכלא  ויכלכלם וינהלם ברו"ג מצאצאיו נחת

סתימא  עילאה אתר מההוא רויחא מזונא דמהימנותא

להדריך  האדם כל וזה נש. דבר רישא על ושריא דכולא

בתעודת  ולהבינם והמצוה התורה בדרכי ביתו אנשי

בו  בחר שמאז ישראל, בית הגוים ככל לא אשר החיים,

לא  ובינתו עזב לא חכמתו סגולה, לעם להיות האלקים

מכל  אחור לסוג מבלי הוא ערף קשה ועם הסתתרה,

שי' ולחתנו לו יעזרהו והשי"ת האלקים. בעבודת מעצור

בריוח. טובה בפרנסה

ויקבעו  עפשטיין שי' יצחק לר' בשמי שלום נא יאמר

גם  הלבבות לקרב ישתדל ובד"כ יחדיו, ללמוד זמנים

וירבה  ומועד שבת בשמירת ולהדריכם לחנכם מהפשוטי'

הזה  הכוכב מה לכוכבים נמשלו ישראל כי בזה, להשתדל

וריבוי  תמיד, מתנוצץ אבל מתפשט אור איננו כי אם

עם  כן וכלה, הולך החושך אופן ובכל מאירים, כוכבים

בני  שלשה שנים ונמצאו אחד, במקום בהקבצם הקודש

האפשרי  בכל לקרבם אחיהם שאר על ושוקדים תורה,

ותמיכת  המצוות, ואהבת התורה חיבת על לעוררם

גם  הנה וביהדות, בכשרות העיר צרכי עניני וגם לומדים,

באהבה  ילכו בדרכם תורה, ולומדי' יודעי' שאינם

טובם  וירבה ברו"ג, במושבותם יהי' ואור ובמישרים,

ונצחי. בזמני ואשרם

מו"ר. בן הדו"ש
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אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

שמחתי להוודע על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' ידידי מוהר"ר חיים מרדכי אייזיק שי' 

חדקוב, אשר ענינו נסתדר בכי טוב. כן יתן השי"ת אשר גם להבא יהיו הענינים מסודרים הן בגשמיות 

אפשר  אי  אשר  וכמובן  הישראלי.  איש  ולנשמת  הישראלי  איש  לגוף  המתאים  באופן  ברוחניות  והן 

נכון, שהנפש הבהמית  יותר  או  לקול הנשמה,  יישמע  זה שהגוף  ידי  על  כי אם  ביניהם  שיהי' שלום 

תשמע לקול הנפש האלקית.

והדרך לזה הוא כמרז"ל כל העוסק בתורה לשמה עושה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של 

מטה, שפירוש פמליא של מטה הוא הנפש האלקית - והגוף ונפש הבהמית )ראה לקו"ת פ' מטות ד"ה 

החלצו(, ובטח שומר השיעורים שדברנו אודותם.

מוסג"פ קבלה על הסכום ששלח על דעתי, ומסרתי ללשכת חשאין, קופת הצדקה שממנה ניתן 

עזר בחשאין ובלי פירסום, וידוע אשר מתן בסתר היא אחת המעלות הכי נעלות בצדקה.

בברכת הצלחה בגו"ר.
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êúåìòäá úùøô
çà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

åéìà zøîàå ïøäà-ìàéðù ,ïåùàøúøpä-úà Eúìräa ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

âäìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà äåäé äeö øLàk äéúøðãäæå ¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧

-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©
äåäé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

äNr ïk äLî-úà:äøðnä-úàô(éåì)äøaãéå ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà äåäéåéða CBzî íiåìä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´
:íúà zøäèå ìàøNéæíøäèì íäì äNrú-äëå ¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈

-ìk-ìr ørú eøéáräå úàhç éî íäéìr äfä©¥¬£¥¤−¥´©¨®§¤«¡¦³©̧©Æ©¨
íäéãâá eñaëå íøNa:eøähäåçøt eç÷ìå §¨½̈§¦§¬¦§¥¤−§¦¤¨«§¨«§Æ©´

éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬
:úàhçì çwz ø÷a-ïáèíiåìä-úà záø÷äå ¤¨−̈¦©¬§©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½

éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬
:ìàøNé(ìàøùé)éäåäé éðôì íiåìä-úà záø÷äå ¦§¨¥«§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®

ëîñå:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðá e §¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«
àééðäåäåäé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:äåäé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì äåäéìâéíiåìä-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½

äôeðz íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈
:äåäéìãééða CBzî íiåìä-úà zìcáäå ©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´

:íiåìä éì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr a zegiy ihewl)

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,

éðùåèìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤

:äôeðz íúà zôðäå íúà zøäèå ãrBîæèék ¥®§¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á
úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàæéíãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa äîäaáe©§¥®̈§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

:éì íúà ézLc÷äçéúçz íiåìä-úà çwàå ¦§©¬§¦Ÿ−̈¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©
:ìàøNé éðáa øBëa-ìkèéíiåìä-úà äðzàå ¨§−¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì | íéðúð§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâaëäLî Nriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©¤¯
-øLà ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ£¤

íiåìì äLî-úà äåäé äeöéða íäì eNr-ïk ¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬
:ìàøNéàëíäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiå ¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½

ðiåøtëéå äåäé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯
:íøäèì ïøäà íäéìráëíiåìä eàa ïë-éøçàå £¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À

ïøäà éðôì ãrBî ìäàa íúãár-úà ãárì©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½¦§¥¬©«£−Ÿ
-ìr äLî-úà äåäé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©

:íäì eNr ïk íiåìäñâë-ìà äåäé øaãéå ©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

úãára àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−
:ãrBî ìäàäëàávî áeLé äðL íéMîç ïaîe ¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´

:ãBr ãáré àìå äãáräåëåéçà-úà úøLå ¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«§¥¥̧¤¤¹̈
ì ãrBî ìäàaãáré àì äãárå úøîLî øîL §³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ

:íúøîLîa íiåìì äNrz äëkô ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈
אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם

ּגּופֹו ּכיֿאם לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידיֿזה. ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש

éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
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Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤
:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©

:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯
ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨

:Búà eNrz åéètLîãéða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬
:çñtä úNrì ìàøNéäçñtä-úà eNriå ¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©

íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦
øaãîaïk äLî-úà äåäé äeö øLà ìëk éðéñ §¦§©´¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNråeéä øLà íéLðà éäéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³
çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©
íBia ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬

:àeääæeðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiå ©«Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§
áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì íéàîè§¥¦−§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹
:ìàøNé éða CBúa Bãrîa äåäé ïaø÷-úà¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

çäeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
:íëì äåäéôè:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå §Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éäéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

:äåäéì çñô äNrå íëéúøãìàééðMä Lãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìráéepnî eøéàLé-àì ©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ
çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©

:Búà eNréâéCøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå ©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤
Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå äéä-àì«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤

k äénrî àåääáéø÷ä àì äåäé ïaø÷ | é ©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ
:àeää Léàä àOé Bàèç Bãrîaãéøeâé-éëå §´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«§¦«¨¸

çñtä úwçk äåäéì çñô äNrå øb íëzà¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−

:õøàä çøæàìeñ §¤§©¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ

éòéáøåèïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ
-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©

:ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnäæèãéîú äéäé ïk ©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½
:äìéì Là-äàøîe epqëé ïðräæéúBìrä éôìe ¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³

ìrî ïðräìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®
éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLé øLà íB÷îáe¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNéçéét-ìrå ìàøNé éða eòñé äåäé ét-ìr ¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬
ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLà éîé-ìk eðçé äåäé§Ÿ̈−©«£®¨§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈

:eðçéèééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C ©«£«§©«£¦¯¤«¨¨²©©¦§−̈¨¦´©¦®
àìå äåäé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ

:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈
äåäé ét-ìrå eðçé äåäé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

:eòqéàëø÷a-ãr áørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤
ðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðåäìr §©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬

:eòñðå ïðräáëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà ¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìreðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNé-éðáâëét-ìr §¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦®̈§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³
úøîLî-úà eòqé äåäé ét-ìrå eðçé äåäé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦®̈¤¦§¤³¤

:äLî-ãéa äåäé ét-ìr eøîL äåäéô §Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
éà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì äNr ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À

eéäå íúà äNrz äL÷î óñk úøöBöç ézL§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³
:úBðçnä-úà òqîìe äãrä àø÷îì Eì§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

âéìà eãrBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãrä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¬Ÿ¤¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ

:ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpääízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−
úBðçnä eòñðå äreøzíéðçä:äîã÷ §¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

åíéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîézæìéä÷äáe ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«§©§¦−

:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úàçïøäà éðáe ¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³©«£ŸÆ
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úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
ízrLBðå íëéäìà äåäé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−

:íëéáéàîéíëéãrBîáe íëúçîN íBéáe ¥«Ÿ§¥¤«§¸¦§©§¤´§«£¥¤»
ìr úøööça ízr÷úe íëLãç éLàøáe§¨¥´¨§¥¤¼§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µ
ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL éçáæ ìrå íëéúìòŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ

:íëéäìà äåäé éðà íëéäìà éðôìô ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מּתֹו ְְְִִִַָָלהיֹות

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´
:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯

ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîaâéäåäé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ®̈©¦¬§Ÿ̈−

:äLî-ãéaãéäãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå §©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²
-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøä¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤

:áãðénråèìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìrå ©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨®̈§©§¥−
:øreö-ïaæèáàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìrå ¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈
:ïìç-ïaæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäåéðáe ïBLøâ ¤¥«Ÿ§©−©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´

:ïkLnä éàNð éøøîçéïáeàø äðçî ìâc òñðå §¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−
:øeàéãL-ïa øeöéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−¤§¥«

èé-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeöë-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìrå ¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤
:ìàeòcàëLc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå §¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®

-úà eîé÷äå:íàa-ãr ïkLnäáëìâc òñðå §¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À¤²¤
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëéða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîãëähî àáö-ìrå §©¤®©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−
:éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðaäëäðçî ìâc òñðå §¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´

óqàî ïã-éðá-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì §¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©

:écLénr-ïa øæréçà Bàáöåëéða ähî àáö-ìrå §¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàæëéða ähî àáö-ìrå ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«

:eòqiå íúàáöì ìàøNéñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ®̈©¦¨«©´Ÿ¤¤À
| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà äåäé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
áBè-øac äåäé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£´Ÿ

zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ®̈¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈
:íéðérìáìáBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦®̈§¨¨´©´

:Cì eðáèäå eðnr äåäé áéèéé øLà àeää©À£¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«
âììL Cøc äåäé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸

ìL Cøc íäéðôì rñð äåäé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½
:äçeðî íäì øeúìãìíîBé íäéìr äåäé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−¨®

:äðçnä-ïî írñðañ §¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול, לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

(ועלֿידיֿזה  ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם

éùùgäì| äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå äåäééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

åìéôìà úBááø äåäé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégôàéàòø íéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−

ía-ørázå Btà øçiå äåäé òîLiå äåäé éðæàa§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå äåäé Làáírä ÷röiå ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«©¦§©¬¨−̈

ò÷Lzå äåäé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−
:Làäâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥®̈

:äåäé Là íá äørá-ékãøLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´
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éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a§¦§½¦§©−©«£®̈©¨ª´©¦§À©µ§¥´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNéä-úà eðøëæ ¦§¨¥½©Ÿ́§½¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤

íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

íéîeMä-úàå:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå §¤©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
:eðéðér ïnä-ìà ézìaæàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®

:çìãaä ïérk Bðéråçeðçèå eè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹§¨«£´
eNrå øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá̈«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½§¨¬

ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà:ïîMä ãL Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬©¨«¤
è:åéìr ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«
éLéà åéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−

äLî éðéráe ãàî äåäé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−
:òøàéúòøä äîì äåäé-ìà äLî øîàiå ¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáééúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk úà¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
÷ðiä-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìrâééì ïéàî ©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ
øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNä½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ

:äìëàðå øNá eðl-äðzãéécáì éëðà ìëeà-àì §¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½
:épnî ãáë ék äfä írä-ìk-úà úàNì̈¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦

åèâøä àð éðâøä él äNò-zà | äëk-íàå§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ
éðéra ïç éúàöî-íà:éúrøa äàøà-ìàå Eô ¦¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

æèà íéráL él-äôñà äLî-ìà äåäé øîàiåLé ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
írä éð÷æ íä-ék zrãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈
eávéúäå ãrBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå åéøèLå§«Ÿ§®̈§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬

:Cnr íLæéézìöàå íL Enr ézøaãå ézãøéå −̈¦¨«§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À
éìr øLà çeøä-ïîeàNðå íäéìr ézîNå E ¦¨²©£¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³

:Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîa Ezà¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
çéízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´

eðìëàé éî øîàì äåäé éðæàa íúéëa ék øNä¨¼¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ
øNa íëì äåäé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék øNä½̈¦¬−̈§¦§®̈¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈

:ízìëàåèéíéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì ©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦
àìå íéîé äøNr àìå íéîé äMîç | àìå§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ

:íBé íéøNrëàöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr ¤§¦¬«©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ
-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå íëtàî¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤
änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a øLà äåäé§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨

:íéøönî eðàöé äfàëúBàî-LL äLî øîàiå ¤−¨¨¬¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬
zøîà äzàå Baø÷a éëðà øLà írä éìâø óìà¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨

:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzà øNaáëïàöä ¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«£¯Ÿ
éâc-ìk-úà íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬

:íäì àöîe íäì óñàé íiäôâëäåäé øîàiå ©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äàøú äzr øö÷z äåäé ãéä äLî-ìàEø÷éä ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬

:àì-íà éøáããëírä-ìà øaãéå äLî àöiå §¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå äåäé éøác úà¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| äåäé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøäåë-éðL eøàMiå ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´§¥«
éðMä íLå ãcìà | ãçàä íL äðçna | íéLðà£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á©¥¦̧
àìå íéáúka änäå çeøä íäìr çðzå ããéî¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ

:äðçna eàaðúiå äìäàä eàöéæëørpä õøiå ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«©¨´¨©©½©
íéàaðúî ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈¦§©§¦−

:äðçnaçëäLî úøLî ïeð-ïa rLBäé ïriå ©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²
:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaîèëBì øîàiå ¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ

äåäé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ
:íäéìr Bçeø-úà äåäé ïzé-ék íéàéáð§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".
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éòéáùìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬
:ìàøNéàìçeøåíéåìN æâiå äåäé úàî | òñð ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»

Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤
éðt-ìr íéúnàëe äðçnä úBáéáñ äk íBéÆ½Ÿ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬

:õøàäáì-ìëå àeää íBiä-ìk írä í÷iå ¨¨«¤©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨
eôñàiå úøçnä íBé | ìëå äìélä-úàáéúë ©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤

åìùäéø÷íéøîç äøNr óñà èérînä åéìOä©§½̈©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®
:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiåâìøNaä ©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈

äøç äåäé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå írá:ãàî äaø äkî íra äåäé Cãìàø÷iå ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²

íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä írä-úà eøá÷äìäåàzä úBøáwî ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯©©«£¨²

:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñðô ¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«
áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä̈«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−
:ç÷ìáàìä äåäé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ

:äåäé òîLiå øaã eða-íbâäLî Léàäåáéúë ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−
åðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬

:äîãàäñãäLî-ìà íàút äåäé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³
ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤

ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra äåäé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈
eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−

íäéðL:åäéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨®̈¦¦«§¤Æ
íBìça òcåúà åéìà äàøna äåäé íëàéáð§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−

:Ba-øaãàæïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïë-àì £©¤«Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬
:àeäçúãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät «¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ

àì recîe èéaé äåäé úðîúeøaãì íúàøé §ª©¬§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−
:äLîá écáraè:Cìiå ía äåäé óà-øçiå §©§¦¬§¤«©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«

éúrøöî íéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©
:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk©¨®¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìr̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

áéBnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½

:BøNá éöç ìëàiåâé-ìà äLî ÷röiåäåäé ©¥«¨¥−£¦¬§¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−
:dì àð àôø àð ìà øîàìôãéäåäé øîàiå ¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−
äðçnì õeçî íéîé úráL øâqz íéîé úráL¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàååèäðçnì õeçî íéøî øâqzå §©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−
:íéøî óñàä-ãr òñð àì íräå íéîé úráL¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

æèøaãîa eðçiå úBøöçî írä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàtôôô ¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
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ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש
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ãBák úà úBaøäì åéðéò ä"á÷ä ïúð ék ,äòáL ét ãçà ìò áéçøäì BôBñ§©§¦©¤¨¦¦§¨¦¨©¥¨§©§¤§

.Bðéðáa úéaä,dçzt çzôî éððäøôî ,øîBìk ,äéøeM÷ úà øézî ©©¦§¦§¨¦§¦§©¥©¦ª¨©¦¤¦¤¨§©¥¥

.äëàìnä úà ìháì äðèN eáúk øLà íéBbä úöò,ézLîe.éúBøéñäå £©©¦£¤¨§¦§¨§©¥¤©§¨¨©§¦©£¦¦

,ïåò úà.íLðòå úBðåòä úàíBéa ¤£Ÿ¤¨£Ÿ§¨§¨§
,ãçàæà ,ìëéää ãqéiL íBia ¤¨©¤§ª©©¥¨¨

.çèáì eðkLz(éïôb úçz ìà ¦§§¨¤©¤©©¤¤
,'åâåúçz Léà ,çèáì eáLz øîBìk§©¥§¨¤©¦©©

Bðôb.Búðàúe(áìò dlâå ©§§¥¨§ª¨©
,dLàøäéä dLàø ìò ìònîïéòî Ÿ¨¦©©©Ÿ¨¨¨©§¨

äéä dáe .ìâò ìBãb ìôñ äàøîk§©§¥¥¤¨¨Ÿ¨¨¨

.ïîMä,äéìò äéúBøð äòáLå ©¤¤§¦§¨¥¤¨¨¤¨
,äéúBøð äòáL eéä äøBðnä éð÷ ìò©§¥©§¨¨¦§¨¥¤¨

ïîMäå úBìéútä íäaL íéìkä íä¥©¥¦¤¨¤©§¦§©¤¤

.øéàäì,úB÷öeî äòáLå äòáL §¨¦¦§¨§¦§¨¨
úBøBpö äòáL íéàa eéä øðå øð ìëì§¨¥§¥¨¨¦¦§¨¦

ïúBà Cøc älbä ïî áæ ïîMäL íépè÷§©¦¤©¤¤¨¦©ª¨¤¤¨

.øðå øð ìëì úB÷öeî(âíéðLe ¨§¨¥¨¥§©¦
,äéìò íéúéæéðL eéä äøBðnä ìöà ¥¦¨¤¨¥¤©§¨¨§¥

.íäa íéìãb íéúéfäL úBðìéà¦¨¤©¥¦§¥¦¨¤

(ã,éðãà älà äîäf äî ¨¥¤£Ÿ¦©¤

ïîMäå ,íäéìàî íé÷ñîð íéúéfäL¤©¥¦¦§¨¦¥£¥¤§©¤¤

.åéìàî úBøpä ìà àa(åøác äæ ¨¤©¥¥¥¨¤§©
,øîàì ìáaøæ ìà 'äEì ïîéñ äæ ¤§ª¨¤¥Ÿ¤¦¨§

òøfî àaL çéLnä Cìî ìò çéèáäì§©§¦©©¤¤©¨¦©¤¨¦¤©

.ìáaøæ,çëá àìå ìéçá àì §ª¨¤Ÿ§©¦§Ÿ§Ÿ©
àì úBnàä ìò BzìLîî ,øîBìk§©¤§©§©¨ªŸ

àìå íéaø íéìiç úBàáö éãé ìò äéäz¦§¤©§¥¦§©¨¦©¦§Ÿ

.äîçìîa íLaëé BòBøæ çëaíà ék §Ÿ©§¦§§¥§¦§¨¨¦¦
,éçeøaéìaî úBnàa ìLîé àeä §¦¦§Ÿ¨ª¦§¦

î çøèøîBìk ,éçeøa ÷øå ,äîçì Ÿ©¦§¨¨§©§¦§©

úBéäì úBnàä áìa ïzà øLà éðBöøa¦§¦£¤¤¥§¥¨ª¦§

.BzòîLîì íéøñå Bì íéòðëð(æéî ¦§¨¦§¨¦§¦§©§¦
,ìBãbä øä äzàâBb Cìî äzà ©¨©©¨©¨¤¤

päLãîòì ìBãb øäk Eîöò áLBç E ¤¦§¥©§§§©¨©£Ÿ

Lé çk äî ,çéLnä Cìnä ìL Bkøãa§©§¤©¤¤©¨¦©©Ÿ©¥

.Ea,øLéîì ìáaøæ éðôììeîì §¦§¥§ª¨¤§¦Ÿ§

øBLéî õøàk äéäz çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©¦§¤§¤¤¦

íeL úBNòì ìëez àìå ,úel÷a øáòì©£Ÿ§©§Ÿ©©£

.áekòïáàä úà àéöBäå ¦§¦¤¨¤¤
,äLàøäãBñéa dçépäì äáeLçäå äáBhä ïáàä úà àéöBé çéLnä Cìnä ¨Ÿ¨©¤¤©¨¦©¦¤¨¤¤©¨§©£¨§©¦¨¦

.Lc÷nä úéa ïéða,dì ïç ïç úBàLzílkL ,úBàeLz ìB÷ òîMé æà ¦§©¥©¦§¨§ª¥¥¨¨¦¨©§¤ª¨

mixn zxhr
íéðéò äòáL úçà ïáà-ìòììò àeä-Ceøa íB÷nä úàî úBaø úBøéîL ©¤¬¤©©−¦§¨´¥®̈¦¦§¦©¥¥©¨¨©

àeää ïéðaädçzt çzôî éððä,ïúBtéì íéðáàä ìò úBøeö ÷B÷çé Bîöòa 'ä ©¦§¨©¦«§¦¯§©¥´©¦ªÀ̈§©§©£©¨£¨¦§©¨

.äëàìnä ìò øæòå çk ïzé àeä øîBìkézLîe úBàáö ýåýé íàðéúBøéñäå §©¦¥Ÿ©§¥¤©©§¨¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½©§¦²©£¦¦

ãçà íBéa àéää-õøàä ïåò-úàíéîãBwä úBðBåòå ãBò eàèçé àì æà ék ¤£¬Ÿ¨¨«¤©¦−§¬¤¨«¦¨Ÿ¤¤§©£©§¦

æàå ,çìñààeää íBia é :ãñeiL ¤§©§¨©´©À¤©

ìëéääúBàáö ýåýé íàðæà ©¥¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½¨

çèáì eðkLzeäòøì Léà eàø÷z ¦§§¨¤©¦§§−¦´§¥¥®
äðàz úçz-ìàå ïôb úçz-ìà¤©¬©¤−¤§¤©¬©§¥¨«

ìáBøî déøtî ìBëàìå dlöa úáL ¨¤¤§¦¨§¤¡¦¦§¨¥

æà äéäiL äáBhäà :ïéáä àì àéápä ©¨¤¦§¤¨©¨¦Ÿ¥¦

ìò äðekä òãé àìå ,íãBwä äàønä úà¤©©§¤©¥§Ÿ¨©©©¨¨©

,íéðéò äòáL dçzt çzôiL øîàM äî©¤¨©¤§©¥©¦ª¨¦§¨¥©¦

äîcøúå äðéLa ìôð ïk ìòåáLiå §©¥¨©§¥¨§©§¥¨©¾̈¨
éa øácä Càìnäéðòéðäéðøéòéå ©©§−̈©Ÿ¥´¦®¡¦¨¦©§¦¥¾¦

BúðMî øBòé-øLà Léàkeäàøiå §¦−£¤¥¬¦§¨«©©§¥

äàønä Leøét àeäL øçà äàøî©§¤©¥¤¥©©§¤

ïBLàøääzà äî éìà øîàiå á : ¨¦©´Ÿ¤¥©½¨¬©−̈
äàøäàeápä äàøîaéúéàø øîàå Ÿ¤®§©§¥©§¨¨«Ÿ©¿¨¦´¦

dlk áäæ úøBðî äpäåìk §¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈¨

áäæ äúéä äøBðnädlâåìôñ ïéîk ©§¨¨§¨¨¨§ª¨´§¦¥¤

ïîMä äéä dáe ìBâò ìBãbdLàø-ìò ¨¨¨¨¨©¤¤©ŸÀ̈
äøBðnä éð÷ éLàøaäéúøð äòáLå §¨¥§¥©§¨§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨

äìéútäå ïîMä ïéðúBpL ïéëéæa ïéîk§¦¨¦¦¤§¦©¤¤§©§¦¨

dëBúìäòáLå äòáL äéìò §¨¨¤½¨¦§¨³§¦§¨¸
úB÷öeîäòáL ïéàa øðå øð ìëì «¨½§¨¥¨¥¨¦¦§¨

Cøc älbä ïî áæ ïîMäL íépè÷ úBøBpö¦§©¦¤©¤¤¨¦©ª¨¤¤

úB÷öeî ïúBà-ìò øLà úBøpì ¨¨©¥−£¤¬©
â :dLàøéúéàø ãBòåíéðLeéðìéà Ÿ¨«§¨¦¦§©¬¦¦¨¥

íéúéæeãîòäéìò,äøBðnä ìöà ¥¦−¨§¨¤®¨¥¤©§¨

-ìò ãçàå älbä ïéîéî ãçà¤¨¸¦¦´©ª½̈§¤−̈©
ïòàå ã :dìàîNìB÷ éúBîéøä §Ÿ¨«¨©̧©¸£¦¦

éa øácä Càìnä-ìà øîàå̈«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−
éðãà älà-äî øîàìeàa äî ìò ¥®Ÿ¨¥−¤£Ÿ¦«©¨¨

æBîøì älàøácä Càìnä ïòiå ä : ¥¤¦§©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬
zòãé àBìä éìà øîàiå éaàìä ¦¸©Ÿ́¤¥©½£¬¨©−§¨£Ÿ

úòãì ìékNz Eîöòîîänä-ä ¥©§§©§¦¨©©¨¥´¨
éðãà àì øîàå älàézìkNä àì ¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«Ÿ¦§©§¦

úòãìøîàì éìà øîàiå ïòiå å : ¨©©©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿ
äæ,Bîöòî äNòð ìkäL äøBðna Bîk µ¤§©§¨¤©Ÿ©£¨¥©§

ì æîø àeäåìáaøæ-ìà ýåýé-øác §¤¤¦§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−
ìáaøæ òøfî àaä çéLnä Cìnä ìòøîàì'ä úâäðä äéäz æàìéçá àì ©©¤¤©¨¦©©¨¦¤©§ª¨¤¥®Ÿ¨¦§¤©§¨©³Ÿ§©̧¦¸

éçeøa-íà ék çëá àìåìBLîéå âéäðé Bcáì 'ä çeøLýåýé øîà §´Ÿ§½Ÿ©¦´¦§¦½¤©§©©§¦§¦§¨©−§Ÿ̈¬
æ :úBàáöøîàé âBb Cìî ìòäzà-éîäzàL áBLçzLìBãbä-øäãBîòì §¨«©¤¤Ÿ©¦«©¨¯¤©§¤©¨©©¨²©£

ìáaøæ éðôìäéäz Bìeîì ék ,ïë àì ,øBáòì ìëeé ìáì çéLnä éðôaøLéîìøBáòé ì÷áeöBäåàéàéöBé çéLnä CìîeäLàøä ïáàä-úàdçépäì ïBLàøä ¦§¥¬§ª¨¤−¦§¥©¨¦©§©©©£Ÿ¥¦§¦§¤§¦®Ÿ§©©£§¦¸¤¤©¨¦©¦¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈¨¦§©¦¨



רמג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âéà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk äåäé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬

:ïeð-ïa rLBä íéøôàèéèìt ïîéðá ähîì ¤§−̈¦¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−
:àeôø-ïaé:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì ¤¨«§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

àé:éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«
áé:élîb-ïa ìàénr ïã ähîìâéøLà ähîì §©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«§©¥´¨¥½

:ìàëéî-ïa øeúñãé-ïa éaçð éìzôð ähîì §−¤¦«¨¥«§©¥´©§¨¦½©§¦−¤
:éñôååè:éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîìæèälà ¨§¦«§©¥´½̈§¥−¤¨¦«¥µ¤

öBäåïç úBàLz äLàøä ïáàä-úà àé §¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈§ª¾¥¬
:dì ïç¥−¨«

`xenl iy
dì Lé úàfä ïáàì äpä" eøîàéå eðòé©£§Ÿ§¦¥¨¤¤©Ÿ¥¨

ãò äáeLçå äáBè àéä ék ,"áø ïç¥©¦¦¨©£¨©

.ãàî§Ÿ

mixn zxhr
eòéîLé æàå ,ãéúòä úéa ïéða ãBñéa¦¦§©©¦¤¨¦§¨©§¦

úBàLzøîàì äéîäådì ïç ïç §ª¾§¤§¨¥Ÿ¥¬¥−¨«
ílë éðéòa áø ïç dì Lé úàæä ïáàì: §¤¤©Ÿ¥¨¥©§¥¥ª¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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:åéøác§¨¨
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:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רמד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iying meil)

epevx oi` if` o`kl epevx m`e ,o`kl epevx oi` if` gepiy epevx
zeyxa zen` rax` seqa utgd gepiy epevx m` ,xnelk .o`kl
oi`e miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy dvex epi` ,miaxd
dxiwr ziyrp `ly `vnpe ,dgpedy ink dhelw jk lr mixne`
dwixfd lke .xiarn meyn eaiigl oi`e ,miaxd zeyx zligza
cin gepiy epevx m`e .d`ved lr wx aiige ,dkex` d`ved `id
zen` rax` seqa gepiy dvex epi` ,miaxd zeyxl ez`ivia
zeyxa zen` rax` utgd xary dny `vnp ,miaxd zeyxa
aiig mewn lkne .dxardd lr eaiigl oi`e ,ezrcn epi` miaxd
zeyxl cigid zeyxn `ivedl dzid ezaygn ixdy ,d`vedd lr

:`xnbd zvxzn .dniiwzp z`f daygne miaxddéì øîàiy` ax ¨©¥
xaecn ,`piaxla,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBàztki` `ly oeike §¥¨¨¤¦§¤¨©

mbe miaxd zeyxl d`ivia dgpda mb daygn meiw o`k yi ,el
lr mb eaiigl xyt`e ,zen` rax` xary xg`l dgpda

.dxardd
,cg` mewna gepiy oiekzde utg wxefd oic dn dpc `xnbd

:`xnbd d`ian .xg` mewna gp utgdeàèéLt,`ed heyt oic ± §¦¨
m`y÷Bøæì ïåekúðmiaxd zeyxa utgäðîLzen`òaøà ÷øæå ¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©©§©

,my gepiy dvxy mewnd iptl gpy xnelk ,zen`éøäink `ed £¥
y'ïBòîM'î 'íL' áúkzeize`d azke oerny aezkl oiekzpy - ¨©¥¦¦§

epipyy myky .aiige ,'ny'(.bw oldl)el` zeize` zaizka aiigy
'ny'y iptn ,zeize` yng za daiz aezkl ezpeek dzidy s`
dzidy s` aiig zen` rax` wxefd ok enk ,dnvr ipta dln `id

.dxard xeriy ezwixfa yiy iptn ,dpeny wexfl ezpeek
m` la` :`xnbd zwtzqnòaøà ÷Bøæì ïåekúðzen`äðîL ÷øæå ¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤

,zen`eäî,oicd dn ±déì ÷étà àä ïðéøîà éî,mixne` ep` m`d ± ©¦¨§¦©¨©¦¥
,aiige ,ezaygn dniiwzpe zen` rax` utgd z` xiard ixdBà

çð àì àä éòác àëéä àîìécmewna gp `l utgd `ny e` ± ¦§¨¥¨§¨¥¨Ÿ¨
.xehte ,ezaygn dniiwzp `le ,dvxy

dxikfdy heytd oicdn da zxfeg s`e ,wtqd z` zhyet `xnbd
:`xnbd zhyet .dligzéMà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå± §¨©§§¨©¥©¦¨§©©¦

ji` ,[lirl] iy` ax z` `piax l`yy dnl dnec df oi` m`d

wxefd z` miaxd zeyxa zen` rax` xiarn meyn aiigl xyt`
,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid zeyxn
gepiy epevx oi` ,zen` rax` seqa utgd gepiy epevx m` ixd
rax` xg`l epevx oi` ez`ivia gepiy epevx m`e ,ez`ivia cin
x`azdy enke ,dxardd lr eaiigl oi` jk oiae jk oiae ,zen`

.lirldéì øîàåwx eaiigl xyt`y `piaxl iy` axay ote`øîBà §¨©¥§¥
,çeðz äöøzL íB÷î ìk,zegpdd izya el ztki` `ly oeiky ¨¨¤¦§¤¨©

oi`y mdixaca x`eane .ezaygn dniiwzp odizyay aygp
gepiy dzid ezpeeky mewna utgd gp m` `l` wxefd z` aiigl
oiekzp m` oia ok m`e ,aiig epi` xg` mewna gp m` la` ,my
dpeny wxfe rax` wexfl oiekzp m` oiae rax` wxfe dpeny wexfl

.aiig epi`ïBòîMî íL áúk éøä úøîà÷ãeheyty zxn`y dne ± §¨¨§©£¥¨©¥¦¦§
'oerny'n 'ny' azekl dnec rax` wxfe dpeny wexfl oiekzndy
yi ,xzei lecb xeriya dk`ln zeyrl oiekzdy s` aiigy

,zeywdléîc éî,xacd dnec m`d ±íúä'ny' azky ,my ± ¦¨¥¨¨
lk ,'oerny'nïBòîL déì áézëî àì íL áéúk àìc änkcer lk ± ©¨§Ÿ¨¦¥Ÿ¦§¦¥¦§

,'oerny' dlnd z` aezkl leki epi` 'ny' zeize`d z` azk `ly
y' zeize`d z` aezkl oiekzd ,ok m`e,ezaygn dniiwzpe 'n

la` ,aiige dk`ln ef ixd el` zeize`a mc` my yiy oeikeàëä̈¨
ike ,rax` wxfe dpeny wexfl oiekzdy ,o`k ±÷éøæ àìc änk©¨§Ÿ¨¦

éðîz déì é÷øcæéî àì òaøàleki epi` rax` wxef epi`y lk ike ± ©§©Ÿ¦§¨§¦¥©§¥
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zea` iwxtl mixe`ia

g dpyn a wxt

,Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà ,äaøä äøBz zãîì íà ,øîBà äéä àeä .éànMîe ìläî ìa÷ éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¦¥¥¦¥¦©©¨¨¥¦¨©§¨¨©§¥©©£¦¨§©§¨

.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה



רמה zea` iwxtl mixe`ia

g dpyn a wxt
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.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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04:3004:2907:1607:1308:2708:2709:4909:4913:0813:0920:2620:2921:0921:1320:1121:33אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3904:3807:2307:2108:3708:3709:5909:5913:1913:2020:3920:4221:2321:2720:2421:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5604:5407:3107:2508:5808:5810:2210:2213:4513:4621:1321:1722:0022:0520:5822:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4804:4607:2107:1308:5008:5010:1410:1413:3813:3921:0621:1021:5421:5920:5222:21אוקראינה, קייב )ק(

05:3505:3408:2508:2409:2709:2710:4710:4714:0114:0321:1221:1621:4921:5320:5722:11איטליה, מילאנו )ק(

06:1006:1108:3808:3909:0909:1110:1210:1312:4312:4518:1618:1818:4018:4217:5918:51אקוואדור, קיטו )ח(

07:5607:5809:4409:4610:2210:2411:1411:1513:2313:2417:5117:5118:1918:1917:3318:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0509:0810:4110:4311:2311:2512:1112:1314:1414:1518:2318:2218:5618:5618:0419:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4005:3908:3108:3109:2109:2110:3710:3813:4313:4420:3120:3421:0621:0920:1621:23ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2408:1708:1609:0809:0810:2510:2513:3213:3420:2520:2821:0021:0320:0921:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2508:1708:1709:0809:0910:2510:2613:3313:3420:2620:2921:0121:0420:1021:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5605:5508:4708:4709:4109:4210:5911:0014:0914:1121:0721:1021:4421:4720:5222:03ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2006:2009:0909:0909:4809:4911:0011:0113:5513:5720:2220:2420:5020:5220:0621:04ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4108:3108:3109:1409:1410:2810:2813:2713:2820:0120:0420:3220:3519:4620:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:2909:1509:1609:5209:5311:0311:0413:5413:5520:1120:1320:3920:4119:5520:52ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1905:1808:1008:1009:0309:0310:2010:2113:2813:3020:2320:2620:5921:0220:0821:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5005:4908:4108:4109:3209:3310:4910:5013:5613:5820:4820:5121:2421:2720:3321:42ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1605:1508:0708:0709:0109:0110:1810:1913:2713:2920:2420:2721:0021:0320:0821:19ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5606:5809:1009:1109:4209:4310:4010:4113:0213:0318:0718:0718:3218:3217:4918:42בוליביה, לה-פס )ח(

05:2805:2607:4107:4209:3309:3210:5710:5714:2214:2421:5521:5922:4422:4921:4023:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3005:2907:5807:4309:3409:3410:5810:5814:2214:2421:5321:5722:4222:4721:3923:09בלגיה, בריסל )ק(

06:4406:4608:4908:5109:2309:2410:1810:2012:3612:3717:3217:3217:5317:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3106:3308:3708:3809:1009:1210:0610:0712:2412:2517:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4504:4306:5907:0108:5008:5010:1510:1513:4113:4221:1621:2122:0422:0921:0522:33בריטניה, לונדון )ק(

04:4204:4007:0807:0908:5308:5210:1910:1913:5013:5221:3421:3922:3022:3521:2323:03בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4504:4307:0507:0708:5408:5310:1910:1913:4713:4921:2821:3222:1922:2421:1422:49גרמניה, ברלין )ק(

05:1705:1507:5307:4809:1909:1810:4210:4214:0514:0621:3221:3622:1922:2421:1822:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5006:5208:5208:5309:2609:2810:2110:2212:3612:3717:2917:3017:4917:4917:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0108:4208:4309:1709:1810:2510:2613:1113:1219:1519:1719:4119:4318:5819:53הודו, מומבאי )ח(

05:5705:5808:3908:4009:1309:1410:2110:2213:0713:0819:1019:1219:3619:3818:5319:48הודו, פונה )ח(

04:4704:4607:3407:3208:4308:4310:0410:0513:2213:2420:3820:4221:2121:2520:2321:44הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2807:2007:2008:1208:1209:2909:3012:3712:3819:3019:3420:0620:0919:1520:24טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0306:0208:5408:5409:4109:4210:5710:5814:0114:0220:4620:4921:1921:2220:3021:36יוון, אתונה )ק(

05:1005:0907:5807:5609:0509:0510:2610:2613:4313:4420:5721:0121:3921:4320:4222:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בכל העולם )שלח באה”ק( - 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
05:5705:5708:3908:4009:1409:1510:2210:2313:0813:0919:1319:1519:3919:4118:5719:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0408:0709:2809:3010:1410:1611:0011:0212:5813:0016:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0705:0707:5507:5508:3308:3409:4409:4512:3712:3818:5819:0019:2619:2918:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(

04:4604:4507:3707:3708:2808:2809:4409:4512:5012:5219:4119:4420:1520:1919:2320:33סין, בייג'ין )ח(

06:5806:5909:2809:2909:5910:0011:0211:0313:3413:3519:0919:1119:3319:3518:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

04:1604:1406:3506:3608:2408:2309:4909:4913:1613:1820:5420:5821:4621:5120:4022:16פולין, ורשא )ק(

06:2406:2608:4208:4409:1409:1510:1310:1412:3712:3817:5017:5118:1518:1617:3318:25פרו, לימה )ח(

05:5205:5008:4108:4009:4409:4411:0411:0414:1914:2021:2821:3222:0922:1221:1322:30צרפת, ליאון )ק(

05:4805:4708:3108:2809:4709:4711:0911:0914:3014:3121:5321:5722:3622:4121:3923:01צרפת, פריז )ק(

05:4405:4508:1608:1708:4808:4909:5109:5312:2612:2818:0718:0918:3118:3317:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3508:2708:2709:2409:2510:4310:4413:5513:5621:0021:0321:3521:3920:4521:55קנדה, טורונטו )ק(

05:0605:0507:5607:5408:5808:5810:1810:1813:3213:3420:4220:4621:2121:2520:2721:42קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3108:2208:2209:0609:0610:2010:2113:2013:2219:5720:0020:2920:3219:4220:45קפריסין, לרנקה )ק(

04:2104:1806:5506:5608:3608:3510:0410:0413:3813:4021:3021:3522:3022:3621:1623:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4803:4506:2806:3008:0608:0509:3509:3513:1213:1321:1421:1922:1422:2121:0122:56רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2604:2507:1307:1108:2108:2109:4209:4213:0013:0120:1520:1820:5721:0120:0021:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3005:2908:1708:1509:2609:2510:4710:4714:0414:0621:2521:2922:0222:0721:1022:25שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2908:2909:0109:0210:0810:0912:4912:5118:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בכל העולם )שלח באה"ק( - בערים שונות בעולם



רמז

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בכל העולם )שלח באה”ק( - 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
05:5705:5708:3908:4009:1409:1510:2210:2313:0813:0919:1319:1519:3919:4118:5719:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0408:0709:2809:3010:1410:1611:0011:0212:5813:0016:5316:5217:2917:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0705:0707:5507:5508:3308:3409:4409:4512:3712:3818:5819:0019:2619:2918:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(

04:4604:4507:3707:3708:2808:2809:4409:4512:5012:5219:4119:4420:1520:1919:2320:33סין, בייג'ין )ח(

06:5806:5909:2809:2909:5910:0011:0211:0313:3413:3519:0919:1119:3319:3518:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

04:1604:1406:3506:3608:2408:2309:4909:4913:1613:1820:5420:5821:4621:5120:4022:16פולין, ורשא )ק(

06:2406:2608:4208:4409:1409:1510:1310:1412:3712:3817:5017:5118:1518:1617:3318:25פרו, לימה )ח(

05:5205:5008:4108:4009:4409:4411:0411:0414:1914:2021:2821:3222:0922:1221:1322:30צרפת, ליאון )ק(

05:4805:4708:3108:2809:4709:4711:0911:0914:3014:3121:5321:5722:3622:4121:3923:01צרפת, פריז )ק(

05:4405:4508:1608:1708:4808:4909:5109:5312:2612:2818:0718:0918:3118:3317:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3508:2708:2709:2409:2510:4310:4413:5513:5621:0021:0321:3521:3920:4521:55קנדה, טורונטו )ק(

05:0605:0507:5607:5408:5808:5810:1810:1813:3213:3420:4220:4621:2121:2520:2721:42קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3108:2208:2209:0609:0610:2010:2113:2013:2219:5720:0020:2920:3219:4220:45קפריסין, לרנקה )ק(

04:2104:1806:5506:5608:3608:3510:0410:0413:3813:4021:3021:3522:3022:3621:1623:08רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4803:4506:2806:3008:0608:0509:3509:3513:1213:1321:1421:1922:1422:2121:0122:56רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2604:2507:1307:1108:2108:2109:4209:4213:0013:0120:1520:1820:5721:0120:0021:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3005:2908:1708:1509:2609:2510:4710:4714:0414:0621:2521:2922:0222:0721:1022:25שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2908:2909:0109:0210:0810:0912:4912:5118:4418:4619:0919:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בכל העולם )שלח באה"ק( - בערים שונות בעולם



תפלת הדרךרמח

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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