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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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà 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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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.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¨
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סמשך תסלים בעמוד הס

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אייר, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הנו"נ אי"א עסקן חרוץ וכו' מו"ה מרדכי כהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי הרצאתו על מצב החינוך במדינת טוניסיא ות"ח על זה. וינעם לי לשמוע מזמן לזמן 

מפעולותיהם הטובות בשדה חינוך בני ובנות ישראל שם.

הרב  כתובת  על  ספרים  חבילת  לשלוח  חינוך"  לעניני  ה"מרכז  למשרד  צויתי  בקשתו,  פי  על 

במברון שליט"א, ובטח נתקבלו בסדר, ותאושר קבלתם.

ומענין חג הפסח שחגונו זה עתה וגם בקשר עם ימי האביב המ]מ[שמשים כעת ברוב הדר, הנה 

חג הפסח סימנו בכתוב שצריך להיות בחודש האביב. בטבע, עם הופעת האביב, הנה כחות הטבע שהיו 

בהעלם במשך ימי החורף, עד שלעין הרואה נדמה שנפסקה החיות יצירה צמיחה וגידול, הנה לפתע 

פתאום בחודש האביב מתגלה לעין כל שלא הי' זה אלא משך זמן של קיבוץ כחות למען יופיעו אח"כ 

אילנות מלבלבים ושדות עטופים ירק, כמרז"ל היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרח צריך 

לברך כו'.

ומוסר השכל בזה לכולנו, שאם יש בחיינו איזה תקופה שאפשר לטעות בה שאינה תקופה של 

יצירה צמיחה וגידול, קרוב לודאי שאין זה אלא טעות בידינו, וההפסק ישמש לתוספות כח, וכלשון 

המשל להוצאת פרח ולגמול פירות.

וגלות  גלות הגוף  גלות מצרים  ויש למצוא רמז זה בענין דפסח, שאחרי התקופה המרה של 

בהם  נתגלה  מועט  זמן  במשך  הנה  כו',  מאלו  אלו  נשתנו  מה  טען  מצרים  ששר  עד  יחד,  גם  הנשמה 

הקב"ה  מפי  התורה  לקבלת  טומאה  שערי  ממ"ט  נתעלו  יום  ובחמשים  מצרים,  גלות  שפעל  הזיכוך 

בכבודו ובעצמו.

בברכת הצלחה בעבודתו לקרב בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים.

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום רביעי בערב, י"ב אייר



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

   שתי בתוך בני ישראלונקדה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................   ה "כה'תש , אייר י"ג  ,פרשת אמורשבת 

 ג י  .............ה כ"תשה ,י"ג אייר ,אמור פ"ש יחתש  )ד

 טז  ..........ב"מה'תש ,אייר וט" ,אמור פ"ששיחת   )ה

  חכ  ................  ביך כר אמורפרשת ת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

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

 דל  ..............  פרשת אמור –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 ה ל  ..........  פרשת אמורלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 סח  ..............  פרשת אמורלשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 סט  ....................................  פרשת אמורלשבוע  

 אפ  ............  פרשת אמורלשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 פג   .........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 פו   ..............  פרשת אמורלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 סק   ..........  פרשת אמורלשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 פחק  ............  פרשת אמורלשבוע ות וצספר המ –  )טז

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )יז

 צק  .............................................  לעד דף  כדדף מ

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 יחר  .................................  ב פרק  דניאל ,לד-לגפרק  ה ירמי

  תמורהסכת מ – ותנימש  )יט

 כר  ...................................................  תי קה ור ביא

 לר  .......................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 לבר  ..............................................  סדף עד ד ח נמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 סר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

  סבר  ..............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

   וספרתם לכם ממחרת השבת התורלקוטי   )כד

 סדר  ................................................  קן הז ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כה

 סזר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 חסר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 טסר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 ער  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כט

 ערב  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 עג ר  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 רעג   ............................................ ג יק פר נותהזכרו ספר  )לא

  קודש  רותגא  )לב

 ערה   ......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רעו  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 דפר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 ה רפ  .........................  דפרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 ופר  ...................... פרשת אמורלשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז
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b"i ,xen` zyxt zay .c"qa
*d"kyz'd xii`

ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני 1ּבתֹו, ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֶַָ

ּב'לּקּוטי  הּזקן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵַַָָּומבאר

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבני 2ּתֹורה' ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּלב  ּבתֹו יתּבר קדּוׁשתֹו (ּגילּוי 3יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּלּבם  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל)

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיתּבר

מּלמעלה  יתּבר קדּוׁשתֹו המׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמקּדׁשכם,

מּלמעלה  (ּבההמׁשכה עצמֹו ּובזה ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָלמּטה.

ּתֹורה  עלֿידי ההמׁשכה ענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמּטה)

מצֹות  עלֿידי ׁשעלֿידי 4וההמׁשכה ּדההמׁשכה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ְְִִִִִָָָָּתֹורה

העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי הּוא וזהּו5(ּבגׁשמּיּות), . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַ

קדֹוׁש ּפעמים ג' ּׁשאֹומרים הא'6מה ּדקדֹוׁש , ְְְִִֶַָָָָ

והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָהּוא

ּתֹורה  עלֿידי למּטה, מּלמעלה המׁשכֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָהם

מצֹות  5.ועלֿידי ְְְִֵַ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשג'7ּב(הּביאּור , «¿ƒְְֲֵֶַַַָ

מדרגֹות. ג' הם קדֹוׁש ְְִֵֵַָָּפעמים
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אחיו  לייב, ארי' ישראל הרב וכו' הוו"ח של היארצייט יום אייר, י"ג "לקראת תש"נ, - אייר י"ג בקונטרס לאור יצא (*ָ

ה'תשי"ב, אייר בי"ג נסתלק הקודש. לארץ עלה האחרונה מלחה"ע לפני - שליט"א, אדמו"ר כ"ק - טובים לחיים יבדל - של

ה'תש"נ". שנת אייר, יג ג, יום .. תובב"א* צפת בעיה"ק ומנ"כ אנגלי', לב.1)בליווערפול, כב, (לג,2)פרשתנו ט סעיף

דהלב.3)ב). הפנימית נקודה הוא ישראל בני דתוך ג) (לב, ה סעיף שם לקו"ת ד).4)ראה (לב, ו סעיף סוף שם לקו"ת

בפנים).5) (כדלקמן קדוש" בחי' ב' הן ש"לכן ושם, א). (לג, ח סעיף שם ג.6)לקו"ת ו, ואילך.לג,7)ישעי' סע"ב

קמט]. ע' היומן רשימת - תו"מ תשנ"ב). (קה"ת, שנה ארבעים אייר י"ג [קובץ ואילך 68 ע' תשמ"ט) (קה"ת ח"א מלך" "ימי ספר ראה - תולדותיו (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎLc˜Ó '‰ È‡ Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â1¯‡·Óe , ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¿«ƒ¿∆¿»≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבמאמר «¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ
‰Ê2,"...ונקדשתי" זה בפסוק Ï‡¯NÈהפותח Èa CB˙a ÈzLc˜Âc ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
משמעותו ( הדברים פנימיות שלפי CB˙aציווי C¯a˙È B˙Le„˜ ÈeÏÈbƒ¿»ƒ¿»≈¿

·l‰3 ואחד אחד כל Ï‡¯NÈcשל «≈¿ƒ¿»≈
ישראל  ÔÙB‡aמבני ‡e‰ (¿∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc של ההתגלות ¿ƒ¿«»¿«¿»
היהודי  הלב בתוך האלוקית הקדושה

האדם  פעולת של תוצאה היא

שהיא  ה' אל להתקרב שלו והתעוררות

כך  מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

כי  למעלה, מלמטה בדרך הוא שהדבר

מלמטה  האדם פעולת היא ההתחלה

ההתעוררות  את הגורמת שהיא

מלמעלה  ÏLוההתגלות ÌalL∆ƒ»∆
L‡ ÈÙL¯k ¯ÚBa Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈≈

,C¯a˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏ הלב ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈
לאלוקות, להתקרב צמא היהודי

אש  כמו מאד וגדול חזק והצימאון

להיות  הוא היהודי של ורצונו בוערת

שלו  שהרצון היינו באלוקות, נכלל

כך  לשם אם גם הוא באלוקות לדבוק

שלו  האישית המציאות את לאבד עליו

פרק  התניא, בספר הזקן רבנו (ובלשון

פירוש  אדם, נשמת ה' נר ..." יט:

היא  נשמתם אדם הקרויים שישראל

תמיד  שמתנענע הנר כאור למשל

חפץ  האש שאור מפני בטבעו למעלה

ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע

הכללי... האש ביסוד למעלה בשורשו

כלום  יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף

אףֿעלֿ בשורשו, למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו, חפץ הוא בכך פיֿכן

בשרשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחזקה חפצה ... האדם

לגמרי...") במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהיה הגם ... בה' ומקורה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מלמטהכתוצ האדם של וההתעוררות מהצימאון CLÓאה ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ,ÌÎLc˜Ó 'ÈÂ‰ È‡ CkŒ¯Á‡ והתגלותB˙Le„˜ של ««»¬ƒ¬»»¿«ƒ¿∆«¿»«¿»

האדם C¯a˙Èה' של ליבו תוך hÓÏ‰.אל ‰ÏÚÓlÓ ƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿«»

‰ÎLÓ‰‰a) BÓˆÚ ‰Ê·e'ה קדושת  של ÏÚÓlÓ‰ההתגלות »∆«¿¿««¿»»ƒ¿«¿»
,ÌÈÈÚ ÈL (‰hÓÏ- Bz¯‰האחד È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰-Â השני ¿«»¿≈ƒ¿»ƒ««¿»»«¿≈»¿

˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰4.ומבאר שהולך כפי שונים, עניינים שני שהם ««¿»»«¿≈ƒ¿
‡È‰ ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c אלוקות eiÓÈÙa˙התגלות ¿««¿»»∆«¿≈»ƒƒ¿ƒƒ

È„Î·e ,(˙eiÁe¯a) ˙BÓÏBÚ‰»»¿»ƒƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ההתגלות של ∆ƒ¿∆««¿»»

‰BÓÏBÚ˙האלוקית ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(˙eiÓL‚a)¿«¿ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ‰NÚÓ5 פעולה שהוא «¬≈«ƒ¿
בגשמיות  גם השפעה לה שיש גשמית

העולמות.

ÌÈÓÚt '‚ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ¿»ƒ
LB„˜6, והתגלות בהמשכת כי »

שונים  עניינים שלושה יש הקדושה

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ '‡‰ LB„˜c¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הפסוק כאמור, ƒ¿«»¿«¿»

הקדושה  התגלות על מדבר "ונקדשתי"

למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית

שגורמת  האדם מצד התעוררות היינו

זו  ודרך מלמעלה, והתגלות המשכה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת

מצידו  שהאדם מכך כתוצאה לאלוקות

‰Ìמתעלה  '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â¿»«¿«≈
˙BÎLÓ‰ בדרך אלוקית התגלות של «¿»

ŒÏÚהפוכה, ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
˙BˆÓ È„ÈŒÏÚÂ ‰¯Bz È„È5 ¿≈»¿«¿≈ƒ¿

שונות  דרכים שתי כאמור, שהם,

– למטה מלמעלה ההמשכה את לפעול

שמתגלית  תורה עלֿידי ההמשכה

העולמות  (רוחניות) בפנימיות

שמתגלית  מצוות ידי שעל וההמשכה

(גשמיות). בחיצוניות

CÈLÓÓe תורה'·) ב'לקוטי «¿ƒ
¯Ó‡n‰(Ï ¯e‡Èa‰)a7,'תורה ב'לקוטי מופיע עצמו, המאמר (לאחר ¿«≈¿««¬»

שם  ונקדשתי", פסוק על הדברים "לבאר בדיבורֿהמתחיל למאמר 'ביאור'

ונתבאר) קדוש" קדוש, "קדוש, עניין באריכות ˜„LBמבואר ÌÈÓÚt '‚L∆¿»ƒ»
¯˙k ‡e‰ '‡‰ LB„˜ .˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰ עליון כתר בחינת ≈«¿≈»»∆∆

‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL) מעל נתון שהכתר כשם הספירות, ראשית  שהיא ∆¿«¿»≈»¿»
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כללי   מפתח   

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

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

   שתי בתוך בני ישראלונקדה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....................   ה "כה'תש , אייר י"ג  ,פרשת אמורשבת 

 ג י  .............ה כ"תשה ,י"ג אייר ,אמור פ"ש יחתש  )ד

 טז  ..........ב"מה'תש ,אייר וט" ,אמור פ"ששיחת   )ה

  חכ  ................  ביך כר אמורפרשת ת שיחו-יטלקו  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ז

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

 דל  ..............  פרשת אמור –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 ה ל  ..........  פרשת אמורלשבוע מי ויחומש  יורשיע  )ט

 סח  ..............  פרשת אמורלשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 סט  ....................................  פרשת אמורלשבוע  

 אפ  ............  פרשת אמורלשבוע  "םוי םו יה"ח ול  )יב

 פג   .........................  ם "בברמ ןוילע תימיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 פו   ..............  פרשת אמורלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 סק   ..........  פרשת אמורלשבוע יום לאחד  פרק –  )טו

 פחק  ............  פרשת אמורלשבוע ות וצספר המ –  )טז

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )יז

 צק  .............................................  לעד דף  כדדף מ

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 יחר  .................................  ב פרק  דניאל ,לד-לגפרק  ה ירמי

  תמורהסכת מ – ותנימש  )יט

 כר  ...................................................  תי קה ור ביא

 לר  .......................................... ה מגיל מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 לבר  ..............................................  סדף עד ד ח נמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 סר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכת המזוןת והלכ וךשולחן ער  ) כג

  סבר  ..............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

   וספרתם לכם ממחרת השבת התורלקוטי   )כד

 סדר  ................................................  קן הז ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כה

 סזר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 חסר  .......................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 טסר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 ער  ..............................................  מוהרש"במו"ר אד

  קונטרסים –ם מאמריה רספ  )כט

 ערב  .............................................  יי''צהרר מו'ו' מאד

  ק"להב גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 עג ר  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 רעג   ............................................ ג יק פר נותהזכרו ספר  )לא

  קודש  רותגא  )לב

 ערה   ......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 רעו  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 דפר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 ה רפ  .........................  דפרק פרקי אבות ביאורים ל  ) לה

 ופר  ...................... פרשת אמורלשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלרות קת נהדלסדר מצות   ) לז



d"kyz'dו ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

קדֹוׁש מחכמה), (ׁשּלמעלה ּכתר הּוא הא' ְְְֵֶֶֶַָָָָָָקדֹוׁש

וק  ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּוא הּב' הג' דֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָ

עלּֿפי  ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּכתר

הּסֹובב',8הּידּוע  'אֹור על קאי (ּבכלל) ׁשּקדֹוׁש ְִֵֵֶַַַַָָָָ

עיקר  ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּלמעלה  ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ּדקדֹוׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ראׁשית  היא חכמה (ּכי ְְִִִֵֵַָָָָמהחכמה

ּדזעירֿאנּפין 9ההׁשּתלׁשלּות  הּכתר ׁשּגם וזה .( ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָוכתר

עּלה  ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות

מהעילה, אחר מהּות הּוא ׁשהעלּול ְִֵֵֶֶַַָָָָועלּול,

אחד  מהּות הם הּכתרים ׁשּכל וגם 10ּכיֿאם , ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות הּכתר ירידת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלאחרי

(ּכתר  קֹודם ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא ְְְְֶֶֶֶַַָָלמלכּות,

ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

חלּוקים  הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְֲֲִִֵֶַַָָָּבהּמאמר

ׁשּלמעלה  הּכתר הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדרגתם

ּדזעירֿ הּכתר הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמחכמה,

החילּוק  על ּביאּור ּגם הּוא ּודמלכּות), ְְְִִֵַַַַַאנּפין

ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְִֶֶַַָָָָּבאֹופּנם
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בשמו  ביאור - ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה וראה

ואילך]. 256 ע' ח"ג תשמ"ז [התוועדויות ה'תשמ"ז שני פסח שיחת אחריֿקדושים. לפ' דשמו והשייכות היארצייט, בעל ָשל

ואילך)]. 184 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות ה'תנש"א אחריֿקדושים ובכ"מ.8)[ש"פ ג. כב, תזריע היחוד 9)לקו"ת שער

ובכ"מ. רפ"ט. ו 10)והאמונה פש"מ. ח"ב פע"ט. ח"א תער"ב המשך ובכ"מ.ראה ג. נב, קרח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  של ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊcראשו ¯˙k ‡e‰ 'a‰ LB„˜ של ), המידות »«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

המוחין  לעומת כי זעירות) (פנים אנפין" "זעיר הנקראות העליונות הספירות

וחיות, אור מעט בהם יש eÎÏÓc˙העליונים ¯˙k ‡e‰ '‚‰ LB„˜Â¿»«∆∆¿«¿
ונבדל  נעלה שמשמעותו "קדוש" כלומר, הספירות. מעשר האחרונה הספירה

מהספירות  שלמעלה הכתר עניין הוא

– שונות דרגות יש עצמו שבכתר אלא

למידות  כתר בתור מספירות, למעלה

שלוש  נאמר ולכן למלכות כתר ובתור

ומבאר. שהולך כפי "קדוש", פעמים

ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰8החסידות LB„wLבתורת «»«∆»
ÏÏÎa) להיכנס מבלי כללי, באופן ƒ¿»

שבדבר  השונות ˜‡Èלדרגות מכוון ) »≈
,'··Bq‰ ¯B‡' ÏÚ כמבואר ««≈

בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

בדרך  בשווה, והנבראים העולמות

שמאיר  שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף',

מבלי  'מלמעלה' העולמות על

הוא  ה'ממלא' ואור בתוכם, להתלבש

וצמצום  בגבול שבא כפי האור התגלות

לפ  נברא ולכל עולם לכל י בהתאמה

מהם  אחד בכל ומתלבש עניינו

מכוון  "קדוש" כלל ובדרך בפנימיות,

עלמין" כל הסובב ∆e‰L‡ל"אור
˙eÏLÏzL‰Ó Ïc·eÓe LB„»̃¿»≈ƒ¿«¿¿
עלמין" כל ה"ממלא האלוקי מהאור

וההארה  ההמשכה שבו השתלשלות" ב"סדר לדרגה מדרגה ויורד שבא

אחוזות  שלה שהטבעות שלשלת כמו הדרגתית בצורה היא לדרגה ממדרגה

בזו. LB„˜cזו ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ÔÎÏÂ ומובדל במובן שקדוש "סובב" של ¿»≈ƒ«»ƒ¿»¿»
והמוגבל  המדוד ÏÚÓlL‰מהאור ¯˙ka ‡e‰ ('‡‰ LB„˜)»»«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Èk) ‰ÓÎÁ‰Ó9 היא ולכן ≈«»¿»ƒ»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
העליונות  הספירות בעשר ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊcהראשונה ¯˙k‰ ÌbL ‰ÊÂ .(¿∆∆««∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,LB„˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜ ˙eÎÏÓc ¯˙ÎÂ השנייה הבחינה כאמור, והם, ¿∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
שלמעלה  ו"כתר" "קדוש" יתכן איך מובן לא ולכאורה ב"קדוש", והשלישית

שהם  המלכות ובספירות במידות מהחכמה) למעלה עיקרו (ולכן מהשתלשלות

והביאור ההשתלשלות? סדר שבתוך ‰eÏLÏzL˙דרגות Èk ‡e‰ƒƒ¿«¿¿

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰k ‡Ï ‡È‰ ÌÈ¯˙k‰ ותוצאה סיבה «¿»ƒƒ…¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿»
,‰ÏÈÚ‰Ó ¯Á‡ ˙e‰Ó ‡e‰ ÏeÏÚ‰L'עילה' הוא השכל למשל, ∆∆»««≈≈»ƒ»

התבוננות  מתוך נולד רגש כי מהשכל, כתוצאה שבאות המידות להתהוות

והתכונות  והמהות המדות, למהות השכל מהות בין דמיון אין אבל שכלית,

השכל  של וההשפעה הפעולה ואופן

המידות  של מאלה לחלוטין שונים

ובכל  עולם שבכל הכתרים בין אבל

הכתרים  גם כי מהותי דמיון יש בחינה

מתהווים  לא השתלשלות סדר שבתוך

והדרגה  ÏkLבסדר Ì‡ŒÈkƒƒ∆»
„Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ ÌÈ¯˙k‰10, «¿»ƒ≈«∆»

מהחכמה  שלמעלה עליון כתר רק ולא

'קדוש' ונקרא 'כתר' »¿Ì‚Âהוא
˙BÈ‰Ï ¯˙k‰ ˙„È¯È È¯Á‡Ï¿«¬≈¿ƒ««∆∆ƒ¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k המידותB‡ ∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓÏ האחרונה שהיא הדרגה ¿«¿

הספירות, השתלשלות ‰e‡בסדר
Ì„B˜ ‰È‰L BÓk B˙e‰Óa¿«¿∆»»∆
(‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k)∆∆∆¿«¿»≈»¿»
המסודר  השתלשלות' ב'סדר כלומר,

היא  בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי

באה  היא כי שמעליה מזו למטה

מהחכמה, (הבינה ממנה ישירות

– בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

וכד') מבריאה יצירה מאצילות, בריאה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל

כמבואר  לה מיוחד השתלשלות'

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות

שכתר  נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה

כאשר  שגם להתפלא אין ולכן שבינתיים הדרגות דרך לעבור מבלי דאצילות

עדיין  הוא דמלכות וכתר דז"א כתר בתור הספירות עשר בתוך מתגלה הכתר

מהספירות. שלמעלה עליון כתר עם אחד' 'מהות ונחשב 'קדוש' נשאר

Ì‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿…»¿««¬»∆¿»ƒ»≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ בכתר אחרת לדרגה מתייחסת פעם שכל היינו ¬ƒ¿«¿≈»»

LB„˜Âכאמור( ,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ‡e‰ '‡‰ LB„wL∆»»«∆∆∆¿«¿»≈»¿»¿»
Ìb ‡e‰ ,(˙eÎÏÓ„e ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ¯˙k‰ Ì‰ '‚‰Â 'a‰«¿«≈«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«

ÌpÙB‡a ˜eÏÈÁ‰ ÏÚ ¯e‡Èa כתר של מסוימת בחינה אותה שבה בדרך ≈««ƒ¿«»
גילוי לידי ובאה hÓlÓc‰נמשכת ÔÙB‡a ‡e‰ '‡‰ LB„wL)∆»»¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ האדם מצד שמתחילה התעוררות שהיא 'העלאה' באמצעות ¿«¿»
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ז mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָלמעלה,

ׁשהּוא  ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ּד[אֹור] ְְְֵֵֶֶֶַַַָָלמּטה).

הּוא  ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי לגמרי, ּומּובּדל ְְְִֵֶַַָָָָָקדֹוׁש

ׁשּמּופלא  ענין ׁשּזהּו ּומרּגיׁש מּכיר ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

לצאת  מׁשּתֹוקק הּוא ולכן מּמּנּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּומּובּדל

וכאׁשר  הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּמציאּותֹו

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ[אֹור]

ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְִִֶֶֶַַַָָלּמלכּות,

הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָלמּטה.

ׁשהם  מּפני  הּוא המׁשכתם ּבאֹופן ׁשהחּלּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהג',

ׁשהּירידה  ּכיון הּב', ּדקדֹוׁש ּבמדרגתם. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחלּוקים

(ּדזעירֿ לזעירֿאנּפין ּכתר ׁשּנעׂשה הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

האצילּות  סֹוף הּוא (רק)11אנּפין היא המׁשכתֹו ,( ְְֲִִִַַַָָָ

הג', וקדֹוׁש ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ְְְִִִֵַַָָָָּבפנימּיּות

ׁשרׁש היא (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיֹורד

ּבחיצֹונּיּות 11הּנבראים  (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִַַַָָָ

הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) מה 12ּב(הּביאּור ּדזהּו , «¿ƒְְְֲֵֶַַַַָ

ּבּמדרׁש ג'13ּדאיתא (ּבענין ְְְְִִִַַָָ

ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה לבני מׁשל קדֹוׁש), ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּפעמים

ּבראׁשֹו הניח ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעטרֹות

העליֹונים  יֹום ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאחת

מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני ְְְִִִֵַַַָָָֹמכּתירים

ּבראׁשן  ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא יׂשראל, אני,14ׁשל קדֹוׁש ּכי ְְֲִִִִִֵֶָָָָ

קדֹוׁש ּד"כי היינּו קדֹוׁשים. והייתם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָוהתקּדׁשּתם

"והתקּדׁשּתם  ּבראׁשֹו, ׁשּנֹותן העטרה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאני"

ׁשּנֹותן  העטרֹות  ׁשּתי הם קדֹוׁשים" ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָוהייתם

ׁשּלפנינּו ּדבּמדרׁש ּולהעיר, יׂשראל. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבראׁשן
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ובכ"מ.11) ואילך. רפד ס"ע תרס"ו המשך ב. פא, תרומה ואילך).12)תו"א א (לה, ו ח.13)סעיף פכ"ד, קדושים 14)ויק"ר

ז. כ, ב. יט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â שלהם וההתגלות ¿»«¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה 'המשכה' בדרך מדוע ),היא ומבאר שהולך כפי

הנוספות  הבחינות ושתי למעלה מלמטה בדרך באה בכתר העליונה הבחינה

למטה. מלמעלה בדרך ‰Bq··באות [¯B‡]c מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה הוא

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (¯˙k)∆∆«¿≈»∆
È¯Ó‚Ï Ïc·eÓe LB„˜ מ'סדר »¿»¿«¿≈

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

נבראים  ומהווה הדרגתית בצורה

ומוגבלים, b‰BlLמוגדרים Èel «ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה‡e‰L »»»¿∆∆

e‰fLהאדם  LÈb¯Óe ¯ÈkÓ האור «ƒ«¿ƒ∆∆
הוא בו שמתגלה «¿ÔÈÚƒהאלוקי
epnÓ Ïc·eÓe ‡ÏÙenL ונעלה ∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ‰e‡ממנו ÔÎÏÂ האדם ¿»≈
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ
וההגבלות  המציאות מגדרי לצאת

מוגבלת  מציאות להיות לו שגורמות

ÏÏkÈÏÂ באבוקה הנכלל נר כמו ¿ƒ»≈
נפרדת  כיישות מציאותו את ומאבד

¯L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰ ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»«¿»¿«¬∆
˙BÈ‰Ï „¯BÈ ··Bq‰ [¯B‡]«≈≈ƒ¿
B‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ בתוך ובחינות דרגות שהם ««¿
ומוגבל המדוד השתלשלות' «‡Ê'סדר

ÔÙB‡a ‡e‰ BlL ÈeÏÈb‰«ƒ∆¿∆
CLÓpMמלמעלה hÓÏ‰ומתגלה ∆ƒ¿»¿«»

קולט  התחתון, האדם ה'מטה', כי

הזה. האור את בתוכו »¿ŒÏÚÂומכיל
‰ÊŒC¯c האופן בעניין שהוא כמו ∆∆∆

הכתרים, התגלות נפעלת ‰e‡שבו
,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿»«¿«
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L∆«ƒ¿∆«¿»»»
ידי  על נמשכים שניהם כללי שבאופן

כאמור  אבל למטה, מלמעלה המשכה

אופן  לגבי הבדלים עצמם ביניהם יש

Ì‰Lההמשכה  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ וההבדלים ¬ƒ¿«¿≈»»

את היוצרים הם ההבדלים בדרגות

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות. ההמשכה בצורת

BlL ‰„È¯i‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆
כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏירידה ¯˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc)11 ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

האלוקי  האור של ביותר הגדולה הירידה היא אנפין' ש'זעיר בחסידות כמבואר

את  להחיות כך אחר הנמשך הוא דאצילות לז"א שירד והאור לעולמות

מידת  באמצעות ונמשך יורד כשהוא בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

שמדוב  וכיוון הנעלה המלכות), האצילות מעולם חלק עדיין שהיא בדרגה ר

בכל  "עולם", היותו שעם נאמר (עליו

ממש" "אלוקות הוא )זאת
˙eiÓÈÙa (˜¯) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«ƒ¿ƒƒ

(‰¯Bz È„ÈŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ והוא »»«¿≈»
לכך, מעבר יורד ‰‚',איננו LB„˜Â¿»«

„¯BiL נמוכה יותר BÈ‰Ï˙לדרגה ∆≈ƒ¿
˙eÎÏÓÏ ¯˙k מהמידות שלמטה ∆∆¿«¿

זעירֿאנפין  בחינת ¿»¿(eÎÏÓc˙של
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L ‡È‰11 דרכה כי ƒ…∆«ƒ¿»ƒ

את  להחיות מז"א האלוקי האור עובר

(Ìb)הנבראים  ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ ,(«¿»»ƒ«
העולמות  בפנימיות רק לא יותר, למטה

גם  ‰BÓÏBÚ˙אלא ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
,(˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ)«¿≈«¬≈«ƒ¿

לעיל. כמבואר

¯e‡Èa‰)a CÈLÓÓe (‚«¿ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰(Ï12, דיבורֿהמתחיל ¿««¬»

תורה' ב'לקוטי Ó‰"ונקדשתי" e‰Êc¿∆«
‡˙È‡c מובאL¯„na13ÔÈÚa) ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿«

È·Ï ÏLÓ ,(LB„˜ ÌÈÓÚt '‚¿»ƒ»»»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ LÏL eNÚL ‰È„Ó¿ƒ»∆»»…¬»

‰CÏn,כתרים  ‰NÚ ‰Ó ,CÏnÏ«∆∆∆»»«∆∆
ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a ÁÈ‰≈ƒ«¿…««¿«ƒ
ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡¯a¿…»»»¿»

ÌÈBÈÏÚ‰ המלאכיםÌÈ¯ÈzÎÓ »∆¿ƒ«¿ƒƒ
‰"a˜‰ ÈÙÏ אותו ומעטרים ƒ¿≈«»»

באמירת  ˜„BLe˙,כביכול LÏL»…¿
Ô˙B ,‰NBÚ ‰"aw‰ ‰Ó««»»∆≈
ÔL‡¯a ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a¿…««¿«ƒ¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Îc14 שלושה בתורה שכתוב זהו ƒ¿ƒ
מהם  שאחד קדושה של ביטויים

˜„LBלקדושֿברוךֿהוא מתייחס  Èkƒ»
,È‡ לבני מתייחסים נוספים ושניים »ƒ

Ì˙ÈÈ‰Âישראל  ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
"È‡ LB„˜ ÈÎ"c eÈÈ‰ .ÌÈLB„˜ הק על האמורה דושֿהקדושה ¿ƒ«¿¿ƒ»»ƒ

‰ËÚ¯‰ברוךֿהוא  ‡e‰ הכתרÌzLc˜˙‰Â" ,BL‡¯a Ô˙BpL »¬»»∆≈¿…¿ƒ¿«ƒ¿∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzL Ì‰ "ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â הכתרים שניÔ˙BpL ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿≈»¬»∆≈

Ï‡¯NÈ.הקדושֿברוךֿהוא  ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈
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d"kyz'dח ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָאיתא

והייתם  והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל

העטרֹות  ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקדֹוׁשים,

ּתהיּו" "קדֹוׁשים הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּנֹותן

ּווהתקּדׁשּתם  אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָ(ׁשּבסמיכּות

קדֹוׁשים  לעטרה 15והייתם ׁשניהם (ׁשּנחׁשבים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדׁשּתי  מפרׁש, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אבל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָאחת).

הם  יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּו"קדֹוׁשים קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַוהתקּדׁשּתם

נמנית  אינּה אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ(ׁשּבסמיכּות

ְֲָָּבהעטרֹות.

ּבּמדרׁשLÈÂד) ּדאיתא מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכמֹוני?16ׁשם  יכֹול ּתהיּו, קדֹוׁשים , ְְִִִָָָ

למע  קדּוׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי לֹומר, לה ּתלמּוד ְְְְֲִִִַַַָָָ

הּתֹורה' (ּב'אֹור צדק' ה'צמח וכתב ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָמּקדּוׁשתכם.

קדֹוׁשים  ּפרׁשת ּבזה 17ריׁש והּכונה ּתמּוּה. ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

קסלקאֿ אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, ְְְֲִִִֵַַַָָָ(ּבפׁשטּות)

ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי "ּכמֹוני". יהיּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדעּתא

נּצבים  היא 18ּפרׁשת ּד"קדּוׁשתכם" מבֹואר, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדּוׁשה

מּקדּוׁשתכם  ׁשּלמעלה ּוקדּוׁשתי הּמצֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּדמעׂשה

אתערּותא  ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָהיא

ונמׁשכת  ׁשם, מּגעת הּמצֹות ּדמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּדלתּתא

הם  ׁשּבעליּֿתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ּגמּורים  מּצּדיקים הּתׁשּובה 19למעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ׁשּלמעלה  קדּוׁשתי מּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהם

ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְִִֵֶַַָָָמּקדּוׁשתכם,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯„n·c ,¯ÈÚ‰Ïe רבהeÈÙlL בידינו המצוי מובא ‡È˙‡הנוסח ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆¿»≈ƒ»
·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ Ï‡¯NÈזהו Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ ¯ac «»ƒ¿ƒ«≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

‰fÓ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ÚÓLÓ הכתריםÔ˙BpL הקדושֿברוךֿהואÔL‡¯a «¿«ƒ¿≈»¬»∆≈¿…»
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL- האחד ∆ƒ¿»≈≈

˙eÎÈÓÒaL) "eÈ‰z ÌÈLB„˜"¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
("È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï- והשני ¿ƒ»¬ƒ

Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Âe¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÌÈLB„˜15Ì‰ÈL ÌÈ·LÁpL) ¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈∆

ו"והיתם  קדושים""והתקדשתם"

˙Á‡ ‰¯ËÚÏ כתרים שני ולא «¬»»««
Bz¯‰'שונים  ÈËewÏ'a Ï·‡ .(¬»¿ƒ≈»

Ô˙BpL ˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ,L¯ÙÓ¿»≈ƒ¿≈»¬»∆≈
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈≈
,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ

המדרש  אחד שלפי לכתר נחשבים

˙eÎÈÓÒaL) eÈ‰z ÌÈLB„˜e¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
"È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï למרות ¿ƒ»¬ƒ

ÈÓ˙הסמיכות  dÈ‡ (≈»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ‰a אלא הכתרים שלושת בין ¿»¬»

של  הכתר הם: הכתרים שלושת

אני" קדוש "כי - הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  בני של בראשם הכתרים ושני

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", –

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ שני „) את ¿≈¿»≈∆
לפי  האחד הפסוקים, בדרשות האופנים

המבואר  לפי והשני המדרש, נוסח

תורה', נוסף ÈtŒÏÚב'לקוטי עניין «ƒ
ÌL L¯„na ‡˙È‡c ‰Ó16, «¿ƒ»«ƒ¿»»

פסוק המוסיף  על נוספת דרשה ומביא

ÏBÎÈזה  ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿»
?ÈBÓk מתכווין הכתוב לומר האם »ƒ

הקדושֿ כמו קדוש להיות היהודי שעל

ÓBÏ¯,ברוךֿהוא  „eÓÏz הפסוק «¿«
ומלמדנו ממשיך  ˜„LBואומר Èkƒ»

‰ÏÚÓÏ È˙Le„˜ ,È‡¬ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÌÎ˙Le„wÓ מסוגל לא אכן והאדם ƒ¿«¿∆

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו הללו,ÎÂ˙·להגיע המדרש דברי על ¿»«
¯LÈאדמו"ר  '‰¯Bz‰ ¯B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ והתחלת L¯t˙ראש «∆«∆∆¿«»≈»»«

ÌÈLB„˜17deÓz ‰fL תמוהה.) זו ז"ל חכמינו Êa‰דרשת ‰Âk‰Â ¿ƒ∆∆»«¿««»»»∆
הצמחֿצדק  ‰È‡,בדברי (˙eËLÙa) היא CÈiLשהתמיהה CÈ‡ Èk ¿«¿ƒƒ≈«»

‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡ הדעת על להעלות אפילו ייתכן Ï‡¯NiLאיך ¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»≈

eÈ‰È קדושים"ÈBÓk" ניתן וכי הקדושֿברוךֿהוא, של הקדושה בדרגת ƒ¿»ƒ
מיוחד  ובלימוד בפסוק צורך יש ולמה לקדושֿברוךֿהוא, ולהשתוות להידמות

אומר  ולכן הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו פחות היא האדם שקדושת לומר

תמוה. שהדבר צדק' ה'צמח

˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»»»«
ÌÈ·v18,¯‡B·Ó מאמר בפירוש ƒ»ƒ¿»

זה  ז"ל ∆¿»¿ÌÎ˙Le„˜"cƒ"חכמינו
לה  שאין ישראל בני של קדושתם

הקדושֿברוךֿהוא  של לקדושתו דמיון

‰Le„w‰ ‡È‰ העליונה ƒ«¿»
˙ÎLÓpL ובאה למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆
גילוי  ‡˙e¯Ú˙‡לידי È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

‰Bˆn˙האדם ‰NÚÓc שהיא ¿«¬≈«ƒ¿
שמעשיו  כיוון מוגבלת, במידה קדושה

וממשיכים  המעוררים שהם האדם, של

מוגבלים, הם הזו, הקדושה את

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜e"¿»ƒ∆¿«¿»
"ÌÎ˙Le„wÓ של הקדושה ƒ¿«¿∆

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

האדם ˜„Le‰למעשה ‡È‰ƒ¿»
ÔÈ‡Lאלוקית  ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈∆≈

‰NÚÓc ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬≈
,ÌL ˙ÚbÓ ˙Bˆn‰ של למעשיו «ƒ¿«««»

'אתערותא  בדרך המצוות בקיום האדם

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא'

הזו  הנעלית ∆∆¿ÎLÓÂ¿ƒ˙הקדושה
‰eLz·‰דווקא È„ÈŒÏÚ שהיא «¿≈«¿»

הרגילה  מהעבודה יותר נעלית עבודה

המצוות. קיום הפנימי e‰ÊÂשל הטעם ¿∆
eLzŒÈÏÚaL·‰לכך ‰Ó שבעבר «∆«¬≈¿»

לאלוקות והתקרבו רחוקים ≈‰Ìהיו
‰ÏÚÓÏ גבוהה יותר בדרגה ונמצאים ¿«¿»

ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜ÈcvÓ19 לא שמעולם ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰eLz·‰התרחקו, È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿»
Ì‰ התשובה ÌÈÎÈLÓÓבעלי ≈«¿ƒƒ

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»
,ÌÎ˙Le„wÓ מעשה ידי על ולגלות להמשיך ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿«¿∆

התשובה עבודת בכוח  רק אלא ÌLהמצוות  '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ≈»»
נעלה  ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים מגלים התשובה עבודת ידי שעל

מסוגלת  לא המצוות) (מעשה האדם מצד דלתתא' 'אתערותא כלל שבדרך כזה

לשם. להגיע
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ט mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

‰¯B‡ÎÏÂֿׁשּבבעלי ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

אף  ּגמּורים, צּדיקים על ְְִִִַַַָּתׁשּובה

קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' העבֹודה יׁשנּה ּבּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשּלמעלה  (קדּוׁשתי אני קדֹוׁש הּוא הא' ְְְְֲִִֶַָָָָָוקדֹוׁש

הא' ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְִִֶֶַַָָמּקדּוׁשתכם),

למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבּצּדיקים

וליּכלל  מּמציאּותם לצאת ְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשּמׁשּתֹוקקים

ׁשהם  ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבקדּוׁשתֹו

ּובבעליֿ והג'), הּב' קדֹוׁש רק הּוא ְְְֲֵַַַַַָָלמּטה,

ּדהמׁשכה  ּבאֹופן הּוא הא' קדֹוׁש ּגם ְְְְֶַַָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּתּומׁש אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה.

למּטה  אני" ּד"קדֹוׁש אינֹו20הּקדּוׁשה ּוביֹותר . ְְְְִֵֵַַָָָָ

קסלקאֿ ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְֲִִִֶַַָָָָָמּובן,

ּוב'לּקּוטי  ּתמּוּה, הּוא "ּכמֹוני" ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַַָָָּדעּתא

הּתׁשּובה  ׁשעלֿידי להּמּסקנא), (ּגם איתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּתֹורה'

הם  ּדלכאֹורה אני ", ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְְְְִִִִֵַַָָָָממׁשיכים 

הפּוכֹות. ְֲָסברֹות

LÈÂ ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּתמּוּה ׁשּזה ׁשאין צדק' היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ּגם ּבּׂשכל, מקֹום ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה

ּכפי  [ׁשּנקּבע ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדכיון

ּבאיןֿערֹו הּוא 'נברא' [יתּבר חכמתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּגזרה

ׁשּיהיּו קסלקאּֿדעּתא אפילּו ׁשּי אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלּבֹורא,

אין  אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ְְֲִֵֵֵַַָָ"ּכמֹוני".

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשּום 21ׁשּי. ְְֲִִֶַַַַָָֹ

אֹורֿ ּבעצמּות מּגיעים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוכיון
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כתר 20) הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

מקדושתכם  שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא (דבפשטות

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר ואעפ"כ עתיק. יב.21)הוא ט, איוב - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚn‰c ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂוהיתרוןÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚ·aL ¿ƒ¿»»ƒ«¿««¬»∆¿«¬≈¿»«

,ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ הקדושה ונמשכת נשפעת שממנה הדרגה ‡Ûלגבי «ƒƒ¿ƒ«
LB„˜Â ,LB„˜ ÌÈÓÚt '‚c ‰„B·Ú‰ dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»»¬»¿¿»ƒ»¿»

,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜) È‡ LB„˜ ‡e‰ ואם ‰‡' »»¬ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
הצדיקים  עבודת גם לכאורה כן

של  מקדושתו התגלות ממשיכה

ולמה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  בכוחם רק הוא שהדבר אומרים

הביאור  אלא תשובה? ‰e‡,בעלי
'‡‰ LB„˜c Èelb‰L∆«ƒ¿»»

‡e‰ ÌÈ˜Ècva המשכה אמנם ««ƒƒ
הקדושֿברוךֿ של מקדושתו והתגלות

ÏÚÓÏ‰,הוא  ‰‡ÏÚ‰c ÔÙB‡a¿∆¿«¬»»¿«¿»
המשכת  אופן לגבי לעיל כמבואר

שהיא  מהספירות שלמעלה הכתר

בדרך  למעלה מלמטה בהתעוררות

היינו  ÌÈ˜˜BzLnL∆ƒ¿¿ƒהעלאה,
שעובדים  זו הצדיקים בדרך ה' את

Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ מגדרי לצאת »≈ƒ¿ƒ»
כל  על לוותר ומוכנים מציאותם,

שלהם  ≈«ÏÏkÈÏÂ¿ƒהמציאות
C¯a˙È B˙Le„˜a נר כהתכללות ƒ¿»ƒ¿»≈

Ì‰Ïבאבוקה  CLÓpL ‰ÊÂ)¿∆∆ƒ¿»»∆
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk לצאת מבלי ¿∆≈¿«»

מציאותם, ˜„LBמגדרי ˜¯ ‡e‰«»
'‚‰Â 'a‰ של והכתר הכתר המידות «¿«

כתרים  הם שגם המלכות ספירת של

אבל  איןֿסוף, באור הדבר שקשורים

הגדרים  לתוך שנמשכו כפי הוא

לעיל  כמבואר ),וההגבלות,
LB„˜ Ìb ,‰·eLzŒÈÏÚ··e¿«¬≈¿»«»

שלמעלה ‰‡' הכתר המשכת »
של  קדושתו עניין שהוא מהספירות

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

ÔÙB‡aל"קדושתכם" ‡e‰¿∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰c שהדבר באופן ¿«¿»»¿«»

האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ 'È‡ LB„˜'c20 זו הקדושֿברוךֿהוא והרי של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים שלמעלה

'‰¯Bz‰ ¯B‡'·c ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»

לעיל, ‰e‡כמובא "ÈBÓk" eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»ƒ
,deÓz יהיו נבראים, ישראל, שבני הדעת על  שמעלה מחשבה שאפילו »«

תמוהה  היא הבורא של הקדושה בדרגת Bz¯‰'קדושים ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ על להעלות שניתן אפשרות בתור רק ),הדעת לא ƒ»«¿««¿»»

ÌÈÎÈLÓÓ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¿ƒƒ
,"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ היינו «¿»¿»»ƒ

עבודה  של סוג האדם שיש בעבודת

ולגלות  להמשיך ביכולתו שכן

˙BÎeÙ‰ ˙B¯·Ò Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈¿»¬
מן לחלוטין  מחלוקת כזו תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
אלא מחלוקת כאן אין »¿Óc‰שבעצם

‰fL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kM∆»««∆«∆∆∆∆
,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,deÓz»«««»»»∆ƒ
ÏÎOa ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L∆≈»∆»«≈∆
לזה  שאין אלא בלבד זו ולא האנושי,

מקום  לזה שאין האנושי בשכל מקום

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית «≈¿ÔÂÈÎcהחכמה

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
B˙ÓÎÁ ‰¯ÊbL ÈÙk Úa˜pL]∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»

C¯a˙È כמתחייב מתנהל והוא ƒ¿»≈
העליונה  האלוקית ]מהחכמה
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ '‡¯·'ƒ¿»¿≈¬

,‡¯BaÏ לדמיון מקום כל ואין «≈
עוד  כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה

השכל  פי על מתנהלים הדברים

‡eÏÈÙוהחכמה CiL ÔÈ‡≈«»¬ƒ
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ אפילו יתכן לא »«¿»«¿»

שאין  (ובוודאי הדעת על להעלות

כזו) למסקנה ¿eÈ‰iL∆ƒמקום
"ÈBÓk" יכולים ישראל שבני ולומר »ƒ

דומה  בקדושה קדושים להיות

הקדושֿברוךֿהוא. של «¬‡·Ïלקדושתו
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈

והמוחין  החכמה מבחינת מעלה ÈÓcשלמעלה ,ÌÈ¯„b ÌeL CiL ÔÈ‡≈«»¿»ƒ¿ƒ
‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È21 בשום נתון לא בעצמו והקדושֿברוךֿהוא …«««¬∆

ÌÈÚÈbÓהגדרות. ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ'נוגעים'˙eÓˆÚa ¿≈»∆«¿≈«¿»«ƒƒ¿«¿
Úe„ik] ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ז"ל חכמינו מאמר ≈∆¿«¿»≈»¿»«»«

eÏ‡Lבמדרש  ÔÈÚa שחטא מי של התקנה תהיה eÎ'מה ‰¯BzÏ ¿ƒ¿«»¬«»
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d"kyz'dי ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע מחכמה ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאיןֿסֹוף

יעׂשה  אמר כּו' להקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְֲֲֶַַַַָָָָָלּתֹורה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה 22ּתׁשּובה יעׂשה ּדהּמענה , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָכּו'

ּכמֹוני". "יכֹול הּתׁשּובה, עלֿידי לכן ְְְִֵֵַַָָָָָּדתֹורה],

הּכתּוב  לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְִִֶֶַַַַַָֻועלּֿפיֿזה

ּתהיּו הּוא iMקדֹוׁשים אני" (ׁש"ּקדֹוׁש אני קדֹוׁש ְְִִ¦ֲֲִִֶָָ

dxAqdde mrHd מׁשמע ּתהיּו") "קדֹוׁשים על ©©©§©©§¨¨ְְְִִַַַ

ׁשל  ׁשּקדּוׁשתם הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּצּוּוי

,יתּבר לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָיׂשראל

זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכי

מהּפרּוׁש "יכֹול 23ּולהעיר - ּכמֹוני' ּב'יכֹול ְְִִֵֵַָָָָ

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"

ּבנֹוגע LÈÂה) הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְִִֵֵֵַַַ

ׁשּתי  נרמזֹות ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַָָלהּפסּוקים

ּגם  ּבזה נכלל (אם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהעטרֹות

ּב"יכֹול  הּפרּוׁשים ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים ְְְְִִִֵֵַַָָהּפסּוק

ׁש"ּיכֹול  ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹוני",

הּקדּוׁשה  - ּתמיהה ּבלׁשֹון הּוא ְְְִִִַָָָּכמֹוני"

ׁשּלמּטה  ּבקדּוׁשתכם נכללת ּתהיּו" ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּד"קדֹוׁשים

ּבכל  הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ולכן ל מּקדּוׁשתי, ְְְְְִִִִִֵָָָ

"יכֹול  ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲֵֶַַָָָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּד"קדֹוׁשים הּקדּוׁשה - ּבניחּותא ְְְְִִִִִַָָָּכמֹוני"

העטרה  (ׁשהיא אני" ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְֲֲִִִֶַָָָָָהיא

ּבניו  ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות  ּוׁשּתי לעצמֹו), ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנטל

ׁשּכתּוב  ּומה קדֹוׁשים". והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָהם

העטרה  היא אני" ּד"קדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּבּמדרׁש

נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטל
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תרס"ד 22) וישר טוב ד"ה ואילך). שלח ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ישראל שובה ד"ה וראה ועוד. תשב. רמז תהלים יל"ש

לב). ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תער"ב ביוהשמע"צ ד"ה ואילך]). קא ע' - תשנ"ד [בהוצאת ואילך רעא ע' תרס"ד (סה"מ

ב).23)ועוד. (מז, עה"פ עינים מאור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תקנה  לו שאין היה NÚÈ‰והמענה ¯Ó‡ 'eÎ ‰"a˜‰Ï eÏ‡L»¬¿«»»»««¬∆

BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz22‡˜Âc ‡a 'eÎ ‰·eLz ‰NÚÈ ‰Ún‰c , ¿»¿ƒ¿«≈¿««¬∆«¬∆¿»»«¿»
‰¯B˙c ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰Ó לחוטא אין שמבחינתה ≈«»»∆¿«¿»≈»¿»¿»

ÈBÓk"תקנה  ÏBÎÈ" ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ להגיע ], יכול והאדם »≈«¿≈«¿»»»ƒ
אכן  כלל שבדרך כזאת ברמה לקדושה

שהיא  הדעת על להעלות יתכן לא

אליה, להגיע מסוגל שנברא קדושה

הצמחֿצדק  דברי שלמעשה ונמצא

היא  "כמוני" קדושה של הסברא שעצם

אדמו"ר  לדברי סותרים לא תמוה דבר

כן  הדבר התשובה שבעבודת הזקן

הדבר  השכל לפי אמנם כי אפשרי

התשובה  עבודת של בכוחה אבל תמוה

שלמעלה  מה את גם ולהמשיך לפעול

מהשכל.

˜zÓÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ דבר יותר ויובן ¿«ƒ∆À¿«
ביאור  דורש שלכאורה »Ó‰נוסף

·e˙k‰ ÔBLÏ ˙eËLtnL∆ƒ«¿¿«»
È‡ LB„˜ Èk eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿ƒ»¬ƒ

הוא ( הפסוק פירוש פשוטו ולפי

ÌÚh‰ ‡e‰ "È‡ LB„w"L∆»¬ƒ«««
ÌÈLB„˜" ÏÚ ‰¯aÒ‰‰Â¿««¿»»«¿ƒ

"eÈ‰z ישראל לבני שהציווי כלומר ƒ¿
שהקדושֿ מכך נובע תהיו" "קדושים

קדוש  »¿»ÚÓLÓומזה )ברוךֿהוא
‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" Èeev‰L∆«ƒ¿ƒƒ¿
‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙Le„wL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿ƒ»
B˙Le„˜Ï ‰ÓB„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆ƒ¿»

,C¯a˙È והרי יתכן זה איך ולכאורה ƒ¿»≈
הוא  ונברא בורא בין הפער כאמור

והשוואה, דמיון כל וללא באיןֿערוך

מובן  הדבר לעיל האמור לפי Èkƒאבל
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»

BÊ ‰Le„˜Ï ÌÈÚÈbÓ יש ואכן «ƒƒƒ¿»
להגיע  יהודי של לקדושה בכוחו

הקדושֿברוךֿ של לקדושתו הדומה

(כביכול). בעצמו ÈÚ‰Ïe¿»ƒ¯הוא
Le¯t‰Ó23Z 'ÈBÓk ÏBÎÈ'a ≈«≈¿»»ƒ

של  הפשוטה למשמעות בנוסף אשר

כמוני" "יכול המדרש חסידי,דברי פירוש גם יש ÈBÓk"בתמיהה, ÏBÎÈ"»»ƒ
‡˙eÁÈa דומה שתהיה לקדושה להגיע יהודי של בכוחו יש שאכן היינו ¿ƒ»

העליונה. לקדושה

ÌÈ¯e‡a‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל ‰) ÌÈ˜eÒt‰Ïהאמורים Ú‚Ba ¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ
ÏÏÎ Ì‡) ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰ ÈzL ˙BÊÓ¯ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿≈»¬»∆»«¿…»»ƒƒ¿»

eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰ Ìb ‰Êa שמשמע או כפי שלפנינו מהמדרש »∆««»¿ƒƒ¿
תורה' ב'לקוטי שמבואר כפי הללו, הכתרים שני בין נמנה לא זה )שפסוק
ÏBÎÈ"a ÌÈLe¯t‰ ÈLe¿≈«≈ƒ¿»

"ÈBÓk או בתמיהה הכוונה (האם »ƒ
Êa‰.בניחותא), ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆

Le¯t‰Ïc הפירוש ÏBÎi"Lלפי ƒ¿«≈∆»
‰‰ÈÓz ÔBLÏa ‡e‰ "ÈBÓk»ƒƒ¿¿ƒ»
יכול  לא שהאדם לומר בא והמדרש

הקדושֿ של בקדושתו קדוש להיות

― «¿»‰Le„w‰ברוךֿהוא
˙ÏÏÎ "eÈ‰z ÌÈLB„˜"cƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
‰hÓlL ÌÎ˙Le„˜aƒ¿«¿∆∆¿«»

,È˙Le„wÓ את מדגיש זה פירוש כי ƒ¿»ƒ
בין הפער  הגדול הערך וריחוק

ישראל  בני של "קדושתכם"

הקדושֿברוךֿהוא  של ל"קדושתי"

‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿
˙B¯ËÚ‰ ÏÏÎa משני אחד והוא ƒ¿»»¬»

ÂÈa,הכתרים  L‡¯a Ô˙pL∆»«¿…»»
Le¯Èt‰Ïe הפירוש לפי אבל ¿«≈

‡˙eÁÈa "ÈBÓk ÏBÎÈ"»»ƒ¿ƒ»
בין  דמיון להיות יכול שכן המדגיש

של  לקדושה הנברא של הקדושה

התשובה  עבודת באמצעות (כי הבורא

עד  ו'נוגעת' מגעת האדם עבודת

― הקדושֿברוךֿהוא) של עצמותו

"eÈ‰z ÌÈLB„˜"c ‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿
"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ ‡È‰ƒ«¿»¿»¬ƒ
ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰L)∆ƒ»¬»»∆»«

(BÓˆÚÏ לאותה שייכים ושניהם ¿«¿
בכתר, עליונה ≈¿ÈzLeבחינה

ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰»¬»∆»«¿…»»
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â" Ì‰≈¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆

"ÌÈLB„˜ יותר בחינות שתי שהם ¿ƒ
לעיל  (כמבואר בכתר נמוכות

בפרטיות).

L¯„na ·e˙kL ‰Óe«∆»«ƒ¿»
Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰ "È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰L∆«¿»¿»¬ƒƒ»¬»»∆»«¿«¿«

,Ï‡¯NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL לומר אפשר איך לכאורה כן ואם ∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈
ישראל  בני של והקדושה אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי
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יי mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

הּמציאּות  מּצד (לא היא ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹאני"

מתּגּלה 24ׁשּלהם  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי אּלא) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ונמצא, ה'עצמּות'. עם 'חד' ׁשהּוא הּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשרׁש

ּבראׁשֹו היא ּביׂשראל, יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדגם

לבניו). לא ּגם לאחר, נּתנה (ולא הּמל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּדקדּוׁשתי LÈÂו) ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

להדיא  מבֹואר מּקדּוׁשתכם, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

מהּֿׁשאיןּֿכן  נּצבים, ּדפרׁשת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבהּדרּוׁשים

ּברמז  רק זה ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָ(ּומה

ּבאֹופן  הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְִֶֶַָָָָָׁשהּגילּוי

לצאת  ׁשרֹוצה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּדהעלאה

ּבפרׁשת  ּכי הּוא, ּבקדֹוׁש), וליּכלל ְְְְִִִִֵַָָָָמּמציאּותֹו

ראׁשֿהּׁשנה  קֹודם ׁשּקֹורין הּיֹום, נּצבים ,25אּתם ִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּב'לּקּוטי  להּמבאר ּובפרט הּתׁשּובה. זמן ְְְְְְִִֵַַַָָָֹהּוא

ּכּולכם 26ּתֹורה' הּיֹום נּצבים ּדֿאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' ְְְֲִִֵֶַַָָָָלפני

ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָלמעלה

ּדקדּוׁשתי  ההמׁשכה להדיא מבֹואר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָנּצבים

מּקדּוׁשתכם  ׁשּנׁשמֹות 27ׁשּלמעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּגם  להם נמׁש חֹוצבם למקֹור מתעּלֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ה). סעיף (כנ"ל לעצמֹו ׁשּנטל ְְְֲִֶַַָָָָהעטרה

ּבימי ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ספירת ּובהּדר ּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעֹומר,

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג ּבסדר 28ּבאֹופן אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

זה  ענין ּבא וכ ּו'), ימים, ׁשני אחד, (יֹום ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהדרגה

רק  מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּדהמׁשכת
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דהמשכה.24) באופן ולא ליכלל) (שירצה דהעלאה באופן רק הוא האדם למציאות ששייך אני) (קדוש הא' דקדוש הגילוי כי

א).25) (מד, נצבים ר"פ לקו"ת ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע סע"ב. לא, מגילה - גם 27)שם.26)תוס' דזהו י"ל, ואולי

ע"י  כי - (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז מהביאורים

יותר. נעלה באופן הם התומ"צ (תורת 28)התשובה, ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כדי  יחד? וכלולות מחוברות אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים

זו  שאלה על ÓBÏ¯,לענות LÈ של המשכה אין דבר של לאמיתו שאכן ≈«
ישראל  בני בתוך ממש אני" LB„˜"c"קדוש ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»««¿»¿»

Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚ·a "È‡24 ואין ¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ…ƒ««¿ƒ∆»∆
היא  שלהם שהמציאות הכוונה

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את המעוררת

אני" "קדוש של ההמשכה אילו אכן

גדרי  בתוך ונקלטת באה הייתה

הופכת  הייתה היא שלהם המציאות

ונכללת  אני" "קדוש עם אחד לעניין

עטרה  באותה הסיבה ‡l‡)עימו ∆»
שתומשך  זוכים תשובה שבעלי לכך

היא  אני" "קדוש בחינת ÈÙÏ¿ƒבהם
‰lb˙Ó ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿«∆
ÌÚ '„Á' ‡e‰L ‰ÓLp‰ L¯L…∆«¿»»∆«ƒ

'˙eÓˆÚ'‰ נובעת ומכאן »«¿
עם  שלהם הקדושה של ההתאחדות

העליונה. Ì‚cהקדושה ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«
‰¯ËÚ‰L È¯Á‡Ï קדוש" של ¿«¬≈∆»¬»»

Ï‡¯NÈa,אני" dLÈ ונמשכה ∆¿»¿ƒ¿»≈
התשובה) עבודת ידי (על È‰ƒ‡אליהם

(ÏÂ‡עדיין  CÏn‰ ÏL BL‡¯a¿…∆«∆∆¿…
(ÂÈ·Ï ‡Ï Ìb ,¯Á‡Ï ‰zƒ¿»¿«≈«…¿»»
הזו  העטרה שאת המדרש דברי וצדקו

ההמשכה  כאמור כי לעצמו", "נטל

בגדרי  שינוי חל שלא כזה באופן היא

מצידם  והם עצמם, שלהם המציאות

אליה. שייכים לא עדיין

ÔÈÚL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿∆∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆¿»¿∆¿»

מאמרי ÌÈLe¯c‰aבמפורש ¿«¿ƒ
Œ‰Óהחסידות  ,ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ«

ÌÈLe¯c‰a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¿ƒ
,e˙L¯Ùc הפסוק על אמור פרשת ¿»»»≈

¯˜"ונקדשתי", ‰Ê ÔÈÚ ‡a»ƒ¿»∆«
‡È„‰Ï ·e˙kM ‰Óe) ÊÓ¯a¿∆∆«∆»¿∆¿»

‰e‡במפורש  ‰l‡ ÌÈLe¯„aƒ¿ƒ≈∆
'‡‰ LB„˜c ÈeÏÈb‰L בדרגה ∆«ƒ¿»»

מהספירות) שלמעלה (כתר והנעלית ÔÙB‡aהראשונה ‡e‰ Ì„‡a»»»¿∆
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰c¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆»≈ƒ¿ƒ

LB„˜a ÏÏkÈÏÂ הצדיקים עבודת ‡Ìzשזוהי ˙L¯Ùa Èk ,‡e‰ ,( ¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»««∆
ÔÈ¯BwL ,ÌBi‰ ÌÈ·v התורה ¯‡M‰ŒL‰בקריאת Ì„B˜25, ƒ»ƒ«∆ƒ∆…«»»

‰·eLz‰ ÔÓÊ ‡e‰ המעלה על מדובר ניצבים פרשת של במאמרים ולכן ¿««¿»
דווקא  אליה להגיע שאפשר התשובה.המיוחדת עבודת ידי Ïעל Ë¯Ù·e פי ƒ¿»¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰26 «¿…»¿ƒ≈»
ÌÈ·v Ìz‡Œc ‰·eLz‰L∆«¿»¿«∆ƒ»ƒ
'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰«¿∆ƒ¿≈¬»»
הזו  התשובה עבודת של הפנימי התוכן

˙BÓLp‰ ÏkL ‡e‰ בני כל של ∆»«¿»
("כולכם") »¿BlÚ˙Óƒ˙ישראל

Ì·ˆBÁ ¯B˜Óa ‰ÏÚÓÏ השורש ¿«¿»ƒ¿¿»
נחצבו  שממנו האלוקי והמקור

הנשמות.

ÌÈLe¯c‰a ÔÎÏÂ החסידות מאמרי ¿»≈¿«¿ƒ
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ¿»¿∆¿»

של  עניינה ««¿»»‰‰ÎLÓ‰במפורש
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜cƒ¿»ƒ∆¿«¿»

ÌÎ˙Le„wÓ27, היא גם וכיצד ƒ¿«¿∆
באדם  ומתגלה È„ÈŒÏÚנמשכת Èkƒ«¿≈

˙BlÚ˙Ó Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
Ì·ˆBÁ ¯B˜ÓÏ לשרשם ומגיעות ƒ¿¿»

למעלה  Ìbהאלוקי Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«
Ï"Î) BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰»¬»»∆»«¿«¿

(‰ ÛÈÚÒ חלק היא שלהם והקדושה ¿ƒ
אני". קדוש "כי של והעטרה מכתר

ÌÈLe¯c‰·e במאמרי ואילו ¿«¿ƒ
ÔÈ¯BwLהחסידות  ˙BiL¯t‰c¿«»¿ƒ∆ƒ

,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈa פרשת ƒ≈¿ƒ«»∆
"ונקדשתי", הפסוק מופיע בה אמור

הציווי  מופיע בה קדושים ופרשת

כיוון  הנה תהיו", "קדושים

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«»∆
‚eÏÈ„c ÔÙB‡a ‡Ï) ‡È‰ƒ…¿∆¿ƒ

‰·eLz)28 שלא התעלות שהיא ¿»
קיצוני  במעבר אלא והדרגה )בסדר

(‡a¯c‡ ‡l‡ היא העומר ספירת ∆»«¿«»
(ÌBÈעבודה  ‰‚¯„‰Â ¯„Òa¿≈∆¿«¿»»

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ ÈL ,„Á‡∆»¿≈»ƒ¿
ולא  שלב אחר שלב היא וההתעלות

קיצוני  ודילוג ÏÚÓlL‰מעבר È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚ ‡a ,(»ƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»
.ÊÓ¯a ˜¯ ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆«¿∆∆
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d"kyz'dיב ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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ואילך). פג ע' תשרי המאמרים ספר - המאמרים 29)מנחם ספר - מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא לקו"ת

.4 הערה רסד ע' מקדושתכם.30)אייר שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י שלכן ושם, ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם ובכ"מ.31)וראה ואילך. 119 ע' ח"י חלק לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÓ¯a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe¯„a ‡·enL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ כפי העבודה סדר את להדגיש היא הכוונה שאם למרות «»»ƒ
לכאור  העומר ספירת בימי העבודה שהוא סדר את להזכיר צריך היה לא ה

כלל  LÙהזה ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰29, בהרחבה כמבואר ««¬ƒ

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

לקדושה  LÙוהעלאתם ¯e¯·e≈∆∆
ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰30 של עבודה היא שגם «¿»
בלתי  עניינים של והעלאה בירור

רצויים.

¯BÓ‡ ˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»«¡
בני  בתוך "ונקדשתי נאמר שבה

‰ÌÈMישראל" ·B¯a ÔÈ¯B˜ƒ¿«»ƒ
,ÈL ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa באייר ÈLי"ד ÁÒÙc יום שהוא ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ¿∆«≈ƒ

בי"ד  ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע

החסר והשלמת תיקון בתור B·nÎÂ‡¯בניסן .‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Îe¯‡a31˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÁÒÙc «¬»¿»«≈¿∆«ƒƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ עיקר ניסן שבחודש בהרחבה החסידות בתורת למבואר בהתאם ««ƒƒ
ביציאת  שהיה (וכפי הצדיקים עבודת שהיא 'המשכה' בדרך היא העבודה

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

למעלה) מלמטה ÈLהעלאה ÁÒÙe∆«≈ƒ
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
˙L¯Ùc ÌÈLe¯c‰a Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¿ƒ¿»»«
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓe¯Ó ¯BÓ‡¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«
‰ÏÚÓlL È˙Le„¿̃»ƒ∆¿«¿»
"ÈBÓk ÏBÎÈ" ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆»»ƒ

‡˙eÁÈa והתגלות המשכה שהיא ¿ƒ»
עבודת  של בכוחה רק שאפשרית

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ
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"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zay(iyily meil)

:lirl eywdy ztqep `iyew zvxzn `xnbd df welig itlàzLä©§¨
éëäì úéúàcepi`yl dhep oia wlgl yiy jkl zrbdy eiykr ± §¨¥§¨¦

lirl eywdy dn ,dhepïðçBé éaøìiepl miieyrd mixnqna xn`y §©¦¨¨
zegtd lkl xzid epivn dhepd lcpqa ixd ,yng cr xzen

,mixnqn draya,àéL÷ àì énðopgei iax zrcy xyt`y iptn ©¦Ÿ©§¨
ray cr `ziixaa xizdy dne ,ynga wx xizn `ed mbe ozp iaxk

c meyn `ed.éðàL äèBð¤¨¦
jxevl xneqnd lcpq lhlhl xzen m` mi`pzd ewlgp `ziixaa

:in zrck dkld zwqet `xnbd .etebdì éøîàå ,äðúî áø øîà̈©©©§¨§¨§¦¨
øæòìà éaøk äëìä ïéà ,äðúî áø øîà äðúî øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©§¨¨©©©§¨¥£¨¨§©¦¤§¨¨

.ïBòîL éaøa:`xnbd zl`ey,àèéLtepicia `ed llk ixdãéçé §©¦¦§§¦¨¨¦
íéaøk äëìä íéaøå:`xnbd daiyn .epl ycig dneàîéúc eäî± §©¦£¨¨¨©¦©§¥¨

xn`z `nyàäa ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè àøazñîxaca - ¦§©§¨©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨

,ezenk weqtpe eplrpi `ny elhlhl xeq`y ,dfïì òîLî à÷̈©§©¨
.ezenk dkld oi`y

:xizdl yiy mixnqnd oipna ztqep drc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
éøeqéà éøL éàìáa éì eø÷c åàì éà ,àéiçil oixew eidy `l m` ± ¦¨¦¨§¨¦©§©¨¥¦¥

,mixeqi` xizn ilaaàáeè déa àðéøLdaxd da xizn iziid ± ¨¥¨¥¨
.mixnqnïéøîà àøeña ,òaøàå ïéøNò ïéøîà àúéãaîeôa ,änëå§©¨§§§¦¨¨§¦¤§¦§©§©§¨¨§¦

ïézøúå ïéøNò.[mipye mixyr-]éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàC ¤§¦§©§¥¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¨
,edexn` okid oipn lk xekfzyàúàc ãò'`iig iax `ay cr ± ©©£¨
[l`xyi ux`l laan dlryk]ézøz øñç ,àøeñì àúéãaîetî- ¦§§¦¨§¨¨©©§¥
.'jxca eizexnqnn mizy eltp

dpyna epipy(`"r lirl):àìå`vialcpqBìâøa ïéàL ïîæa ãéçé §Ÿ§¨¦¦§©¤¥§©§
.äkî©¨
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סמשך ביאור למה' שבת ליום שלישי עמ' ב
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"

•
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ואילך). פג ע' תשרי המאמרים ספר - המאמרים 29)מנחם ספר - מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא לקו"ת

.4 הערה רסד ע' מקדושתכם.30)אייר שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י שלכן ושם, ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם ובכ"מ.31)וראה ואילך. 119 ע' ח"י חלק לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÓ¯a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe¯„a ‡·enL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ כפי העבודה סדר את להדגיש היא הכוונה שאם למרות «»»ƒ
לכאור  העומר ספירת בימי העבודה שהוא סדר את להזכיר צריך היה לא ה

כלל  LÙהזה ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰29, בהרחבה כמבואר ««¬ƒ

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

לקדושה  LÙוהעלאתם ¯e¯·e≈∆∆
ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰30 של עבודה היא שגם «¿»
בלתי  עניינים של והעלאה בירור

רצויים.

¯BÓ‡ ˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»«¡
בני  בתוך "ונקדשתי נאמר שבה

‰ÌÈMישראל" ·B¯a ÔÈ¯B˜ƒ¿«»ƒ
,ÈL ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa באייר ÈLי"ד ÁÒÙc יום שהוא ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ¿∆«≈ƒ

בי"ד  ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע

החסר והשלמת תיקון בתור B·nÎÂ‡¯בניסן .‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Îe¯‡a31˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÁÒÙc «¬»¿»«≈¿∆«ƒƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ עיקר ניסן שבחודש בהרחבה החסידות בתורת למבואר בהתאם ««ƒƒ
ביציאת  שהיה (וכפי הצדיקים עבודת שהיא 'המשכה' בדרך היא העבודה

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

למעלה) מלמטה ÈLהעלאה ÁÒÙe∆«≈ƒ
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
˙L¯Ùc ÌÈLe¯c‰a Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¿ƒ¿»»«
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓe¯Ó ¯BÓ‡¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«
‰ÏÚÓlL È˙Le„¿̃»ƒ∆¿«¿»
"ÈBÓk ÏBÎÈ" ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆»»ƒ

‡˙eÁÈa והתגלות המשכה שהיא ¿ƒ»
עבודת  של בכוחה רק שאפשרית

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.

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.d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

על ‡. גדולים להזהיר ואמרת, "אמור הכהנים", אל "אמור פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
"אמור  שנאמר דכיון - "להזהיר mipdkdאל1הקטנים" הוא ואמרת" ד"אמור שהכפל לפרש אפשר אי ,"

oicÎzia על גדולים "להזהיר - הכהנים אל היא השניה האמירה שגם לומר, צריך ועלֿכן הכהנים", על
ציווי 2הקטנים" שמצד שאף והיינו, עצמו, מדעת זה היה הכהנים, על ביתֿדין הזהיר שמשה ומה ;

הן" ש"זריזין הכהנים על ביתֿדין להזהיר צורך אין סייג 3הקדושֿברוךֿהוא משה הוסיף מכלֿמקום, ,
הכהונה  לעבודת שייכים שאינם לענינים בנוגע גם המלובש 4לזרזם בורא ניצוץ מצד בעבודה: והענין .

בזירוז; צורך יש השינה, ענין שייך ששם שבנפש, החכמה בחינת מצד אבל כו', בזירוז צורך אין ביחידה,
אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת ובלשון משנתו, להעירו רק אלא חידוש, בדרך פעולה "ניט 5לא :

היום  אור קודם שיחות'6פארשלאפן" ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ַָ
ואילך. 61 עמוד ל"ז חלק

***

כבודֿקדושת ·. עלֿידי (הוגה גו' ישראל בני בתוך ונקדשתי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר
שליט"א). אדמו"ר

***

הפסוק ‚. על רש"י בפירוש ישראל 7הביאור של "שבחן דן", למטה דברי בת שלומית אמו "ושם
בזה  יש ישראל, כלל של שבחן שזהו אף דלכאורה, - כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה

הכלל  בשביל הפרט על לוותר אין והרי ישראל, בת של גנותה גם 8משום שזהו לומר, צריך ועלֿכן ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ולא 1) רכה, בלשון אמירה "אמור", הלשון אודות גם דובר
קשות" אתנו הארץ אדוני האיש "דיבר (כמו קשה בלשון דיבור
פח, (ח"ג פרשתנו (ריש בזהר מ"ש ע"פ ובפרט ל)), מב, (מקץ
בלשון  צורך יש שלכאורה אף - בלחישו" הכהנים, על "אמור ב))

הטומאה  ענין אודות שמדובר לפי דוקא, שאינו *קשה שזהו"ע ,
שכהן  דכיון - מקוואות) הלכות סוף רמב"ם (ראה שכל ע"פ מובן
בחשאי, היא הכהנים עבודת גם לכך (ובהתאם החסד איש הוא
- מנחם תורת (ראה וזמרה בשירה הלווים עבודת כמו לא
כדי  קשה בלשון צורך אין וש"נ)), .289 ע' ריש ח"ד התוועדויות

כו'. הטוב בקו גם לפעול יכולים אלא עליו, לפעול
קטן?!2) מילד רוצים מה לטעון: שאין גם נאמר זה בענין

בעצמו  יתבונן ואז ודעת, בינה בחכמה שיגדל עד להמתין יש -
(או"ח  בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש האדם ושפלות ֿ ל הא בגדלות
האֿל  בגדלות להתבונן צריך תפלה כל שלפני וש"נ) רסצ"ח.

של האחריות שזוהי לידע צריך אלא האדם), הגדולים,ושפלות
את גם להזהיר החיוב מוטל עי"ז שעליהם ודוקא הקטנים,

הציווי. את עצמם הגדולים מקבלים - הקטנים את שמזהירים
"בנינו  שאמרו עי"ז היתה לבנ"י התורה שנתינת במ"ת, וכמו

(א)). ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא (ראה בעדנו" ערבים
וש"נ.3) א. כא, שבת
הזה,4) בזמן גם מטומאה דכהנים הזהירות אודות גם דובר

רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מתים טמאי כולם שבלאה"כ אף
וכן וש"נ); .137 ע' חכ"ח לקו"ש מישראל וש"נ. אחד כל בעבודת

כהנים" "ממלכת צריכים - ומצב מעמד שבכל - ו) יט, (יתרו
אם  (וגם מצוה והידור סופרים דברי של קל בדקדוק גם להזהר

"על - בכך רצונו יכול אין שלא כיון  לכך ", ב"ד  יקדישום כרחם
שענין להיות כיון - ישראל") בית הגוים ש"ככל ומצב מעמד

חידוש, של באופן אינו בלבד הטהרה משינה יקיצה כמו אלא
בפנים), ממילא.(כדלקמן בדרך הטומאה מתבטלת שאז

אצלו  פועל רבינו שמשה נטמא, שכבר מי אודות דובר וכן
דרא, שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע ועד"ז הטהרה, ענין

הרי  ששולח ובדורנו אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאינו, רבינו זה
39 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה כו' לטהר שלוחים

וש"נ). ואילך.
ואילך.5) 316 ס"ע תרצ"ט סה"ש
שנים 6) עשר מלאות עם בקשר - בהמכתב בארוכה כמשנ"ת

ואילך). שעח ע' חכ"ג (אג"ק חב"ד אגודת צעירי להתייסדות
יא.7) כד, פרשתנו
(8- וש"נ) א. ט, (ברכות כרבים" הלכה ורבים ש"יחיד ואף

היחיד  דעת את לבטל (לא היא התכלית אדרבה)**הרי אלא ,
הרביםלפעול לדעת ותסכים תשתנה היחיד דעת גם שגם (ראה

להיות  יכול זה שענין ולהעיר, .(33 ובהערה 112 ע' חכ"א לקו"ש

*(ieeivdy mb x`azp"ik 'eb `nhi `l ytpl'eb aexwd ex`yl m`,"dxez t"r zeidl jixvy itk rahd jtid dxe`kl `ed-ieeivd epyiy oeikc
hi miyecw),(gi"jrxl zad`ejenk,"eizegiyn '`a x"enc` g"en w"k ixacke,y"dq d`x) ely xrvd enk zeidl jixv zlefd ly exrvy

(73 'r d"yz,k"`,oia welig 'idi dnl"aexwd ex`yeil`"i"pa x`yl,`edy inl wx `nhidl xzenyaexwcvn eil`sebd-dbdpdd jtid
mytpclth mtebe xwir,zevn meiw icil d`iand `idy"jenk jrxl zad`e"(a"lt `ipz d`x).

**(zkxay xirdle"mifxd mkg"`wec `idl`xyin `eaix miyy lr,dnec mzrc oi`y" itldfl df"gp zekxa),(`.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zay(iyily meil)

:lirl eywdy ztqep `iyew zvxzn `xnbd df welig itlàzLä©§¨
éëäì úéúàcepi`yl dhep oia wlgl yiy jkl zrbdy eiykr ± §¨¥§¨¦

lirl eywdy dn ,dhepïðçBé éaøìiepl miieyrd mixnqna xn`y §©¦¨¨
zegtd lkl xzid epivn dhepd lcpqa ixd ,yng cr xzen

,mixnqn draya,àéL÷ àì énðopgei iax zrcy xyt`y iptn ©¦Ÿ©§¨
ray cr `ziixaa xizdy dne ,ynga wx xizn `ed mbe ozp iaxk

c meyn `ed.éðàL äèBð¤¨¦
jxevl xneqnd lcpq lhlhl xzen m` mi`pzd ewlgp `ziixaa

:in zrck dkld zwqet `xnbd .etebdì éøîàå ,äðúî áø øîà̈©©©§¨§¨§¦¨
øæòìà éaøk äëìä ïéà ,äðúî áø øîà äðúî øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©§¨¨©©©§¨¥£¨¨§©¦¤§¨¨

.ïBòîL éaøa:`xnbd zl`ey,àèéLtepicia `ed llk ixdãéçé §©¦¦§§¦¨¨¦
íéaøk äëìä íéaøå:`xnbd daiyn .epl ycig dneàîéúc eäî± §©¦£¨¨¨©¦©§¥¨

xn`z `nyàäa ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè àøazñîxaca - ¦§©§¨©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨

,ezenk weqtpe eplrpi `ny elhlhl xeq`y ,dfïì òîLî à÷̈©§©¨
.ezenk dkld oi`y

:xizdl yiy mixnqnd oipna ztqep drc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
éøeqéà éøL éàìáa éì eø÷c åàì éà ,àéiçil oixew eidy `l m` ± ¦¨¦¨§¨¦©§©¨¥¦¥

,mixeqi` xizn ilaaàáeè déa àðéøLdaxd da xizn iziid ± ¨¥¨¥¨
.mixnqnïéøîà àøeña ,òaøàå ïéøNò ïéøîà àúéãaîeôa ,änëå§©¨§§§¦¨¨§¦¤§¦§©§©§¨¨§¦

ïézøúå ïéøNò.[mipye mixyr-]éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàC ¤§¦§©§¥¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¨
,edexn` okid oipn lk xekfzyàúàc ãò'`iig iax `ay cr ± ©©£¨
[l`xyi ux`l laan dlryk]ézøz øñç ,àøeñì àúéãaîetî- ¦§§¦¨§¨¨©©§¥
.'jxca eizexnqnn mizy eltp

dpyna epipy(`"r lirl):àìå`vialcpqBìâøa ïéàL ïîæa ãéçé §Ÿ§¨¦¦§©¤¥§©§
.äkî©¨

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



d"kyz'dיד ,xii` b"i ,xen` zyxt zay zgiy

ישראל  בנות מכל (היחידה היא שגם לכך נוסף כי דברי, בת שלומית של באונס,9שבחה רק נכשלה (
ממנה  ישראל 10הנה כל הצניעות 11למדים בענין הזהירות פריצות,12גודל של ענין זה אין אם אפילו ,

לרעה  להשפיע יכול זה שגם הכל"), בשלום ("שואלת אחד כל כלפי יפות פנים בסבר הנהגה על 13אלא
ונדפס 14זרעה  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה ואילך.15- 67 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי

***

גו'"„. במשמר "ויניחוהו הפסוק הדינים 16על מד' אחד הוא זה שענין ירושלמי, בתרגום איתא ,
ומקושש  (בפרשתנו) מקלל - נפשות בדיני שנים מהקדושֿברוךֿהוא: לשאול והוצרך ידע, לא שמשה

שני. ופסח צלפחד בנות - ממונות בדיני ושנים עצים,

ושייכות  קשר יש בודאי ביחד, באים ענינים כמה שכאשר מובן, הרי בדיוק, הם התורה עניני שכל וכיון
ביניהם.

מחר  יתברך ה' בעזרת ידובר - שני ופסח צלפחד בנות שבין השייכות אודות .17ובכן:

***
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עי"ז חילוקיגם אין שבה יותר נעלית לדרגא דעות,שמתעלים
מצד  הם שביניהם הדעות שחילוקי שאף וב"ה, לב"ש בנוגע וכמו
בהיותם  מ"מ, הגבורה, ממדת או החסד ממדת נשמתם שרש

שמאי קיבלו שמהם ואבטליון שמעי' חילוקי בדרגת אין והלל,
גם (ראה ביניהם מנחם דעות ולהעיר תורת וש"נ). .33 ע' חכ"ב

ב) כה, (איוב הפסוק על וש"נ) ח. פי"ב, (במדב"ר ממארז"ל גם
וגבריאל  מים של שר ל"מיכאל בנוגע במרומיו", שלום "עושה

ביטולם  בגלל אש", של (ראה *שר משניהם שלמעלה לדרגא
ובכ"מ). א. לח, פרשתנו לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא

בגופם 9) "אם האומות טענת את שולל בעצמו שהקב"ה כפי
ש"הטיל  עי"ז - בנשותיהם" וחומר קל מושלים, (המצריים) היו
רק  לא (היינו, זה מצד ויו"ד זה מצד ה"א עליהם, שמו הקב"ה

אלא שבשם, בני d"iו"ה שהם עליהם אני מעיד לומר, שבשם),
ה). כו, פינחס (פרש"י אבותיהם"

ענין  את מבנ"י נוטלים כזה שבאופן הס"מ, טוען זה על אך
כו' אחיזה איזו לו שתהי' בהכרח ולכן, - עכ"פ **הבחירה?! -

וגם  שבשבטים, מהירודין דן, למטה דברי בת לשלומית בנוגע
בפנים. כדלקמן כו', באונס רק - אצלה

לה10) יש הרי ממנה, זאת שלמדים -וכיון בדבר. חלק
בקונטרס מהמבואר גם בענין ולהעיר (פי"ב) החסידות לימוד

אוחזין ששנים "שנים למצוה בנוגע בתחלתה), (ב"מ בטלית"
בה. חלק להם שיש טוענים

ש"לשם 11) עצים, למקושש בנוגע שמצינו ממה גם להעיר
ב"ב  - אפי' (תוד"ה אחרים" ויראו שיהרג "כדי נתכוין", שמים
לו  יש ויראו", ישמעו ישראל "כל ידו שעל דכיון - סע"ב) קיט,
מלאכת  כי שבת, במלאכת זאת עשה שהמקושש אלא, כו'. זכות
צריכה  שאינה מלאכה זו הרי שבנדו"ד וכיון תורה, אסרה מחשבת

נמצא, סע"א.לגופה, מהרש"א (חדא"ג כלל שבת חילל שלא
וש"נ). ואילך. 94 ע' חכ"ח לקו"ש וראה

גם 12) אלא לנשים, רק לא שייך הצניעות ענין שהרי
גם  (ראה הקיץ לימי כשמתקרבים - עתה במיוחד ושייך לאנשים.

וש"נ). ואילך. 218 ע' ח"מ מנחם תורת
(13- הצניעות בתכלית להנהגה בנוגע גיסא, לאידך ועד"ז

לקמחית, לה היו בנים "שבעה א) מז, (יומא בגמרא כמסופר
שזכית  עשית מה חכמים לה אמרו גדולה, בכהונה שמשו וכולן

שערי". קלעי ביתי קורות ראו לא מימי להם, אמרה לכך,
לאחרי 14) רק גו'" אמו "ושם מ"ש לבאר יש ועפ"ז

מיד ולא משה", אל אותו (כאשר ש"ויביאו הסיפור בהתחלת
"מעולמו גו'", כי "ויצא - ובפרש"י)) יו"ד כד, (פרשתנו יצא"

משה  הי' החטא, על אותו שישפוט משה אל אותו הביאו כאשר
זה  ובגלל - כזה?! בחטא יכשל ישראל שאיש יתכן איך תמה:
אמו  ש"שם נתברר ואכן הוריו... הם מי לברר שצריך בדעתו עלה

כו'. כזה בן יצא וממנה דברי", בת שלומית
משה, אל אותו מביאים שכאשר נשיא ולהעיר, להיותו הנה

אלא  המקלל, של דינו את שפוסק בכך משה מסתפק לא ישראל,
המקלל של ומצבו elמעמדו rbep עליו ומרחם שאומר ***, כפי -

שעז"נ  מהרז"ו)) (ובפי' פרשתנו סוף (ויק"ר שבע"פ בתורה
. ואראה אני "ושבתי א) ד, .(קהלת העשוקים דמעת מיד . .

. כח הערוה,עושקיהם על בא זה של "אביו מנחם", להם ואין .
חטא  על ולחוש לסבול לו (מה לו" איכפת ומה חטא מה זה

סנהדרי מיד  כח, עושקיהם "מיד ואעפ"כ , .אביו), שבאה גדולה .
תורה של מכחה .עליהם ה'",ומרחקתן בקהל ממזר יבוא לא .

.ומסיים, לנחמן עלי הקב"ה אמר מנחם, להם לבוא "ואין לעתיד .
טהורים). יהיו (שאז כו'"

תשמ"ו.15) במדבר ש"פ שיחת בשילוב
יב.16) כד, פרשתנו
ובנות 17) נשי של בכינוס - אייר י"ד בהר, פ' א' יום שיחת

ואילך). 300 ס"ע (לקמן ואילך ס"ז חב"ד

*(lehiad ote`a zebixcn 'c mpyi zeihxtae:mb idefy) ezlefl mewn ozepy (`)(zilrp dbixcn,zlefdn lawny (a),yibxny (b)zlefd ilely
ezenilya xqg,llk zlef ly ze`ivn epi`y (c),jli`e 260 'r d"kg y"ewl mb d`x) eicgi micg`zny oeik.(p"ye.

**(owfd epiax i"r h"yrad zxez zelbzdl rbepa epivny c"re,eze`ivn lhazz zeciqgd zxez i"ry orh n"qdy,mb `linaezilkzd
`xap dliayay,el ozil jxev 'id okledfig` efi`-e ze` gxw 't z"dr h"yra 'q mb d`x) 'ek zecbpzdde mibexhwd oipra,my zexrdae.

(p"ye.
***((a"yxedn) x"enc` w"k mbztn mb xirdlr"p-l`xyia `iyp-bl zekxa) l"fx`nl rbepa,(`"eilr mgxl xeq` drc ea oi`y in lk:"

dnk crzepngxd dlecb225 'r lirl mb d`x) eilr mgxl xeq`y zxne` dxezd elit`y in lr.(p"ye.
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במקום ‰. בסקילה האמורה המצוה "כל עשו", ישראל "ובני פרשתנו, סוף רש"י בפירוש  הביאור
" שנאמר שממה - ותליה" רגימה דחיה l`xyiאחר, ipae אודות רק מדובר הפסוק שבתחילת מוכח, עשו",

בסקילה  האמורה המצוה "כל עשו העדה שכל מוסיף וכאן השומעים", ותליה 18"כל דחיה אחר": במקום
הראשונה  מהאבן מת שלא דכיון - רגימה וגם השומעים), עלֿידי להיות שצריכה סמיכה (מהֿשאיןֿכן

אבן" אותו יחיד 19("וירגמו לשון תלין"20, "לא משמיט ורש"י ישראל. כל גם רגמוהו דהשומעים, (21,
("כי  מלך של כבודו שמירת אלא בסקילה, גדר זה שאין תלוי"21כיון אלקים מלך 22קללת של "זלזולו ,

בניו" הם וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם שליט"א,23הוא אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - (
ואילך. 158 עמוד ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

1

2

3

4

5

6

7

8

שהו"ע 18) - הרוחנית בעבודה הסקילה ענין אודות גם דובר
כנגד  מדה באבנים, הסקילה צ"ל ולכן כאבן, שנעשה הלב טמטום

וש"נ). .30 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה מדה
(19" מ"ש לפרש היתה `oaאותוenbxieואין שהאבן לפי ,"

של לה ipyמשוי "ושדי חברי'", בהדי לה ו"מדלי' אדם, בני
) יכולין cgאיהו" אין דשנים גדול, "מכח שתהי' כדי מנייהו),

היחידי  אבל מעכבו, זה משליך כשזה כאחד, להשליך כחם לכוין
כי - ובפרש"י) ע"ב ריש מה, (סנהדרין בכח" פשטות משליך

האבן השלכת על קאי "וירגמו" ההגבהה הלשון על ולא עצמה,
ההשלכה. לצורך

כללות 20) ע"ש "אבן", נקראים אבנים הרבה שגם שי"ל אף
ארץ  "דרך ו), לב, (וישלח שור" לי "ויהי עה"פ וכפרש"י המין,

שור". שוורים הרבה על לומר
כג.21) כא, תצא
אופנים 22) בב' לפרשו  יש  זה  שענין  לב'נתבאר  (בהתאם

דקאי  עץ", על אותו "ותלית כב) (שם, הפסוק בפירוש האופנים

אשמת  אלא אשמתו, זו שאין - לזכות הדעת: עץ (חטא) על
או  ,(38 הערה שבפנים לקו"ש (ראה נחש של בעטיו - אדה"ר

אדה"ר  כמו שנכשל - יש *להיפך החטא לאחר שגם - לזכות :(
ולא  מלך, של כבודו מצד רק שזהו - להיפך או אלקים, צלם בו

כלל. ממנו איכפת שלא האדם, מצד
"משל 23) רש"י: דברי כהמשך - מזה ויתירה שם. פרש"י

וכל  סתם. בן מאשר יותר נעלה שזהו"ע כו'", תאומים אחים לשני
החטא! לאחרי אפילו - זה

ובגלוי  בחיצוניות רק הוא החטא שענין לפי - הדבר וטעם
אבל  יעקב), והעצם (בחי' הפנימיות הרי **מצד ישראל) (בחי'

- לדבר וראי' שינה", בבחי' "שהיא אלא כמקודם, נשאר הוא
את  לרמות יכול אינו (שאז אמונה" בדבר נסיון לידי ש"כשבאים
מאלקי  מובדלת נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו ש"בעבירה עצמו
על  נפשו מוסר שבקלים קל אפילו אזי פי"ד), תניא - ישראל"

פי"חֿיט). תניא (ראה ה' קדושת

*(d"kt x"wie) l"fx`n c"r,a-(miyecw t"x z"ewla `aed"zg` dry jieeiv lr cenrl zleki `ly x"dc` jipirn xtr dlbi in,ixde
mipy 'b dlxrl oipiznn jipa."

**(dlrnlc mvrd mr xeywy,mipezgzd dyrn llk rbep `l ef 'igaay,dl aei`) y"nk,"'ebe ea lrtz dn z`hg m`" (e.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zay(iyiy meil)

cenll oi` ok m`e ,adf ly qh `l` bix` epi` uivdy `ziixad
zegcl xyt` ixdy ,`edy lka d`neh lawny bix`l uivn
lka d`neh lawn aeyg `edy adf ly hiykz `weecy xnele

.`edy lka d`neh lawi `l ohw cba la` ,`edy
:iia` ziiyew gkn ea xfg inic ax÷éìñ ékdlryk -éîéc áø ¦§¦©¦¦

,àòcøäðì,uivn bix` oic cenll xyt`y xn`y dnn ea xfg ¦§©§§¨
eeäì çìL,mdl xnel gly -,éãéa íä úeòè íëì ézøîàL íéøác ¨©§§¨¦¤¨©§¦¨¤¨¥§¨¦

íøazn`ae -àeäL ìk èéLëúì ïéépî ,ïðçBé éaø íeMî eøîà Ck §©¨¨§¦©¦¨¨¦©¦§©§¦¨¤
zkzn ipinn ieyrd,õévî ,àîè àeäLixd ohw xac `edy s`y ¤¨¥¦¦

`ed,d`neh lawnî ,àîè àeäL àeäL ìk âéøàì ïéépîeweqtd ¦©¦§¨¦¨¤¤¨¥¥
mivxy z`neh iabl xn`py'ãâá Bà'(al `i `xwie)ep` 'e`' zaizne , ¤¤

ax ly ezpwqn itle .d`neh lawn `edy lk bix` s`y miaxn
`edy lk 'hiykz' iabl cg`d ,mixac ipy opgei iax xn` ,inic
.'cba e`'n micnly `edy lk 'cba' iabl ipyde ,uivn micnly

:oipra `ziixa d`ian `xnbd,àîè àeäL ìk âéøà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦¨¤¨¥
,àeäL ìk èéLëúå âéøà .àîè àeäL ìk èéLëúåxac ,xnelk §©§¦¨¤¨¥¨¦§©§¦¨¤

,ohw xac `l` epi` eleke ,zkznn ieyr eivge bix` eivgyàîè̈¥
:sqep oic .d`neh lawn `ed s` -óñeîly epic,ãâaä ìò ÷N ¨©©©¤¤

Lwyd,âéøà íeMî àîh.oldl x`aziy itke ¤¨¥¦¨¦
:el` mipic micnl okidn zx`an `xnbdàeäL ìk âéøà ,àáø øîà̈©¨¨¨¦¨¤

àîècnlp'ãâá Bà'î.x`azpy itkeàîè àeäL ìk èéLëzcnlp ¨¥¥¤¤©§¦¨¤¨¥
àîè àeäL ìk èéLëúå âéøà .'õév'îcnlpîxn`py aezkd ¦¦¨¦§©§¦¨¤¨¥¥

l`e dyn gwie' oicn znglnamz`n adfd z` odkd xfréìk ìkŸ§¦
'äNòî(`p `l xacna),`edy lk hiykze bix` s` daxn 'lk' zaize , ©£¤

dn lk xdhl yiy epiidc ,'mkiaye mz` e`hgzz' aezk dlrnle
.zn z`nehn dxdh oerh `ed s`y epcnle ,eayy

:df cenil lr dywn `xnbdàeää ,àáøì ïðaøî àeää déì øîà̈©¥©¥©¨¨§¨¨©
áéúk ïéãîa,zn z`neh iabl oicn znglna xn`p df weqt ixd - §¦§¨§¦

lawn `edy lk hiykze bix`y myn cenll xyt` mpn`e
cenll xyt` i` j` ,mini dray zbdepy dxengd zn z`neh
.cg` mei `l` zbdep dpi`y dlwd uxy z`neh lawny myn

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axøîb ¨©¥¨©
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סמשך ביאור למה' שבת ליום שישי עמ' ב
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.a"nyz'd xii` e"h ,xen` zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ביחד:‡ עניינים כמה של צירוף ישנו - זה ביום .

השבת. יום - העיקרי הענין לראש  לכל

(נ"ג  סדרים ג"ן ישנם שבתורה בזוהר שכתוב מה וכידוע אמור. פרשת שבת - גופא השבת וביום
פרשת  בתורה קורין - זו ובשבת בתורה. מיוחדת  פרשה שבת בכל קורין לזה ובהתאם  פרשיות), [53=]

אמור.

הן  אלו, ענינים ששני וכמובן באייר. בט"ו - היא החודש לימי בנוגע זו דשבת הקביעות לזה: ונוסף
תורה. פי על הם החודש, דימי הקביעות והן השבוע דימי הקביעות

עניינים: כמה ישנם באייר) (ט"ו גופא ובזה

עשר  בחמישה . . סין מדּבר אל . . ויבואו מאילים "ויסעו א) טז, (בשלח בתורה מסופר - לראש ְִִִֵֵֶַלכל
"נתּפרש  הפסוק) על רש"י ופירוש (מכילּתא שבעלֿפה בתורה ומבואר אייר). (ט"ו השני" לחודש ְְְִִֵָָיום
בהמשך  שמסופר כפי למן", והוצרכו ממצרים שהוציאו החררה ּכלתה ביום שבו לפי זו חניה של ְְַַָָָָָהיום
מן  לחם לכם ממטיר "הנני למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז גו'", ישראל בני עדת כל "וילֹונּו ִִַהענין

סעודות". ואחת שישים המצה) משירי (או הבצק משירי "שאכלו למדים ומכאן ְְְִִִִֵֵֵַָָָָהׁשמים".

המצה  מׁשירי ישראל בני אכלּו יום אותו שעד - הוא באייר ט"ו של המיוחד עניינו אומרת: ְְִֵַַַָָָזאת
השמים". מן "לחם להם ניתן זה ולאחרי ממצרים, ִשהוציאו

ענייני  כל שלימות היינו, ּבאׁשלמּותא, אייר דחֹודש סיהרא קיימא - באייר עשר בחמישה לזה: ְְְְִֶַַַָָָָונוסף
אייר. חודש

הימים  עם הקשורים עניינים ישנם - לזה ונוסף עצמו. באייר עשר חמישה ליום בנוגע - זה ִוכל
ולאחריו: שלפניו המיוחדים

שלאחריו  לימים ובנוגע ׁשני. פסח - באייר עשר ארבעה ולאחרי בסמיכות בא באייר עשר חמישה ִֵיום
אייר  וח"י י"ד של ייחודם מתבטא [שבזה בעומר ל"ג - באייר עשר שמונה ליום בסמיכות זה הרי -

החדׁשים. דשאר וח"י לי"ד ביחס בעומר) ול"ג שני ְְֳִַָָ(פסח

ב  מודגשת שאז השבת, ביום חל באייר עשר חמישה שיום זו שנה בקביעות שייכותו ובפרט יותר
יום  שלאחרי יומין ּכּולהּו מתּברכין השבת מיום כי - אייר לח"י שייכותו וכן שבת, ערב - באייר ְְִִָלי"ד

השבת.

הוראה · ללמוד יש האדם חיי במשך המתרחש מאורע שמכל טוב שם הבעל תורת ידועה והנה, .
קוני". את לשמש נבראתי "אני - חייו לעיקר בנוגע

עניינים  שהם מאחר לעיל, האמורים מהעניינים אחד מכל ה' בעבודת הוראה ללמוד שיש מובן, ִֶּומזה
האדם. חיי במשך המתרחשים

כך  השני, בענין והוספה סיוע פועל ענין שכל מובן, - ביחד עניינים כמה של צירוף שישנו ומאחר
וקיומן  אלו, מעניינים ההוראות ללימוד בנוגע מיוחדת כוח נתינת ישנה ביחד עניינים כמה שבצירוף

בפועל. במעשה

מגביהו  עצמו (שהאדם לכתפי' איניש דמדלי דטעּונא "גמירי א) לד, (סוטה בגמרא המבואר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָועלֿדרך
אחר)". כשמטעינו שנושא ממשאוי שליש אלא (אינו הוי דטעּוני' תילתא מסייעו) אחר ואין כתיפו ְְִִֵֵַָעל
כפול  מׂשא לׂשאת מסוגלים שהם בלבד זו לא הנה ביחד, מׂשא נושאים אנשים שני כאשר אומרת: ֵַַָָָזאת
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מסוגלים  הם אלא עצמו), בפני המשא את נֹוׂשא היה מהם אחד כל אם לׂשאת יכולים שהיו ִֵֵֵַַָָ(מהמׂשא
לחבירו. מסייע מהם אחד שכל מאחר מזה, יותר הרבה ְֵַַלשאת

אודות  מדובר כאשר הוא ׁשּכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי גׁשמי, למׂשא בנוגע אמורים הדברים ְְִֵֶַַָואם
כל  (שהרי קדושה ענייני - גּופא וברוחניות הגשמיים), העניינים נׁשּתלׁשלּו (שמהם רוחניים ְְְִַָעניינים
סיוע  ישנו יחד העניינים כל שבצירוף היינו, קדושה), ענייני הם זה יום אודות לעיל האמורים העניינים

לעיל. האמור לכל בנוגע ביותר נעלה באופן כוח ונתינת

אלא  זה, ליום השייכים העניינים דכל ההוראות מלימוד להסתפק שאין היינו, - העיקר הוא והמעשה
העץ, על (הגרזן "טאּפארּוֿדא-ּפלאחּו" - הידוע וכפתגם בפועל, במעשה אלו הוראות קיום - הוא ְֵַַָָָהעיקר

בפועל). מעשה

השבת:‚ דיום הענין מכללות הנלמדת ההוראה ביאור .

- ועמל יגיעה של באופן היא החול ימי ּבׁשׁשת העבודה דהנה, תענוג. - הוא השבת יום של ְְְֵֵֶָָעניינו
תענוג. של באופן היא השבת דיֹום העבודה אבל יּולד", לעמל ְָ"אדם

הענ  בכל מתּבטא זה הרי תענוג, של באופן היא השבת דיום העבודה שכללות הנעשים ּומאחר יינים ְִֵֵַַַ
מצוות  מקיים הוא הרי יׁשן ויין ׁשמן בשר שעלֿידי היינו, כו', ושינה ושתי' אכילה כולל השבת, ֵָָָביום

ז)). (פרק בתניא גם (כמובא שבת עונג

בזה  וכיוצא ערב מאכל מאכילת מתענג שגופו היינו, בלבד, הגוף תענוג אודות הכוונה שאין ֵָומובן,
ּומאחר  נפשו, ּוּפנימיּות דעצם התענוג מודגש לראש לכל הרי יהודי, של תענוג אודות שמדובר מאחר כי -ְְִִֵֶֶַַ
כאשר  - הוא מישראל ואחת אחד כל של האמיתי שהתענוג מובן, למעלה", היא העֹולה האדם בני ַָָש"רּוח
התענוג  ענין עיקר ולכן, שלו. התענוג נעשה שלמעלה שהתענוג היינו, למעלה, ותענוג רוח נחת גורם

ורוחניות. קדושה ענייני עם קשור מישראל ואחת אחד כל ִשל

ענין  חודר לכן, ,"יצרי בשני לבבך ד"בכל באופן להיות צריכה שהעבודה מאחר אףֿעלֿפיֿכן, ְֶָאבל
הוא  שגופו כפי אפילו בזה, וכיוצא יׁשן ויין ׁשמן ּבׂשר הגשמי, הגוף בענייני גם השבת דיֹום ְֵָָָָָהתענוג

הבירור. לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הבירור, קודם

להיות  צריכה החול) דימי העבודה (גם האדם עבודת שכללות - השבת מיום הנלמדת ההוראה וזוהי
התענוג. בענין חדורה

אמֹור:„ פרשת משבת ההוראה ביאור .ֶ

הוראה  ללמוד יש לראש לכל ולכן, התורה). פרשיות בכל (כמו עניינים ריבוי ישנם אמֹור ֶבפרשת
הכללי  התוכן מתבטא הקודש") בלשון לו יקראו אשר ("ׁשמֹו הפרשה בשם כי - הפרשה מׁשם ְִֵכללית
בפרשה  שנאמר ענין שזהו מדגישים - זו שבפרשה ענין כל אודות מדברים כאשר אומרת: זאת זו. דפרשה

"אמֹור". ְֶֶָׁשׁשמּה

שאין  היינו, זאגן"), איין אין ("האלטן מתמדת אמירה אודות ציווי - הוא "אמור" תיבת פירוש ִֵַָוהנה,
הזולת. אל אמירה של ענין גם דרּוש אלא בלבד, במחשבה ְְִֵַָלהסּתּפק

והיפוכו: דבר זה הרי אמירה, של  לענין זקוקים מה לשם - מובן אינו ולכאורה,

שהיא  לאמירה שהכוונה לומר בהכרח הרי ("אמור"), "אמירה" של ענין אודות מדּברת התורה ְֶֶַכאשר
היינו, "אמירה"), בשם קוראת התורה הייתה לא - תוכן כל ללא לדברים (כי כו' אמיתי תוכן ְֹבעלת
של  לענין זקוקים מה לׁשם השאלה: נשאלת ואםֿכן כו'. ומחשבתו ּבׂשכלֹו הדברים היו האמירה ְְְִֵשקודם

ו  ירדּו ומחשבתו ּבׂשכלֹו הנמצאים שהעניינים  - בדיבור?!אמירה יתגלו ְְְִֵ

להסּתּפק  אין כו', ומשמעות תוכן בעל ענין אודות כאן שמדובר היות הנותנת: שהיא - בזה ְְִֵַוהביאור
שהרי  הזולת, אצל תועלת כל מזה ּתצמח לא ּכזה באופן כי בלבד, ומחשבתו ּבׂשכלֹו נמצא שהענין ְְְִִִֶֶֶַָָּבזה
של  באופן הדברים את לגלות "אמור", מיוחד ציווי ישנו ולכן, חבירו, של שבליבו מה יודע אדם אין

הזולת. אל אמירה
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ּבנדֹון  (כמו טוב ענין בידו יש שכאשר היינו, - "ּכמֹו לרע "ואהבת לציווי בהתאם הוא זה ְְִֵַָוענין
הנאה  להפיק יוכל הזולת שגם להשתדל עליו כו'), ומשמעות תוכן בעל טוב, ענין במחשבתו שיש - ְִִַָדידן

זה. מענין ותועלת

כי  פעולתם, יפעלו שהדברים בהכרח הרי - המתאים באופן תהיה הזולת אל שהאמירה כדי והנה,
אמת" ש"תורת ומאחר בטילה. אמירה זו הרי מאומה, פועלת אינה הזולת אל (והגילוי) האמירה אם
הזולת  אל אמירה אודות כאן מדובר בוודאי הרי - ("אמור") "אמירה" בשם לדבר קוראת חיים" ַָָו"תורת

פעולתם. פועלים שהדברים באופן

צריכים  אלא בלבד, מחשבה של בענין להסתפק שאין "אמור", - הפרשה מׁשם הנלמדת ההוראה ִֵוזוהי
פעולתם. יפעלו שהדברים ובאופן לזּולת, גם זאת ולומר לגלֹות ְַַַלהשתדל

- זאגן") איין אין ("האלטן מתמדת אמירה "אמור", - ּתמידי ציווי של ּבסגנֹון מודגשת זו ְְְְִִִִֵֶֶַַָוהוראה
נצחית". היא "התורה כי נצחיים, הם התורה ענייני שכל לזה ְְִִִִִנוסף

ּובהקדים:‰ - בזה ענין עוד .ְְִַ

דיבור, - אחר ּבסגנֹון גם הקודש בלשון להתבטא יכול "אמור") (שבתיבת הזולת אל דגילוי ְְִהתוכן
"אמור" הוא הפרשה ׁשׁשם ומאחר גו'". ישראל בני אל "דּבר הוא הרגיל הלשון ואדרבה: בזה, ֵֵֶַוכיוצא

בדבר. מיוחדת הוראה שישנה מובן, בזה), וכיוצא "דּבר", (ולא ֵַַָָדווקא

בזה: והביאור

מורה  ו"אמירה" קׁשה, לשון על מורה ש"דיבור" - הוא "אמירה" ללשון "דיבור" לשון בין ָָהחילוק
ג). יט, יתרו רש"י (פירוש רּכה" "לשון ַָעל

עם  וההתעסקות שהפעולה - בזה) וכיוצא "דּבר" (ולא "אמור" הלשון מדיוק הנלמדת ההוראה ִֵַוזוהי
לפעול  ּכדי הזולת עם מדּבר כאשר היינו, רּכה", "בלשון דווקא, "אמירה" של באופן להיות צריכה ְְִֵֵַַָהזולת

שי  באופן עמו מדבר אינו מסויים, בעניין "בלשון עליו עמו לדבר צריך אלא ופחד, אימה עליו להטיל כול ִִֵַַָָ
וכו'. נֹועם ּבדרּכי ְְֵַַַָרּכה",

ומצב  למעמד יגיע הזולת כאשר הרי - ("אמירה") רכה" "בלשון הדברים את מקבל הזולת וכאשר
שהוא  כפי רכה", "בלשון "אמירה", של באופן הוא גם ידּבר הזולת, אל בהשפעה יעסוק בעצמו ְֵַשהוא

הדברים. את קיבל בעצמו

Â:השבת בענין גם מודגש - רכה" "בלשון ד"אמֹור", הענין כללות .ְֶ

וכיוצא  רּוגזא של ענין כלל שייך לא השבת שביום מובן ומזה תענוג. עניינו ׁשׁשּבת לעיל ְֶַָָנתבאר
"אמירה", של באופן הוא הזולת אל שהדיבור בוודאי ואםֿכן, התענוג, עניין היפך שזהו מאחר בזה,

תענוג. של באופן היא השבת דיום העבודה שכללות כשם דווקא, רכה" "בלשון

כו', דין של באופן הם תורה ׁשעלּֿפי עניינים שאפילו בזה מתבטא השבת דיום העילוי ִִֶַדהנה,
מינּה", מתעּברין דינין "וכל (ּב"ּכגוונא") שבת ליל בתפילת שאומרים וכפי השבת, ביום הם ְְְְְְִִִִִַַָָָמתבטלים
כמבואר  כו' ורּוגזא דין של העניינים כל מתבטלים חצות) לאחרי שבת מערב (החל השבת שביום ְְִֵֵֶֶָָהיינו,

אׁש). תבערּו לא (מצות צדק להצמח המצוות בספר ְֲֵַבארוכה

כו', פסולת של ענין שייך לא ואז כו', העולמות עליית נפעל ׁשאז - השבת דיום העניין כללות ֶָוזהו
כי  תענוג, של באופן הם גשמיים) עניינים (גם השבת ענייני כל ולכן, קאמר", לא ׁשּבתכם "ּפרׁש ְֶֶֶַַַָָשהרי

קאמר". לא ׁשּבתכם "ּפרׁש והרי "ּפרׁש", בבחינת הוא מתענוג שלמטה עניין ְֶֶֶֶֶַַַָָכל

שייך  שלא מובן, - תענוג הוא שבת של עניינו כי כלל, רּוגזא של ענין שייך לא השבת שביום ְָומאחר
"בלשון  "אמירה", של באופן נעשה זה שענין וודאי אלא כו', קׁשה באופן יהיה הזולת אל ֶָשהדיבור

תענוג. של באופן - נועם בדרכי דווקא, רכה"
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Ê מבלי להיות צריכה - רכה" "לשון "אמירה", של באופן הזולת אל וההשפעה ההתעסקות והנה, .
שאינו  עד כו', ירּוד ומצב במעמד נמצא הזולת  כאשר אפילו היינו , הזולת, של ומצבו במעמדו ָלהתחשב
לדבר  צריכים אז גם - בזה וכיוצא דין), של ענין שייך לא (שאז השבת דיום העילוי גודל אודות ִיודע

דווקא. רכה" "בלשון "אמירה", של באופן ִעמו

אמרו  - ביותר ירוד ומצב במעמד שנמצא אדם אודות מדובר כאשר שגם ל) (פרק בתניא וכמבואר
להיות  לחטוא, לו גורם ש"מקומו היינו, למקומו", שתגיע עד חבירך את תדין "אל לברכה זכרונם חכמינו
אמרו  ולכן כו'", מאופה בוערה כתנור בוער ויצרֹו . . קרנֹות מיֹושבי ולהיות היום כל ּבׁשּוק לילך ְְְְִִֵֵֵַָפרנסתו
שהניסיון  מאחר ׁשּבקלים", קל בפני "אפילו האדם", כל בפני רוח ׁשפל "והוי לברכה זכרונם ְְְִֵֶֶַַַחכמינו

ביותר. גדול שלו

שלא  בלבד זו לא היינו, זכות", לכף האדם כל את דן "הוי לברכה: זכרונם חכמינו אמרו מזו ְֵֶַָויתירה
- לברכה זכרונם חכמינו לשון כדיוק אדרבה: אלא חבירך"), את ּתדין ("אל כו' עליו ויקטרג אותו ִַָָידּון

זכות". לכף האדם כל את דן ֵֶ"הוי

שאין  מאחר רצויים, בלתי בעניינים ׁשנכׁשל בזה אותו להאשים אפשר שאי בלבד זו לא אומרת: ְִֵֶַַָזאת
ענין  שזהו היינו, זכות", "לכף אותו לדון צריכים אלא - כו' ׁשנׁשּבה תינוק הוא כי כלל, ּבאשמתֹו ְְְִֶַָָזה

עבורו. "זכות" של

לומר  אפשר כיצד - כו' רצויים בלתי בעניינים שנכשל אדם אודות מדובר כאשר מובן: אינו ולכאורה
חטא?! של בעניין יש - וזי ּכּוך זך מלשון - "זכות" איזו עבורו, "זכות" של ענין ְְִֵָשזהו

בזה: והביאור

יהודי  שכאשר מובן, כוחן", לפי אלא ּכֹוחי לפי מבקש "איני לברכה זכרונם רבותינו מאמר ְִִָעלֿפי
בוערה  כתנור בוער ויצרֹו . . קרנות מיושבי ולהיות היום כל ּבׁשּוק לילך ש"פרנסתו ומצב במעמד ְְִֵֵַנמצא

ּבהם. ׁשנתקל בניסיונות לעמוד שיוכל כדי ביותר נעלים כוחות לו שניתנו בודאי הרי - כו'" ְֲִִֶֶַָָמאופה

לעמוד  שיוכלו כך כדי עד נעלים כוחות ניתנו לא - אוהל" "יושבי שהם יהודים לאותם אומרת: זאת
אוהל". "יושבי להיות היא עבודתם ולכן, קרנות"), "יושבי של הניסיונות (כמו ביותר קשים בניסיונות
"יושבי  של במקום אריינגעשטעקט") זיי ("מ'האט אותם שהכניסו יהודים ישנם - זאת לעומת ְְְְֵֶֶַַָאבל
במעמד  אותם הכניסו ולכן אלו, בניסיונות לעמוד שיוכלו ביותר נעלים כוחות להם שניתנו מאחר קרנות",

להם. שניתנו הנעלים הכוחות את ׁשיגלּו כדי - כזה ְֲִֶַַַומצב

במעמד  נמצא שהוא העובדה עצם כי זכות" לכף האדם כל את דן "הוי הלשון דיוק מובן ֵֶָועלֿפיֿזה
. קרנות מיושבי להיות . . ש"פרנסתו שניתנו ומצב הנעלים הכוחות על מורה זה הרי כו'", בוער ויצרֹו .ְְִ

אלו. נעלים כוחות לגלות בכוחו כי - "זכות" של ענין זה הרי ולכן לו,

עמד  ולא נכשל כאשר אבל בניסיון. לעמוד שיוכל כדי לו שניתנו לכוחות ביחס הוא זה כל והנה,
לידי  באה לא "בכוח" שהייתה ה"זכות" (שאז הדרך את ועבר  ּופגם וחטא שונות), סיבות (מפני ְַָָָבניסיון
עמו  יעסוק שהזולת היינו, זכות"), לכף האדם כל את דן ("הוי זכות עליו ילמד שהזולת זקוקים - ְִֵֵֶַפועל)
שניתנו  הנעלים הכוחות גילוי - שבו ה"זכות" תתגלה שאז המתאים, ומצב למעמד להגיע עליו וישפיע

לו.

את  דן ("הוי זכות עליו ללמד צריכים כו' שחטא לאחרי שגם אומרת אמת" ש "תורת מאחר ֵֶָדהנה,
ייתכן  לא (כי האמיתית למציאות מתאים זכות" שה"לימוד לומר בהכרח הרי - זכות") לכף האדם כל
נמצאים  כו' שחטא לאחרי אפילו כי - הדבר וטעם ח"ו). אמיתי שאינו דבר לומר תצווה אמת" ש"תורת
היינו, זכות, עליו ׁשילמד הזולת לפעולת שזקוקים אלא לו, שניתנו הנעלים הכוחות ובכוח) (בהעלם ְֵֶַאצלו
מקודם  עוד אצלו שהיו - שלו הנעלים הכוחות יתגלו ואז המתאים, באופן עליו וישפיע עמו ִשיעסוק

לכן.
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כל  לעשות הוא "רוצה מישראל ואחת אחד שכל ב) פרק סוף גירושין (הלכות הרמב"ם דין וכפסק
שזקוקים  עד האמיתי, רצונו את אצלו לגלֹות שצריכים יהודי אודות מדובר כאשר ואפילו כו'", ְַהמצוות
ומה  האמיתי, רצונו זהו כי ּתזּבחּוהּו", "לרצֹונכם ּביּה קרינן אז גם הרי - אני רוצה שיאמר עד ְְְִִִֵֶָָָלהכותו
האמיתי  רצונו על והסּתיר ׁשהעלים בלבד, חיצוני ענין לבטל כדי זה הרי - ּכפיה של לעניין זקוקים ְְְֱִִִִֶֶָשהיו

ׁשּתקפֹו"). הּוא ְְִֶָ("יצרֹו

Á:אמור פרשת משבת הנלמדת ההוראה כללות וזוהי .

העניין  כללות אודות מיוחדת והדגׁשה ציווי יׁשנֹו אלא בלבד, טובה מחשבה של בעניין להסתפק ְְְֶַָָאין
יפעלו  שהדברים ובאופן כו', הזולת על בהשפעה לעסוק היינו, "אמֹור", - הזולת אל וגילוי ֶדאמירה

פעולתם.

ובדרכי  רכה", "בלשון - "אמירה" של באופן להיות צריכה הזולת עם וההתעסקות הפעולה וכללות
דווקא. נועם

ומצב  במעמד שנמצא בזה אותו להאשים אין כי הזולת, של ומצבו במעמדו להתחשב מבלי - וזאת
כוחות ירוד  לו ניתנו שהרי - זכותו גֹודל את להעריך צריכים ואדרבה: כו', ׁשנׁשּבה תינוק שהוא מאחר ,ְְֲִִֶֶַָ

בארוכה. כנ"ל ביותר, נעלים

ומצב  במעמד שנמצא מיהודי ׁשמקּבל וההשפעה בפעולה ּתלּוי הגילוי) אל (מההעלם זכותו ְְֵֵֵֶֶַַָוגילוי
בו  כי אשמתו, שזוהי לדעת עליו - כו' ירוד ומצב במעמד שנמצא יהודי רואה כאשר ולכן, יותר, נעלה

לו. שניתנו הנעלים הכוחות את הזולת אצל לגלות הדבר תלוי

Ë אייר חודש דימי הכללית הנקודה עם גם קשור אמור, פרשת משבת ההוראה אודות לעיל האמור .
הספירה): בימי לעולם היא אמור פרשת (שהרי העומר" ד"ספירת העניין כללות -

שהתנהגו  כפי ישראל", "אהבת של באופן להתנהג שצריכים - היא הספירה מימי הנלמדת ההוראה
בעומר. ל"ג לאחרי עקיבא רבי תלמידי

מהימים  נלמדת ההוראה עיקר אדרבה: אלא בעומר, מל"ג רק לא נלמדת זו הוראה אומרת: זאת
זהירות  דרושה ולכן, לזה", זה כבוד נהגו ש"לא העניין חמּור כמה עד מודגש שבהם - בעומר ל"ג ָשלפני 

זה. בעניין גדולה

מעריכת  ּולהימנע "שהחיינו", ברכת מלברך להימנע עליו הספירה שבימי יודע יהודי שכאשר ְְִִִֵַַַַָָוכמובן,
כתוצאה  שנגרם המאורע בגלל - זה וכל ּורבּו", "ּפרּו מצוות דקיּום העניין גודל למרות נישואין", ְְְִ"שמחת 
זה. מעניין להיזהר שיש כמה ועד הדבר, חמור כמה עד מבין הוא הרי לזה", זה כבוד נהגו ש"לא מזה

כבוד  ולנהוג ישראל", "אהבת של באופן להתנהג שצריכים הספירה, דימי ההוראה שבין הקשר וזהו
"בלשון  "אמירה", של באופן הזולת על בהשפעה לעסוק שצריכים ד"אמור", ההוראה עם - בזה ִזה

דווקא. נועם ובדרכי רכה",

È:העיקר הוא והמעשה .

בהתאם  - חוצה והמעיינות היהדות הפצת עם הקשורות הפעולות בכל להוסיף ואחת אחד כל ִַַָעל
נועם. ובדרכי רכה, בלשון "אמירה" של באופן הזולת על השפעה ד"אמור", מהציווי הנלמדת ְִֶֶַלהוראה

יום  עבודת מאופן הנלמדת להוראה בהתאם - לבב וטוב שמחה מתוך להיות צריכה ּבזה ֶָוההתעסקות
המּוכן, מן זאת לו נותנים שמלמעלה [היינו, עׂשּוי'" מלאכתך ש"כל מאחר בה", עצב ש"אין ִֶֶַַָָהשבת,

הש  אלו - שמחתכם "וביום שכתוב וכמו זאת], לקבל רק צריך בתות".והוא

קשורה  - לזה") זה כבוד "נהגּו רכה, בלשון - ("אמור" הנ"ל העבודה לכללות כוח" שה"נתינת ַָובפרט
השבת: ענין כללות ִעם

והרי  שבת". איקרי חכם ש"תלמיד לברכה זכרונם רבותינו ממאמר כמובן אחד, עניינם ותורה ְִֵשבת
- כדבעי התורה לימוד עם קשורה בזה", זה כבוד "נהגו ישראל", "אהבת של באופן ההנהגה כללות
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כללות  ביותר מודגש היה שאצלו עקיבא, ר' אצל (ּכדּבעי) תורה שלמדו התלמידים להנהגת ְְִָבהתאם
הייתה  שהתורה אמר רבינו שמשה ועד עקיבא", דרבי אליּבא "ּכּולהּו כמאמר התורה, דלימוד ְִַָהעניין

עקיבא. ר' ידי על להינתן ְָראּויה

מדגישים  הרי - עקיבא" ר' "תלמידי נקראים בזה זה כבוד נהגו שלא התלמידים שגם [ואףֿעלֿפי
ד"ואהבת  בעניין אצלם חסר היה ולכן המתאים, באופן הייתה לא עקיבא מרבי שלהם הקבלה ֵָשאופן

כו']. בעומר בל"ג ּתּוקן זה ועניין כמוך". ַלרעך

(אכילה  ענייניו לשאר התורה לימוד דהקדמת באופן היא מישראל ואחת אחד כל שעבודת ומאחר
אומר  הוא הרי רוחניים) ושתיה (אכילה התורה ולימוד התפילה קודם מזו: ויתירה בזה), וכיוצא ושתיה
ו"יהודי  תורני" "יהודי הוא מישראל ואחת אחד שכל מובן הרי תורתו", את לנו "ונתן - התורה" ב"ברכת
בדוגמת  ישראל", "אהבת של באופן להתנהג בכוחו ולכן, איד"), שבת א אּון איד, תורה ("א שבת" ִִַַשל

בעומר). ל"ג (שלאחרי עקיבא ר' תלמידי הנהגת

- התורה) ענין עם אחד ענין (שהוא השבת מיום  נלקחת זו עבודה לכללות כוח" שה"נתינת ִומאחר
שמחה  מתוך - השבת דיום העבודה לאופן בהתאם לבב, וטוב שמחה מתוך נעשית זו שעבודה מובן,

ותענוג.

ׁשּבודאי  היינו, ּומצאת", ׁש"יגעּת הובטחנו הרי - המתאים באופן לעיל האמור בכל עוסקים ְְֶֶַַַָָָָָוכאשר
המציאה. ענין בדוגמת - כלל היגיעה ערך לפי שלא תהיה והצלחתו אלו, עניינים בכל יצליח

צז, (סנהדרין לברכה זכרונם רבותינו כמאמר - עבדי" דוד "מצאתי היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
שמחה  ומתוך "נאּו", ממש, בימינו במהרה - ה"מציאה" ענין בדוגמת הדעת", "בהיסח בא ׁשמׁשיח ִֶַַָא)

לבב. וטוב

***

‡È,היינו ולעתיד, להוה בנוגע רק שייך לעיל האמור ד"אמֹור". באופן היא ובעתיד ּבהוה שההנהגה ְֶֶֶַַֹֹ
כבוד. של יחס ומתוך רכה, בלשון "אמירה", של באופן הזולת על השפעה -

(הסמוך  שני" ד"פסח העניין מתוכן הנלמדת העבר, לתיקון בנוגע מיוחדת הוראה יׁשנה - לזה ְֶָונוסף
באייר): לט"ו

שלעולם  להורות - הוא שני" "פסח של שעניינו נג) ע' יום (היום אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם ידוע
באופן  שהיו העבר ענייני את לתקן יכולים תמיד כי פארפאלן"), קיין ניטא איו ("עס אבוד מצב ְִִֵֶֶַַַָָאין

רצּוי. ָבלתי

לענייננו: בנוגע מובן זה דרך ועל

עניינים  שישנם ורואים בעבר, ההנהגה וכללות דאתמול, ההנהגה אופן אודות מתבוננים כאשר
זה  שאין לדעת צריכים - לעיל האמורה להוראה המתאים באופן ההנהגה הייתה לא שבהם מסויימים

העבר. את לתקן אפשרות ישנה אלא אבוד, מקרה

לראש  לכל הרי - דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק הנ"ל הפתגם את שמע שהוא מאחר והנה,
שהדברים  יחשוב שלא אומרת: זאת העבר. ענייני את לתקן וצריך יכול שהוא אליו, הדברים ְִֶַָָמכּוונים
אףֿעלֿפי  הנה זאת, שמע שהוא היֹות כי - בזה וכיוצא כולו לציבור בנוגע ישראל, לכלל בנוגע ֶנאמרו

אליו! הדברים מכּוונים לראש לכל הרי כולו, ולציבור ישראל לכלל בנוגע גם אמנם היא ְִָשהכוונה

·È,מובן - העבר ענייני לתיקון בנוגע שני" מ"פסח ׁשלמדים ההוראה אודות מדובר כאשר והנה, .ְִֵֶֶַָ
זאת. לתקן וירצה רצוי, בלתי באופן הייתה בעבר שהנהגתו שירגיש - הוא בדבר שהתנאי

לאחרי  אלא רבינו, משה של "הצעה" בתור בא לא שני" ד"פסח העניין שכללות בתורה שמסופר וכפי
נגרע  "למה רבינו למשה טענו שהם במועדו, הפסח את להקריב יכלו שלא אנשים אותם של ִַָהטענה
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אינו  ומצבם שמעמדם וידעו הרגישו שהם היינו, ישראל", בני בתוך במועדו ה' קרבן את הקריב ְִַלבלתי
זאת. לתקן ורצּו ְְִִָָּכדּבעי,

היינו, שני", ד"פסח הפרשה ּתאמר ידם שעל זכּו - כו' להם נוגע היה שהדבר עלֿידיֿזה ֵֵָָורק
העניין  כללות שזהו - העבר ענייני את לתקן אפשרות להם וניתנה נתקבלה, נגרע") ("למה ִַָָָשתביעתם

שני". ד"פסח

יהודי: של גדלּותֹו את רואים ְֶַָּוּבזה

"למה  ותביעה בטענה בא הוא הרי כן, פי על אף - רצוי בלתי ומצב במעמד נמצא הוא כאשר אפילו
מתקבלת  סוף כל וסוף ותביעתו!נגרע", טענתו

שמעמדם  ידעו הם הרי - נגרע" "למה בטענה לבוא אנשים אותם יכלּו כיצד מובן: אינו לכאורה ְָדהנה,
"לכם"?! - באשמתם היה שהדבר ובפרט הטהרה, דהיפך באופן הוא ֶָומצבם

חיצוניים  דברים הינם ּכדּבעי שאינם העניינים כל הרי "יהודים", שהם מאחר - הוא הדבר טעם ְִִָאלא
- העילוי בתכלית הם מציאותם עצם שמצד ומאחר מציאותם. בעצם כלל שינוי פועלים ואינם בלבד,

נגרע". "למה הם טוענים לכן

האפשרות  לו ניתנת שאז - נגרע" "למה ותביעה בטענה ויבוא זאת, וירגיש שידע בהכרח - לאידך אבל
העבר. עניני את לתקן

התשובה  לעניין בנוגע מובן כן כמו למד", הביישן "לא הרי התורה ללימוד שבנוגע כשם אומרת: ֵָזאת
כו', להתבייש לו שאין - עלמא") ּוברא ּבאֹורייתא "אסּתּכל וכמאמר מהתורה, נלקחים העניינים כל ְְְְִֵַַַָָָָ(כי
את  מקבלים ואז גו'", נגרע "למה כי העבר, ענייני את לתקן שברצונו ולתבוע לדרוש צריך הוא אלא

העבר. ענייני את לתקן האפשרות את לו ונותנים טענתו

‚È שלומדים אבות דפרקי רביעי פרק עם גם קשור נגרע") "למה הטענה (שדרושה לעיל האמור .
אבויה". בן "אלישע של מאמרו מובא כ) (משנה ששם - זו בשבת

בזה: והביאור

לתרבות  שיצא א) הלכה ב פרק שם ירושלמי א. טו, (חגיגה בגמרא מסופר אבּויה" ּבן "אליׁשע ִֶֶַָָאודות
מאחר". חוץ שובבים בנים "שובו שאמרה קול" "בת ששמע היות ֵֵַרעה,

חוץ  שובבים בנים "שובו אומרים כאשר - בטענות אליו לבוא יכולים כיצד מובן: אינו ולכאורה
מאחר"?!

צריך  היה - מאחר" חוץ שובבים בנים "שובו שאמרה קול" "בת ׁשׁשמע שלמרות בזה, הביאור ֶַָוידוע
תשובה  בעשיית משתדל היה שאם ובוודאי נגרע", "למה ותביעה בטענה ולבוא תשובה, לעשות להשתדל
חוץ  שובבים בנים "שובו שאמרה קול" ה"בת למרות מתקבלת, תשובתו הייתה ונכנס", "דחק של ַָבאופן

מאחר".

היינו, - מצא" חוץ עׂשה, הבית בעל לך שאומר מה "כל לברכה זכרונם רבותינו מאמר ֲִֵֵועלֿדרך
הבית  בעל כאשר כן, פי על אף  עׂשה", הבית בעל לך שאומר מה "כל ולכן הבית", "בעל שהוא ֲֵלמרות

בקולו. לשמוע צריך אינו - "צא" לו ֵאומר

חוץ ו  שובבים בנים "שובו שאמרה קול" "בת שמע ש"אחר" למרות לענייננו: בנוגע מובן עלֿדרךֿזה
הכלל  את בתורתו כתב עצמו שהקדושֿברוךֿהוא מאחר זו, קול" ל"בת לשמוע צריך היה לא מאחר",
לצאת  לו האומרת קול" ל"בת לשמוע צריך אינו ולכן מצא", חוץ עשה הבית בעל לך שאומר מה ש"כל 

מאחר"). חוץ שובבים בנים ("שובו הקדושה מגבול

משתדל  היה אם כי תשובה, לעשות השתדל ולא קול", ל"בת שמע מדוע - "אחר" אודות הטענה וזוהי
שלבסוף  בפועל שרואים וכפי תשובתו. את מקבלים סוףֿכלֿסוף היו - נגרע" "למה תובע והיה בדבר,

שם). ירושלמי ב. שם, חגיגה (ראה יוחנן ור' מאיר ר' עלֿידי "אחר" של תיקונו נפעל
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„È:"שני "פסח - באייר מי"ד הנלמדת ההוראה וזוהי .

לשנות  ויכולתו שבכוחו בלבד זו לא הנה רצוי, בלתי באופן הייתה בעבר שהנהגתו רואה יהודי כאשר
העבר. ענייני את גם לתקן ויכולתו בכוחו אלא ובעתיד, בהווה הנהגתו את

בתכלית  הוא הרי מציאותו עצם שמצד בידעו נגרע", "למה וטענה בתביעה בא הוא כאשר - וזאת
אפשרות  לו שניתנת היינו, שני", "פסח פרשת - חדשה פרשה עלֿידו שתינתן זוכה הוא הרי ואז העילוי .

העבר. את לתקן

באייר. י"ד לאחרי ממש בסמיכות בא באייר שט"ו מאחר - באייר לט"ו גם שייכת זו והוראה

השבת: ביום חל באייר וט"ו שישי, ביום חל שני") ("פסח באייר שי"ד - זו שנה בקביעות ובמיוחד

השבוע, ימי בששת שהיו העניינים שכל היינו, גו'", השמים "ויכולו - הוא השבת יום של עניינו
כו'. ותענוג ּכיליֹון של באופן העילוי, בתכלית השבת ביום הם ִָמתעלים

וכמה  כמה אחת על הרי העילוי, בתכלית השבת ביום מתעלים השבוע ימי ששת ענייני שכל ומאחר
השבת. ביום שנפעל העילוי ביותר מודגש שבו היינו, ממש, שבת" "ערב השישי, ליום בנוגע הוא שכן

באייר) (ט"ו השבת ביום מתעלה השישי) ביום (שחל שני" ד"פסח העניין שכללות מובן ועלֿפיֿזה
העילוי. בתכלית

ÂË- כולל שלאחריו, לימים גם שייך הוא הרי שלפניו, שני" ל"פסח באייר דט"ו השייכות על נוסף .
בעומר. ל"ג באייר, ח"י

מיום  שהרי - השלישי ביום חל בעומר ול"ג השבת, ביום חל באייר שט"ו זו, שנה בקביעות ובפרט
של  השבוע ימי (כל יומין כולהו מתברכין עד השבת - השבת ליום הסמוכים הימים ובפרט זה), אחרי

לשבת  שייכים וששי חמישי רביעי שהימים א) קו, (פסחים בגמרא כמבואר בעומר), (ל"ג שלישי יום
"ּבתר  ונקראים שלפניהם, לשבת שייכים ושלישי שני ראשון והימים ׁשּבתא", "קמי ונקראים ְֵַַַָָשלאחריהם,

ְַָׁשּבתא".

ּכדאיתא  בהלכה, גם מודגשת - השלישי יום עד שלאחריו לימים השבת דיום המיוחדת ְְִָוהשייכות
"עד  להבדיל יכול שבת, במוצאי הבדיל ולא ׁשכח שאם ח) סעיף רצ"ט סימן (אורחֿחיים ַָבשולחןֿערוך
מוצאי  בכלל הן והרי השבת, שאחר ימים נקראים השבוע של הראשונים ימים ׁשג' לפי . . ג' יום ֶסוף

שבת".

ÊË:בעומר מל"ג הנלמדת ההוראה ביאור .

זה  כבוד נהגו שלא לפי הספירה בימי ׁשמתּו לאחרי - עקיבא רבי תלמידי למּות ּפסקּו בעומר ְֵֶָָבל"ג
בזה.

זה. עונש ח"ו נמשך היה בעומר דל"ג העניין ׁשלּולי משמע, מלמות", "ּפסקּו הלשון מדיוק ְֵֶָוהנה,
נמשכת  המגיפה הייתה הקטורת ׁשלּולי היינו, הקטורת), ידי (על המגפה" "וּתעצר שנאמר מה ֵֵֵֶַַַַָָועלֿדרך

ח"ו.

מלמּות": "ּפסקּו בעומר שבל"ג נאמר תלמידים סוג איזה על - מובן אינו ְִָָולכאורה

תורה" העמידו ש"הם התלמידים חמׁשת (בדוגמת זה זה כבוד ׁשנהגּו התלמידים אודות מדובר ִֵֶֶַַָאם
הייתה  שהנהגתם מאחר כי מלמּות", "ּפסקּו הלשון שייך לא אודותם הרי - ׁשמם") העֹולם ש"היה ְִֵָָָָָלאחרי 

ח"ו; עונש להם מגיע היה לא הרי בזה"), זה כבוד ("נהגו המתאים באופן

שלא  (למרות בעומר בל"ג למות פסקו בזה" זה כבוד נהגו ש"לא תלמידים אותם שגם הכוונה ואם
משפט"?! יעשה לא הארץ כל "השופט הדבר, יתכן כיצד מובן: אינו - הנהגתם) את שינו

העונש  ביטול את לפעול שבכוחו בזה) (וכיוצא "קטורת" של ענין היה לא שכאן מאחר אומרת: זאת
הנהגתם  את שינו שלא למרות מלמות" ש"פסקו יתכן כיצד מובן: אינו - בדבר שנתחייבו אלו אצל

בזה")?! זה כבוד נהגו (ש"לא הקודמת
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דיוק  שּפיר אתי כן פי על ואף הנהגתם, את שינו מלמות" ש"פסקו שהתלמידים לומר  בהכרח ִֵַָאלא
עצ  בכוח ולא בעומר, דל"ג מהעילוי כתוצאה הייתה גופא הנהגתם שינוי כי - מלמות" "פסקו מם.הלשון

גודל  אלא בזה"), זה כבוד נהגו ("לא רצוי' בלתי בהנהגה הם ממשיכים היו עצמם מצד אומרת: זאת
(לולי  עצמם מצד כי מלמות", "פסקו הלשון מודגש ולכן ההנהגה, שינוי אצלם פעל בעומר דל"ג העילוי

הבלתיֿרצויה. הנהגתם את משנים היו שלא מאחר זה, לעונש ראויים היו בעומר) דל"ג ההתעוררות

ÊÈ:בהקדים - בזה והביאור .

רבי  תלמידי בהנהגת שינוי נפעל זה ידי שעל בעומר, דל"ג המיוחד העילוי מהו מובן: אינו לכאורה
היה  דרשב"י ההילולא יום היותו מפני בעומר דל"ג העילוי הרי - לזה זה כבוד לנהוג שהתחילו עקיבא,
שמתו  (לאחרי תורה" העמידו ש"הם התלמידים מחמשת אחד היה רשב"י שהרי זה, לאחרי שנים כמה

זה?! לאחרי שנים כמה הייתה בעומר בל"ג והסתלקותו בזה), זה כבוד נהגו שלא התלמידים

בזה: והביאור

גודל  עם קשורה - דווקא בעומר בל"ג רשב"י של שהסתלקותו בסידור, בעומר ל"ג בדרושי מבואר
זה  ביום ולכן, זּכאי", "יום זה הרי שבהוד", "הוד בחינת מאיר זה שביום היות היינו, זה, דיום ַַהעילוי

רשב"י. נסתלק

של  הסתלקותו ואדרבה: רשב"י, של הסתלקותו קודם גם היה בעומר דל"ג שהעילוי מובן, ומזה
זה. דיום העילוי גודל מצד הייתה בעומר בל"ג רשב"י

תלמידי  הנהגת באופן שינוי נפעל בעומר, דל"ג העילוי גודל ׁשמצד – לענייננו בנוגע מובן זה פי ִֶַועל
מלמות". "פסקו ולכן בזה, זה כבוד לנהוג שהתחילו עקיבא, רבי

ÁÈ:"שבהוד "הוד - בעומר דל"ג העילוי בגודל הביאור .

בספירת  - וסיומם חמישה, הם המידות שעיקר כידוע המידות, ענין עיקר סיום - הוא שבהוד" "הוד
שאז  מובן, שבהוד", "הוד ספירת עם קשור בעומר של"ג ומאחר שבהוד"). "הוד - גופא (ובזה ה"הוד"

המידות. דעיקר הבירור נשלם שכבר מאחר העומר, דספירת העניין עיקר ְִָנׁשלם

בזה  להסתפק אין אומרת: זאת במידות. מוחין המשכת - היא העומר דספירת העבודה כללות והנה,
באופן  להיות צריכה העבודה אלא ּכדּבעי, הוא המידות) מפעולת כתוצאה (הבא בפועל ְִִָשהמעשה

במידות. מוחין דהמשכת

למקרא: חמׁש לבן גם מובן העומר ) ספירת שבעבודת במידות המוחין (המשכת זה ְְְִֵֵָָועניין

שכתוב  כמו תורה", ל"מתן הכנה היה מצרים דיציאת העניין שכללות יודע למקרא" חמש ה"בן
א  ובינתיים "בהוציאך רש"י), ובפירוש יב ג, (שמות הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם ת

התוכן  וזהו התורה. קבלת לקראת והתשוקה ההכנה מתבטאת ׁשּבזה העומר, דספירת העניין היה -ֶֶָ
התורה. לקבלת הכנה - בשנה שנה מידי העומר דספירת

היא  למתןֿתורה) (הכנה העומר דספירת שהעבודה מובן, "מוחין", - עניינה התורה שכללות ומאחר
במידות. המוחין המשכת -

באופן  הוא המידות) מפעולת כתוצאה (הבא בפועל שהמעשה בזה להסתפק אין אומרת: זאת
במידות. מֹוחין להמשיך צריכים אלא - מצרים יציאת לאחרי כבר נמצאים כי ִהמתאים,

כמאמר  - העולם נברא שעלֿידם הבנין, ימי ׁשבעת המידות, מעניין למעלה היא (מוחין) התורה ְְִֵַדהנה,
המידות). מבחינת הוא העולם ומקור (ששורש לעולם" תורה קדמה שנה "אלפיים לברכה זכרונם ְָָרבותינו
כלל  (מידות) העולם בגדר אינה (מֹוחין) שהתורה היינו, כלל, ערֹוך" ׁשּב"אין באופן זה אין - לאידך ְֲִֵֶאבל
תורה  קדמה שנה "אלפיים שמדגישים היות כי - במידות) המוחין ופעולת השפעת שתהיה יתכן לא ְָָ(שאז
- והגבלה במדידה היא גּופא והקדימה לעולם, קדמה שהתורה אלא לזה, זה בערך שהם מובן, ְְְִַָָָָלעולם",

בלבד. קדמה" שנה ְָָ"אלפיים
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במידות. המוחין המשכת להיות (וצריכה) יכולה לכן - לזה זה בערך הם והמידות שהמוחין ומאחר

ËÈ תלמידי בהנהגת שינוי נפעל שבהוד", "הוד בעומר, דל"ג העילוי גודל שמצד מובן זה פי על .
מלמות": "פסקו ולכן בזה), זה כבוד לנהוג (שהתחילו עקיבא רבי

סיום  הוא שבהוד" ש"הוד מאחר העומר, דספירת העבודה עיקר וגמר סיום על מורה שבהוד" "הוד
המידות. ענין עיקר

(סיום  בעומר שבל"ג מובן, במידות, המוחין המשכת - היא העומר דספירת העבודה שכללות ומאחר
במידות. המוחין דהמשכת העניין עיקר נׁשלם העומר) דספירת העבודה ְִָעיקר

זה  כבוד לנהוג שהתחילו עקיבא, רבי תלמידי בהנהגת שינוי נפעל בעומר דל"ג העילוי מצד ולכן,
ידי  ועל כך), כל בתוקף יהיו (שלא במידות והתכללות  ביטול פועלת במידות המוחין המשכת כי - בזה

לזה. זה כבוד שנהגו באופן ההנהגה להיות יכולה זה

מחמשת  אחד שהיה - רשב"י עם במיוחד קשור זה העמידו ועניין ש"הם עקיבא רבי של התלמידים ִ
בתכלית  במידות המוחין דהמשכת העניין היה רשב"י שאצל היינו, ׁשמם"), העולם ש"היה (לאחרי ֵָתורה"

דווקא. בעומר לל"ג רשב"י דהסתלקות השייכות גם וזוהי השלימות.

Î בכל מישראל ואחת אחד דכל העבודה לסדר גם שייכת - במידות מוחין דהמשכת העבודה כללות .
ויום: יום

העניין  כללות ישנו ועלֿדרךֿזה מצרים. דיציאת העניין כללות להיות צריך יום בכל האדם בעבודת
הֹווה. לשון התורה" "נותן שאומרים כמו - יום בכל תורה ֶדמתן

מתן  - העמידה דתפילת לעבודה מצרים, יציאת - דקריאתֿשמע העבודה שבין החילוק כללות וזהו
ביטול. על מורה "עמידה" והרי בתכלית, ביטול תורה,

במידות. המוחין המשכת - העומר דספירת העבודה להיות צריכה - ובינתיים

‡Î להסתפק יכולים לא מדוע - במידות המוחין המשכת צריכים מה לשם לשאול: יכולים לכאורה, .
ּכדּבעי?! הוא המידות) מפעולת כתוצאה (הבא בפועל שהמעשה ְִִָבזה

שלא  הידיעה ש"תכלית למסקנא מגיעים במוחין, וההשגה ההבנה ענין כללות לאחרי גם מזו: ויתירה
והשגתו  הבנתו גודל שלאחרי היינו, התינוק", זה לדעת מתפלל "אני בישראל גדול שאמר וכפי ,"ְֵַַַָנדע
לׁשם  הרע, היצר טוען כן, ואם - התינוק" זה לדעת מתפלל ש"אני למסקנא הגיע וכו', ספירות ְֵבענייני
תורת  דרישת עלֿפי  ובפרט תאמין"), אל ומצאתי יגעתי "לא (שהרי המוחין בעבודת להתייגע צריכים מה
יגיע  סוף כל שסוף מאחר הרי  - כו' שבנפש בחכמהֿבינהֿדעת והשגה הבנה של באופן חב"ד, חסידות
המוחין, יגיעת כל את לחסוך יכול כו', והשגה הבנה לו שאין התינוק" זה לדעת מתפלל ד"אני למסקנא

"תינוק"?! ולהישאר

ממנו  שדורשים הזמן את לנצל יכול הוא אלא בלבד, (לכאורה) מיותר מאמץ של חיסכון זה ואין
בתורה! נוסף ענין ללמוד או מעשית, מצוה עוד לקיים כדי - שבנפשו בחב"ד שכלית בהתבוננות להתייגע 

בפועל) במעשה העבודה כללות - מזה (וכתוצאה המידות שעבודת שכדי - לו אומרים זה על הנה
דווקא. במידות המוחין דהמשכת ובאופן המוחין, עבודת גם שתהיה בהכרח כדבעי, תהיה

(שאז  בפועל במעשה מצוות לקיים כיצד לדעת כדי תורה לומד שהוא בלבד זו לא אומרת: זאת
- המצוות) ממעשה חלק הוא באופן הלימוד עצמו, בפני התורה בלימוד להתייגע עליו לזה נוסף אלא

שבנפשו. בחב"ד והתבוננות והשגה הבנה של

שבכל  הכללית הכוונה (א) עניינים: ב' ישנם המצוות שבכוונת ראש" ב"עטרת המבואר [ועלֿדרך
דכל  הפרטית הכוונה (ב) כללית, עול דקבלת העניין שזהו וצונו", במצוותיו קדשנו "אשר - המצוות
שלפני  הביטול (בדוגמת עול דקבלת הכללית בתנועה להסתפק שאין אומרת, זאת עצמה. בפני מצוה
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והשגה  הבנה של באופן מצוה, דכל הפרטית לכוונה בנוגע גם להתייגע צריכים אלא וההשגה), ההבנה
כו']. במוחין

ענין  שכללות מובן, הרי - השגה של ענין צריכים ומדוע ,נדע שלא הידיעה שתכלית שטוען ֵַָומה
ולכן, וההשגה. ההבנה שלפני מהביטול יותר נעלה באופן הוא וההשגה ההבנה לאחרי הבא הביטול

דווקא. ההשגה לאחרי נאמר התינוק", זה לדעת מתפלל "אני הפתגם

כללות  שלאחרי והביטול, ההודאה בעניין השלימות תכלית - שבהוד" ד"הוד העניין כללות וזהו
במידות. המוחין דהמשכת העבודה

·Î מוחין המשכת העומר, דספירת העבודה עיקר וגמר שלימות על מורה בעומר (של"ג לעיל האמור .
היינו, דרשב"י, ההילולא יום הוא בעומר ל"ג שהרי - רשב"י של עבודתו כללות עם גם קשור במידות)

השלימות. ובתכלית בגלוי רשב"י של ענייניו מאירים זה שביום

בזה: והביאור

ואני  ד"מחצתי ובאופן התורה, פנימיות עם דתורה נגלה חיבור - היא רשב"י של עבודתו כללות
דתורה. לנגלה התורה פנימיות שבין המחיצה את ביטל שרשב"י היינו, ארפא",

שהיו  ועד התורה, פנימיות שלמדו ּתנאים היו רשב"י קודם שגם שאףֿעלֿפי מקומות בכמה ִַָוכמבואר
אותם  גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל - דתורה נגלה שלמדו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', לפרד"ס שנכנסו ארבעה
ופנימיות  עצמו, בפני לימוד הוא דתורה שנגלה באופן היה לימודם הרי התורה, פנימיות שלמדו ִַָּתנאים

עצמו. בפני לימוד הוא התורה

היינו, דתורה, לנגלה התורה פנימיות שבין המחיצה את שביטל - רשב"י של החידוש התבטא ובזה
התורה. פנימיות את בגלוי רואים דתורה ובנגלה שבתורה, נגלה עם קשור  התורה פנימיות שלימוד

ששלימו  דרשב"י, העבודה (נקודת דתורה נגלה עם התורה דפנימיות הרי והחיבור - בעומר) בל"ג תה
בעומר). בל"ג ששלימותה העומר, דספירת העניין (נקודת ומידות דמֹוחין החיבור בדוגמת ְִזה

דהפצת  העניין בכללות להוסיף שצריכים - בעומר מל"ג הנלמדת נוספת הוראה שיש מובן ועלֿפיֿזה
עבודת  לאופן בהתאם דתורה, נגלה עם התורה פנימיות דחיבור ובאופן התורה, דפנימיות המעיינות
במידות). המוחין מהמשכת כתוצאה כו', כבוד דנהגו באופן ההנהגה אודות לעיל האמור על (נוסף רשב"י

‚Î הכנה זה הרי - דתורה) נגלה עם חיבור של (באופן התורה פנימיות דגילוי העניין כללות והנה, .
והשלימה. האמיתית הגאולה תהיה שאז צדקנו, משיח לביאת

עם  (מוחין) ד"תלמוד" החיבור - במידות המוחין המשכת אודות לעיל האמור עם הקשר וזהו
דתלמוד  החיבור יהיה לבוא שלעתיד חסידות בדרושי כמבואר - המידות) דפעולת (התוצאה "מעשה"
ונתתי  גו' אפרים ביד אשר יוסף עץ את לוקח אני "הנה ויגש) דפרשת (בהפטרה שכתוב וכמו ומעשה,
ו"עץ  התלמוד, ענין יוסף", ש"עץ היינו, בידי", אחד והיו אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם

אחד". "עץ יהיו - המעשה ענין יהודה",

ניכר  יהיה גופא שב"תלמוד" היינו, "מעשה", עם ד"תלמוד" החיבור יהיה לבוא לעתיד אומרת: זאת
מעלת  ניכר יהיה עצמו וב"מעשה" מעשה"), לידי שמביא תלמוד ד"גדול באופן רק (לא המעשה מעלת

התורה). פנימיות עם דתורה דנגלה לחיבור  בנוגע לעיל האמור (עלֿדרך התלמוד

יהיה  (שאז לבוא ולעתיד גדול", "תלמוד הזה שבזמן דרושים בכמה מהמבואר לזה סתירה [ואין
יותר  נעלה  ענין יהיה גופא לבוא דלעתיד בתקופה כי  - גדול" "מעשה יהיה גבר") תסובב ד"נקבה העניין

בידי". אחד והיו אחד לעץ "ועשיתים - יחד גם ומעשה דתלמוד החיבור שזהו גדול", "מעשה מאשר

או  לארץ קדמו שמים אם א) יב, (חגיגה בגמרא הפלוגתא אודות מקומות בכמה המבואר ועלֿדרך
ויש  לארץ, ׁשמים קדמּו ׁשּבּה דרגא שיש היינו, חיים", אלוקים דברי ואלו ש"אלו - לשמים קדמה ְִֶַָָָשארץ
היא  זו שדרגא כאחד, נבראו וארץ שמים - יותר נעלית דרגא ויׁשנה לשמים, ארץ קדמה ׁשּבּה ְְְֶֶָָָָדרגא

התחלקות. של ענין מכללות למעלה
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- זה ולאחרי גדול", תלמוד (התלמוד, מעלת הקדמת לאחרי באה - בידי" אחד ד"והיּו הדרגא ְְָאבל
גדול"]. "מעשה המעשה, מעלת)

לב  שלעתיד מובן זה החיבור ועלֿדרך עלֿדרך דתורה, נגלה עם התורה דפנימיות החיבור יהיה וא
מעשה. עם דתלמוד

„Î ש"דרא מקומות בכמה כמבואר - זה לדורנו במיוחד שייכת דרשב"י העבודה כללות והנה, .ָָ
רשב"י. של דורו בדוגמת הוא דמׁשיחא" ְְְְִִִָָדעקבתא

המעיינות  דהפצת הפעולות בכל להוסיף שצריכים - זה לדורנו השייכת המיוחדת ההוראה וזוהי
החסידות, תורת עלֿידי נתבארה התורה שפנימיות לאחרי ובפרט רשב"י), של (תורתו התורה דפנימיות
נשיאינו  ורבותינו הזקן, אדמו"ר עלֿידי חב"ד, חסידות בתורת - ובעיקר טוב, שם הבעל מתורת ֵָהחל

שבנפש. בחב"ד והשגה בהבנה - ד"יתפרנסון" באופן התורה פנימיות נמשכה שעלֿידם שלאחריֿזה,

חב"ד) חסידות בתורת שנתבארה כפי - (ובמיוחד התורה פנימיות דהפצת העבודה כללות ועלֿידי
רבינו  משה של עניינו [שזהו מהימנא" ּב"רעיא שכתוב כמו צדקנו, משיח עלֿידי העתידה לגאולה ְְְְֵַָָזוכים
יּפקּון  . רשב"י). של (תורתו הזוהר ספר דאיהּו דילך חיּבּורא "ּבהאי אחרון"] גואל הוא ראשון "גואל -ְְְִִִִַָָ
- גּופא ּב"אחיׁשנה" "אחיׁשנה" פועלים חוצה המעיינות הפצת שעלֿידי היינו, ברחמים", גלּותא מן ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָּביּה

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח ביאת
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àkéà[yi-],øîéîìitk dey dxifbd z` jextl xyt` ixde ¦¨§¥©

epi` zn la` dycrka `nhn oky uxyl dn ,lirl epkxtdy
.zifka `l` `nhn

'xere cba' :`xnbd daiynúîczna xen`d -énðmb -ééeðôà §¥©¦©§¥
éãkî ,äðôeîixdy -L÷zà úîywed -ìáéúëc ,òøæ úáëLmy) §¤¦§¦¥¦§©§¦§©¤©¦§¦

(c ak,'òøæ úáëL epnî àöz øLà Léà Bà Lôð àîè ìëa òâBpäå'§©¥©§¨§¥¤¤¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©
,rxf zakyl zn ywedy ixdòøæ úáëLa áéúëe(fi eh my)ãâa ìëå' §¦§¦§©¤©§¨¤¤

,'øBò ìëå,rxf zakya 'xere cba' azkpy xg`n ok m`'øBòå ãâa' §¨¤¤¨
éì änì úîa àðîçø áúëc,jxvp `ed dnl -äpéî òîLcnlz - §¨©©£¨¨§¥¨¨¦§©¦¨

`l` ef daiz dazkp `ly ,jknééeðôàì.dyxcl §©§¥
:oicn znglna miaezkd miypd ihiykz md dn zyxtn `xnbd

oicn znglnn l`xyi exfgy xg` xne` aezkd(p `l xacna)

úòaè ãéîöå äãòöà áäæ éìë àöî øLà Léà 'ä ïaø÷ úà áø÷på'©©§¥¥¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©©©
,'æîeëå ìéâò,`xnbd zyxtnìL ñeôc äæ 'ìéâò' ,øæòìà éaø øîà ¨¦§¨¨©©¦¤§¨¨¨¦¤§¤

ïéccezyael dy`dy ,dy`d ly dicc zipazk ieyrd hiykz - ©¦
.myíçøä úéa ìL ñeôc äæ 'æîek'ieyrd adf ly hiykz - ¨¤§¤¥¨¤¤

.mgxd zia ly zipazkéëä éà ,óñBé áø øîà`ed dfy ok m` - ¨©©¥¦¨¦
,fnek `xwpdïðéîbøúîc eðééäqelwpe` mbxzy mrhd `ed df - ©§¦§©§§¦©

(my)'CBçî'`edy meynCeçéb éãéì àéánä øác.zepvil -déì øîà ¨¨¨©¥¦¦¥¦¨©¥
äaø,sqei axlàø÷c déôebîenvr aezkd oeyln -dpéî òîL- ©¨¦¥¦§¨§©¦¨

oky ,`ed oky cnlz'æîek'`ed oewixhep.änéæ íB÷î ïàk ¨¨§¦¨
xne` aezkd :dyxt dze`a xen`d sqep weqt zyxec `xnbdmy)

(ci `l,'ìéçä éãe÷t ìò äLî óBö÷iå'df xg` miiqne(p `l my) ©¦§Ÿ¤©§¥¤¨¦
,etvw did dn .'ebe ''d oAxw z` axwPe'øa äaø øîà ïîçð áø øîà ©©§¥¤¨§©¨©©©§¨¨©©¨©

,deáà,oaxw e`iady dyn d`xy oeik,ìàøNéì äLî ïäì øîà £©¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥
ïBLàøä íëìe÷ì÷ì ízøæç ànLl`xyi epfy ,mihy dyrn ly - ¤¨£©§¤§¦§§¤¨¦

mz` jkle ,oicn zepa mr mziyr jk `nye ,a`en zepa mr
.oaxw mikixv,Bì eøîà(hn `l my),'Léà epnî ã÷ôð àì',xnelk ¨§Ÿ¦§©¦¤¦

.zicedi zc meiwn epzi`n yi` xqgp `lïäì øîà,dynïk íà ¨©¨¤¦¥
äøtk,aixwdl miywan mz`y df oaxw -änì.mklíà ,Bì eøîà ©¨¨¨¨¨§¦

,eðàöé äøéáò éãéî,dxiar dyrna eplykp `lyàì øeäøä éãéî ¦¥£¥¨¨¨¦¥¦§Ÿ
,eðàöé.eplykp ald xedxdaeãiîaezkd xne` ok xg`(p `l my) ¨¨¦¨

.''ä ïaø÷ úà áø÷på'©©§¥¥¨§©
:ongp ax ixack zyxetn `ziixa d`ian `xnbdéaø éác àðz̈¨§¥©¦

ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy -eëøöeä äî éðtî ¦§¨¥¦§¥¨§§
éðtî ,äøtk øBcä BúBàaL ìàøNé¦§¨¥¤§©©¨¨¦§¥
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סמשך ביאור למה' שבת ליום שבת קודש עמ' א



כח

xen` zyxt zegiy ihewl יב כרך

גו'‡. השבת ממחרת לכם "וספרתם הפסוק על
תהיינה" תמימות שבתות במדרש 1שבע "תני 2איתא :

[הן  אימתי תהיינה תמימות שבתות שבע כתיב חייא ר'
ופירש 3תמימות  ביניהם". ושכני' ישוע שאין בזמן [

בשבת, ניסן חודש ראש "כשבא הרוקח): (בשם במ"כ
ואז  שבת, במוצאי בספור ויתחילו בשבת פסח יבוא
ומה  בראשית". ימי כששת תמימות השבתות הן
"לסימן  – ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן שכתוב
"ישוע  המשמרות אזי בשבת פסח כשחל כי נקט",
לעצרת  פסח בין המקדש בבית עבדו לא ושכני'"

שם). במ"כ בארוכה (כמבואר
השבת" ב"ממחרת הכתוב פירוש להבין: וצריך
כי  בראשית", שבת "ממחרת [לא הדיעות לכל היא

טוב" יום "ממחרת פסח 4אם] כשחל שגם והיינו .
היא  הספירה התחלת השבוע, ימי משאר באחד
הפסח  שלאחר השבת ממחרת ולא הפסח ממחרת

הבייתוסים  מובן 5(כדעת ומזה לאחרי 6). תיכף שהבא ,
שבועות 7זה  שבע פירושו תמימות" שבתות "שבע

רז"ל 8במנינם  וכמאמר לעת אתה 9ובמעת "אימתי
מתחיל  שאתה בזמן תמימות שבתות שבע מוצא
לפרש  אפשר ואיך – בזה וכיוצא מבערב", לימנות
פסח  שחל בזמן רק – "תמימות" השבתות שאימתי

"תמימות" הן שאז משום "כמו xcqaבשבת, ספירתן
בראשית" ימי ?10ששת

(כפי  להסביר המדרש של כוונתו אם תמוה: ועוד
הענין  את מוצא אתה שאי כפשוטו, הנראה)
במוצ"ש, לספור שמתחילים באופן אלא ד"תמימות"
לכל  ומובנת וברורה קצרה בלשון למימר ליה הוה
צורך  ומה – בזה) (וכיוצא בשבת" פסח שחל "בזמן
("בזמן  כזה סימן ידי על זה להשמיענו ולמה בסימן,

oi`y ידיעת לאחרי רק המובן ביניהם"), ושכני' ישוע
ודוד  שמואל ידי על ושנתקנו המשמרות, כמה 11סדר

ספירת  מצות קיום התחלת לאחרי דורות וכמה
העומר?

שבהפירוש ·. המדרש, בדברי לומר צריך כן ועל
ימי  ששת "כמו (כשהן תמימות" הן ד"אימתי

העומר דספירת להענין כוונתו אין eheytkבראשית")
חל  תהיינה" תמימות שבתות "שבע הציווי [שהרי
אם  כי כנ"ל], לספור, שמתחילין אימת כל ומתקיים

המצוה" משרשי ול"רמז שבזה דמצות 12להמדרש ,
של  והמנין בשבת הוא פסח שכאשר העומר; ספירת
בראשית", ימי ד"ששת הסדר כפי הוא הספירה ימי
"תמימות" הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע אז הרי
ה"תמימות" על נוספת  מעלה – ענינם בפנימיות גם

השנים  בשאר בהן .13שישנה
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טו.1) כג, פרשתנו
ג.2) פ"א, קה"ר
שם.3) מ"כ
ב.4) סה, מנחות עה"פ. (ורש"י) תו"כ
ב.5) כב, ר"ה א; יז, חגיגה – פרש"י סע"א. שם, מנחות
"כתוב 6) הבייתוסים: דעת נגד  ריב "ז הוכיח ב סה, מנחות במס'

תמימות  שבתות שבע אומר אחד וכתוב יום חמשים תספרו אומר אחד
שחל  ביו"ט כאן בשבת להיות שחל ביו"ט כאן כיצד הא תהיינה
ופירש"י  גרשום רבינו פירוש (ראה והיינו השבת". באמצע להיות
המתחילות  "אותן הוא תמימות" שבתות ד"שבע שהפירוש שם),
שבהשנים  מה וזה המדרש), (כפירוש בשבת" ומסתיימות בשבת באחד
שאז  (אף השבת ממחרת לספור מתחילים השבת באמצע יו"ט שחל

opi` למדים יום" חמשים "תספרו שמהכתוב לפי הוא "תמימות")
אלא  שבת ועד בשבת מאחד תמימות שבתות שבע בעינן "דלא

שישלימו". יום באיזה בעלמא בחמשים
ס"ל, לא ולי' בקש שדחם אפ"ל שם של yxetnkeאבל דרכו בזה

f"aixדבר של טעמו לו לגלות חפץ הי' ש"לא לצדוקי xeq`cבנוגע
אסור  אפשרי** שבאם מובן דמזה ― תורה"* טעמי להם לגלות
הוא  האמתי וטעם בקש דחי' רק (דזהו ועפ"ז בקש. לדחותם שלא
לכם" "מנין ריב''ז פשיטות א) יתורץ: שם) שהובאו הטעמים כשאר
ד"שבת" י"ל לריב"ז גם הרי ב) כפשוטו), ― השבת (דממחרת
בשבת) יו"ט (כשחל לכם וספרתם הוא: הכתוב והמשך כפשוטו
הא  ג) יום. חמשים תספרו השבת) באמצע (כשחל גו' השבת ממחרת
תענית). במגלת גם דהובאו (אף ריב"ז דברי כלל הובאו לא דבתו"כ

שם. 26 ובהערה 4 ע' חי"ט לקו"ש וראה
בשבת.7) חל (דפסח) היו"ט אין השנים שרוב ובפרט

.`"rx ,fhw a"a m"ayx (*
a"aa okle (a ,l zay) ezeprl jixv f`y xyt` i`yk k"`yn (**

.'ek dlib `l `xwirn wx (my)

שו"ע 8) (ראה אחת פעם ומנה ספר שלא ע"י חיסר אם משא"כ
שם  אדה"ז שו"ע שם). מחה"ש (ראה שם ובמג"א ס"ח סתפ"ט או"ח

סכ"ג).
שם.9) ורש"י תו"כ וכ"ה א. סו, מנחות

ואילך.10) 143 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
(11c"k,פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם א. כז, (תענית משמרות

ה"ג).
הקדמתו.12) בסוף החינוך ס' בלשון
כפשוטה.13) "תמימות" א) ענינים: שני ישנם ב"תמימות" כי

ב) מום). לבעל בניגוד ― ("תמים" חסרון שום מבלי שלימות היינו:
מעלה המוסיפה בו dxiziתמימות כשאין גם חסר, שאינו (אף בהדבר

הוא  תמימה" "שנה שמ"ש א), לא, (ערכין דרז"ל וע"ד זו). מעלה
(ראה  שנה נקראת הנוסף חדש בלי שגם העיבור", חדש את "להביא
חדש  שע"י אלא ס"ב), אה"ע מהדו"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן
לתהלים  להצ"צ אוה"ת וראה ה"תמימות". ענין בה מיתוסף העיבור

ח). (ס"ד, ח*** יט, אור) (יהל

."zeninz"a yxcnd yexit oiprl gqw 'r epzyxt z"de`a `aed (***

xen` zyxt - zegiy ihewl

"אימתי  בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום  היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש  פסח lkלומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן  ידי על אמירתו 14רק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה  מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.`epiענין בכל
כפשוטו  "תמימות" אלא 15כי השנים, בכל מתקיים

כשחל  (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.cerבשבת), ב"תמימות", ענין

(פרשתנו ‚. רבה במדרש בענין 16והנה עוד מצינו (
תמימות  שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו  עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק  הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'17של ,
בתוכן  לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצד 18ענינם  הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה  (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע  לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי  על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

בגמרא „. דגנך 19איתא "ואספת הכתוב שאמר דזה

שאין  "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה  הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל  תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך  – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין  ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה  בלקוטי ומבואר מקום? של בישוב 20רצונו
מאדכם  בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושין `oiכמו
כו'". מקום של רצונו

הוא  מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעם 21דוקא ידוע :

של  מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכת 22עולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין  כל הממלא אור בעולמות 23למקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר על epevxהמוגבלים קאי מקום" של

מקום  מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית  ש(המשכת) הוא 24וזהו מקום" של "רצונו
עבודה  כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא  להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה  על הנמשך של 25להאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי  על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדם jc`nהאהבה בליֿגבול – "26.
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תמימות"― שבתות ב"שבע ― דידן בנדון גם לומר יש ועפ"ז
יחסר  שלא עצמם, שבתות" "שבע של השלימות (א) אלה: ענינים ב'
(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
המוסיפה  שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
ע' תרס"ו המשך (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם
תמימות" שבתות ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח

.(37 הערה לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם
ישוע 14) "שאין בהסימן שבחר ראה ומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות 15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים 18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד ipzשבפסוק
`iig 'x שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחד. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו
ב.19) לה, ברכות

או"ת 20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח
הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.

(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה
ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת  גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצ"ח 23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער 24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק  ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

"oiyer דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'lehiaמאדך מגעת היא שם), (לקו"ת lraהרצון

ידה על ולכן הרצון.deedzpהרצון,
וראה 25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י  דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,

ly epevx oiyer 'it oiprn . . xirdl yi :17 dxrday (fqw 'r) z"de`a (*
.mkkeza izkldzde d"ca mewn



כט

xen` zyxt zegiy ihewl יב כרך

גו'‡. השבת ממחרת לכם "וספרתם הפסוק על
תהיינה" תמימות שבתות במדרש 1שבע "תני 2איתא :

[הן  אימתי תהיינה תמימות שבתות שבע כתיב חייא ר'
ופירש 3תמימות  ביניהם". ושכני' ישוע שאין בזמן [

בשבת, ניסן חודש ראש "כשבא הרוקח): (בשם במ"כ
ואז  שבת, במוצאי בספור ויתחילו בשבת פסח יבוא
ומה  בראשית". ימי כששת תמימות השבתות הן
"לסימן  – ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן שכתוב
"ישוע  המשמרות אזי בשבת פסח כשחל כי נקט",
לעצרת  פסח בין המקדש בבית עבדו לא ושכני'"

שם). במ"כ בארוכה (כמבואר
השבת" ב"ממחרת הכתוב פירוש להבין: וצריך
כי  בראשית", שבת "ממחרת [לא הדיעות לכל היא

טוב" יום "ממחרת פסח 4אם] כשחל שגם והיינו .
היא  הספירה התחלת השבוע, ימי משאר באחד
הפסח  שלאחר השבת ממחרת ולא הפסח ממחרת

הבייתוסים  מובן 5(כדעת ומזה לאחרי 6). תיכף שהבא ,
שבועות 7זה  שבע פירושו תמימות" שבתות "שבע

רז"ל 8במנינם  וכמאמר לעת אתה 9ובמעת "אימתי
מתחיל  שאתה בזמן תמימות שבתות שבע מוצא
לפרש  אפשר ואיך – בזה וכיוצא מבערב", לימנות
פסח  שחל בזמן רק – "תמימות" השבתות שאימתי

"תמימות" הן שאז משום "כמו xcqaבשבת, ספירתן
בראשית" ימי ?10ששת

(כפי  להסביר המדרש של כוונתו אם תמוה: ועוד
הענין  את מוצא אתה שאי כפשוטו, הנראה)
במוצ"ש, לספור שמתחילים באופן אלא ד"תמימות"
לכל  ומובנת וברורה קצרה בלשון למימר ליה הוה
צורך  ומה – בזה) (וכיוצא בשבת" פסח שחל "בזמן
("בזמן  כזה סימן ידי על זה להשמיענו ולמה בסימן,

oi`y ידיעת לאחרי רק המובן ביניהם"), ושכני' ישוע
ודוד  שמואל ידי על ושנתקנו המשמרות, כמה 11סדר

ספירת  מצות קיום התחלת לאחרי דורות וכמה
העומר?

שבהפירוש ·. המדרש, בדברי לומר צריך כן ועל
ימי  ששת "כמו (כשהן תמימות" הן ד"אימתי

העומר דספירת להענין כוונתו אין eheytkבראשית")
חל  תהיינה" תמימות שבתות "שבע הציווי [שהרי
אם  כי כנ"ל], לספור, שמתחילין אימת כל ומתקיים

המצוה" משרשי ול"רמז שבזה דמצות 12להמדרש ,
של  והמנין בשבת הוא פסח שכאשר העומר; ספירת
בראשית", ימי ד"ששת הסדר כפי הוא הספירה ימי
"תמימות" הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע אז הרי
ה"תמימות" על נוספת  מעלה – ענינם בפנימיות גם

השנים  בשאר בהן .13שישנה
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טו.1) כג, פרשתנו
ג.2) פ"א, קה"ר
שם.3) מ"כ
ב.4) סה, מנחות עה"פ. (ורש"י) תו"כ
ב.5) כב, ר"ה א; יז, חגיגה – פרש"י סע"א. שם, מנחות
"כתוב 6) הבייתוסים: דעת נגד  ריב "ז הוכיח ב סה, מנחות במס'

תמימות  שבתות שבע אומר אחד וכתוב יום חמשים תספרו אומר אחד
שחל  ביו"ט כאן בשבת להיות שחל ביו"ט כאן כיצד הא תהיינה
ופירש"י  גרשום רבינו פירוש (ראה והיינו השבת". באמצע להיות
המתחילות  "אותן הוא תמימות" שבתות ד"שבע שהפירוש שם),
שבהשנים  מה וזה המדרש), (כפירוש בשבת" ומסתיימות בשבת באחד
שאז  (אף השבת ממחרת לספור מתחילים השבת באמצע יו"ט שחל

opi` למדים יום" חמשים "תספרו שמהכתוב לפי הוא "תמימות")
אלא  שבת ועד בשבת מאחד תמימות שבתות שבע בעינן "דלא

שישלימו". יום באיזה בעלמא בחמשים
ס"ל, לא ולי' בקש שדחם אפ"ל שם של yxetnkeאבל דרכו בזה

f"aixדבר של טעמו לו לגלות חפץ הי' ש"לא לצדוקי xeq`cבנוגע
אסור  אפשרי** שבאם מובן דמזה ― תורה"* טעמי להם לגלות
הוא  האמתי וטעם בקש דחי' רק (דזהו ועפ"ז בקש. לדחותם שלא
לכם" "מנין ריב''ז פשיטות א) יתורץ: שם) שהובאו הטעמים כשאר
ד"שבת" י"ל לריב"ז גם הרי ב) כפשוטו), ― השבת (דממחרת
בשבת) יו"ט (כשחל לכם וספרתם הוא: הכתוב והמשך כפשוטו
הא  ג) יום. חמשים תספרו השבת) באמצע (כשחל גו' השבת ממחרת
תענית). במגלת גם דהובאו (אף ריב"ז דברי כלל הובאו לא דבתו"כ

שם. 26 ובהערה 4 ע' חי"ט לקו"ש וראה
בשבת.7) חל (דפסח) היו"ט אין השנים שרוב ובפרט

.`"rx ,fhw a"a m"ayx (*
a"aa okle (a ,l zay) ezeprl jixv f`y xyt` i`yk k"`yn (**

.'ek dlib `l `xwirn wx (my)

שו"ע 8) (ראה אחת פעם ומנה ספר שלא ע"י חיסר אם משא"כ
שם  אדה"ז שו"ע שם). מחה"ש (ראה שם ובמג"א ס"ח סתפ"ט או"ח

סכ"ג).
שם.9) ורש"י תו"כ וכ"ה א. סו, מנחות

ואילך.10) 143 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
(11c"k,פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם א. כז, (תענית משמרות

ה"ג).
הקדמתו.12) בסוף החינוך ס' בלשון
כפשוטה.13) "תמימות" א) ענינים: שני ישנם ב"תמימות" כי

ב) מום). לבעל בניגוד ― ("תמים" חסרון שום מבלי שלימות היינו:
מעלה המוסיפה בו dxiziתמימות כשאין גם חסר, שאינו (אף בהדבר

הוא  תמימה" "שנה שמ"ש א), לא, (ערכין דרז"ל וע"ד זו). מעלה
(ראה  שנה נקראת הנוסף חדש בלי שגם העיבור", חדש את "להביא
חדש  שע"י אלא ס"ב), אה"ע מהדו"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן
לתהלים  להצ"צ אוה"ת וראה ה"תמימות". ענין בה מיתוסף העיבור

ח). (ס"ד, ח*** יט, אור) (יהל

."zeninz"a yxcnd yexit oiprl gqw 'r epzyxt z"de`a `aed (***

xen` zyxt - zegiy ihewl

"אימתי  בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום  היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש  פסח lkלומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן  ידי על אמירתו 14רק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה  מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.`epiענין בכל
כפשוטו  "תמימות" אלא 15כי השנים, בכל מתקיים

כשחל  (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.cerבשבת), ב"תמימות", ענין

(פרשתנו ‚. רבה במדרש בענין 16והנה עוד מצינו (
תמימות  שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו  עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק  הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'17של ,
בתוכן  לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצד 18ענינם  הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה  (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע  לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי  על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

בגמרא „. דגנך 19איתא "ואספת הכתוב שאמר דזה

שאין  "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה  הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל  תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך  – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין  ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה  בלקוטי ומבואר מקום? של בישוב 20רצונו
מאדכם  בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושין `oiכמו
כו'". מקום של רצונו

הוא  מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעם 21דוקא ידוע :

של  מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכת 22עולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין  כל הממלא אור בעולמות 23למקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר על epevxהמוגבלים קאי מקום" של

מקום  מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית  ש(המשכת) הוא 24וזהו מקום" של "רצונו
עבודה  כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא  להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה  על הנמשך של 25להאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי  על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדם jc`nהאהבה בליֿגבול – "26.
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תמימות"― שבתות ב"שבע ― דידן בנדון גם לומר יש ועפ"ז
יחסר  שלא עצמם, שבתות" "שבע של השלימות (א) אלה: ענינים ב'
(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
המוסיפה  שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
ע' תרס"ו המשך (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם
תמימות" שבתות ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח

.(37 הערה לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם
ישוע 14) "שאין בהסימן שבחר ראה ומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות 15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים 18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד ipzשבפסוק
`iig 'x שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחד. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו
ב.19) לה, ברכות

או"ת 20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח
הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.

(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה
ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת  גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצ"ח 23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער 24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק  ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

"oiyer דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'lehiaמאדך מגעת היא שם), (לקו"ת lraהרצון

ידה על ולכן הרצון.deedzpהרצון,
וראה 25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י  דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,

ly epevx oiyer 'it oiprn . . xirdl yi :17 dxrday (fqw 'r) z"de`a (*
.mkkeza izkldzde d"ca mewn
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יתברך, רצונו שהוא עלמין, כל הסובב שאור ואף
ולהחיותם  ליש מאין להוותם בעולמות תמיד 27פועל

ש  מה הרי -xi`n אור בחינת הוא בעולם ומורגש
בעולם, בגילוי מאיר אינו הרצון בחינת אבל הממלא,
דבכל  האהבה ידי ועל והעלם; מקיף בבחינת אם כי

בעולם  בגילוי שיהיה הרצון בחינת ממשיכים .28מאדך

של רצונו "עושין הדיוק שרצונו mewn"29וזהו ,
מגדר  שלמעלה ה'בליֿגבול' איןֿסוף (אור יתברך
מזו  (יתרה "מקום" בבחינת גם בגילוי יאיר מקום)

"mewnארוןepi`"המדה dlrnle,30מן mewn מהמקום
cgia הנמנעות נמנע –31.(

ד"עושין ‰. הענין של המיוחדת השייכות והנה
ידו  שעל ועד העומר, ספירת למצות מקום" של רצונו
ספירת  שבמצות ה"תמימות" מעלת נפעלת דוקא

העומר:
משעורים  היה מאכל32ה"עומר" ,dnda33 וענינה .

" –zxitqשל ספיר אבן מלשון גם (ספירה העומר"
ובהירות  (המדות 34זכות וזיכוך בירור הוא דנפש 35) (

zindad36 שלמעלה מבחינה הוא זה לבירור והכח .
הכתוב  בפירוש בחסידות וכמבואר מהשתלשלות.
של  העבודה על שהכח השבת", ממחרת לכם "וספרתם

" היא לכם", "וספרתם – הבהמית נפש zxgnnבירור
מאצילות, שלמעלה איןֿסוף אור מבחינת השבת"

שבת  מבחינת גם יותר .37שנעלה

כאשר  היא העומר דספירת העבודה שלימות ולכן,
בחינת  המשכת היינו – מקום" של רצונו "עושין
ועד  ד"מקום", בהגבלה מהשתלשלות שלמעלה הרצון

הבהמית. דנפש בהמדות

.Â שענין המדרש, מאמר גם יובן הנ"ל כל פי על
הספירה  ימי כאשר הוא העומר דספירת ה"תמימות"

בראשית. דימי בהסדר הם
תקופות  סוגי לג' בכלל, מתחלק, הזמן דהנה
יש  אמנם השנה. וימי החודש ימי השבוע, ימי הימים:
ימי  של ההיקף ובין שבוע של הימים היקף בין חילוק

והשנה: החודש

באופן  מזה זה משונים השנה וימי החודש ימי א)
בתחלת  החודש: בימי בגשמיות. גם ונגלה, נראה
הולכת  כך ואחר בלבד, נקודה רק היא הלבנה החודש

קיימא  החודש שבאמצע עד ליום מיום 38ומתגדלת

ומתמעטת  הולכת היא ואילך ומאז בשלימותא, סיהרא
השנה: בימי לגמרי; מתעלמת היא החודש שבסוף עד
וקור  וקציר "זרע של לתקופות שמחולקים זאת מלבד

וחורף" וקיץ תקופה 39וחום בכל שגם זאת, עוד הרי ,
התקופה  (שהרי ימים לשאר דומה אחד יום אין עצמה,
כן  שאין מה כמובן). סופה ועד מתחילתה משתנית

בגשמיות  נראה, חילוק בהם שאין השבוע, בין 40בימי ,
לחבירו. אחד יום

ושנה: לחודש – שבוע בין חילוק בכללות ב)
מה  – הב' הא', ושנים: בחדשים סידורי מנין הוקבע

בשבועות. כן שאין

בהחיות  השנים משאר היא שונה שנה כל והביאור:
נמשך  השנה ראש בכל כי עליהן. ומוסיפה בהן הנמשך

שלפניו  בהשנים שנמשך מהחיות ששונה חדש .41חיות
השנה, שבאותה להחדשים בנוגע הוא זה דרך ועל

חדש  חיות נמשך חודש ראש כן 42בכל שאין מה .
לשבוע  דשבוע החיות בין חילוק אין לשבוע, .43בנוגע

יום  ראשון יום תמיד מונים "אנו ושבוע שבוע שבכל
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מח.27) ס"פ תניא
לב.28) ע' תרס"ו המשך גם ראה
לו.29) ע' הנ"ל המשך גם ראה
וש"נ.30) א. כא, יומא
ואילך).31) ב (לד, החקירה ס' ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(במשנה).32) א יד, סוטה א. פד, ב. סח, מנחות
שם.33) סוטה סע"ב. ג, פסחים
ובכ"מ.34) ריחֿט. ע' הנ"ל המשך ב. לה, אמור לקו"ת
עת"ר 35) ציץ ועשית ד"ה בארוכה (ראה נפה"ב עיקר שהן

נ"ע  אדמו"ר (ובהגהות רפ"ו תניא גם וראה שלאחריו. ובהמאמרים
לקלוי"צ  פג. ע' שם קיצורים קיד). ע' לתניא והערות (בקיצורים לשם

ורפ"ט). שם) לתניא
בהמה 36) מעשה שמעשי' כשם קנאות): מנחת (לענין שם בסוטה

ה  מנחת לענין גם מובן ומזה – בהמה מאכל קרבנה ששייכת כך עומר
סע"א  צו, מזח"ג ולהעיר הבהמית). נפש – (שבאדם בהמה לענין
שם. לזהר ואילך) שפז (ע' ולהצ"צ א) (עט, לאהאמ"צ ביאוה"ז ואילך.

ובכ"מ.37) ד. לה, שם לקו"ת גם וראה שם. הנ"ל המשך
"שבתות שענין שם, תרס"ו המשך סיום zeninzוראה לעיל (ראה "

גם  וראה ע"ש. השבת". "ממחרת דבחי' הענין אותו הוא (13 הערה
.47 הערה לקמן

סע"ב.38) רכה, זח"א ראה
ב.39) קו, ב"מ כב. ח, נח
ימי 40) מששת שונה הוא השבת יום הרי – ברוחניות משא"כ

החילוק  כי מזולתו, שונה הוא יום כל – עצמם ימים בהו' וגם החול.
(זח"ג  עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל מה בראשית ימי ששת שבין
לא, ר"ה ממס' בנגלה) (גם כדמוכח שבוע בכל דוגמתו יש ב), צד,
בספינה  הפלגה מדיני שם). (וברש"י ב כז, שם א. כו, תענית רע"א.

הבדלה לשבת, .eke'והכנה
ועוד.41) א. ג, עט"ר ד. נג, ר"ה לקו"ת סי"ד. אגה"ק
ועוד.42) ואילך. א י, בראשית אוה"ת ע"ב. שם עט"ר שם. לקו"ת
א'תתצא,43) ע ' ברכה באוה"ת המבואר עם זה לקשר יש לכאורה

החיות  שבלעדי חיים, לבחי' "שייך הוא ור"ה בר"ח הנמשך שהחיות
תוספות  "הוא בשבת שנמשך מה משא"כ לגמרי". הי' כלא הי' הזה
שבוע  בין (המפסיק השבת שביום ומכיון החיים". בחי' על . . אור
נמצא  הרי לגמרי", הי' כלא "הי' שמבלעדו זה חיות נמשך אין לשבוע)
כל  הפסק, הי' לא ― מצ"ע העולמות לקיום המוכרח החיות שבענין

וצ"ע. בשוה. אחד, בהמשך הם השבועות
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עתה  עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי  אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .44ההיקף

לימי  השנה וימי החודש ימי שבין זה וחילוק
– החודש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
– בשנה גם וכן חסר. וחודש מלא חודש יש הרי
פשוטה  שנה ושלימה; כסדרה חסירה, שנה שישנה
בכל  הרי – השבוע בימי כן שאין מה מעוברת. ושנה

הימים. מספר אותו הוא ושבוע שבוע

.Ê וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז  נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים  שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של  רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת  ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר  הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיreaydד"ימי – זו ) מעלה בהם יש
דגבול  החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם  וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה  ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.45משינויים 

ראשון  מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר  באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור  ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה  היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה  ימי על דספירת 46גם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים  שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .47נמשך

.Á דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין  בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,

ומרמז  מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' 48ישוע

של  רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:49מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה  אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת  והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה  והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך  העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת  וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשון 50האצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך  ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.51כל כל ממלא בחינת –

יחוד  היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור  ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך  רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן  שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין  בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן  ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן  שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

mnvrתמימות cvn ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן  ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע  המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע  המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות  הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמן. מצד
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61 לקו"ת 44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבת oevxסוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי  דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע  שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבוע epevxל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן  בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל 46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא  בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על  גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש 47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת  הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול 49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך  הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז 51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא

ובכ"מ. .25 ע'
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יתברך, רצונו שהוא עלמין, כל הסובב שאור ואף
ולהחיותם  ליש מאין להוותם בעולמות תמיד 27פועל

ש  מה הרי -xi`n אור בחינת הוא בעולם ומורגש
בעולם, בגילוי מאיר אינו הרצון בחינת אבל הממלא,
דבכל  האהבה ידי ועל והעלם; מקיף בבחינת אם כי

בעולם  בגילוי שיהיה הרצון בחינת ממשיכים .28מאדך

של רצונו "עושין הדיוק שרצונו mewn"29וזהו ,
מגדר  שלמעלה ה'בליֿגבול' איןֿסוף (אור יתברך
מזו  (יתרה "מקום" בבחינת גם בגילוי יאיר מקום)

"mewnארוןepi`"המדה dlrnle,30מן mewn מהמקום
cgia הנמנעות נמנע –31.(

ד"עושין ‰. הענין של המיוחדת השייכות והנה
ידו  שעל ועד העומר, ספירת למצות מקום" של רצונו
ספירת  שבמצות ה"תמימות" מעלת נפעלת דוקא

העומר:
משעורים  היה מאכל32ה"עומר" ,dnda33 וענינה .

" –zxitqשל ספיר אבן מלשון גם (ספירה העומר"
ובהירות  (המדות 34זכות וזיכוך בירור הוא דנפש 35) (

zindad36 שלמעלה מבחינה הוא זה לבירור והכח .
הכתוב  בפירוש בחסידות וכמבואר מהשתלשלות.
של  העבודה על שהכח השבת", ממחרת לכם "וספרתם

" היא לכם", "וספרתם – הבהמית נפש zxgnnבירור
מאצילות, שלמעלה איןֿסוף אור מבחינת השבת"

שבת  מבחינת גם יותר .37שנעלה

כאשר  היא העומר דספירת העבודה שלימות ולכן,
בחינת  המשכת היינו – מקום" של רצונו "עושין
ועד  ד"מקום", בהגבלה מהשתלשלות שלמעלה הרצון

הבהמית. דנפש בהמדות

.Â שענין המדרש, מאמר גם יובן הנ"ל כל פי על
הספירה  ימי כאשר הוא העומר דספירת ה"תמימות"

בראשית. דימי בהסדר הם
תקופות  סוגי לג' בכלל, מתחלק, הזמן דהנה
יש  אמנם השנה. וימי החודש ימי השבוע, ימי הימים:
ימי  של ההיקף ובין שבוע של הימים היקף בין חילוק

והשנה: החודש

באופן  מזה זה משונים השנה וימי החודש ימי א)
בתחלת  החודש: בימי בגשמיות. גם ונגלה, נראה
הולכת  כך ואחר בלבד, נקודה רק היא הלבנה החודש

קיימא  החודש שבאמצע עד ליום מיום 38ומתגדלת

ומתמעטת  הולכת היא ואילך ומאז בשלימותא, סיהרא
השנה: בימי לגמרי; מתעלמת היא החודש שבסוף עד
וקור  וקציר "זרע של לתקופות שמחולקים זאת מלבד

וחורף" וקיץ תקופה 39וחום בכל שגם זאת, עוד הרי ,
התקופה  (שהרי ימים לשאר דומה אחד יום אין עצמה,
כן  שאין מה כמובן). סופה ועד מתחילתה משתנית

בגשמיות  נראה, חילוק בהם שאין השבוע, בין 40בימי ,
לחבירו. אחד יום

ושנה: לחודש – שבוע בין חילוק בכללות ב)
מה  – הב' הא', ושנים: בחדשים סידורי מנין הוקבע

בשבועות. כן שאין

בהחיות  השנים משאר היא שונה שנה כל והביאור:
נמשך  השנה ראש בכל כי עליהן. ומוסיפה בהן הנמשך

שלפניו  בהשנים שנמשך מהחיות ששונה חדש .41חיות
השנה, שבאותה להחדשים בנוגע הוא זה דרך ועל

חדש  חיות נמשך חודש ראש כן 42בכל שאין מה .
לשבוע  דשבוע החיות בין חילוק אין לשבוע, .43בנוגע

יום  ראשון יום תמיד מונים "אנו ושבוע שבוע שבכל
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מח.27) ס"פ תניא
לב.28) ע' תרס"ו המשך גם ראה
לו.29) ע' הנ"ל המשך גם ראה
וש"נ.30) א. כא, יומא
ואילך).31) ב (לד, החקירה ס' ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(במשנה).32) א יד, סוטה א. פד, ב. סח, מנחות
שם.33) סוטה סע"ב. ג, פסחים
ובכ"מ.34) ריחֿט. ע' הנ"ל המשך ב. לה, אמור לקו"ת
עת"ר 35) ציץ ועשית ד"ה בארוכה (ראה נפה"ב עיקר שהן

נ"ע  אדמו"ר (ובהגהות רפ"ו תניא גם וראה שלאחריו. ובהמאמרים
לקלוי"צ  פג. ע' שם קיצורים קיד). ע' לתניא והערות (בקיצורים לשם

ורפ"ט). שם) לתניא
בהמה 36) מעשה שמעשי' כשם קנאות): מנחת (לענין שם בסוטה

ה  מנחת לענין גם מובן ומזה – בהמה מאכל קרבנה ששייכת כך עומר
סע"א  צו, מזח"ג ולהעיר הבהמית). נפש – (שבאדם בהמה לענין
שם. לזהר ואילך) שפז (ע' ולהצ"צ א) (עט, לאהאמ"צ ביאוה"ז ואילך.

ובכ"מ.37) ד. לה, שם לקו"ת גם וראה שם. הנ"ל המשך
"שבתות שענין שם, תרס"ו המשך סיום zeninzוראה לעיל (ראה "

גם  וראה ע"ש. השבת". "ממחרת דבחי' הענין אותו הוא (13 הערה
.47 הערה לקמן

סע"ב.38) רכה, זח"א ראה
ב.39) קו, ב"מ כב. ח, נח
ימי 40) מששת שונה הוא השבת יום הרי – ברוחניות משא"כ

החילוק  כי מזולתו, שונה הוא יום כל – עצמם ימים בהו' וגם החול.
(זח"ג  עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל מה בראשית ימי ששת שבין
לא, ר"ה ממס' בנגלה) (גם כדמוכח שבוע בכל דוגמתו יש ב), צד,
בספינה  הפלגה מדיני שם). (וברש"י ב כז, שם א. כו, תענית רע"א.

הבדלה לשבת, .eke'והכנה
ועוד.41) א. ג, עט"ר ד. נג, ר"ה לקו"ת סי"ד. אגה"ק
ועוד.42) ואילך. א י, בראשית אוה"ת ע"ב. שם עט"ר שם. לקו"ת
א'תתצא,43) ע ' ברכה באוה"ת המבואר עם זה לקשר יש לכאורה

החיות  שבלעדי חיים, לבחי' "שייך הוא ור"ה בר"ח הנמשך שהחיות
תוספות  "הוא בשבת שנמשך מה משא"כ לגמרי". הי' כלא הי' הזה
שבוע  בין (המפסיק השבת שביום ומכיון החיים". בחי' על . . אור
נמצא  הרי לגמרי", הי' כלא "הי' שמבלעדו זה חיות נמשך אין לשבוע)
כל  הפסק, הי' לא ― מצ"ע העולמות לקיום המוכרח החיות שבענין

וצ"ע. בשוה. אחד, בהמשך הם השבועות
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עתה  עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי  אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .44ההיקף

לימי  השנה וימי החודש ימי שבין זה וחילוק
– החודש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
– בשנה גם וכן חסר. וחודש מלא חודש יש הרי
פשוטה  שנה ושלימה; כסדרה חסירה, שנה שישנה
בכל  הרי – השבוע בימי כן שאין מה מעוברת. ושנה

הימים. מספר אותו הוא ושבוע שבוע

.Ê וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז  נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים  שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של  רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת  ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר  הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיreaydד"ימי – זו ) מעלה בהם יש
דגבול  החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם  וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה  ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.45משינויים 

ראשון  מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר  באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור  ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה  היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה  ימי על דספירת 46גם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים  שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .47נמשך

.Á דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין  בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,

ומרמז  מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' 48ישוע

של  רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:49מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה  אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת  והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה  והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך  העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת  וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשון 50האצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך  ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.51כל כל ממלא בחינת –

יחוד  היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור  ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך  רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן  שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין  בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן  ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן  שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

mnvrתמימות cvn ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן  ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע  המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע  המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות  הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמן. מצד
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61 לקו"ת 44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבת oevxסוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי  דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע  שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבוע epevxל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן  בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל 46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא  בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על  גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש 47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת  הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול 49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך  הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז 51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא

ובכ"מ. .25 ע'



לב

בראשית מד, יח – ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני 
אפך  יחר  ואל  אדני  באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר 

בעבדך כי כמוך כפרעה

צג

רמז בהמדרש, דיוסף בחי' יסוד "בעט בעמוד של אבן 
ועשאו גל של צרורות"

ויגש אליו יהודה. אמר רבי יוחנן בשעה שתפס יוסף 

הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש אשר נמצא 

הגביע בידו הוא יהי' לי עבד וכו', מיד כעס יהודה ושאג 

בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסי וכו', כיון שראה 

יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי 

שמא יהרגני וכו'.

אבן  של  עמוד  אותו  שעה  באותה  יוסף,  עשה  מה 

שהי' יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות.
בראשית רבה פרשה צג, ז

בילקוט פרשת ויגש רמז קנ שיוסף הי' יושב על 
עמוד של אבן.

משם  יוסף  בברכת  הכתוב1  ישראל  אבן  בחי'  והוא 

רועה אבן ישראל, ר"ת מאי"ר.
דיש אבן ישראל2 לעומת אבן נגף וצור מכשול.

נעשה  צהר  עדמ"ש3  מאירה  אבן  היא  ישראל  אבן 

לתיבה, שפירש צהר היא אבן4 טובה.

ויש אבן5 מסמא, שהאבן הזאת מסמא את העינים, כי 

1( בראשית מט, כד.

א.  כא,  אור  תורה  )ראה  אותיות  נק'  אבן-אבנים  כידוע  פירוש:   )2

אבנים  שלש  בתים  שתי  בונות  אבנים  שתי  יצירה  בספר  וכמ"ש  ב( 

א'  בית  נעשה  הרבה  שאבנים  כמו  להיות  כו'  בתים  שלשה  בונות 

לדור בתוכו, כמו כן מאותיות נעשו תיבות שבהם מתלבשות השכל, 

וכשיש השפעת שכל ומדות דקדושה של תורה ומצות בהאותיות, אזי 

האותיות הם נקראים אבן טובה – אבנים מאירות, וכשיש השפעה של 

שכל ומדות דקליפה בהאותיות, הם נק' "אבן אופל" – אבן נוגף, וזהו 

מאירה,  )יסוד( בקדושה הוא השפעה של אבן  יוסף  שמבאר דבחי' 

וזהו הקשר בין יוסף ל"אבן".

3( בראשית ו, טז.

4( ראה לקוטי שיחות חלק י’ עמוד 23.

"הזב  כתוב  ג'  משנה  א'  פרק  כלים  במסכת  ראה  ְמָסָמא:  אבן   )5

"שימה",  מלשון  "מסמא"  הרע"ב,  ופירוש  מסמא",  באבן  מטמא 

א" )מצו"ד:  כמ"ש )דניאל ו, יח( "ְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוׂשַמת ַעל ּפם גּוּבָ

והובא אבן אחת ושמו אותה על פי הבור:(, והדין הוא שאם האבן – 

מּו על משכב או מושב או מרכב, והזב יושב על האבן  "מסמא" – ׂשָ

הוא אבן אופל שמאפיל ומחשיך, והוא הלעומת דאבן 

ישראל כמ"ש במאורי אור מע'6 אבן אופל ע"ש.

אבן ישראל הוא בחי' אבן דקדושה, מלכות הנקראת 

בחי'8  הוא  ויוסף  קדישא,  מלכותא  צדק  כמאמר7  צדק 

כי  מלכות,  דהיינו  יקרא  אבן  ההוא  אתזן  ומיני'  יסוד, 

ועיין  דמלכות,  צדק  לבחי'  נמשך  יסוד,  בחי'  מצדיק9 

אז המשכב, המושב, והמרכב נטמא, ע"ש.

ומבאר כאן הלשון "מסמא", שהוא מלשון סימוי עינים – אבן אופן, 

שמאפיל ומחשיך.

6( מאורי אור מערכת א’ סעיף ד’ וז"ל: והמלכות נק’ א"בן טו"בה, 

א"בן  ג"כ  ונק’  כנגדה,  המקבלת  דסמ"אל  נוק’  נ"גף  א"בן  וכנגדה 

א"בן  וכנגדה  ישראל,  הנק’  העליון  איש  של  א"בן  היא  כי  יש"ראל 

אפ"ל כי סמא"ל נק’ אפל וזו היא אבן שלו שהוא בונה בנין רע שלו 

עליו, ע"ש.

וראה אור התורה איכה עמוד א'עד וז"ל: במאורי אור נוקבא דס"ם 

גימטריא סמא"ל,  יאפיל  וכן  נק’ אפל עכ"ל.  כי ס"ם  נק’ אבן אפל, 

דקדושה  מלכות  שירדה  מה  יאפיל,  יעיב  איכה  א(  ב,  )איכה  וזהו 

התורה  אור  ג"כ  ועיין  ע"ש.  אפל  אבן  הנק’  נוגה  דקליפת  במלכות 

ויצא סוף עמוד קעג.

7( תקוני זוהר בהקדמה – פתח אליהו )יז, ב(. ראה תהלים – יהל אור 

עמוד קלג. אור התורה תבוא תתר"ע ואילך, דבחי' "מלכות" קודם 

שנתחבר עם ז"א )יסוד( נק' "צדק", ולאחר שנתייחדה עם ז"א נקראת 

נק'  והנותן  צדקה,  נק'  לעני  פרוטה  הנותן  וע"ד  ה',  בתוספת  צדקה 

צדיק ע"ש.

ועד"ז כאן שיוסף בחי' יסוד משפיע ונותן חיות "משם רועה" שהוא 

צדיק, "אבן ישראל" זה מלכות. וראה לקמן הערה 9 שבעבודה הוא 

השכל והמדות המשפיע )יסוד( בהאותיות )מלכות(.

"יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד.  בחי'  הוא  יוסף  יסוד:   )8

בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים 

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 לא הערה 1(. 

ע"ש".  ועוד  ואילך.  א  תתשכא  ואילך.  א  תתקצא  ויחי  התורה  אור 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. רטו. חלק ד 

עמוד קז ואילך.

פי' שהוא  יוסף הצדיק  וז"ל:   2286 עמוד  ויחי  אור התורה  ראה   )9

משם  וז"ש  המלכות...  לבחי'  משפיע  שהוא  דאצי'  ז"א  יסוד  בחי' 

יוסף  רועה אבן ישראל, מתמן אתזן האי אבן ישראל דהיינו מבחי' 

שהוא יסוד אתזן האי אבן ישראל שהיא כנסת ישראל בחי' מלכות, 

מלכות...  הוא  ישראל  ואבן  ז"א  הוא  ישראל  כי  ישראל  אבן  ונקרא 

ישראל  אבן  רועה  משם  עליו  נאמר  יסוד  שהוא  הצדיק  יוסף  ולכן 

)שעל ידו נמשך שפע השכל ומדות בהאותיות כו'(. ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג

זהר הקדוש פרשת ויחי דף10 רמז ע"א.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמט

* * *

במדרש רבה פרשת ויגש מה עשה יוסף אותו עמו של 

אבן שהוא יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות.

יוסף הוא בחי'11 פטיש יפוצץ סלע, יוסף הוא בחי' 

יסוד.

מע'  אור  כמ"ש12 במאורי  דדכורא  יסוד  הוא  פטיש 

ותשב באיתן קשתו, דא קשת )זו הקשת  10( וז"ל שם: מה שכתוב 

הכתובה כאן, היא( קשתו )של יוסף שהיא( בת זוגו )והיינו המלכות 

נתישבה(  כי המלכות שהיא קשתו  ור"ל  היסוד,  זוגו של  בת  שהיא 

באיתן, )ומפרש כי( תוקפא אלבישת עלוי )המלכות נתלבשה בתוקף 

מלהשפיע  כחה  נחלש  )שלא  חילא  אחלשת  דלא  ידו(,  על  וחוזק 

באשת  חטא  ולא  יצרו  על  נתגבר  שיוסף  ע"י  כי  ור"ל  לתחתונים, 

)כי  ידעת  דהא  וגבורה(,  בעוז  המלכות  נתלבשה  זה  בכח  פוטיפר 

דילי'  קיימא  דאת  דרגא  בההוא  יסטי  לא  דיוסף  ידעה(,  המלכות 

לימינא ולשמאלא וכו', )שיוסף לא הטה עצמו לפגום במדרגה של 

אות הברית שהיא מדתו לא לימין ולא לשמאל, לכן נתישבה המלכות 

בחוזק(.

ויפזו, מאי ויפזו, אלא כדכתיב )תהלים יט, יא( הנחמדים מזהב ומפז 

רב, וכתיב )איוב כח, ז( ותמורתם בלי פז )ויפזו הוא לשון פז, ורצה 

במרגליתא  דרועוי  אתייקרו  בנסיון(  יוסף  שעמד  בזכות  כי  לומר 

עלאה וכו' )נתיקרו ונתעלו זרוע ידיו במרגליות היותר משובחת מכל 

המרגליות הנקראות פז וכו'(.

יקרה  אבן  ההוא  אתזן  מתמן  )פירוש(  ישראל  אבן  רועה  משם 

נזונית המלכות שהיא סוד אבן יקרה כמו  זו  כדקאמרן )מכח הארה 

)והיא  דצדיק  ידא  מנהון על  ואתזנא  מנייהו  ואתברכא  שאמרנו(... 

מתברכת ונזונית מהם ע"י הצדיק – בחי' יסוד יוסף(. ע"ש.

11( ירמי’ כג, כט.

יסוד דזכר, והזכר מכה בפטיש זה ע"ג הסדין  נק’  וז"ל: פטיש   )12

יסוד דנוקבא סדנא דארעא..., ונק’ פטישא תקיפא בסוד )תהלים יט, 

ו( ישיש כגבור לרוץ אורח, ע"ש.

ופי' "סדנא דארעא", דזהו קשר לשון "סדין – סדנא דארעא", וארץ 

– ארעא – נמשלה לאשה ולנקבה, וכמארז"ל )תענית ו, ב( "מיטרא 

בעלה דארעא", וכן )כתובות ג, ב( "אסתר קרקע עולם", דכמו הארץ 

מקבל מהגשם ועי"ז מצמיח, כן האשה מקבל מהזכר ועי"ז מולידה, 

ראה פירוש המשניות להרמב"ם פאה פרק ח משנה א.

וזהו ג"כ רמז כאן, דה"פטיש" הוא משל להזכר, המכה ע"ג הסדין, 

ע"ד סדנא דארעא, והיינו הפטיש הוא בחי' "יסוד דדכורא", והסדין 

פטיש ע"ש.

והיינו בחי' יוסף צדיק13 עליון.

14פטיש15 בגי' מיל"ה16 שד"י17 והוא ביסוד.

א"כ יוסף הוא בחי' פטיש יפוצץ סלע.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד דשם

בחי' יסוד דנוקבא.

13( ראה לעיל סימן פ הערה 10.

יסוד, הן מצד “תוכן" ענין הסדין  14( מבאר ומרמז ד"פטיש” הוא 

)כנ"ל הערה 12(, והן מצד ה"גימטריא" דפטיש בגי' מילה )שהוא 

באבר היסוד( + שד"י והוא ביסוד. ראה הערה 17.

15( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור המשנה כלים פכ"ט מ"ז יד 

בן פטיש חמשה ושל הפטיש ששה ע"ש. פטיש הוא יוסף, בן פטיש 

הוא בנימין מובא לעיל סימן פ.

 ,399  =  )314( )85( + שד"י  מילה  וכן   ,399 בגימטריא  פטיש   )16

ושניהם הם שייכים ליסוד – בחי' יוסף. ראה הערה 17.

17( ֵׁשם "שדי" הוא במדת היסוד: בכתבי התורת לוי יצחק ולקוטי 

לוי יצחק, מובא כמה טעמים בזה, ומהם:

א( פרי' ורבי' – מאבר יסוד – הוא מהשם "שדי" כמ"ש )תולדות כח, 

חידושים  יצחק,  לוי  )תורת  וירבך"  ויפרך  אותך  יברך  שדי  "ואל  ג( 

וביאורים בש"ס עמוד לז(.

פרש"י  ראה  כחץ,  יורה  הטיפה  כי  והשלכה  שדי'  מלשון  שד"י  ב( 

בראשית מט, כה "ואת שדי ויברכך" )תורת לוי יצחק עמוד רכג(.

ג( שדי מלשון די, שיהי' די* דהיינו גבול ומדה, וידוע דבטפת זרע 

ומדה  גבול  בבחי'  בא  רק שהכל  והנפש  הגוף  כחות  כל  בו  מלובש 

ם "שדי" )לקוטי לוי יצחק הערות לזהר  הנק' גבורה שביסוד, וזהו ׁשֵ

בראשית עמוד קנא. לעיל סימן כ(.

ד( כתיב "צדיק יסוד עולם", ור"ת וס"ת הוא מספר "שדי". )לקוטי 

לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנג(.

*( ראה חגיגה יב, א. זהר חלק ג יא, ב. רש"י מקץ מג, יד.

וזקן  עליון  )זקן  "זקן"  פעמים  ב'  מספר  הוא  "שדי"  בגי'  רמז  ה( 

תחתון(, ויסוד הוא סימן לזקן דסריס אין לו הדרת פנים זקן )יבמות 

פ, ב. שבת קנב, א(, ובזקן יש י"ג תיקוני דיקנא, והוא הי"ג בריתות 

האמורה במילה )תורת לוי יצחק עמוד שפח(.

והאותיות  בת,  בן  בגי'  שדי  ם  ׁשִֵ ד"מילוי"  האחרונות  האותיות  ו( 

האמצעיות הם "ילו" – לוי המורה על התחברות יסוד בנוקבתו כמ"ש 

)מלכים-א ז, לו( כמער איש ולוית. )לקוטי לוי יצחק, שמות-דברים 

עמוד סו(

לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קכב, שמביא  ז( לקוטי 

מעץ חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש ה', ובמשנת חסידים מס' שמות פרק 

ם  ג' משנה ז' דבשם שד"י יש ד' ציורים שהם מספר מ, ע, פח, ק + ׁשֵ

שד"י בגימטריא ברי"ת )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן 

רמג. ק. קב(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

ידוע שכל יהודי יש בו ניצוץ של משיח, ולכן כל אחד ואחד אומר "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו גו'".

משיחת שבת פרשת אמור, ה'תנש"א



לד

אל  אמור  משה  אל  ה'  ויאמר   – א  כא, 
לא  לנפש  אליהם  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים 

יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בתוך  מנשמה  מעט  בו  נשתייר  האדם  מן 
שרוצים ליהנות מאור הנשמה שנשתייר בו באים בתוך אותו 
יכולים  אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף, 
לבא, אבל אור מעט שנשתייר אחר מותו באדם נהנים ממנו 
ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה בא הטומאה, 
ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו לא היו באים 

החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
פרי כן ממש האדם, ועל זה כתב האריז"ל שזה שאמר הפסוק 
בישעי' )ישעי' נח, יא( והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא 
יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ר"ל 
וישתיירו  הגוף  שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי 
העצמות שהקב"ה יחליץ אותם ויחיו על ידי שהייתם כגן רוה 
יכזבו מימיו מצד לחלוחית, כן אתה  וכמוצא מים אשר לא 
כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום בתחייה. וכתב שזהו סוד 

הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
אבל  מת,  טומאת  וזהו  האדם  ומטמאים  ויונקים  החיצונים 
עכו"ם שאינו קם בתחיית המתים אינו נשתייר אצלו כלום 
בעת שנפטר מן העולם, ואם כן אין להם להחיצונים גם כן 
להניק ממנו ואינם מתלבשים בו, ולכך אין מטמא העכו"ם. 

עד כאן דברי האר"י.
אך קשה למה עשה הקב"ה התחייה בדרך זה שישתייר 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
אבל נראה לי שהקב"ה עושה זה מצד הדין, כי נודע מה 
שכתוב בתיקונים שבע' אנפין בדף קמ"א ע"א וז"ל, הנשמה 
הקב"ה  לו  שיקצוב  זמן  עד  הלוואה  בדרך  היא  האדם  לגוף 
שם  ועיין  נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע 
צ"ח  סימן  משפט  חושן  בטור  ואיתא  הלשון.  באריכות 
לו כדי חיותו  שהמסדר לבעל חוב שצריך הבית־דין לשייר 

כמו שכתוב שם מפורש.
כן ההלוואה  גם  יטול  נ"ל שבדין הוא שהקב"ה לא  ולכך 
לשייר  הפחות  לכל  וצריך  כלום,  לגוף  ישאר  שלא  במילואו 
שיוכל  כדי  הגוף  שילוחלח  כדי  דהיינו  חיותו  כדי  שם  מעט 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

זונה  וחללה  וגרושה  אלמנה   – יד-טו  כא, 
יקח  מעמיו  בתולה  אם  כי  יקח  לא  אלה  את 
אשה. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

ב. ולא יחלל זרעו בעמיו. הוא כשיש יחוד זו"ן, שכהן דז"א 
שמל'  אינו,  כ"ז  הגלות  בזמן  הנה  דמל',  הבתולה  את  נושא 
בגלותא  ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה 
סליק לעילא לעילא3, הנה שיהי' הגאולה מהגלות, שתבנה 
המל', וישוב ז"א להתייחד בה ע"ד שכה"ג נושא את הבתולה 
וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג להתייחד עם 

הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על התורה

כא, י – והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על 
ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבוש את 

הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום

ג. המשחה ומלא את ידו ללבש ר"ת אליהו, שכאשר יבוא 
אליהו אז יוציא את שמן המשחה ממקום שנגנזה ואז יחזרו 

להיות כהנים גדולים במשיחת שמן המשחה.
שמנה לחמו

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 

תמימות תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  ]מצות־עשה  ד. 
שנאמר  העומר,  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש 
ואין  למקדש,  זכר  אלא  סופרין  אנו  אין  שעכשיו  לפי  כו' 
בספירה זו עשיית המצוה כלל, שהמצוה הוא לספור לעומר, 
ועכשיו אין לנו עומר לספור לו, אלא שחכמים תקנו לספור 
ונקיים  המקדש  בית  שיבנה  מתפללין  לפיכך  למקדש,  זכר 

המצוה כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ספירת  באמצע  משיח  יבוא  באם  החקירה  ידוע6  ה. 
העומר  ספירת  מצות  קיום  המשך  להיות  יכול  אם  העומר, 
ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה,  מן  בברכה 

המשיח( לא היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ספירת הימים שלפני זה, ובמילא, יכולים להמשיך ולספור 
בברכה מן התורה, כיון שישנה המציאות )אף שאינה דמצוה( 
דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי זה שבוע 

תמים.
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2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

5( עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' שמות סימן קסד: ביאור הענין דע"י ההשתוקקות 

והגעגועים של בנ"י לקבלת התורה עוד בהיותם במצרים, זכות זה הוציאם ממצרים 

הקיווי והציפי' להגאולה,  וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות   –

שבזה נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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ּתלמּודֿלֹומר  חללים? הּכהנים áיכֹול :.Ô¯‰‡ Èa∑ ְֲֲִִַַַָָֹ¿≈«¬…

ּבמׁשמע  מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ ּבנֹות ולא ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֹ
ÂÈnÚa.אהרן  ‡nhÈŒ‡Ï∑(ת"כ) ׁשהּמת ּבתֹוâּבעֹוד ֲַֹ…ƒ«»¿«»ְְֵֶַ
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ואמרּת ּגֹו' הּכהנים אל "אמר נאמר ּפרׁשתנּו, ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבתחילת
על  ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, "אמר רׁש"י ּופירׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאליהם".

ְִַַהּקטּנים".
אזהרה  הּלׁשֹון רׁש"י ּדנקט ּדהא הרמז, ּבדר לפרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

ואֹור זֹוהר מּלׁשֹון ּגם היא ׁשאזהרה בספר ּדוקא, (עיין ְְְִִֶַַַַָָָָ
(240 ע' נ"ע, מוהריי"צ לאדמו"ר תש"ח מרּמז המאמרים ּובזה .ְֵֶַָ

את  הּגדֹולים ׁשּמלּמדים והּלימּוד ההׁשּפעה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשאֹופן
ּפנים. והארת קירּוב ׁשל ּבדר להיֹות צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּקטּנים,

אל  "אמר - הּוא הּכתּוב ׁשּלׁשֹון ּבכ ּגם מרּומז ּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹוענין

רּכה  לׁשֹון היא ׁשאמירה וכּידּוע אליהם", ואמרּת . . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכהנים
ועוד) ג. יט, יתרו ופירש"י לׁשֹון (מכילתא ׁשהּוא לדיּבּור ּבניגּוד ,ְְִִֶָ

שם)קׁשה וברש"י א יא, .(מכות ֶָ
על  וההׁשּפעה ׁשהּלימּוד ׁשּמרּמז ּבזה, להֹוסיף יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
ללמֹוד  ּדיׁש הּגדֹולים, אצל ּגם וזהר אֹור מֹוסיפים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהּקטּנים,
אזהרת  ׁשהּוא הּקטּנים", על ּגדֹולים "להזהיר ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּלׁשֹון

ז"ל חכמינּו ּוכדברי הּקטּנים, על־ידי א)הּגדֹולים טז, :(תמורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
אם  ּתֹורה, לּמדני לֹו ואֹומר רּבֹו אצל הֹול ׁשּתלמיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּבׁשעה

ה'". ׁשניהם עיני מאיר - ְְְִֵֵֵֵֶַמלּמדֹו
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`z` `lC xnFlM ,'oxd` ipA' xnFl©§¥©£Ÿ§©§Ÿ¨¨
`AW FnM Edpihrnl hErin mEW¦§©£¦§§¤¨
x`Wpe ,millg hrnl 'mipdMd' hErin¦©Ÿ£¦§©¥£¨¦§¦§©
,rnWnA oinEn ilrA s`C 'oxd` ipA'§¥©£Ÿ§©©£¥¦§©§©
'mipdk'A EN`e ,oxd` zFpA hrnlE§©¥§©£Ÿ§¦§Ÿ£¦
,llkA zpdM `pin` ded `cixB§¥¨£¨¨¦¨Ÿ¤¤¦§¨
.Wi`l dxFYAW oiWpr lkl EeWEdC§§§¨¢¨¦¤©¨§¦
,`xnEgl dedC `kti` xninl `Mile§¥¨§¥©¦§¨§¨¥§§¨
cEnlY ,millg `le lFki 'mipdMd'©Ÿ£¦¨§Ÿ£¨¦©§
llkA millg s`e 'oxd` ipA' xnFl©§¥©£Ÿ§©£¨¦¦§©
'mipdMd'C `hErn oM m`C ,'oxd` ipA'§¥©£Ÿ§¦¥¦¨§©Ÿ£¦

:Dil zinwFn i`nAâok `l m`C §©§¦¥§¦Ÿ¥
xnFl dvFx `N` ,il dOl 'eiOrA'§©¨¨¨¦¤¨¤©
ipA dAxd WIW ,eiOr KFzA FpWIW¤¤§§©¨¤¥©§¥§¥
:FzF` xFAwl FOr oiwQrzOW mc`̈¨¤¦§©§¦¦¦§

ãxYEOW ,oixaFw Fl oi`W xnFl dvFx¤©¤¥§¦¤¨
`xFTW lM `Ed devn znE .Fl `OHl¦©¥¥¦§¨¨¤¥

:FzF` oipFr mixg` oi`ea dxez §¥£¥¦¦



`xenלו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, (רש"י ְְְְִִִַַַַ
ּכמיּתרֹות  נראֹות ּבּדּבּור־הּמתחיל הּכהנים" "אל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּתבֹות
אל  מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלכאֹורה.
"להזהיר  מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהרן

לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית־ּדין
"אל  ׁשּנאמר ּכיון אבל ּבית־ּדין? על קאי אליהם" ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"ואמרּת

הּכהנים הּכהנים  להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר מזהרים ְְְְֲִִִִִַַַַַָֹֹֻהּגדֹולים

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 cenr ,fk jxk ,zegiyÎihewl)

ּתרּבה  אמר, ה': ּבעבֹודת - אמר - ּפרׁשתנּו מּׁשם ְֱֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹההֹוראה
הּוא. ּבאׁשר יהּודי ּכל על זכּות ולימּוד ׁשבח ּדברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבאמירת
הּזּולת  ׁשל ּבגנּותֹו הּדּבּור אם קל־וחֹומר: הּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָוהרי

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלכן ׁשּבֹו, הרע את ּומגּלה (ערכין מעֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והאדם טו) הּׁשֹומע (המסּפר, ּתליתאי" "קטיל הרע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּלׁשֹון
ּבׁשבחֹו ׁשהּדּבּור על־אחת־ּכמה־וכּמה - מדּברים) ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָׁשעליו

ׁשּבֹו. הּטֹוב את מגּלה הּזּולת ְֶֶֶֶַַַַׁשל

(á)ì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe§¦−§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ) אּלא "ׁשארֹו" .אׁשּתֹוäאין ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈
:ànhé dì Léàì§¦®−̈¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑ את ס)הארּוסהåלרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏæ∑ת"כ.מצוה) «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ
צז) .יבמות

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ) יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ִַָֹ

וכן  עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, ְְְְְְִִֵֶָָָָֻלאׁשּתֹו
ּבעֹוד  ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּפׁשּוטֹו

מת  ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו אמרּתי? 'ׁשאר' ּובאיזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמצוה.

מּכהּנתֹו הּוא .להתחּלל ְְְִִֵַָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

minkg izty

(a)ä`kd aizkC 'Fx`W' xnFl dvFx¤©§¥¦§¦¨¨
(oilgFp Wi wxR aFh mFi zFtqFzA oiIre)m`e , §©¥§§¤¤¥£¦§¦

`idW 'daFxTd' aFYkl Fl did xn`YŸ©¨¨¦§©§¨¤¦
`kid lkC xnFl Wie .dawp oFWl§§¥¨§¥©§¨¥¨
iede ,xUA x`W Epiid 'x`W' aizkC¦§¦§¥©§§¥¨¨§¨¥
oFWl 'xUa'E ,'xUA x`W' aizM EN`M§¦§¦§¥¨¨¨¨§
oFWlA 'aFxTd' aizM Kkl ,`Ed xkf̈¨§¨§¦©¨¦§

:xkfb dxez ¨¨
(b)åhrnl `kti` `ni`e ,oiWwn Wie§¥©§¦§¥¨¦§¨§©¥

xnFl Wie .Dl `OHi `NW dqEx`d̈£¨¤Ÿ¦©¨¨§¥©
aFYki `le `xw wFYWil oM m`C§¦¥¦§§¨§Ÿ¦§
hrEnn dqEx`C opirci op`e ,'daFxTd'©§¨©£©¨§¦©©£¨§¨
died mzqC ,'dzid `l xW`' aizkCn¦¦§¦£¤Ÿ¨§¨¦§¨£¨¨
Ep` `liOn oM m`e ,oiWECiw `id¦¦¦§¦¥¦¥¨¨

.Dl `OHNn dxEq` dqEx`C oircFi§¦©£¨£¨¦¦©¥¨
`A zFAxl 'daFxTd' KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨©§¨§©¨
WExiR 'dzid `l xW`'e ,Dl `OHIW¤¦©¥¨©£¤Ÿ¨§¨¥
.KEnqA i"Wx WxitcM ,`Ed aMWnl§¦§¨¦§¥¥©¦§¨
,dqEx` zFAxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©£¨

'daFxTd' aizkC `d `nlCzFAxl ¦§¨¨¦§¦©§¨§©
zMn hrnY `NW ,`z`C `Ed ur zMnª©¥§¨¨¤Ÿ§©¥ª©
,dlErA `le 'dlEzAd' aizkCn ur¥¦¦§¦©§¨§Ÿ§¨
,dqEx`d hrnl `A 'dzid `l xW`'e©£¤Ÿ¨§¨¨§©¥¨£¨
`l `xw aFYkl `l oM m`C xnFl Wie§¥©§¦¥Ÿ¦§§¨Ÿ
`prci `p`e ,'daFxTd' `le 'dlEzAd'©§¨§Ÿ©§¨©£¨¨©§¨
KgxM lr `N` ,`OHl xYEn ur zMnC§ª©¥¨¦©¥¤¨©¨§¨
dqEx` zFAxl 'daFxTd'C xnFl Kixv̈¦©§©§¨§©£¨
'Wi`l dzid `l xW`'e ,`A `Ed¨©£¤Ÿ¨§¨§¦

zMn iAxYi` `liOnE ,aMWnl WExiR¥§¦§¨¦¥¨¦§©¥ª©
.dlErA ziUrp aMWn `laC oeiM ur¥¥¨¦§Ÿ¦§¨©£¥§¨
'dlEzA'n `xw wFYWil zFWwdl oi`e§¥§©§¦§§¨¦§¨
dzid `l xW`' iOp aFYkl `le§Ÿ¦§©¦£¤Ÿ¨§¨
'daFxTd' `pin` ded oM m` ,'Wi`l§¦¦¥£¨¨¦¨©§¨
ikd mEXn ,`A `Ed dqEx` hrnl§©¥£¨¨¦¨¦
'Wi`l dzid `l xW`' aFYkl KxvEd§©¦§£¤Ÿ¨§¨§¦
opitli `liOnE ,lirl i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¥¦¥¨¨§¦©

:ur zMnl iOpæ`l' eiptl aizkCn ©¦§ª©¥¦¦§¦§¨¨Ÿ
'ebe Fx`Wl m` iM ,eiOrA `OHi¦©¨§©¨¦¦¦§¥
lkC rnWn ,'ebe 'dlEzAd FzFg`le§©£©§¨©§©§¨
dOl ,odl `OHl i`Xx aiWgwC ipd̈¥§¨¨¥©©¦©¨¨¤¨¨
`N` ,'`OHi Dl' cFr aYknl Dil¥§¦§©¨¦©¨¤¨

:devnlc dxez §¦§¨



לז xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ) מת אף çעל והלא . …ƒ¿¿»¿»ֲֵַַַֹ

אּלא ?ּכ על הזהרּו כ)יׂשראל מכות לו. ׁשּנאמר (קידושין לפי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
א)ּביׂשראל יד חּיב (דברים יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין : ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

ויּלמדּו "ּבראׁשם". ּתלמּודֿלֹומר: הראׁש? ּכל ְְְְִַַַָָָָֹֹעל
"קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה': ּב'גזרה מהּכהנים ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

הראׁש ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ,èונאמר ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשּיּקרח  מקֹום ּכל ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹאף

מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה Ùe‡˙.ּבראׁש, ְֵֵַַַַַָָָֹ¿«
eÁl‚È ‡Ï Ì˜Ê∑ּביׂשראל ׁשּנאמר יט)לפי "ולא (לעיל : ¿»»…¿«≈ְְְְֱִִֵֶֶַָֹ

ּבמלקט  לּקטֹו יכֹול נאמר:éתׁשחית". לכ ּוברהיטני? ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָ
"ּגּלּוח" הּקרּוי ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"לא

ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו eË¯NÈ.ויׁש ‡Ï Ì¯N··e ְְְֵֶַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿
˙Ë¯N∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : »»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

חּיב  יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹלא
– ׂשרטת" יׂשרטּו "לא ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ְְְִֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּוׂשריטה  ׂשריטה ּכל על היא ëלחּיב יתרה זֹו ׁשּתבה ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
יֹודע  ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹלדרׁש,

ׂשרטת  .ׁשהיא ִֶֶֶָ

(å)íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®
eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬

:Lã÷«Ÿ¤
i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ) יקּדיׁשּום ּבכìעלּֿכרחם .ּביתּֿדין ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì́Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת ׁשּנבעלה …»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, סא)חּיבי ∑ÏÏÁ‰.(יבמות ְְִֵֵֵַַָָ¬»»

אלמנה  ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים מן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנֹולדה

הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמּכהן
עז) אחד (קידושין ּביאת עלֿידי הּכהּנה מן ׁשּנתחּללה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּפסּולים  .לּכהּנה îמן ְְִִַַָֻ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

minkg izty

(d)ç:deW dxifBn i"Wx gikFOW FnM§¤¦©©¦¦§¥¨¨¨
èoNdN dn ,`kti` `nlC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦§¨©§©¨

oiA' mipdMA s` ,`weC 'mkipir oiA'¥¥¥¤©§¨©©Ÿ£¦¥
Wie .W`xd lM lr `le ,`weC 'mkipir¥¥¤©§¨§Ÿ©¨¨Ÿ§¥
mipdM slinl lFki oi`C xnFl©§¥¨§¥©Ÿ£¦
aizM `icdA `dC ,df oiprl l`xUIn¦¦§¨¥¨¦§¨¤§¨§¤§¨§¦
.W`xd lM rnWnC ,'mW`xA' `kd̈¨§Ÿ¨§©§©¨¨Ÿ
opitli K`id iOp `YWd zFWwdl oi`e§¥§©§©§¨©¦¥¨¨§¦©
aizM `d ,W`xd lM iOp l`xUi iAB©¥¦§¨¥©¦¨¨Ÿ¨§¦
lM i`CeC xnFl WiC .'mkipir oiA'¥¥¥¤§¥©§©©¨
oiA' aizkC `de ,rnWnA W`xd̈Ÿ§©§©§¨¦§¦¥
,Kixhv` zxg` deW dxifbl 'mkipir¥¥¤¦§¥¨¨¨©¤¤¦§§¦
aizkC ,DiPin oiNitY cFnlIW icM§¥¤¦§§¦¦¦¥¦§¦
`NW ,'mkipir oiA zFthFhl Eide'§¨§¨¥¥¥¤¤Ÿ
opitliC ,WOn mkipir oiA xn`YŸ©¥¥¥¤©¨§¨§¦©
,'mkipir oiA' `kd aizM ,deW dxifB§¥¨¨¨§¦¨¨¥¥¥¤
oiA dgxw EniUz `l' aizM oNdlE§©¨§¦Ÿ¨¦¨§¨¥
dUFrW mFwn oNdN dn ,'mkipir¥¥¤©§©¨¨¤¤
dUFrW mFwn oiNitY iAB s` ,dgxẅ§¨©©¥§¦¦¨¤¤
`wlq K`id zFWwdl oi`e .dgxẅ§¨§¥§©§¥¨¨§¨
`wecC l`xUIn mipdM cFnlIW KYrC©§¨¤¦§Ÿ£¦¦¦§¨¥§©§¨
'dgxw Egxwi `l' oM m`C ,mkipir oiA¥¥¥¤§¦¥Ÿ¦§§¨§¨

.md l`xUi llkA `d ,'ebe il dOl̈¨¦¨¦§©¦§¨¥¥
icM ,Kixhv` KklC xnFl WiC§¥©¦§¨¦§§¦§¥
dAxd gxw m`W EPOn cFnlIW¤¦§¦¤¤¦¨©©§¥
lM lr aiIgW zg` mrtA zFgixw§¦§©©©©¤©¨©¨
ziWEw uxFzi dfaE .dgixwE dgixw§¦¨§¦¨¨¤§©§©
EpizFAx Evn K`id ,dWwdW m"`x§¥¤¦§¨¥¨¨©¥
xn`PW itl ,WFxcl dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦§§¦¤¤¡©
il oi` ,'mkipir oiA dgxw EniUz `l'Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¥¦
z` zFAxl olpn ,mkipir oiA lr `N ¤̀¨©¥¥¥¤§¨¨§©¤
,'mW`xA' xnFl cEnlY ,W`xd lM̈¨Ÿ©§©§Ÿ¨
`xw m`e ,aizM 'mkipir oiA' `de§¨¥¥¥¤§¦§¦§¨
`xw ,W`xd lM zFAxl `A 'mW`xA'§Ÿ¨¨§©¨¨Ÿ§¨
dAxC`e ,`nwFYin ikid 'mkipir oia'C§¥¥¥¤¥¦¦§¨§©§©¨
xn`PW itl ,`kti` Wxcinl Dil ded£¨¥§¦§©¦§¨§¦¤¤¡©
ip` rnFW 'mW`xA dgxw Egxwi `l'Ÿ¦§§¨§¨§Ÿ¨¥©£¦
,'mkipir oiA' xnFl cEnlY ,W`xd lM̈¨Ÿ©§©¥¥¥¤
,calA mipird oiA lr `N` iYxn` `lŸ¨©§¦¤¨©¥¨¥©¦¦§¨
'mW`xA' `de iiEWw`l `Mil `YWdC§©§¨¥¨§©§¥§¨§Ÿ¨

iOp mipird oiaC ,aizM,`Ed 'mW`x' §¦§¥¨¥©¦©¦Ÿ¨
,ixwn 'mW`x' FW`x zvwn ENit`W¤£¦¦§¨ŸŸ¨¦§¦
Fpi` mipdM iAB DiazM xcdC `de§¨©£©§¨¥©¥Ÿ£¦¥
DiA zi`C `xizi 'dgxw' mEXn `N ¤̀¨¦¨§¨§¥¨§¦¥

axde .'ek dgxwe dgxw lM lr aiIgl§©¥©¨¨§¨§¨§¨§¨©
:w"Fce .oEIr KixvA xaCd giPdédvFx ¦¦©©¨¨§¨¦¦§¤

.'ek xn`p Kkl ,aiIg iOp `di xnFl©§¥©¦©¨§¨¤¡©
odA dAixC mipdMn l`xUi opitlie§¨§¦©¦§¨¥¦Ÿ£¦§¦¨¨¤
opi` ikd ENit` ,zFxizi zFvn aEzMd©¨¦§§¥£¦¨¦¥¨
l`xUi ,xrY oirM gENibA `N` oiaiIg©¨¦¤¨§¦©§¥©©¦§¨¥

:oMW lM `lëmipdMn l`xUi opitlie Ÿ¨¤¥§¨§¦©¦§¨¥¦Ÿ£¦
la` ,'dhixU' 'dhixU'C deW dxifBn¦§¥¨¨¨¦§¦¨§¦¨£¨
l`xUi Epivn dnA opitliC xnFl oi ¥̀©§¨§¦©§©¨¦¦§¨¥
,dhixU lM lr miaiIg EidIW mipdMn¦Ÿ£¦¤¦§©¨¦©¨§¦¨
dAixW mipdkl dn Kxtnl `Mi`C§¦¨§¦§©©§Ÿ£¦¤¦¨
dxifbl Ep` mikixv ikdl ,zFvn odÄ¤¦§§¨¦§¦¦¨¦§¥¨
FpFxkf i"Wx df xiMfd `NW s`e .deẄ¨§©¤Ÿ¦§¦¤©¦¦§
azMX dnA KnQW ipRn ,dkxal¦§¨¨¦§¥¤¨©§©¤¨©
Wg `le ,'dgxw' 'dgxw'C deW dxifbA¦§¥¨¨¨§¨§¨¨§¨§Ÿ¨

:Kix`dle dxez §©£¦
(e)ì`N` 'md miWFcw' aizM `lCn¦§¨§¦§¦¥¤¨

:mgxM lr rnWn ,'Eidi miWFcw'f dxez §¦¦§©§©©¨§¨
(f)îdWExB ,lFcB odkl dpnl` oFbM§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨

`id dlNgzPW ,hFicd odkl dvElge©£¨§Ÿ¥¤§¤¦§©§¨¦
iR lr s` .'dllg' z`xwpe dPEdMd on¦©§¨§¦§¥£¨¨©©¦
,odkl dxEq` dzid oM mB okl mcFTW¤¤¨¥©¥¨§¨£¨§Ÿ¥



`xenלח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h oey`x meil inei xeriy

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑,לגרׁש רצה לא ׁשאם עלּֿכרחֹו, ¿ƒ«¿ְְִֵֶַָָָָֹ
ׁשּיגרׁשðהלקהּו עד פח)ויּסרהּו ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ ְְְְֵֵֵֶַַַָ»…ƒ¿∆»

ראׁשֹון  ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח קדּׁשה, ּבֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹֻנהג
.(ת"כ)ּבּסעּדה ְַָֻ

(è)àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
ñ :óøOz Làa úìlçî§©¤½¤¨¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑ זנּות עלֿידי ,ñּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְִֵֵֶַַ
זיקת  ּבּה אֹוòׁשהיתה הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ורּבֹותינּו הּנּׂשּואין. נא)מן והּכל (סנהדרין ּבּדבר, נחלקּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבפנּויה  הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא ‰È‡.מֹודים ‰È·‡Œ˙‡ ְִִִֶֶַָָֹ∆»ƒ»ƒ
˙ÏlÁÓ∑(נב ׁש(סנהדרין ּכבֹודֹו, את ּובּזתה אֹומרים חּללה ¿«∆∆ְְְְִִִֶֶָָ

ּגּדל! ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור .עליו: ִֵֶֶַָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàøŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) אבל על ּפרע יגּדל יֹום ôלא מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו ,. …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé)àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ
:ànhé¦©¨«

i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ ּבאהלö הּמת.˙LÙ ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…
˙Ó∑(לח מן (נזיר ּדם רביעית ׁשּמטּמא ÷להביא הּמת, ≈ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

nhÈ‡.ּבאהל  ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. ּבא (שם לא ְֶֹ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ָֹ
להּתיר  מצוה øאּלא מת .לֹו ְְִִֵֶַָָ

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

minkg izty

dilr KM xg` odM `A m` DPin `wtp̈§¨¦¨¦¨Ÿ¥©©¨¨¤¨
dWExB mEXn cg` ,oie`l ipW aiIgW¤©¨§¥¨¦¤¨¦§¨

:dllg mEXn cg`eg dxez §¤¨¦£¨¨
(g)ðmiwEqR ipW il dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§¥§¦

miWFcw' aizM iOp lirl `d ,df lr©¤¨§¥©¦§¦§¦
ixiin lirlC xnFl Wi .mgxM lr 'Eidi¦§©¨§¨¥©¦§¥©§¥
ziA miaiIg ,miznl `OHi `NW oiprl§¦§©¤Ÿ¦©¨§¥¦©¨¦¥
ixiin `kde ,FgxM lrA FWixtdl oiC¦§©§¦§©¨§§¨¨©§¥
`kd i"Wx hwPW Edfe ,dlEqRd dX`A§¦¨©§¨§¤¤¨©©¦¨¨

:'ek Edwld Wxbl dvx `l m`eh dxez §¦Ÿ¨¨§¨¥©§¥
(h)ñ`weC rnWnC ,Fl dWwC§¨¤§©§©©§¨

`d ,dtixUA `id zFpfl ligzYWM§¤©§¦¦§¦¦§¥¨¨
Eid `le zFpfl dligzd xaM m ¦̀§¨¦§¦¨¦§§Ÿ¨
Dpi` xaCd rcFp sFQalE oircFi§¦§©©©¨¨¥¨
okl ,mrh mEW Fl oi` dfe ,dtixUA¦§¥¨§¤¥©©¨¥
,zEpf ici lr dlNgzPWM WxiR¥¥§¤¦§©§¨©§¥§

zNOW EpricFdelENg oFWNn 'lgY' §¦¨¤¦©¥¥¦§¦
:dlgzd oFWl `leòoFWl 'dTif' §Ÿ§©§¨¨¦¨§

mBxiY 'mibEdp mdiklnE' ,dxiWw§¦¨©§¥¤§¦¦§¥
:'oiwEwf mdiklnE' ozpFii dxez ¨¨©§¥¤§¦

(i)ôaizkC oxd` ipAn opitliC§¨§¦©¦§¥©£Ÿ¦§¦
lr oNdN dn ,'ErxtY l` mkiW`x'¨¥¤©¦§¨©§©¨©
lECiB Edfi`e .la` lr o`M s` la`d̈¥¤©¨©¥¤§¥¤¦
opitliC ,mFi miWlXn xzFi ,rxR¤©¥¦§¦§¨§¦©
,'rxR lCB didi' FA aizkC xifPn¦¨¦¦§¦¦§¤©¥¤©

:miWlW `IxhnibA 'didi'`i dxez ¦§¤§¦©§¦¨§¦
(`i)ö,'`Fai `l' aizkCn ,xnFl dvFx¤©¦¦§¦Ÿ¨

Fl WIW xacA `N` d`iA KiIW oi`e§¥©¨¦¨¤¨§¨¨¤¥
:KFY÷zTg zWxtA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨©ª©

i"Wx WxitE ,'WtpA znA' aizM oM mB©¥§¦§¥§¤¤¥¥©¦
ixY il dOle ,mC ziriax Ff 'WtpA'§¤¤§¦¦¨§¨¨¦§¥
`OhOW xAcn o`kC xnFl Wie .i`xw§¨¥§¥©§¨§©¥¤§©¥
:rBnA `OhOW xAcn mzde ,ld`A§Ÿ¤§¨¨§©¥¤§©¥§©¨

øzn zFWtp lM lre' aizM xaM `dC§¨§¨§¦§©¨©§¥
cOll `A df KgxM lre ,'`ai `lŸ¨Ÿ§©¨§¨¤¨§©¥
i`C ,FO`lE eia`l s` `OHn Fpi`W¤¥¦©¥©§¨¦§¦§¦

`z`C `Ed mc` ipA x`Wl `weC©§¨¦§¨§¥¨¨©£¨
`Ed hFicd odM ENit` `dC ,`hiWR§¦¨§¨£¦Ÿ¥¤§
`N` ,'`OHi `l Wtpl' aizkcM xEq`̈§¦§¦§¤¤Ÿ¦©¨¤¨
'`ai `l zn zFWtp lM lr' KgxM lr©¨§¨©¨©§¥Ÿ¨Ÿ
xiYdX dn s` lFcB odkA xFq`l¤¡§Ÿ¥¨©©¤¦¦
m`e ,FO`e eia` EpiidC ,hFicd odkA§Ÿ¥¤§§©§¨¦§¦§¦
,il dOl '`OHi `l FO`lE eia`l' oM¥§¨¦§¦Ÿ¦©¨¨¨¦
e`l i`C .Kixhv` Kkl i`Ce `N ¤̀¨©©§¨¦§§¦§¦©
`xwC oeiM `pin` ded ,'FO`lE eia`l'§¨¦§¦£¨¨¦¨¥¨¦§¨
odkA xFq`l `A 'ebe 'zFWtp lM lr'C§©¨©§¨¤¡§Ÿ¥
,hFicd odkA xiYdX dn s` lFcB̈©©¤¦¦§Ÿ¥¤§
eia`e devn zn oM mB Fl xiYd lirlE§¥¦¦©¥¥¦§¨§¨¦
,lMd Fl xq` lFcB odkA o`ke ,FO`e§¦§¨§Ÿ¥¨¨©©Ÿ
ded (o`kA devn zn Fl xq`e li`Fde)§¦§¨©¥¦§¨§¨£¨
Fl xEq` devn znl s` `pin`̈¦¨©§¥¦§¨¨
xfg Kkl ,(wNgl `Ed wgcC) ,`OHil¦©¨§Ÿ©§©¥§¨¨©
xnFl ,'`OHi `l FO`lE eia`l' azke§¨©§¨¦§¦Ÿ¦©¨©
znl la` ,`OHi `l FO`e eia`l Ll§§¨¦§¦Ÿ¦©¨£¨§¥



לט xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(áé)Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר הֹול(ת"כ, אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ֵֵ
ּגדֹול  ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד, הּמּטה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאחר

אֹונן  ואּמֹו,ùמקריב אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי .אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

Lc˜Ó ˙‡ ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ את ּבכ מחּלל ׁשאינֹו ¿…¿«≈≈ƒ¿«ְְֵֵֶֶַָ
ׁשעבד  הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעבֹודה,

חּלל  .אֹונן, ִֵֵ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ מּפסּולי .ּכהּנה úׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«

i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפס ּולֹות, מן אחת נׂשא אם .ּכהּנה àהא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` 'i ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑ ּכל אלהיו; קרּויהáמאכל ּכמֹוסעּדה א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

minkg izty

KM ,`OHil xYEn devn¦§¨¨¦©¨¨
:iz`vnai dxez ¨¨¦

(ai)ù,opitli dGd `xTn ,WExiR¥¦§¨©¤¨§¦©
WCwn z` lNgi `le' aizkCn EpiidC§©§¦¦§¦§Ÿ§©¥¥¦§©
'`vi `l' aizkCn xnFl oi`C .'eidl ¡̀Ÿ¨§¥©¦¦§¦Ÿ¥¥
iYXd WFxcl okYi Ki` ,ikd opiWxC̈§¦©¨¦¥¦¨¥¦§©§¥
EWxCW `dC ,dGd `xwOd on zFWxC§¨¦©¦§¨©¤§¨¤¨§
oiA rnWn dHOd xg` KlFd Fpi ¥̀¥©©©¦¨©§©¥
itlE ,dcFarA `NW oiaE dcFarÄ£¨¥¤Ÿ¨£¨§¦
zrWA WxtIW aiIgi xg`d WxcOd©¦§¨¨©¥§©¥¤§¨¥¦§©

:dcFarbi dxez £¨
(ci)úWxiR xaM `d ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨§¨¥¥

Fl did o`M mB Wxtl dvFx i`e ,lirl§¥§¦¤§¨¥©¨¨¨
,lirl WxiRW ipW WExiR mB Wxtl§¨¥©¥¥¦¤¥¥§¥
aizkC 'dpFf' oM mB Wxtl Fl dide§¨¨§¨¥©¥¨¦§¦

Wxtl Kixv o`M ,xnFl Wie .o`M̈§¥©¨¨¦§¨¥
`pin` dedC ,'dllg' lW WExiRd©¥¤£¨¨©£¨¨¦¨
dPEdMd on dlNgzPWM `weC ixiinC§©§¦©§¨§¤¦§©§¨¦©§¨
WExiR ,milEqRd on zg` z`iA ici lr©§¥¦©©©¦©§¦¥
dclFPW dlEzA la` ,DMxcM `NW s ©̀¤Ÿ§©§¨£¨§¨¤§¨
,dllg ded `l dPEdkl oilEqRd on¦©§¦¦§¨Ÿ¨¨£¨¨
rnWnC ,'dpFf dllge' aizM `wecC§©§¨§¦©£¨¨¨§©§©
eiptl aizM `dC ,dpFf `idW dllg£¨¨¤¦¨§¨§¦§¨¨
F` dpnl` rnWnC 'dWExbE dpnl`'©§¨¨§¨§©§©©§¨¨
aFYkl Fl did o`kA mB oM m` ,dWExB§¨¦¥©§¨¨¨¦§
aizkCn `N` ,dpFf F` rnWnC 'dpFfe'§¨§©§©¨¤¨¦¦§¦
`idW dllg rnWn e"`e `lA dpFf¨§Ÿ¨©§©£¨¨¤¦
dclFpC Wxtl i"Wx KxvEd Kkl ,dpFf¨§¨§©©¦§¨¥§§¨
,'dllg' ixwn oM mB dPEdk ilEqRn¦§¥§¨©¥¦§¦£¨¨
`lC `de .'dllg'` i`w `l 'dpFf'e§¨Ÿ¨¥©£¨¨§¨§Ÿ

`xwOd KxC ,'dpFfe dllge' aizM§¦©£¨¨§¨¤¤©¦§¨
Fx`Wl m` iM' lirl FnM ,oM xAcl§©¥¥§§¥¦¦¦§¥
Fl did ,'eia`lE FO`l eil` aFxTd©¨¥¨§¦§¨¦¨¨

:'FO`lE' aFYkleh dxez ¦§§¦
(eh)à(awri zlgp)eipAW ,xnFl dvFx ©£©©£Ÿ¤©¤¨¨

dWExB `Vile `OHil mixYEn mixkGd©§¨¦¨¦¦©¨§¦¨§¨
:dfA `vFIM lkefh dxez §¨©¥¨¤

(fi)ádf WxiR `l dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨Ÿ¥¥¤
md mdidl` mgl' aizkC lirl§¥¦§¦¤¤¡Ÿ¥¤¥
lirlC xnFl Wie ,'Wcw Eide miaixwn©§¦¦§¨Ÿ¤§¥©¦§¥
i`w 'ebe 'mgl' hwpC `d `pin` ded£¨¨¦¨¨¦§©¤¤¨¥
la` ,lkidA didW mipRd mgl lr©¤¤©¨¦¤¨¨©¥¨£¨
,'ebe 'aixwdl axwi `l' aizM `kd̈¨§¦Ÿ¦§©§©§¦
lkA KgxM lr `N` ,il dOl 'aixwdl'§©§¦¨¨¦¤¨©¨§¨§¨
,ixiin gAfOd lr miaixwOW zFpAxTd©¨§¨¤©§¦¦©©¦§¥©©§¥



`xenמ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(çé)øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà́¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑אינֹו ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ֵ
ּכמֹוâּדין  ח)ׁשּיקרב, א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :. ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
Ì¯Á∑(מד העינים,(בכורות ׁשּתי ּבין ׁשקּוע ׁשחטמֹו »Àְְִֵֵֵֶַַָָָ

עיניו  ׁשּתי Úe¯N.ּכאחת ãׁשּכֹוחל B‡∑ ׁשאחד ְְֵֵֵֶַַָ»«ֶֶָ
אחת  ועינֹו ּגדֹולה אחת עינֹו מחברֹו: ּגדֹול ְְֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמאבריו

ארּכה  אחת ׁשֹוקֹו אֹו .מחברּתּהäקטּנה, ְְֲֲֵֶַַַָָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤
:CLà çBøî Bà−§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, שוריצליו"ש ƒ≈ְְִֵֵֶַַָ
וׁשֹוכב  אר לט)∑‡ŒB„˜.ׂשערן ּבעיניו (בכורות לֹו ׁשּיׁש ְְֵָָָֹ«ְֵֵֶָ

ּכמֹו טיל"א, ׁשּקֹורין מ)ּדק כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.B‡ ְִֶֶַַֹֹ
Ïl·z∑ לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ¿«Àְְְִֵֶַַַָָָָָ

הּמּקיף  עגל ׁשהּוא ּבּסירא, ּופֹוסק הּלבן מן ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנמׁש
ּפֹוסק  הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, ְְִֵֶֶֶַַַָאת
"חּליז", "ּתבּלּול", ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹאת
וכן  החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, ְְְִֵֶֶַַַָלׁשֹון
'נחׁש' 'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי åּכּנּוהּו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

לח)'ענב' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות ּגרב,∑· הם: ׁשחין מיני ֵָ»»¿«∆∆ְִִֵֵָָ
היא  יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָזֹו

ׁשּמלּפפת  "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזזית
ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַַָָוהֹולכת
הּלח  "ׁשחין", לגרב קֹורא אחר ּובמקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמּבפנים;

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש כח)מּבחּוץ "ּובּגרב (דברים : ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָ
ליּלפת  קֹורא חרס, אצל ּגרב ּכׁשּסמּו – ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּובחרס"
לחרס  קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ּגרב",

ּב'בכֹורֹות' מפרׁש ּכ ‡CL.(מ"ד)"גרב"; ÁB¯Ó∑ ְְִָָָָֹ¿«»∆
ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מרּססין,æלפי ׁשּפחדיו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו מ)ׁשּביצים "גידי (איוב : ְְֲִִִִֵֵֶֶַ
יׂשרגּו" .פחדיו ְֲַָָֹ

(àë)àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) ׁשאר çלרּבֹות »ƒ¬∆ְְַָ

Ba.מּומין  ÌeÓ∑ אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד ְִִָָ
ּכׁשר  – מּומֹו ‡ÂÈ‰Ï.עבר ÌÁÏ∑ מאכל קרּוי èּכל ֵַָָ∆∆¡…»ֲַָָָ

."לחם" ֶֶ

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

minkg izty

lk`n lM Wxtl KxvEd Kkl§¨§©§¨¥¨©£¨
:'ekegi dxez

(gi)â,il dOl 'axwi `l' ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¦§©¨¨¦
:'axwi `l' aizM lirl `dCã,WExiR §¨§¥§¦Ÿ¦§©¥

cr eipirl KEnq rEwW FnhgW¤¨§¨©¨§¥¨©
Fnhg oi` eipir iYW lFgkl dvFxWMW¤§¤¤¦§§¥¥¨¥¨§
dligkA cgi odiYW lFgkNn zaMrn§©¤¤¦¦§§¥¤©©¦§¦¨

:zg`äWiC ,'gQR' Epiid xnFl oi`e ©©§¥©©§¦¥©§¥
lM x`WM eixai`W ixiin gQR xnFl©¦¥©©§¥¤¥¨¨¦§¨¨
,dxvw xzFi `Ed cg` wFW K` mc`̈¨©¤¨¥§¨¨
eixai` lM iM ,Ktidl `Ed 'rExU' la £̀¨¨©§¥¤¦¨¥¨¨

K` mc` lW mixai` x`WMcg` wFW ¦§¨¥¨¦¤¨¨©¤¨

`Ed 'rExU' oFWlE .KFx` xzFi `Ed¥¨§¨©
rSOd xvw iM' oFWNn¦§¦¨©©©¨

:'rxYUdnhi dxez ¥¦§¨¥©
(k)åoFfNg oinM Fl WIW ,xnFl dvFx¤©¤¥§¦¦¨

apr lW xiBxbM F` Wgp oinM F`§¦¨¨§©§¦¤¥¨
,'eipir Wgp oFfNg' oiqxFBW Wi .eipirA§¥¨¥¤§¦¦¨¨¨¥¨
F` oFfNg oinM Fl WIW xnFl dvFx¤©¤¥§¦¦¨
oFWl ,'apr' mixnF` Wie ,eipirA Wgp̈¨§¥¨§¥§¦¥¨§
z` KxFMW Wgp lW KxcC ,daipr£¦¨§¤¤¤¨¨¤¥¤
lMde ,dkixM oFWl `Ed daipre ,Fnvr©§©£¦¨§§¦¨§©Ÿ

:cg` xaC `EdæWExiR 'oicgR' ¨¨¤¨©£¦¥
:miviA`k dxez ¥¦

(`k)çFA xW` Wi` lM' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦£¤
aizM lirl `d ,il dOl zipW 'mEn¥¦¨¨¦¨§¥§¦
Fa didi xW` mzxcl LrxGn Wi`'¦¦©§£§ŸŸ¨£¤¦§¤

:'ebe 'mEnèi"Wx `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨©¦
o`kC ,dWw cFre ;lirl df WxiR¥¥¤§¥§¨¤§¨
`weC WxiR lirlE ,lk`n lM Wxtn§¨¥¨©£¨§¥¥¥©§¨
xAcn lirlC xnFl Wie .eidl` lk`n©£©¡Ÿ¨§¥©¦§¥§©¥
,'mgl' mi`xwp mdC ,oicinY oAxwA§¨§©§¦¦§¥¦§¨¦¤¤
xAcn `kde ,'iX`l ingl' xn`PW¤¤¡©©§¦§¦©§¨¨§©¥
`lC `pin` dede ,miWcw iWcwA§¨§¥¨¨¦©£¨¨¦¨§Ÿ
lk`n lM' WxiR okl ,'mgl' ixwin¦§¥¤¤¨¥¥¥¨©£¨

:'mgl iExwak dxez ¨¤¤



מי xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(áë)íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−
:ìëàéŸ¥«

i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÔÓe.אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ
ÏÎ‡È ÌÈL„w‰∑נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו «√»ƒ…≈ְְֱִִִֵֶַָָ

קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, זבחים קדׁשי (ת"כ. ְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָ
הּקדׁשים קא) ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא ְְְֱֳִִִִֵֵֶַָָָֹאם

מׁשה  ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻיאכל
קּלים  קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבׂשר

מצינּו ׁשּלא יאכל, נאמרּולא לכ ּבהן, חֹולק זר ְְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּב'זבחים' מפרׁש ּכ קּלים. .קדׁשים ְְִִִִַָָָָָֹ

(âë)Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷î§©§¨«
i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּזאֹות ׁשבע ׁשעל éלהּזֹות «∆«»…∆ְֶֶַַַַָ

‰ÁaÊn.הּפרכת  Ï‡Â∑הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; ֶַָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְִֵֶַֻ
ּכהנים'ëלהּכתב  ּב'תֹורת ּומפרׁש ,.ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְֲִִֵַָָֹֹ¿…¿«≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑עבֹודתֹו עבד, להּפסל ìׁשאם .מחּללת ∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑ על ּביתּֿדין הּכהנים îלהזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ
.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl jxk zegiy ihewl)

הּכהנים על ּבית־ּדין כד)להזהיר כא, הרי (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַֹֹ
ּבעבֹודת  ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ"ּכהנים
א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי הם, זריזים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּכהּנה
זהירּות  חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֻּפסּוקנּו

(ּגם  זמן ּובכל לארץ) ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּצריכה
מעבֹודת  הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכׁשאין

לזרזם. צר יׁש ולכן - ְְְְֵֵֶַָָָָֹֻהּכהּנה

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑ הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' אין ¿ƒ»¿ְְְִִֵֵֶָָָ

ז)אֹומר יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א "נזרּו(ישעיה : ְֲִֵֵֵַַָָֹ
אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים מן יפרׁשּו ְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָֻאחֹור",

ולא  לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויּנזרּו
הּמקרא  סרס קדׁשי, אתֿׁשם ‡L¯.ודרׁשהּוðיחּללּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ¬∆

˜Ó Ì‰ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

minkg izty

(bk)écr zkxRle FN dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©§©¨Ÿ¤©
:mW `aNn aEzMd xidfIWëm`e ¤©§¦©¨¦¨Ÿ¨§¦

gAfn `nlC ,i"Wxl Dil `pn ,xn`YŸ©§¨¥§©¦¦§¨¦§¥©
gAfOA xAcn i`C ,xnFl Wie .inipRd©§¦¦§¥©§¦§©¥©¦§¥©
l`e' EY aYknl Kixv `l f` ,inipRd©§¦¦¨Ÿ¨¦§¦§©§¤
axwil xEq` m`C ,'`ai `l zkxRd©¨Ÿ¤Ÿ¨Ÿ§¦¨¦§©

,zkxRl uEg `EdW inipRd gAfOl©¦§¥©©§¦¦¤©¨Ÿ¤
l` axwil i`Xx oi`W oMW lMn¦¨¤¥¤¥©©¦§©¤
oFvigd gAfOA xAcn i` la` ,zkxRd©¨Ÿ¤£¨¦§©¥©¦§¥©©¦
:'ek WxFtnE ,aFYkl EkxvEd mdipW§¥¤§§¦§§¨

ìFpi` `xTA xn`PW 'iWCwn' ,xnFlM§©¦§¨©¤¤¡©©§¨¥
iM ,izcFar WExiR `N` ,WOn WCwn¦§¨©¨¤¨¥£¨¦¦

WOn WCwn lr xn`p 'WCwn' zNn¦©¦§¨¤¡©©¦§¨©¨
dUrPd dcFard lr mbe§©©¨£¨©©£¤

:WCwOAck dxez ©¦§¨
(ck)îo`M l`xUiN dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦§¨¥¨

:mipdM zxdf` lv`` dxez ¥¤©§¨©Ÿ£¦
áë ÷øt(a)ðExfPie' ,xnFl dvFx ¤¤¤©§¦¨§



`xenמב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ-ìkî¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְִֵֶָָ

קדׁשים  אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילה.
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל 'נגיעה': ּבלׁשֹון יב ּבטמאה (לעיל ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֻ

ׁשוה'ד) מ'ּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה –ñ ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מח) ׁשהרי (זבחים הּנגיעה, על ׁשחּיב לֹומר אפׁשר ואי .ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכרתֹות  ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנאמר
על  לחּיבֹו הצר לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻזֹו
נֹוגע  יׁש וכי ּכהנים': ּב'תֹורת נדרׁש וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹהאכילה;
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֻחּיב?
אּלאֿאםּֿכן  טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלהּקרב,

מּתיריו  ּתאמר,òקרבּו ואם ּבטמאת . ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
לּמה  אחת ôּכהנים, 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ּכבר ? ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

וכּו' לפרט ואחת ז)לכלל ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ ְְְְִִַַָָ¿À¿»»»
מדּבר, הּכתּוב - ּבבׂשר יכֹול עליו. האדם ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֻוטמאת
הּטמא  את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוטמאתֹו
ּבמי  למד, אּתה מּמׁשמעֹו עלּֿכרח מדּבר? ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּכתּוב

מּמּנּו ּפֹורחת האדם öׁשּטמאתֹו וזהּו מדּבר. הּכתּוב - ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבטבילה  טהרה לֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰˙¯ÎÂ∑ מּצד יכֹול ְֳִִֵֶָָָ¿ƒ¿¿»¿ִַָ

אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, לצד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני .ּתלמּודֿלֹומר: ְְֲֲִִַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

מּלפני ההיא הּנפׁש ג)ונכרתה ּבּתניא,(כב, מבאר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר הּגּוף ׁשּבמּתן־ּתֹורה ְְֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבחירה החמרי  (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָאמּתית,

הּוא  הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומּצד
נׁשמה הּמתים, מדּגׁשת ּבגּוף ּבתחּית זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: ׁשּיהּנפׁשּבענׁש זה אין – " ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ַלּגּוף.

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

minkg izty

miWiCwn md xW` l`xUi ipa iWcTn¦¨§¥§¥¦§¨¥£¤¥©§¦¦
i`e .`xTA aEzMW FnM `l la` ,'il¦£¨Ÿ§¤¨©§¨§¦
md xW`' `N` `xwOd qxFqn `lŸ§¨©¦§¨¤¨£¤¥
'ElNgi `le' xg` aEzM 'il miWiCwn©§¦¦¦¨©©§Ÿ§©§
ip` dAxn 'il miWiCwn md xW`e'©£¤¥©§¦¦¦§©¤£¦

ENit`WxitcM onvr mipdM iWcw £¦¨§¥Ÿ£¦©§¨¦§¥¥
,rxkd wEqRl oi` oM m` ,KEnqA i"Wx©¦§¨¦¥¥©¨¤§¥©
i`w 'ElNgi `le'C e`lC Wxtl EpivnC§¨¦§¨¥§©¦§Ÿ§©§¨¥
F` ,'il miWiCwn md xW`' lr oM mB©¥©£¤¥©§¦¦¦
ip`'` i`w 'il miWiCwn md xW` z`'¤£¤¥©§¦¦¦¨¥©£¦
ipa iWcTn ExfPie' FWExiR didie ,''d§¦§¤¥§¦¨§¦¨§¥§¥
,'iWcw mW z` ElNgi `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
ip` ,il miWiCwn md xW`' mzF` la £̀¨¨£¤¥©§¦¦¦£¦
lENigA mpi` la` ,mdn rxRdl ''d§¦¨©¥¤£¨¥¨§¦
,DBEn xtqA iz`vn ip`e .m"`xd ,'eke¨§¥©£¦¨¨¦§¥¤¨
lirl i"Wx qxBW 'xg` xaC' i`dC§©¨¨©¥¤¨©©¦§¥
xaC' i`d DiBdl Kixve ,xtFq zErḧ¥§¨¦§©¦©©¨¨
EWxti :`qxiBd `id Kke ,dHnl 'xg ©̀¥§©¨§¨¦©¦§¨¦§§
ExfPie ,oz`nh iniA miWcTd on¦©¢¨¦¦¥ª§¨¨§¦¨§
miWiCwn md xW` l`xUi ipa iWcTn¦¨§¥§¥¦§¨¥£¤¥©§¦¦
,iWcw mW z` ElNgi `le 'd ip` il¦£¦§Ÿ§©§¤¥¨§¦
xW` xg` xaC ,EdWxce `xwOd qxq̈¥©¦§¨§¨§¥¨¨©¥£¤
:FWExiR ikdC Wxtl iYrnWe .'eke§¨©§¦§¨¥§¨¦¥

ExfPie' i"Wx WxiR `Ow `pXillC¦§¦¨¨©¨¥¥©¦§¦¨§
itlE ,oz`nh iniA 'l`xUi ipa iWcTn¦¨§¥§¥¦§¨¥¦¥ª§¨¨§¦
,'eke 'ExfPie' i"Wx WxiRW 'xg` xaC'd©¨¨©¥¤¥¥©¦§¦¨§
DWiCwdW dndA` i`wC WxiR¥¥§¨¥©§¥¨¤¦§¦¨
Elk`i `NW mipdMd ExdfEd ,oAxwl§¨§¨§£©Ÿ£¦¤ŸŸ§
.gAfn iAB lr ozF` Eaixwi `N` mzF`¨¤¨©§¦¨©©¥¦§¥©
mixYEn miWcwC xg`n ,`niY `lC§Ÿ¥¨¥©©§¨¨¦¨¦
oM m` ,eixiYn zaxwd xg` mipdkl§Ÿ£¦©©©§¨©©¦¨¦¥
iOp `dY DzF` EWiCwdXn dndA§¥¨¦¤¦§¦¨§¥©¦
qxqn KklE ,df lr xidfd okl ,zxYEn¤¤¨¥¦§¦©¤§¨§¨¥
ExfPie' aizM EN`M FWxFce `xTd i"Wx©¦©§¨§§§¦§¦§¦¨§
miWiCwn md xW` l`xUi ipa iWcTn¦¨§¥§¥¦§¨¥£¤¥©§¦¦
lW mW z`ixw lr i`wC 'il¦§¨¥©§¦©¥¤

:WCwdb dxez ¤§¥
(b)ñEpizFAx EdEcnlE :opiqxB ikd̈¦¨§¦©§¨©¥

.'ek oM m` ,aiIg rbFp Wi ike ,WTidA§¤¥§¦¥¥©©¨¦¥
`l ,aiIg dribPd lr m` ,xnFl dvFx¤©¦©©§¦¨©¨Ÿ
lr `N` ,dlik`d lr FaiIgl KxvEd§©§©§©¨£¦¨¤¨©
`N` Ff daixw oi` xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©¥§¦¨¤¨
Kl `ni` mlFrl ,xn`Y m`e .dlik £̀¦¨§¦Ÿ©§¨¥¨¨
oM m` Kl dWwcE ,dribpA ixiin 'axwi'¦§©©§¥¦§¦¨§¨¤¨¦¥
z` evA xEn`d dlik`d on wFYWil¦§¦¨£¦¨¨¨§©¤
oi` `pin` dedC ,Kixhvi` ,oxd ©̀£Ÿ¦§§¦©£¨¨¦¨¥

`weC ,xnFl Wie .oiCd on oiWpFr§¦¦©¦§¥©©§¨
,oiCd on oiWpFr oi` mc` ipiC WprA§Ÿ¤¦¥¨¨¥§¦¦©¦
:oiCd on oiWpFr minW ipicA la £̀¨§¦¥¨©¦§¦¦©¦

òoM m` `N` aiIg Fpi` ,xnFl dvFx¤©¥©¨¤¨¦¥
,dlik`A oAxTd z` xiYOd xaC axẅ©¨¨©©¦¤©¨§¨©£¦¨

:mC zwixfE alg EpiidCô,xnFl dvFx §©§¥¤§¦©¨¤©
xn`p ixdW' lirl iYWxiRX dn itl§¦©¤¥©§¦§¥¤£¥¤¡©
iYW oxd` z` evA dlik`d lr zxM̈¥©¨£¦¨§©¤©£Ÿ§¥
.'eke 'lr m`e ,Ff lv` Ff zFzixM̈¥¥¤§¦©
,dlik`A xAcn df zxM mbC rnWnC§©§©§©¨¥¤§©¥©£¦¨
WlW ,dWw oMW lMn df itl oM m`e§¦¥§¦¤¦¨¤¥¨¤¨
:EWxcp xaM `d ,il dOl zFzixM̈¥¨¨¦¨§¨¦§¨

öxnFlM ,'eilr' aizkCn ,xnFlM§©¦¦§¦¨¨§©
.Fz`nEHn xdhp `NW ,eilr oiicrW¤£©¦¨¨¤Ÿ¦§©¦§¨
dxdh Fl oi`W i`w xUA` i`C§¦©¨¨¨¥¤¥¨¢¨
,'`nh `Ede' xnFl Fl did ,dewnA§¦§¤¨¨©§¨¥
`de .Fz`nEHn xdhp Fpi`W xnFlM§©¤¥¦§¨¦§¨§¨
WxiRW xg` `kd i"Wx dWwnC§©§¤©¦¨¨©©¤¥¥
`nlWA xnFl Wi ,dlik` Ff daixw§¦¨£¦¨¥©¦§¨¨
zFzixM WlW uxzl Fl did df `lA§Ÿ¤¨¨§¨¥¨¨¥
xEQi`l cge ,dlik` xEQi`l cg©§¦£¦¨§©§¦
EaxTW mcFw FlkF`l zxM cge ,dribp§¦¨§©¨¥§§¤¤¨§
i"Wx WxitC `YWd la` .eixiYn©¦¨£¨©§¨§¥¥©¦
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(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà́¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא .ּבמי ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑הראּוי ּבׁשעּור ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְִָָ
ּבכעדׁשה÷לטּמא  ·‡„Ì.(ת"כ), B‡ø∑ ּבמת.¯L‡ ְְֲֵַַָָ¿»»ְֵ¬∆

BÏŒ‡ÓËÈ∑ לטּמא ּכזית ùּכׁשעּורֹו וזהּו ,.ÏÎÏ ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַ¿…
B˙‡ÓË∑ וזבה ּבזב נֹוגע ויֹולדת úלרּבֹות נּדה ,. À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑ הּטמאים מן .הּללּוàּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬
:àeä Bîçì©§−«

i"yx£‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡ÂÌÈL„w∑(עד לאכלּה(יבמות ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּב'יבמֹות', הּׁשמׁשáנדרׁש ÔÓ.ּבהערב ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻƒ
ÌÈL„w‰∑ הּקדׁשים ּכל .ולא «√»ƒְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑ לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְִַ
ּכאן  הזהיר טהֹור âהּטמאה עֹוף נבלת אכל ׁשאם , ְְְִִִִֶַַַָָָָֻ

ּומּׂשא  מּגע טמאת לּה אכילה ãׁשאין טמאת אּלא , ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

לֹומר  וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ְְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָֹּבבית
עֹוף  נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּוטרפה",

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין .טמא, ְְִֵֵֵֶָָ

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

minkg izty

`N` aiIg oi`e ,dribPd lr aiIg oi`C§¥©¨©©§¦¨§¥©¨¤¨
WlW dWw oM m` ,eixiYn EaxTW xg ©̀©¤¨§©¦¨¦¥¨¤¨

:'eke il dOl zFzixMc dxez ¨¥¨¨¦
(d)÷F`' `N` aFYkp `l ,ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¦§¤¨

,`l Eze 'uxW lkA rBi xW` Wi ¦̀£¤¦©§¨¤¤§Ÿ
`lC `N` ,il dOl 'Fl `nhi xW`'£¤¦§¨¨¨¦¤¨§Ÿ

:mlW uxWA rbFp `weC `niYøm`e ¥¨©§¨¥©§¤¤¨¥§¦
,draW Kixv zn z`nEh `lde ,xn`YŸ©©£Ÿ§©¥¨¦¦§¨
axrd wx `N` Kixv `NW aizM o`ke§¨§¦¤Ÿ¨¦¤¨©¤¡¥
xn`PW ,uxW z`nEh FnM WnW¤¤§§©¤¤¤¤¡©
`A `lC ,xnFl Wie .'axrd cr d`nhe'§¨§¨©¨¨¤§¥©§Ÿ¨
,uxW z`nEHn zn z`nEh cnll `N ¤̀¨¦§Ÿ§©¥¦§©¤¤
,WnW axrd Kixv uxW z`nEH dn©§©¤¤¨¦¤¡¥¤¤
xn`Y `NW ,oM zn z`nEh s ©̀§©¥¥¤ŸŸ©
xFdh `Ed iriaW mFId zvwn qpkPXn¦¤¦§©¦§¨©§¦¦¨

:iz`vn .FNEkM mFId zvwOW itl§¦¤¦§¨©§¨¨¦
ùdOl 'Fl `nhi xW`' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¤¦§¨¨¨

opirnW 'Fz`nh lkl mc`a F`'n ,il¦¥§¨¨§Ÿª§¨¨§¦©
:Dilúz`nEHn mpi`W iR lr s`W ¥¤©©¦¤¥¨¦§©

md mFwn lMn ,`xw DiA ixiiOW zn¥¤©§¥¥§¨¦¨¨¥
dN` lMW ,'Fz`nh lkl' llkA¦§©§Ÿª§¨¤¨¥¤

:md mc` z`nEhe dxez §©¨¨¥
(e)àaYknl Dil dedC ,xnFl dvFx¤©©£¨¥§¦§©

:'mdA rBY xW` Wtp'f dxez ¤¤£¤¦©¨¤
(f)álM `le miWcTd on' i`d ,WExiR¥©¦©¢¨¦§Ÿ¨

,miWcw zvwn rnWnC ,'miWcTd©¢¨¦§©§©¦§¨¢¨¦
:ixiin dnExY iWcwAg dxez §¨§¥§¨©§¥

(g)âdlap' aizM xaM `d ,Fl dWwC§¨¤¨§¨§¦§¥¨
oiprl' xn`wC `de .'lk`i `l dtxhE§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨©§¦§©
`AW `l WExiR ,'eke 'xidfd d`nEHd©§¨¦§¦¥Ÿ¤¨

oiprl wx `N` ,Dzlik` lr xidfdl§©§¦©£¦¨¨¤¨©§¦§©
dnE ,'eke lk` m`W xnFl ,d`nEHd©§¨©¤¦¨©©
ziaA dlik` z`nEh `N`' xn`X¤¨©¤¨§©£¦¨§¥
ixg` zWxtA lirl oiIr ,'drilAd©§¦¨©¥§¥§¨¨©©£¥

:'dlap lk`Y xW`' wEqRA zFnãm`e ©¨£¤Ÿ©§¥¨§¦
dnA hFwpl i"Wx KixS dn ,xn`YŸ©©¨¦©¦¦§§©

,`Ohn oi`Xm`W' xnFl Fl did KM ¤¥§©¥¨¨¨©¤¦
z`nEh Dl WIW xFdh sFr zlap lk`̈©¦§©¨¤¥¨§©
,xnFl Wie .'drilAd ziaA dlik £̀¦¨§¥©§¦¨§¥©
zlap hwPX dn gikFdl dvFx i"WxW¤©¦¤§¦©©¤¨©¦§©
,dndA zlap hwp `le xFdh sFr¨§Ÿ¨©¦§©§¥¨
`l dtxhE dlap' aizM `xwaC mEXn¦§¦§¨§¦§¥¨§¥¨Ÿ
dvFx ,dlik`A 'Da d`nhl lk`iŸ©§¨§¨¨©£¦¨¤
d`Ohn oi`e d`Ohn Dzlik`A xnFl©©£¦¨¨§©§¨§¥§©§¨
zlapA xAcn i`e ,`VnaE rBnA§©¨§©¨§¦§©¥§¦§©



`xenמד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(è)eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék Bá−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּתרּומה הּגּוף äמּלאכל ·B.ּבטמאת e˙Óe∑(פג מיתה (סנהדרין ׁשהיא ּבידי åלמדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
.ׁשמים  ִַָ

(é)øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−
:Lã÷ ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג הּכתּוב (סנהדרין - ּבתרּומה ……«…∆ְִַָָ
ּבּה ּדּבר הענין ׁשּכל ÈÎNÂ¯.מדּבר, Ô‰k ·LBz∑ ְְִִֵֶֶַָָָָ«…≈¿»ƒ

ּוׂשכירֹו ּכהן ׁשל נקּוד æּתֹוׁשבֹו זה "ּתֹוׁשב" לפיכ , ְְִִֵֶֶַָָָֹ
נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּפּתח,

קנּוי  זה "ׂשכיר"? ואיזהּו הּיֹובל. עד לֹו קנּוי ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
ּבׁשׁש ׁשּיֹוצא ׁשנים, ּכאן,çקנין ולּמד הּכתּוב ּבא . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבתרּומתֹו לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו .ׁשאין ְֱֲִֵֶֶַָָָֹ

(àé)Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−Ÿ́©®
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑ ׁשּקנּוי ּכנעני .לגּופֹוèעבד ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָ
B˙Èa „ÈÏÈÂ∑ אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ƒƒ≈ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ועֹוד  ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָּבתרּומה
ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא .למד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a jxk `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבֹו יאכל הּוא ּכסּפֹו קנין נפׁש ּכי־יקנה יא)וכהן (כב, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹֽ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּברכה (ברכות ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּומלֹואּה". הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכאילּו
מהמעילה  להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוצרי
הּקדּוׁשה  את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבקדׁשי

הימּנּו? ׁשּנהנה ֱֵֵֶֶֶֶַָָמהּדבר

"קנין  ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹויׁש
ּבתרּומה  לאכֹול לֹו ׁשמּוּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ְְֱֲִֵֶֶַַָָֹּכסּפֹו"

ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, ּדנראה מלּובקדׁשים. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואזי העֹולם  הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכהן  ׁשל ׁשעבד על־ּדר ׁשמים, מּקדׁשי להנֹות לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבתרּומה. לאכֹול ְֱִֶַַָרּׁשאי

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

minkg izty

,`VnaE rBnA oM mB `Ohn `d dndA§¥¨¨§©¥©¥§©¨§©¨
iz` sFr zlapA xAcn i` `nlWA¦§¨¨¦§©¥§¦§©¨¥
itl ,dlik`A `weC d`OhnC xiRW©¦¦§©§¨©§¨©£¦¨§¦
Dl oi` xFdh sFr zlap lk`i m`W¤¦Ÿ©¦§©¨¥¨
z`nEh `N` `VnE rBn z`nEh§©©¨©¨¤¨§©

:'ek dlik`h dxez £¦¨
(h)ä,i`w lirlC` 'ExnWe'C ,WExiR¥¦§¨§©¦§¥¨¥

:lirl i"Wx WxitcM ,dnExzA ixiinC§©§¦¦§¨¦§¥¥©¦§¥
åokidn DFnzl Wi ,m"`xd dWwd¦§¨¨§¥¥¦§©¥¥¨

`lde ,minW iciA dzinA `EdW Ecnl̈§¤§¦¨¦¥¨©¦©£Ÿ
dxFYA dxEn`d dzin lM ol `niiw©§¨¨¨¦¨¨£¨©¨
xaCd giPde .'eke wpg `N` Fpi` mzq§¨¥¤¨¤¤§¦¦©©¨¨
KgxM lrC xnFl Wie .oEIr KixvA§¨¦¦§¥©§©¨§¨
`dC ,`id minW iciA `kdC dzin¦¨§¨¨¦¥¨©¦¦§¨
`dC ,dnExYn mixEng mdW miWcẅ¨¦¤¥£¦¦§¨§¨
,WnW axrdA miWcw lFk`l xEq`̈¤¡¨¨¦§¤¡¥¤¤

z`nEhA miWcw lk` m` ikd ENit £̀¦¨¦¦¨©¨¨¦§§©
,mc` iciA dzin aiIg Fpi` sEBd©¥©¨¦¨¦¥¨¨
WCwn z`iAn miWcw zlik` opitliC§¨§¦©£¦©¨¨¦¦¦©¦§¨
,rixfY iM zWxtA lirlcM WTidA§¤¥§¦§¥§¨¨©¦©§¦©
,zxkA `Ed d`nEhA WCwn z`iaE¦©¦§¨§§¨§¨¥
'd WCwn z` iM 'ebe dzxkpe' aizkC¦§¦§¦§§¨¦¤¦§©
oi`W oMW lM `l lTd dnExY ,'`Oh¦¥§¨©©Ÿ¨¤¥¤¥
,xnFl Wi cFre .mc` iciA dzin aiIg©¨¦¨¦¥¨¨§¥©
,rixfz iM zWxtA lirl WxiR i"WxC§©¦¥¥§¥§¨¨©¦©§¦©
rnW ,dnExYd z` zFAxl 'Wcw lkA'§¨Ÿ¤§©¤©§¨§©
zxM `Ed dnExzA xn`PW dzin DPin¦¨¦¨¤¤¡©¦§¨¨¥
,xnFl Wi cFre .Wcw zlik` FnM§£¦©Ÿ¤§¥©
ip` 'ebe Fa EznE' aizkC ,`wiiC `xwC¦§¨¨§¨¦§¦¥£¦
ip`' `N` ,''d ip`' il dOl dWwC ,''d§¨¤¨¨¦£¦¤¨£¦
'Fa EznE' lr `xwOd zNgzl aqEn ''d¨¦§¦©©¦§¨©¥
,FzF` zin`W rxRil on`p 'd ip` ,'ebe£¦¤¡¨¦¨©¤¨¦

:minW iciA dzin Epiidei dxez §©§¦¨¦¥¨©¦
(i)æoke ,odM `EdW aWFY `l ,WExiR¥Ÿ¨¤Ÿ¥§¥

ciqtd mipW oipw mEXn EH`C ,xikÜ¦§©¦¦§©¨¦¦§¦
:FzPdMçaFYkl oM m` ,zFWwdl oi`e §ª¨§¥§©§¦¥¦§

ikd ENit`e laFId cr Fl iEpTW aWFY¨¤¨©©¥©£¦¨¦
Kixhvi` `l f`e ,dnExzA lkF` oi ¥̀¥¦§¨§¨Ÿ¦§§¦
`vFIW oeiM lkF` Fpi`W xikU aYknl§¦§©¨¦¤¥¥¥¨¤¥

xnFl WiC ,WWAxikU aizM `l i`C §¥§¥©§¦Ÿ§¦¨¦
dede ,xAYqO` `xw opinwFn ded£¨§¦©§¨©¦§©¥©£¨
mipW oipw iEpTd df aWFY `pin`̈¦¨¨¤©¨¦§©¨¦
,lkF` Fpi` ikd mEXn ,WWA `vFIW¤¥§¥¦¨¦¥¥
lkF` laFId cr Fl iEpTW rvxp la £̀¨¦§¨¤¨©©¥¥
aWFY Kixhvi` Kkl ,dnExzA¦§¨§¨¦§§¦¨

:xikUe`i dxez §¨¦
(`i)èeiptNW wEqRA `d ,Fl dWwC§¨¤¨©¨¤§¨¨

aizM o`ke ,Fl iEpw FtEB oi`W rnWn©§©¤¥¨§¨§¦



מה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ipy meil inei xeriy

(áé)úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬
:ìëàú àì íéLãwä©¢¨¦−¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ללויé ויׂשראל. ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzŸ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש ‡ÔÈ.מן Ú¯ÊÂ «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈
dÏ∑מּמּנּוë(פז זרע ∑LÂ·‰.(יבמות לּה יׁש אם הא »ִֶ¿»»ִֵֶַָָ

ׁשהּזרע ìמּמּנּו זמן ּכל ּבתרּומה אסּורה ,î קּים. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ את להֹוציא אּלא ּבא לא ¿»»……«ְִֶֶָָֹ
ּבתרּומה  ׁשּמּתר ולא האֹונן, ל אמרּתי זרּות ; ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֻ

.אנינּות  ֲִ

(ãé)åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈkð∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ)קדׁש להיֹות הראּוי לֹוñּדבר ּפֹורע ׁשאינֹו , ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל ּפרֹות אּלא .מעֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

(åè)-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤
:ýåýéì eîéøé̈¦−©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®
:íLc÷î ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑ ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְֲִֶַָָָָ
ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאת
ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָעליהם.

לצר ּכן òׁשּלא ‡Ì˙B.ּתרּגמֹו e‡ÈO‰Â∑ אחד זה ְְְִֵֶֶֹֹ¿ƒƒ»ֶֶָ
ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה "את"ים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

וכן עצמֹו. ּבאדם יג)ׁשּמדּברים ו מלאת (במדבר "ּביֹום : ְְְְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן עצמֹו; את יביא הּוא אתֹו", יביא נזרֹו (דברים ימי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ו) ּכלד עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר :ְְִֶַַַַַָָֹֹ
ּב'ּספרי' .נדרׁש ְְִִֵַַ

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

minkg izty

xAcn lirlC ,uxznE .'ebe 'dpwi iM'¦¦§¤§¨¥¦§¥§©¥
carA xAcn o`ke ,ixar carA§¤¤¦§¦§¨§©¥§¤¤

:iprpMai dxez §©£¦
(ai)édidY' `hiWR ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¨¦§¤

.miaFxwl dxEq` `dC ,'xf Wi`l§¦¨§¨£¨¦§¦
xf mi`xwp l`xUie ielC ,uxznE§¨¥§¥¦§¦§¨¥¦§¨¦¨

:Dlv`bi dxez ¤§¨
(bi)ërxf Dl WIW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¥¨¤©

`l ikd ENit` ,odM `EdW xg` Wi`n¥¦©¥¤Ÿ¥£¦¨¦Ÿ
:EPOn rxf Dl Wi m` lk`Yìlr s` Ÿ©¦¥¨¤©¦¤©©

,o`M Wxtl KxvEd ,`Ed hEWRW iR¦¤¨§©§¨¥¨

ricFdl `N` dxFYd zpEM oi`W ipRn¦§¥¤¥©¨©©¨¤¨§¦©
on oaEOd xYidd ricFdl `le xEQi`d̈¦§Ÿ§¦©©¤¥©¨¦
didz iM odM zaE' xn` EN`kE ,`xTd©§¨§¦¨©©Ÿ¥¦¦§¤
`l ,EPOn rxf Dle dWExbE dpnl ©̀§¨¨§¨§¨¤©¦¤Ÿ

:'dnExzA lk`YîFzzin xg` la` Ÿ©¦§¨£¨©©¦¨
zn m` dnai iAbC iR lr s` .zxfFg¤¤©©¦§©¥§¨¨¦¥
igM `Ed ixd oAd zn KM xg`e DlrA©§¨§©©¨¥©¥£¥§©
ikd ENit` ,mail wwGdl zxfFg Dpi`e§¥¨¤¤§¦¨¥§¨¨£¦¨¦
Fpi`e zxfFg zn m` dnExY oiprl§¦§©§¨¦¥¤¤§¥
,'Dl oi` rxfe' aizkCn ,igM aWgp¤§¨§©¦¦§¦§¤©¥¨
wxR zFnaiA WxFtn KM ,Dl oi` ixde©£¥¥¨¨§¨¦¨¤¤

:iriaWci dxez §¦¦
(ci)ðDNM dWxRd lkC mEXn¦§¨©¨¨¨ª¨

WxiRW m"`xdM `lcE ,ixiin dnExzA¦§¨©§¥§Ÿ§¨§¥¤¥¥
iAB aizkC 'Wcw' 'Wcw'C deW dxifBn¦§¥¨¨¨§Ÿ¤Ÿ¤¦§¦©¥
:'ziAd on WcTd iYxrA' xEriA¦¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦

ñlk` xaM `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¨¨©
dOle ,mNWl KixSW oeiM ,dnExYd©§¨¥¨¤¨¦§©¥§¨¨

:'WcTd z` odMl ozpe' aizMeh dxez §¦§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
(fh)òmBxznd zrCW d`xp ,WExiR¥¦§¤¤©©©§©§¥

lr dlrnl aqEn 'ElNgi `N'W did̈¨¤Ÿ§©§¨§©§¨©
xnFlM ,'l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§©



`xenמו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iyily meil inei xeriy

ß xii` `"i iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨

:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב .זֹוöהרי ∑Ì˙B·„.עלי ôהרי (חולין ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«

i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְִֶֶַָָָָָ
ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָלפני,

לרצֹון? ÌÈfÚ·e.הראּוי ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ ְָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒ

ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת ְְְְֲִֵֵַַַָָָאבל
אבר  ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, .נפסל ְְְְִֵֶֶָָָ

(ë)äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬
:íëì̈¤«

(àë)øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ
ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà́¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½

:Ba-äéäé àì íeî-ìk̈−¬Ÿ¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו÷להפריׁש. ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
älà eáéø÷ú-àì úôléeðzú-àì äMàå ýåýéì ©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìò íäî¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ מּום ׁשל ּדבר ּבלׁשֹון øׁשם עּורֹון , «∆∆ְִִֵֶָָָ

עּורת  ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא e·L¯.נקבה, B‡∑ ְְֵֵֶֶֶֶַָֹ»
לה)∑ıe¯Á.יהיה ùלא  ׁשּנסּדק (בכורות עין ׁשל ריס ְִֶֹ»ְִִִֶֶַַ

נפּגמה  אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, ∑ÏaÈ˙.אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«∆∆

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

minkg izty

z` E`iVie mElNgi `NW mdA ExdGi¦¨£¨¤¤Ÿ§©§§©¦¤
.d`nEhA mElk`IWM oFr mnvr©§¨¨§¤Ÿ§§§¨
xaM iM ,'KxFv oi`e' azM KkitlE§¦¨¨©§¥¤¦§¨
,Fpipr lr 'ElNgi `le' WxFtIW xWt ¤̀§¨¤§©§Ÿ§©§©¦§¨

:m"`xd .mixfl mElik`i `NWfi dxez ¤Ÿ©£¦§¨¦¨§¥
(gi)ôca`pe Wixtd m`e ,xnFl dvFx¤©§¦¦§¦§¤¡©

:FzEixg`A aiIg daxwd mcFwöm`e ¤©§¨¨©¨§©£¨§¦
:FzEixg`A aiIg Fpi` ca`phi dxez ¤¡©¥©¨§©£¨

(`k)÷FAlA aWg m` ,xn`Y `NW¤ŸŸ©¦¨©§¦
WxiR Kkl ,xcp `iai xcp `iadl§¨¦¤¤¨¦¤¤§¨¥¥
mFwn lMn ,xn`Y m`e .'eke Wixtdl§©§¦§¦Ÿ©¦¨¨
oeiM ,'FxEAcA' hwpinl i"Wxl dOl̈¨§©¦§¦§©§¦¥¨
FxEAcAW `hiWR 'Wixtdl' WxiRW¤¥¥§©§¦§¦¨¤§¦
WixtdW xn`Y `NW ,xnFl Wie .`Ed§¥©¤ŸŸ©¤¦§¦
xcp oiA Wxtd didi `l oM m`e ,dndA§¥¨§¦¥Ÿ¦§¤¤§¥¥¤¤
xnF` m` ,'FxEAcA' WxiR Kkl ,dacpl¦§¨¨§¨¥¥§¦¦¥

:'ilr ixd' F` 'Ff ixd'ak dxez £¥£¥¨©
(ak)ø,dawpl x`Y 'zxEr' oi` ,WExiR¥¥©¤¤Ÿ©¦§¥¨

oiprd lM ixdW ,zxEr dndA xnFlM§©§¥¨¦¤¤¤£¥¨¨¦§¨
,xaC mW `Ed wx ;xkf oFWlA `Ed dGd©¤¦§¨¨©¥¨¨
`Ed 'oFxEr' mXW `N` ,'oFxEr' FnM§¦¨¤¨¤¥¦¨
oFWlA `Ed 'zxEr' mWe ,xkf oFWlA¦§¨¨§¥©¤¤¦§
lW mEn FA didi `l' xn` EN`M ,dawp§¥¨§¦¨©Ÿ¦§¤¤

:'zxErù`di `l' i"Wx hwp `lC `de ©¤¤§¨§Ÿ¨©©¦Ÿ§¥



מז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iyily meil inei xeriy
ּבלע"ז ו  ּולׁשֹון ∑b¯·.רוא"ה יּלפת; וכן חזזית, מין ְַַ»»ְְֲִִֵֶֶַָ

ּכמֹו כט)"יּלפת", טז ׁשאחּוזה (שופטים ׁשמׁשֹון", "וּילּפת : ְְְֲִִֶֶֶַַָֹ
רפּואה  לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ∑e·È¯˜˙Œ‡Ï.ּבֹו ְִֵֶַָָָ…«¿ƒ

ׁשחיטתן  ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ּדמן זריקת ו)ועל ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת ְְִַַָָ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ

.הקטרתן  ְַָָָ

(âë)Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½
:äöøé àì øãðìe§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול úּפרסֹותיו ∑ËeÏ˜Â.אבר »«ֲֵֵֵָָ¿»ְַָ
‡˙B.קלּוטֹות  ‰NÚz ‰·„∑ הּבית ∑Ïe„¯.לבדק ְ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח (ת"כ) ‡Ï∑?לרּצֹות ּבא הקּדׁש איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְֵֵֶֶַָ
זה  אֹומר: הּמזּבח àהוי .הקּדׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו .ּבּביצים »¿»¿»¿»ִִֵַַ
CeÚÓ∑ ּבּיד מעּוכין יֹותר ∑e˙k˙.ּביציו ּכתּוׁשים »ְְִֵָָ»ְִֵ

לה)מּמעּו ׁשּנפסקּו∑e˙˜.(בכורות עד ּבּיד, ּתלּוׁשין ִָ»ְְְְִִֶַָ
הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָחּוטים

נתלׁש לא ּבּכיס ∑e¯ÎÂ˙.והּכיס ועֹודן ּבּכלי .ּכרּותין ְְִִַַֹ¿»ְְְִִִַַָ
CeÚÓe∑ ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי  ּתרּגּומֹו: »ְְְְֲִִִֶַַַ

'ּכתיׁשה' ּכמֹו∑e˙ÎÂ˙.לׁשֹון רסיס", "ודי ּתרּגּומֹו: ְְִָ¿»ְְְְִִַ

ו) ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן : ּדּקֹות", עֹות ְְְִִִִֵַַַַָ
ב) פ המרּסס (שבת ˙eNÚ.קנה ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e∑ ּדבר ְֶַָָֻ¿«¿¿∆…«¬ָָ

טמאה  ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס לכáזה, ; ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשאי  ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר:

ּבארץ  אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ,âאפׁשר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נֹוהגת  הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ְֲֵֵֶֶֶַַַַָׁשהרי

לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ .ּבין ְֵֵֶֶָָָָָ

(äë)íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

ñ :íëì̈¤«
i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

מּום  ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, ואףãֿלהקריבֹו ; ְְְְִִִַַַַַַַָֹ
נח  ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעלּֿפי
ׁשּבּׂשדֹות  ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאּלאֿאםּֿכן

ו) אבל (תמורה ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על אבל ,ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מהם, ּתקּבלּו יג)ּתמימה "איׁש(חולין למעלה: נאמר לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָ
ּונדבֹות  נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את לרּבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַָָָאיׁש",

ÌÎÏ.חּבּולהֹון ∑Ì˙ÁLÓ.ּכיׂשראל  eˆ¯È ‡Ï∑ ְְִֵָ»¿»»ְִ…≈»»∆
.עליכם äכּפר ל  ְֲֵֵֶַ

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

minkg izty

mEXn ,zxEr iAB hwPW FnM 'xEaW FA¨§¤¨©©¥©¤¤¦
oAxTd xnFlM ,x`Yd mW `Ed xEaWC§¨¥©Ÿ©§©©¨§¨
ltFp Fpi` ikd mEXn ,xEaW didi `lŸ¦§¤¨¦¨¦¥¥
la` ,'didi `l' oFWl `N` eilr̈¨¤¨§Ÿ¦§¤£¨
ltFp ,'oFxEr' FnM ,xaC mW didIWM§¤¦§¤¥¨¨§¦¨¥
`l xnFlM ,'didi `l FA' oFWl eilr̈¨§Ÿ¦§¤§©Ÿ

:zxEr lW mEOd FA didibk dxez ¦§¤©¤©¤¤
(bk)úzqxtOW dndA ,xnFl dvFx¤©§¥¨¤©§¤¤

zFhElw eizFqxR cg` lbxaE ,dqxR©§¨§¤¤¤¨©§¨§
,milbx zFqxR x`WM dwEcq Dpi`e§¥¨§¨¦§¨©§©§©¦
lWlE qEq lWl eilbx dnFCW `N ¤̀¨¤¤©§¨§¤§¤

:xFngàl`W ,dfA gikFdl dvx i"Wx £©¦¨¨§¦©¨¤¤©
'FzF` dUrY dacp'C ol `pn dWwY©§¤§¨¨¦§¨¨©£¤
Epiid 'dvxi `l xcplE' ziAd wcal§¤¤©©¦§¥¤Ÿ¥¨¤©§

dfi` ,uxznE .`kti` `nlC ,gAfOl©¦§¥©¦§¨¦§¨§¨¥¥¤
,gAfOd WCwd df xnF` ied ,'ek WCwd¤§¥¡¥¥¤¤§¥©¦§¥©
xAcn 'dvxi `l' aEzMX dn KMld¦§¨©¤¨Ÿ¥¨¤§©¥
dacp aEzMX dn `liOnE ,gAfOA©¦§¥©¦¥¨©¤¨§¨¨
.ziAd wcA WCwdA xAcn dUrY©£¤§©¥§¤§¥¤¤©©¦
md zFacp aFxW ipRn ,WxiR m"`xde§¨§¥¥¥¦§¥¤§¨¥
okl ,gAfOl mixcp aFxe ziAd wcal§¤¤©©¦§§¨¦©¦§¥©¨¥
lWe 'dacp' mWA ziAd wcA `xẅ¨¤¤©©¦§¥§¨¨§¤

:'xcp' gAfnck dxez ¦§¥©¥¤
(ck)ámkvx`A EaixwY `NW `lŸ¤Ÿ©§¦§©§§¤

,zEzke KErnuEgA daxwd oi` ixdW ¨§¨¤£¥¥©§¨¨§
qExiQd ,'EUrz `l' i`n `N` ,ux`l̈¨¤¤¨©Ÿ©£©¥

:xn`wC `Ed calâi`W ,WExiR §¨§¨¨©¥¤¦
`l mkvx`aE' WExiRW xnFl xWt ¤̀§¨©¤¥§©§§¤Ÿ

xEQi`A Ebdpi `NW `Ed 'EUrz©£¤Ÿ¦§£§¦
,ux`l uEgA `le ux`A `N` qExiQd©¥¤¨¨¨¤§Ÿ§¨¨¤
EpiidC mkvx`AW lM zFAxl `l la £̀¨Ÿ§©¨¤§©§§¤§©§
sEBd zaFg qExiQd `dC ,d`nHd s ©̀©§¥¨§¨©¥©©
lr `N` ,ux`A diElY Dpi`e `id¦§¥¨§¨¨¨¤¤¨©
ENit` zFAxl `N` `A `l KgxM̈§¨Ÿ¨¤¨§©£¦

:m"`x .d`nh dndAdk dxez §¥¨§¥¨§¥
(dk)ãcigi oAxwl `weC ,WExiR¥©§¨§¨§©¨¦

ElAwi `l f` ,Faixwdl odMl F`iadW¤¡¦©Ÿ¥§©§¦¨Ÿ§©§
,ElAwi mininY md m` la` mEn lrA©©£¨¦¥§¦¦§©§
zFAxl 'Wi` Wi`' i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦¦¦§©

:'ek mixkPd z`äEvxi `l'nC ,WExiR ¤©¨§¦¥§¦Ÿ¥¨
milAEwn mpi` mdW rnWn 'mkl̈¤©§©¤¥¥¨§¨¦
zNn df lr xnFl ltFp Fpi`e ,mXl©¥§¥¥©©¤¦©



`xenמח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l jxk zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, אין (רש"י הרי וקׁשה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
מּתר  ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלים

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. מּמּנּו הּמקּדׁשלקּבל נֹועד ּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
א ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלהׁשראת

והקרבת הּמזּבח ּכּפרה ּכמקֹום ׁשּנקּבע ּבמקֹום עמד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות

קרּבן. עליו להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹוגם

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë)íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬
:ãçà¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין ׁשאסּור (ת"כ, ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְִֵֵֶָָ
אֹו והּבן האם ּבזכרים åלׁשחט נֹוהג ואינֹו ּומּתר æהּבת, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

והּבן  האב BaŒ˙‡Â.לׁשחט B˙‡∑(פב ּבנֹו(שם אף ְְִֵַָָֹ…¿∆¿ְַ
.ּבמׁשמע çואֹותֹו ְְְַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«
i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑הּזהרּו זביחתכם, ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַָ

הרצֹון? ּומהּו לכם. לרצֹון ‰‰ÌBia‡e.ׁשּתהא ְְֵֶֶַָָָָ««
ÏÎ‡È∑ עלֿמנת ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ≈»≈ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשאם  למחר, לאכלֹו עלֿמנת ּתׁשחטּוהּו אל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכן,
ּדבר  לרצֹון. לכם יהא לא ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּתחׁשבּו

ׁשּפסּול  לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:
לׁשני  ּבּנאכלים ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשחיטת

זביחתן èימים  ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזמּנן  לאכלן .עלֿמנת ְְְְִַַָָָָ

(ì)ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

minkg izty

mB .'xRkl' zNn siqFIW `l m` 'mkl'¨¤¦Ÿ¤¦¦©§©¥©
mr iM ,'mkilr' azke 'mkl' zNn dPW¦¨¦©¨¤§¨©£¥¤¦¦
,'lr' oFWl wx zltFp Dpi` dxRM zNn¦©©¨¨¥¨¤¤©§©

:'eilr xRkl Fl dvxpe' FnMek dxez §§¦§¨§©¥¨¨
(gk)å,oOwlcM oTd gENXn opitliC§¨§¦©¦¦©©¥§¦§©¨

`dC ,llMA zFawPd s` mzd dnE©¨¨©©§¥©§¨§¨
oiA llFMW 'migFxt`d lr' aizM§¦©¨¤§¦¤¥¥
iOp `kd oiCd `Ed ,zFawp oiA mixkf§¨¦¥§¥©¦¨¨©¦
:zFawp `pW `le mixkf `pW `læ Ÿ§¨§¨¦§Ÿ§¨§¥

,oTd gENXn EpivO dnA opitliC§¨§¦©§©¨¦¦¦©©¥
mipaA dxn`p 'FpA z`e FzF`' zevnC§¦§©§¤§¤¤§¨§¨¦
dxn`p oTd gENW zevnE zFa`aE§¨¦§©¦©©¥¤¤§¨
,m`e mipaA oNdN dn ,zFa`aE mipaA§¨¦§¨©§©¨§¨¦§¥
mipA `kd s` ,'zvaFx m`de' aizkC¦§¦§¨¥¤¤©¨¨¨¦

aYknl Fl did ,xn`Y m`e .m`e§¥§¦Ÿ©¨¨§¦§©
oeiM xnFl Wie ,'DpA z`e DzF`'¨§¤§¨§¥©¥¨
,xkf oFWl 'dU F` xFW' eiptl aizMW¤§¦§¨¨¤§¨¨
Dil KinqC 'FpA z`e FzF`' iOp hwp̈©©¦§¤§¦§¦¥

:xkf oFWlçDpA hgW m` ,xnFl dvFx §¨¨¤©¦¨©§¨
`l' aizkCn ,aiIg oM mB `Ed mcFw¤©¥©¨¦¦§¦Ÿ
mihgFW ipW EpivnC rnWn ,'EhgWz¦§§©§©§¨¦§¥£¦
hgFXd oiA m`d hgFXd oiA ,oiaiIg©¨¦¥©¥¨¥¥©¥
Kixv KgxM lr ,Epivn okide ,zAd©©§¥¨¨¦©¨§¨¨¦
DYaE m` ,zFxR WlWA ixiinC xnFl©§©§¦§¨¨¥¦¨
oi`e .xEhR oFW`xd mlFrlE ,DYA zaE©¦¨§¨¨¦¨§¥
m`d df hgXW oFbM ixiinC xnFl©§©§¦§¤¨©¤¨¥
,DYA cg` lM EhgW mixg`d mipWE§©¦¨£¥¦¨£¨¤¨¦¨
mipFxg` mipWC `Ed `hiWR dfC§¤§¦¨¦§©¦©£¦

'FpA z`e FzF`' EdiieexY `dC ,miaiIg©¨¦§¨©§©§§¤§
oFbM ,Epivn KM i`Ce `N` .Edpip¦§¤¨©©¨¨¦§
,DO` hgW cg`e dxR cg` hgXW¤¨©¤¨¨¨§¤¨¨©¦¨
lr s` ,DYA hgW cg`e ,aiIg `EdC§©¨§¤¨¨©¦¨©©
dOle ,mcFw DYA hgXW oFW`xdW iR¦¤¨¦¤¨©¦¨¤§¨¨
e`l `N` ,m`d hgXW in aiIgzi¦§©¥¦¤¨©¨¥¤¨©
mcFw 'FpA' hgW m` s` DPin rnW§©¦¨©¦¨©§¤

:aiIg 'FzF`' KM xg`ehk dxez §©©¨©¨
(hk)èlk`d m`e' aizkC ,ev zWxtA§¨¨©©¦§¦§¦¥¨Ÿ

iWilXd mFIA einlW gaf xUAn lk`i¥¨¥¦§©¤©§¨¨©©§¦¦
,'eke milk`PA hxtE xfg .'dvxi `lŸ¥¨¤¨©¥¥©¤¡¨¦
minlW md o`M mixEn`d minlXdW¤©§¨¦¨£¦¨¥§¨¦

:cg` mFil milk`Pdl dxez ©¤¡¨¦§¤¨



מט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְִֵֶֶַָָֹ

אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, עלֿמנת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשחיטה
כתיב טו)ּכבר ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :. ְְְְְִֶַַַָָָ
'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)זֹוé הּמׁשנה.Ì˙ÈNÚÂ∑ הּמעׂשה .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מזידין ּדברי על מּמׁשמע ëלעבר . ¿…¿«¿ְְְֲִִִַַַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר  מה תחּללּו", "ולא ְְְְֱֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

ּביחיד?ì"ונקּדׁשּתי" יכֹול ׁשמי. וקּדׁש עצמ מסר ? ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ
מֹוסר  ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" ְְְְְִֵֵֵֶַַָּתלמּודֿלֹומר:

הּמֹוסר  ׁשּכל למּות, עלֿמנת עצמֹו ימסר עצמֹועצמֹו ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלֿמנת
הּנס, עלֿמנת עצמן מסרּו ׁשּלא ועזריה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמיׁשאל

יח)ׁשּנאמר ג מלּכא (דניאל להואֿל ידיע לא "והן : ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל .וגֹו'", ְְְְֱִִִֵֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

יׂשראל ּבני ּבתֹו לב)ונקּדׁשּתי "מּגיד (כב, הּפסּוק על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
"מה  חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֻּדבריו
החּיּוב  זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשהּוא
ׁשּכאׁשר  מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמׁשקים
מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ'מסירת

(âì)íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−
ô :ýåýé éðà íéäìàì¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן ‰'.עלֿמנת È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` a"i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½

:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«
i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ֲֵ

את  ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻמֹועדֹות,
לרגל,îהּׁשנה  לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ּגלּיֹות על ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לירּוׁשלים  הּגיעּו לא .ועדין ֲִִִִִַַַָֹ

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

minkg izty

(`l)élM xnFWe dpFXW ,xnFl dvFx¤©¤¤§¥¨
dn 'mziUre' KM xg`e ,aNA zFvOd©¦§©¥§©©¨©£¦¤©
xg` dNErRd mlFrl iM ,aNA xEnXX¤¨©¥¦§¨©§¨©©
dxinXd EpiidC ,daWgOd©©§¨¨§©§©§¦¨

:aNAal dxez ©¥
(al)ëdvFxW inl ,xnFl FpFvx§©§¦¤¤

Fl rnWY l` ,zCd lr Lxiardl§©£¦§©©¨©¦§©
:ixaC lr xFarlìdf `lA `nlWA ©£©§¨©¦§¨¨§Ÿ¤

`cge bbFXd lr `cg `pin` ded£¨¨¦¨£¨©©¥©£¨

`NW xdGIW mc`d lr i`we ,cifO ©̀¥¦§¨¥©¨¨¨¤¦¨¥¤Ÿ
`le cifn `EdW xEng xEQi` icil `aïŸ¦¥¦¨¤¥¦§Ÿ
la` .bbFXd oFbM lw xEQi` icil¦¥¦©§©¥£¨
,oicifnA `xTd ixii`C WxiRW `YWd©§¨¤¥¥§©§¦©§¨¦§¦¦

:il dOl 'iYWCwpe' oM m`bl dxez ¦¥§¦§©§¦¨¨¦
âë ÷øt(a)îdUr' :opiqxB ikd ¤¤¨¦¨§¦©£¥

oicOEln l`xUi EidIW zFcrFOd©£¤¦§¦§¨¥§¨¦
milibx EidIW ,xnFl dvFx .'mdÄ¤¤©¤¦§§¦¦
:cviM KlFde WxtnE .lbxl zFlrl©£¨¤¤§¨¥§¥¥©

onFwOn ExwrPW oeiM .'ek 'oixArOW'¤§©§¦¥¨¤¤¤§¦§¨
ElkEi `l ExAri `l m`C ,oixArn§©§¦§¦Ÿ§©§Ÿ§
cr `N` milWExil riBdlE zFlrl©£§©¦©¦¨©¦¤¨©
Evxi `l d`Ad dpXaE ,lbxd xg ©̀©¨¤¤©¨¨©¨¨Ÿ¦§
oilFki opi`W oixEaqC ,lbxl zFlrl©£¨¤¤¦§¦¤¥¨§¦
KMld ,lbxd mcFw milWExil `al̈Ÿ¦¨©¦¤¨¤¤¦§¨
sC oixcdpqA oiIre .oixArn§©§¦§©¥§©§¤§¦©

:`"ib dxez



`xenנ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iriax meil inei xeriy

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑?מֹועדֹות אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְֲִֵֶַַָָ

עליו  מעלין - הּמֹועדֹות את המחּלל ׁשּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָללּמד
הּמֹועדֹות  את המקּים וכל הּׁשּבתֹות, את חּלל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּכאּלּו

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין -. ְֲִִִֵֶַַַָָָ

(ã)eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬
:íãòBîa íúàŸ−̈§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑ מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר החדׁשðלמעלה .ּבקּדּוׁש ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּבמֹועדם אתם ּתקראּו ד)אׁשר "אּתם,(כג, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
מּצד  ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹלמעלה,
לפי  חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹה'מֹולד'

למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּמֹולד
אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר אפֹוא, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּובן
העֹולם  ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסימן

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ְִֵֶַַָָָראּוי

(ä)ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä̈«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ׁשעֹות Ï‰'.ּולמעלה ñמּׁשׁש ÁÒt∑ הקרבתò"ּפסח" ׁשּׁשמֹו .קרּבן ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)éòéáMäíBia íéîé úòáLýåýéì äMàízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
ô :eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ האמּורים הּמּוספין הם ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ֲִִֵַָָ
ו  ּפינחס; ׁשאין ּבפרׁשת ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָ

זה  את זה מעּכבין Ï‰'.הּמּוספין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ְְִִֶֶֶַַָ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«

אין  ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם ְִִִִִֵֵֵֵָָָָמּכלֿמקֹום.
ּכבׂשים  הבא ואילים, ÌÈÓÈ.ּפרים ˙Ú·L∑ מקֹום ּכל ְְִִִֵֵָָָƒ¿«»ƒָָ

ימים  ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ;ôׁשּנאמר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

minkg izty

(c)ðicrFn' aizM lirl ,xnFl dvFx¤©§¥§¦£¥
,'mY`' opixwe ,'mz` E`xwY xW` 'd£¤¦§§Ÿ¨§¨¥©©¤
m` ,oiC ziaA lMd iElzC xnFl dvFx¤©§¨©Ÿ§¥¦¦
Fpi` e`l m`e xAErn dpXd oixArn§©§¦©¨¨§¨§¦©¥
'd icrFn' aizM oM mB o`ke ,xAErn§¨§¨©¥§¦£¥
,'mz` E`xwY xW` Wcw i`xwn¦§¨¥Ÿ¤£¤¦§§Ÿ¨

EdEWCw m`W ,oiC ziaA iElzC rnWn©§©§¨§¥¦¤¦¦§
:WCEwn Fpi` e`l m`e WCEwnd dxez §¨§¦©¥§¨

(d)ñcr mFId zNgzaC ,xnFl dvFx¤©§¦§¦©©©
riBIWkE ,xzFiA mFId xi`n zFrW WW¥¨¥¦©§¥§¤©¦©
lM xi`n Fpi` dlrnlE zFrW WXn¦¥¨§©§¨¥¥¦¨
Kli`e WXn oM m`e ,dNgYaM KM̈§©§¦¨§¦¥¦¥§¥¨

`EdW dliNd axwIWkE ,'axr' `xwp¦§¨¤¤§¤¦§©©©§¨¤
`vnp ,WOn axr Edf xzFiA lit`n©£¦§¥¤¤¤©¨¦§¨
`xwp dliNd cr Kli`e zFrW WXn¦¥¨§¥¨©©©§¨¦§¨

:'miAxrd oiA' lMdòi`w `l 'gqt'C ©Ÿ¥¨©§©¦§¤©Ÿ¨¥
:'ek zaxwd` `N` aFh mFI`e dxez ©¤¨©©§¨©

(g)ômW `Ed 'draW' iM ,dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦¦§¨¥



ני xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iriax meil inei xeriy
"ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", לׁשֹון ּכל וכן ּבלע"ז, ְְְְֵֵֶַַַָשטיינ"א

"ׁשלׁשת" Ú·„‰."חמׁשת", ˙Î‡ÏÓ∑אפּלּו ְֲֵֶֶֹ¿∆∆¬…»ֲִ
חסרֹון  ׁשּיׁש ,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכֹות

הבנּתי  ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיס
יהא  מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקּתני: ּכהנים', ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמ'ּתֹורת

עבֹודה  ּבמלאכת .וכּו'öאסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäå©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«

i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ ראׁשֹונה היתה ∑ÓÚ¯.לּקציר ÷ׁשּתהא ּכ האיפה, ּכמֹוøעׂשירית יח)ׁשמּה, טז :(שמות ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵָָָָָָ
בעמר" ."וּימּדּו ֶַָָֹֹ

(àé)éðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMä©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא ּומביא,(מנחות מֹולי - ּתנּופה: ּכל ¿≈ƒְִִֵָָ
ּומֹוריד  רעֹות,ùמעלה רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ; ֲֲִִִֵֶַַָֹ

לעצר  – ּומֹוריד רעים úמעלה ∑ÌÎˆ¯Ï.טללים ְֲֲִִִֶַַָָֹƒ¿…¿∆
לכם  לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ÁnÓ¯˙.אם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«

˙aM‰∑(סו ּפסח,(שם ׁשל הראׁשֹון יֹוםֿטֹוב מּמחרת ««»ֳִִֶֶַַָָ
א  ּבראׁשית ׁשאם ׁשּבת אֹומר אּתה àּתה אי ,á יֹודע ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

.איזהּו ֵֶ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ לעמר ּבא âחֹובה .הּוא «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬
ççéð çéø ýåýéì:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

minkg izty

xng ilrA mdW draW uEAwl x`YŸ©§¦¦§¨¤¥©£¥Ÿ¤
,minnFC F` mignv F` miIg ilrA F`©£¥©¦§¨¦§¦
draXd lr dxFn 'zraW' la £̀¨¦§©¤©©¦§¨
dxEaBd FnM ,xngd on mihWtEOd©§¨¦¦©Ÿ¤§©§¨
`l ,xngdn mihWtEn mdW dnkgde§©¨§¨¤¥§¨¦¥©Ÿ¤Ÿ
lr dxFn `EdW mkgde xFABd FnM§©¦§¤¨¨¤¤©
dOn eixg` WxtnE ,xngd mr xEAgd©¦¦©Ÿ¤§¨¥©£¨¦©
`A zWxtA oiIre ,minIn ,uEATd `Ed©¦¦¨¦§©¥§¨¨©Ÿ

(m"`x):öxYEn crFOd lFgaC ,uxznE §¥§¨¥¦§©¥¨
Fnvr aFh mFiaC rnWn ,cEa`d xaC̈¨¨¨©§©¦§©§

:xEq` ca`d xaC ENit`h dxez £¦¨¨¨¨¥¨
(i)÷l`xUil zEWx `di `NW ,xnFlM§©¤Ÿ§¥§§¦§¨¥

xnFrd xFvwIW cr mdizFcU xFvwl¦§§¥¤©¤¦§¨¤
WxtYW `le .mixvwPd lkl dNigY§¦¨§¨©¦§¨¦§Ÿ¤§¨¥
`weC xnFlM 'mkxivw ziW`x'¥¦§¦§¤§©©§¨

xnFrd EaixwY dcVd xivw ziW`xn¥¥¦§¦©¨¤©§¦¨¤
:rvn` F` dcVd xivw sFQn `l la £̀¨Ÿ¦§¦©¨¤¤§©

øDkFzA dlikOd dCOd mW ,xnFlM§©¥©¦¨©§¦¨§¨
:'xnr' iExw dti`d zixiUr`i dxez £¦¦¨¥¨¨Ÿ¤

(`i)ùi"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
dlrn lr oM mB xn`p `Ed dtEpzC¦§¨¤¡©©¥©©£¤
deW dxifB opitliC xnFl Wie ,cixFnE¦§¥©§¨§¦©§¥¨¨¨
dEvY zWxtA aizkC ,'spEd' 'spEd'©©¦§¦§¨¨©§©¤
KilFn mzde ,'mxEd xW`e spEd xW`'£¤©©£¤¨§¨¨¦
Epiid 'spEd'C ,cixFnE dlrn `ianE¥¦©£¤¦§©©§
dtpd oFWl `EdC ,`ianE KilFn¦¥¦§§£¨¨
miaEaGd gixadl iEUrW oixcEqA§¨¦¤¨§©§¦©©§¦
'mxEd'e ,FzF` mi`ianE mikilFOW¤¦¦§¦¦§¨
oFWl 'mxEd'C ,cixFnE dlrn Epiid©§©£¤¦§¨§
dY` Kixv DiAbY m`e ,dnxd£¨¨§¦©§¦©¨¦©¨

:oM o`M s` ,FcixFdlú,xnFl dvFx §¦©¨¥¤©
:dllwl `le dkxal lHd didIWàlM ¤¦§¤©©¦§¨¨§Ÿ¦§¨¨¨

mW lr 'ziW`xA zAW' `xwp zAW©¨¦§¨©©§¥¦©¥
dUrnA `Ed KExA WFcTd FA zaXW¤¨©©¨¨§©£¥

:ziW`xaádi`xd z`GW iR lr s`e §¥¦§©©¦¤Ÿ¨§¨¨
zFi`x mW `iade `xnBA `kixR `id¦§¦¨©§¨¨§¥¦¨§¨
Ff di`x `iad mFwn lMn ,zFxg £̀¥¦¨¨¥¦§¨¨
miwFcv ixacl daEWY `idW mEXn¦¤¦§¨§¦§¥§¦
di`x `iad ikd mEXn ,oiqFziiaE©§¦¦¨¦¥¦§¨¨

:Ffai dxez

(ai)âqgpR zWxtA `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¨¨©¦§¨
,WxiRW FnM oitqEOd zFpAxw dpn̈¨¨§§©¨¦§¤¥¥
,uxznE .df UaM oM mB dpn `l dOle§¨¨Ÿ¨¨©¥¤¤¤§¨¥
daFg `N` ,oitqEnl `A `l df UakC§¤¤¤Ÿ¨§¨¦¤¨¨

:`A xnrlbi dxez ¨Ÿ¤¨



`xenנב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B˙ÁÓe∑ מנחתã נסכיו.ÌÈ¯NÚ ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט אףֿעלּֿפי (מנחות ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒִַַ

ּכפּולים  נסכיו אין ּכפּולה, .ׁשּמנחתֹו ְְְְִִֵֶָָָָ

(ãé)íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ

ñ :íëéúáLî ìëa íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי קמח ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַָ

גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.ּבּתּנּור  ׁשּקֹורין קליֹות ÏÎa.הן ַַ¿«¿∆ְִֵֶָ¿…
ÌÎÈ˙·LÓ∑(לו יׁש(קידושין יׂשראל: חכמי ּבֹו נחלקּו …¿…≈∆ְְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשה'חדׁש' מּכאן ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלמדּו
ה'חדׁש' על נצטּוּו ׁשּלא ללּמד, אּלא ּבא לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומרים:

וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר .אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ ׁשאםֿלאּֿכן מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתמימֹות  .אינן ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - onqp mye .270 cenr ,` jxk zegiyÎihewl oiieri)

dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע . . לכם (כג,ּוספרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽ
טו)

ּכי  מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהּנאמר
להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי

ּבׁשלחן־ערּו נפסק ולהלכה תפט)ולסּפר. סימן (אורח־חיים ְְְְְְֲִִַַָָָָֹֻ
ּברכה. ּבלא ְְְִָָֹֹלסּפר

האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת זֹו(ראה ּדׁשיטה , ְְֲֲִִִַָָָ
לא  ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹסבירא־לּה

הּמנין". הפסיד אחד יֹום ְְִִִֶַָָָָמנה
אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָא
אם  ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהיא
הּספירה  ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא אחת, מצוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיא

ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָֹלסּפר,
הּימים?! ּכל ּבסֹוף הּברכה לתּקן לחכמים היה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָזה

מצוה  הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָועל
חּסר  ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבפני־עצמּה,

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ּבאמצע, אחד ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹום
מּׁשּום  הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאּלא,

ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּבפעל ּדהנ הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ּבּיֹום יּוכל ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
ׁשּקדם  הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיֹום,
ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ׁשלא הּוא, לזה והּטעם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּה.
ספירת  ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ(לדגמא)

ודו"ק. ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז אינֹו ְִִִֵֵֵַַה'ּׁשני'

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 265 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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את־עמר  הביאכם מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ְְֲֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּֽוספרּתם
ּתהיינה: ּתמימת ׁשּבתֹות ׁשבע טו)הּתנּופה .(כג, ְְְִִֶֶַַַָָָֹֽֽ
ּבּגמרא איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, ּכי (מנחות ְְֳִִִַַַַַָָָָָ

וחכמי  ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָָָהּביּתּוסים
הּכּונה  ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם להתוּכח הצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻיׂשראל

הּפסח. ְֳִֶַַַָלמּמחרת

מקֹום  הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָואינֹו
ּפנים  לׁשני מּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה ּכתבה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹלטעּות,

הּפסח"!? "מּמחרת –ֳִֶַַַָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹענינּה
מּלׁשֹון  "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותן לזּככן ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָהּמּדֹות,

Ô¯kיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו  ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»
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מּדה  אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת וכ ּבהירּות. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָסּפירּות,
ׁשאֹומרים  ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאחר
ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה "יתּקן הּברכה ׁשאחר הּתפּלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻּבנּסח
ּובסטרא־אחרא  ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻוהּנה,
לרדת  ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּולהפכּה

הרע. על אפילּו ּולהׁשּפיע ְְְֲִִַַַַַָָלמּטה
הּדרּגה  היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוזֹוהי

ּבבחינה  עדין היא א הּׁשבּוע, ימי ּבׁשבעת ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנעלית
ּדרּגה ׁש על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ּומגּבל. מדּוד זמן ל ְְְֳִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

האלקי  האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה ְְֱֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנעלית
ּומקֹום. זמן העֹולם, מּגדרי ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

את  לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזהּו
יׁש ּולזּככן, ּו'לספרן' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשבעת
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגה הּׁשּבת", ּב"מּמחרת ְְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהכרח

ã ycew zegiyn zecewp ã

לכם" הּבהמית,"ּוספרּתם הּנפׁש ּברּור ׁשל העבֹודה זֹו - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה"ּלכם". ֶֶַַָָהארת

הּׁשּבת" למעלה "מּמחרת מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבחינה זֹו - ְְְְְְֳִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּובלׁשֹון העֹולם. ּבריאת ׁשל ההיקף' ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ'ׁשבעת

ההׁשּתלׁשלּות". מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַָ"למעלה

הּׁשּבת" מּמחרת לכם את "ּוספרּתם לברר הּכֹוח - ְְְֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּמּוׁשחתֹות הּמידֹות ּביֹותר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשפל
הׁשּתלׁשלּות". מּסדר "למעלה ּביֹותר, מהּגבֹוּה ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבא
למּטה־מּטה  יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה־ּגבֹוּה ּכל ה ּמּדה: היא ּכן ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי

ֵיֹותר.

(æè)íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשבּועתא äּכתרּגּומֹו: ««»«¿ƒƒְְְֲַָ
e¯tÒz.ׁשביעתא  ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ ְִֵָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿
עד  יֹום ולא ותׁשעה ארּבעים והן ÌÈMÓÁ.ּבכלל, ְְְְְְִִִֵַַָָָֹ¬ƒƒ

'‰Ï ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ∑ החמּׁשים åּבּיֹום ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ֲִִַַ
עד  ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, זהּו אני: ואֹומר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָּתקריבּוה,

חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת ְֲֳִִִִִֶַַַַָָמּמחרת
הּוא  מסרס ּומקרא L„Á‰.ּתסּפרּו; ‰ÁÓ∑ היא ְְְְִִָָֹƒ¿»¬»»ִ

ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
הּמנחֹות, ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרי

ּבאה  הּׂשעֹורים æׁשהיא .מן ְִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 428 cenr ,bl jxk 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

dWcg dcFar zNgY ± miXngd xrW©©©£¦¦§¦©£¨£¨¨

יֹום חמּׁשים טז)ּתסּפרּו (כג, ְְֲִִִ
הּידּועה הּקּוׁשיא מנחות אֹודֹות כתבו, דבור־המתחיל תוספות (עיין ְְַַָָ

ב) הּספירה סה, ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָמּדּוע
ּבּספרים  מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים רק היא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹּבפעל

ג) לה, שיר־השירים ד. י, במדבר ארּבעים (לקוטי־תורה אׁשר ,ְֲִֶַָ
ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ּכנגד הם הּנסּפרים הּימים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָותׁשעה
את  מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
ּבאפן  מּלמעלה, מקּבל הּוא הּׁשערים, מ"ט ּבהּׂשגת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעבֹודתֹו
ׁשאין  חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

עצמֹו. ּבכחֹות להּׂשיגֹו ְְְִִַַָֹנּתן
" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין ּתסּפרּוא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

את  מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָחמּׁשים

הּדרגֹות. ְֲִִַָחמּׁשים
החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָויׁש

יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר דברים)הּמּובא (פרשת ְֲֵֵֶַַַַָָֹ
חֹוזר  הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: הּבעל־ׁשם־טֹוב ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָּבׁשם
אין  עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומתחיל

סֹוף".
ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי
הּוא  הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָוקּבל
הּנּו"ן  ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים "נ' להתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָצרי
החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּבל

"ּתסּפרּו". – האדם עבֹודת ּבכלל נחׁשב ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָוׁשּפיר

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»
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(æé)eàéáz íëéúáLBnî|éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה ÌÁÏ.ולא ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆

‰Ùez∑ּגבּה לׁשם הּמּורם ּתרּומה היא çלחם וזֹו , ¿»ְְְִֵֶֶַַָָָֹ
למעלה  האמּורה החדׁשה ראׁשֹונה ∑ÌÈ¯eka.הּמנחה ְְְֲֲִַַַָָָָָָƒƒִָ

מן  הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, ְְְְְִִַַַַָָָָָלכל
הּלחם èהּׂשעֹורים  לׁשּתי  קדם החדׁש מן ּתּקרב  לא ,. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(çé)íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ
äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ חֹובה הּלחם, .לּלחם éּבגלל ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָ
Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑ ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְִִִַָָ

נסכים ּבפרׁשת ּבהמה ּבכל טו)המפרׁשים :(במדבר ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ועּׂשרֹון  לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"ׁשלׁשה
לּפר, ההין חצי והּנסכים: הּמנחה; היא זֹו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָלּכבׂש",

ה  ּורביעית לאיל ההין לּכבׂשּוׁשליׁשית .הין ְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

(èé)íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²
:íéîìL çáæì äðL éða§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות ׁשבעת (ת"כ. יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְִַָ
הּכבׂשים  ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּכבׂשים
מּגיע  ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש האמּורים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהּׂשעיר

הם  אינן ואילים, ּפרים אּלּוëאצל מעּתה: אמר . ְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו אּלּו לעצמן; ואּלּו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעצמן

.לּמּוספין  ִַָ

(ë)éðäåïäkä ó|äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב מחּיים (מנחות ּתנּופה ׁשּטעּונין ּתלמּודֿלֹומר:ìמלּמד ּכּלם? יכֹול . ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

minkg izty

(fi)çz`Gd dtEpYd oi` ,WExiR¥¥©§¨©Ÿ
`ianE KilFn Exn`W dtEpYd DzF`n¥¨©§¨¤¨§¦¥¦
xg` `id dtEpY DzF` iM ,'eke¦¨§¨¦©©
mcFw `id dtEpYd z`fe ,d`add©£¨¨§Ÿ©§¨¦¤
xnFl Kixv KgxM lr KMld ,d`add©£¨¨¦§¨©¨§¨¨¦©
,dWxtde dnxd oFWNn `kdC 'dtEpY'§¨§¨¨¦§£¨¨§©§¨¨

:DFaB mWl znxEOdèdpFW`x `l ©¤¤§¥¨©Ÿ¦¨
`id Dnvr `id `N` ,mixvwPl©¦§¨¦¤¨¦©§¨¦
,zFgpOd lkl dpFW`x zFidl mixEMA¦¦¦§¦¨§¨©§¨
`dC ,il dOl 'mixEMA' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¦¨¨¦§¨
dWcg dgpn mYaxwde' aizM lirl§¥§¦§¦§©§¤¦§¨£¨¨
`N` ,Wcgd on dgpn `iaOW ''dl©¤¥¦¦§¨¦¤¨¨¤¨
icM ,xFkA oFWl 'mixEMA' aizM ikdl§¨¦§¦¦¦§§§¥
zFgpOd lkl dpFW`x `id `dYW¤§¥¦¦¨§¨©§¨
`idW zF`pw zgpn s`W xnFlM ,'eke§©¤©¦§©§¨¤¦
xg` `N` d`A Dpi` mixFrVd on¦©§¦¥¨¨¨¤¨©©

zgpOW iR lr s`e ,z`Gd dgpOd©¦§¨©Ÿ§©©¦¤¦§©
:miHgd on d`A Dpi` zF`pTdgi dxez ©§¨¥¨¨¨¦©¦¦

(gi)é`iad `l m`W ,mFId zaFg `le§Ÿ©©¤¦Ÿ¥¦
llbA' xn`e .miUaM `ian Fpi` mgNd©¤¤¥¥¦§¨¦§¨©¦§©
FrnWnM zFidl okYi `l iM ,'mgNd©¤¤¦Ÿ¦¨¥¦§§©§¨
,llbA WExiR 'lr' `N` ,WOn eilr̈¨©¨¤¨©¥¦§©
c"nl mFwnA WOWn 'lr'W EpivOW¤¨¦¤©§©¥¦§¨¤

.llbA mFwnA zWOWndzlgp) ©§©¤¤¦§¦§©©£©

(awri,axd zpEM x`al Kix`d m"`xd ©£Ÿ¨§¥¤¡¦§¨¥©¨©¨©
`ian Fpi` mgl `iad `l m`W azke§¨©¤¦Ÿ¥¦¤¤¥¥¦
zxFYd ixaC di`xl `iade ,miUaM§¨¦§¥¦¦§¨¨¦§¥©©
opixn`C `d DiYhiOYW`e .mipdMŸ£¦§¦§©¦§¥¨§¨§¦©
x`Fan xzFie ,dpWOA d"n sC zFgpnA¦§¨©©¦§¨§¥§¨
iAx ixacA mzd opixn` ikde ,`ibEQA©§¨§¨¦¨§¦©¨¨§¦§¥©¦

:`aiwrhi dxez £¦¨
(hi)ëxRqOW iR lr s` ,WExiR¥©©¦¤¦§©

md dWxRd z`fAW xirVde miUaMd©§¨¦§©¨¦¤§Ÿ©¨¨¨¥
lMn ,qgpR zWxtAW ozF` xRqnM§¦§©¨¤§¨¨©¦§¨¦¨
z`fAW mili`e mixR xRqn mFwn̈¦§©¨¦§¥¦¤§Ÿ
mili`e mixR mr mipEEkn opi` dWxRd©¨¨¨¥¨§¨¦¦¨¦§¥¦
oA xR' aizM o`kC ,qgpR zWxtAW¤§¨¨©¦§¨§¨§¦©¤
zWxtaE ,'mipW mili`e cg` xwÄ¨¤¨§¥¦§©¦§¨¨©
li`e mipW xwa ipA mixR' aizM qgpR¦§¨§¦¨¦§¥¨¨§©¦§©¦

:'cg`k dxez ¤¨
(k)ì'mz`'C deW dxifB opitliC§¨§¦©§¥¨¨¨§Ÿ¨

,'mz` odMd sipde' `kd aizM ,'mz`'Ÿ¨§¦¨¨§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨
sipde' aizM rxFvn zWxtA oNdlE§©¨§¨¨©§¨§¦§¥¦
ixdW ,miIgn oNdN dn ,'dtEpY mzŸ̀¨§¨©§©¨¥©¦¤£¥
.miIgn o`M s` ,'hgWe' eixg` aizM§¦©£¨§¨©©¨¥©¦
cigi inlWA aizkCn ,WxiR m"`xde§¨§¥¥¥¦¦§¦§©§¥¨¦
dnExYd wFW z`e dtEpYd dfg z`'¤£¥©§¨§¥©§¨
igaGn l`xUi ipA z`n iYgwl̈©§¦¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥



נה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iying meil inei xeriy
ּכבׂשים  eÈ‰È.עלֿׁשני L„˜∑ ּבׁשלמיֿצּבּור לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד קדׁשי îלפי ׁשהן , ְְִֵַָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

.קדׁשים  ִָָ

(àë)úàø÷eíöòa í|äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ô :íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹ

הּכתּוב  ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר ְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָלאוין.
וראׁשֿ מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ּבאמצע ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתנם
הּנֹותן  ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשנה

ּבנה  ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני ּופאה ׁשכחה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָלקט
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ∑ÊÚz·.ּביתֿהּמקּדׁש ְְְְְְִִִֵַָָָָָ«¬…

פ"ד) לאחד (פאה לסּיע ל ואין ילקטּו, והם לפניהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּנח
‡ÌÎÈ‰Ï.מהם  '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֵֶ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi jxk zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנֹותן
כב) כג, אּלּו(רש"י ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

לקט  ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ּבמצות ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדוקא,
הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשכחה

מאמץ  ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן מּכסף להיֹות יכֹולה צדקה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואּלּו
הענּיים  לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת  ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול.
יכֹול  ּבצדקה ואּלּו הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשוה,

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר ְְְִִֵֶָָָָָֹאדם

ß xii` b"i iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹
äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì ãçàa§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈

:Lã÷-àø÷î¦§¨«Ÿ¤
i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי איל ðׁשֹופרֹות זכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר ,. ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, אף (רש"י ְְְְִִֵֵַָ
יֹותר  ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאמירת

מעלת מּצד - וזאת עצמּה, ּתֹורהמהּתקיעה קּיּום ּדברי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
לעתיד  ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצוה.

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

minkg izty

dide ,miAx oFWl rnWnC ,'mdinlW©§¥¤§©§©§©¦§¨¨
inlWaC oeiM cigi oFWlA aYknl Fl§¦§©¦§¨¦¥¨¦§©§¥
xEAv inlW lr cOil ,ixiin cigï¦©§¥¦¥©©§¥¦
mzF` sipde' oM m` ,dtEpY mipErHW¤§¦§¨¦¥§¥¦¨
,il dOl `kd aizkC ''d iptl dtEpY§¨¦§¥¦§¦¨¨¨¨¦
xEAv inlW ztEpYW cOll `N ¤̀¨§©¥¤§©©§¥¦
lM wxtA `Ede ,miIgn DztEpY§¨¨¥©¦§§¤¤¨

:zFgpOdî'Eidi Wcw' ,ok `l m`C ©§¨§¦Ÿ¥Ÿ¤¦§
xEAv inlW irixB `lC ,il dOl̈¨¦§¨§¦¦©§¥¦
xnFl `N` ,Wcw mdW cigi inlXn¦©§¥¨¦¤¥Ÿ¤¤¨©

:miWcw Wcw mdW`k dxez ¤¥Ÿ¤¨¨¦
(ck)ð`l dOl ,i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦¨¨Ÿ

,qgpR zWxtA FnM 'drExY mFi' xn`p¤¡©§¨§§¨¨©¦§¨
Eze .'eke 'iwEqR oFxkf' WxiR df lre§©¤¥¥¦§§¥§

,zFxtFW iwEqR xiMfn dOl ,Dil dWẅ¤¥¨¨©§¦§¥¨
mixnF`W zFIkln iwEqR `nlWA¦§¨¨§¥©§ª¤§¦
oC `Ed KExA WFcTdC mEXn ,ozF`¨¦§©¨¨¨
`N` ,KlnM mlFrd lM dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¨¨¨§¤¤¤¨
,ozF` mixnF` dOl zFxtFW iwEqR§¥¨¨¨§¦¨

:'ek 'mkl xFMfl' uxznEdk dxez §¨¥¦§¨¤



`xenנו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iying meil inei xeriy
ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ּבאמירת הּׁשנה ּבראׁש עּתה נמׁש . .ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון מהּׁשקלא־וטריא להעיר הּקּב"ה ויׁש אמר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
אסמכּתא  זה "ּכל ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֻאמרּו

רׁש"י. מפרׁשי ּוראה ְְְְִִִֵֵֵֶַָמּדבריהם".

(äë)äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים, הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו"רּק"ין  "אכ"ין .ּכל «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא לּמד לפי "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו הּכרת, .על ְֵֵֶֶַַָָָָ

(àì)íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו יֹום ñלעבר .ּכמלאכת »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

minkg izty

(`l)ñKixhv` dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§§¦
Wie .dlil hrnl iziY `kidn ,ikdl§¨¦¥¥¨¥¥§©¥©§¨§¥
aizkE li`Fd `pin` ded ,xnFl©£¨¨¦¨¦§¦
mFi lW FnESrA rnWnC ,'mFId mvrA'§¤¤©§©§©§¦¤

,'gp `A dGd mFId mvrA' FnM ,`weC©§¨§§¤¤©©¤¨Ÿ©
dedC ,'mdxa` lFOp dGd mFId mvrA'§¤¤©©¤¦©§¨¨§¨¥
xW`' s` ,mFi lW FnESrA `weC©§¨§¦¤©£¤
'dGd mFId mvrA dk`ln lM dUrY©£¤¨§¨¨§¤¤©©¤

Kkl ,mFi lW FnESrA `weC `Ed©§¨§¦¤§¨
,iOp i` .m"`x .dk`ln lM Kixhv ¦̀§§¦¨§¨¨§¥¦©¦
mFi ztqFY hrnn 'mFId mvra'E li`Fd¦§¤¤©§©¥¤¤
WcTd lr lFgn siqFOX dn mixERM¦¦©¤¦¥©©Ÿ¤



נז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iyiy meil inei xeriy

ß xii` c"i iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéì©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a jxk zegiy ihewl)

ימים ׁשבעת הּסּכֹות לד)חג (כג, ְִִַַַָֻ
מצות  ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם
מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל ְְִֶֶֶַָֻהּמיחדת

החג.א. מּׁשּקּדׁש מּיד חלה ּכל ב.היא ּבמׁש חלה היא ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּמינים  ארּבעת נטילת מצות (מה־ּׁשאין־ּכן החג ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשבעת

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן ּכל ג.חלה לקּימּה נּתן ְְִִִַַַַָָָָָָָ
והּלילה. הּיֹום ְְְַַַָׁשעֹות

(äì)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובתפּלה נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] ּובמׁשּתה ò[ּביֹום ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר , ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑ ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

זמּנן  ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻאת
עֹוד  עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, אמר: ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהּפטר,

ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, Ú·„‰.יֹום ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ְְֵֶֶַַָָָָ»¿∆∆¬…»

ׁש לכם, עבֹודה ׁשהיא מלאכה ּתעׂשּוה,אפּלּו לא אם ְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּדבר  ּכיס חסרֹון ˙eNÚ.יׁש ‡Ï∑חּלֹו אף יכֹול ְִֵֶַָָ…«¬ַָֻ

ּתלמּודֿלֹומר: עבֹודה? ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
."הוא" ִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a jxk zegiyÎihewl)

היא עצרת . . הּׁשמיני לו)ּבּיֹום (כג, ְֲִִִֶֶַַ
אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו ּבני, . . אצלי אתכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָעצרּתי

ּפרידתכם עלי (רש"י)קׁשה ְְִֶַַָָָ
ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה
נמצא  ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלֹומר,
מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ּו"ּפרידתכם" ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעּמם.

אֹומר  והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻלאחר
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ּבגלל עלי" ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"קׁשה
עֹוד  עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָחלֹות
חג  סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ּבני עכׁשו עד אחד", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹום
ׁשּום  ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֻהּסּכֹות

ּבאחדּות. יחד הּׁשהּיה עצם מּלבד ְְְְִִִֶֶַַַַַָָסיּבה,

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

minkg izty

m` zxkA Fpi`W Fz`iviaE FzqipkA¦§¦¨¦¦¨¤¥§¨¥¦
`pin` ded ,dk`ln mdA dUFr¤¨¤§¨¨£¨¨¦¨
Kkl ,dk`lOn iOp dlil hrnnC¦§©¥©§¨©¦¦§¨¨§¨

:iEAx Kixhv`al dxez ¦§§¦¦
(dl)ò`xTd i"Wx KRdnC `de§¨¦§©¥©¦©§¨

lirl Wxtl Fl didC ,'Wcw `xwn'C§¦§¨Ÿ¤§¨¨§¨¥§¥

lM' mcFwe 'iYca`de' WExiR mcFw¤¥§©£©§¦§¤¨
lirlC xnFl Wie ,'EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£§¥©¦§¥
'dIwp zEqkA EdWCw' Wxtl lFki `lŸ¨§¨¥©§¥¦§§¦¨
'Wcw `xwn' aizkC `d `nlC ,'ek¦§¨¨¦§¦¦§¨Ÿ¤
ziIUr oiprl mFIM dliNd xFq`l¤¡©©§¨©§¦§©£¦©

lM' aizkC eiWkr la` ,zxke dk`ln§¨¨§¨¥£¨©§¨¦§¦¨
`aE ,xYEin `EdW ,'EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£¤§¨¨
,mFIM dlil zk`ln lr xidfdlE cOll§©¥§©§¦©§¤¤©§¨©
cOll `A 'Wcw `xwn' i`d KgxM lr©¨§¨©¦§¨Ÿ¤¨§©¥

:'ek 'dIwp zEqkA EdWCw'el dxez ©§¥¦§§¦¨



`xenנח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iyiy meil inei xeriy

(æì)éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´
íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−

:BîBéa íBé-øác§©¬§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד הּקרבה (מנחות נסכים ôמנחת …»ƒ¿»ְְְִִֵַַָָ

העֹולה  BÓBÈa.עם ÌBÈ ¯·c∑ּב'חּמׁש הּקצּוב öחק ִָָ¿«¿ְַַָֹֻ
BÓBÈaŒÌBÈ.הּפקּודים' ¯·c∑,יֹומֹו עבר אם הא ְִַ¿«¿ִַָָ

קרּבנֹו .ּבטל ְֵָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia:ïBúaL éðéî ©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑ ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְִַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָלחגיגה.
ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ויׁש הֹואיל ,"א".ÌÎtÒ‡a ְְְִִִֵַַָָָ¿»¿¿∆

ı¯‡‰ ˙‡e·zŒ˙‡∑ ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ∆¿«»»∆ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
אין  ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר ׁשּנצטּוּו מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאסיפה.

החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים .העּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ebÁz∑ חגיגה ÌÈÓÈ.ׁשלמי ˙Ú·L∑(י לא (חגיגה אם »…ְֲִֵַָƒ¿«»ƒִֹ

ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהביא
ולא  ּבמׁשמע אחד יֹום אתֹו, וחּגתם ְְְְְֶֶַַַַָָֹֹֹּתלמּודֿלֹומר:

לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה .יֹותר. ְְְְֱִִֵֶַַָָָ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzéðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²

:íéîé úòáL íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ּופריֹו(סוכה עצֹו ׁשּטעם עץ ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶַַ

לׁשנה ∑‰„¯.ׁשוה  מּׁשנה ּבאילנֹו אתרֹוג ÷הּדר וזהּו ,. ֶָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ
ÌÈ¯Óz ˙tk∑ ו אּלא חסר ׁשאינּה לּמד .אחת ø"ו; «…¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ

˙·ÚŒıÚ ÛÚÂ∑,וכחבלים ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו «¬«≈»…ְְֲֲֲִִֶַַָָָ
קליעה  ּכמין העׂשּוי הדס .וזהּו ְְְֲִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r ` jxk f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם 'ראׁשֹון'(כג, ׁשלׁשה ּבׂשכר ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
'ראׁשֹון  ּדכתיב מׁשיח, ׁשל ולׁשמֹו . . רא ׁשֹון לׁשלׁשה ְְְְִִִִִִִֶַָָָֹזכּו

הּנם' הּנה א)לצּיֹון ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ׂשנאת ידּוע, היא לּות ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻחּנם,

אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין חז"ל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכמאמר
לאחדּות  ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָונמצא,
- אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, הּסּוגים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻארּבעת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהיא

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

minkg izty

(fl)ôzFgpn dAxdC ,Dil dWwC§¨¤¥§©§¥§¨
`l dOle ,`xwIe zWxtA miaEzM§¦§¨¨©©¦§¨§¨¨Ÿ
i` ,WxiR m"`xde .odn dfi` Wxtn§¨¥¥¤¥¤§¨§¥¥¥¦
gafe dlFr' ,`id Fnvr iptA dgpn¦§¨¦§¥©§¦¨¨¤©

:Dil irAin 'dgpnE mikqpEözWxtA §¨¦¦§¨¦¨¥¥§¨¨©
WIW ,mitqEOd lM WxFtn mWe ,qgpR¦§¨§¨§¨¨©¨¦¤¥
mFi Wie ,dAxd mitqEn FA WIW mFi¤¥¨¦©§¥§¥

:mihrEn mitqEn FA WIWgl dxez ¤¥¨¦¨¦
(n)÷`Ed KFx` lRlR ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¥¨

mBW ,dpWl dpXn Fpli`A oM mB xCW¤¨©¥§¦¨¦¨¨§¨¨¤©
,xnFl Wie .iOp deW FixtE Fvr mrh oM¥©©¥¦§¨¤©¦§¥©
YlwW i`C ,FA oi`vFi oi` mFwn lMnC§¦¨¨¥§¦§¦¨§©§
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:mipW `leødid oM m` ,xn`Y m`e §Ÿ§©¦§¦Ÿ©¦¥¨¨
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נט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi jxk zegiy ihewl)

הראׁשֹון ּבּיֹום לכם מ)ּולקחּתם "לכם",(כג, נאמר ּכאן ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות הּדבר לואּלּו ּבטעם ." ְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַָָֻֻ

סּוגים  ארּבעה מסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָיׁש
נׁשארים  הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּבבני

הֹופכת  ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמינים
יׂשראל  ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאֹותם
יׂשראל  ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבאחדּות

אחת". ּבסּכה ְֵֵַַָֻליׁשב

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

ּתמרים  ּכּפת הדר עץ ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום לכם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּֽולקחּתם
וערבי־נחל עץ־עבת מ)וענף .(כג, ְְֲֵֵַַַַָָֹֽ

הּגמרא לד)הּנה, – לא הּפסּוק,(סוכה, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
צריכים  היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָודֹורׁשת
– הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי – האתרֹוג ְְְְְִִֵֶַַָָָָָלהיֹות;

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" ְְְְַָָָָ"הראּוי
להיֹות  ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמנם
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּדוקא

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה הּמינים (ויקרא ׁשּבד' ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לבעלי־ּתֹורה  הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻרמּוזים
לא  ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה מעׂשים־טֹובים. ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּובעלי

טֹובים. מעׂשים ולא ְֲִִַָֹּתֹורה

הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהּנה,
המׁשּיכֹות  הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָהרי
הּנה  לערבה ׁשּנמׁשל זה מה־ּׁשאין־ּכן ּביניהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומקּׁשרֹות

ע  מעם הּקׁשר היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ּוגלּויה. מגּדרת מעלה ּכל ללא ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻיׂשראל,

הּנה  הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומּזה
אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסימני
אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים אֹותם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻהעֹוׂשים
עצם  הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתרֹוג
היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי הּכׁשר מּמין ׁשהיא ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
נחל  אצל ּגדלה לא ּוּבפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעל
ּוראּויה  ּכׁשרה היא הרי – העּכּו"ם" לבין ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּמינים". ל"ארּבעת ְְְְִִִֵַַַַָלהצטרף

(àî)äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½
:úkqa eáLé¥«§−©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ זהù אזרח.Ï‡¯NÈa∑(ת"כ) הּגרים את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא ּכבֹוד (סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(an)ùil dOl oM m`e ,l`xUi EpiidC ,migxf`AW oOEind xnFl ,dricid `"dA 'gxf`d' aizkCn ,l`xUi ,xnFl dvFx¤©¦§¨¥¦¦§¦¨¤§¨§¥©§¦¨©©§¨¤¨¤§¨¦§©§¦§¨¥§¦¥¨¨¦
:l`xUiM mixBd z` zFAxl `N` ,'l`xUiA'bn dxez §¦§¨¥¤¨§©¤©¥¦§¦§¨¥



`xenס zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi jxk zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר ּבסֹוף (כג, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבני  אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרׁשת
את  מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל
החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. מה־ּׁשאין־ּכן ּבּכתּוב; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחּדּוׁש

לאחר  קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף מאליו: ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמּובן
הּפרׁשה  הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻחנּכת
לפני  קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת א ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתלּויֹות

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻהּכניסה

ß xii` e"h ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL EC ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈
:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk̈¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑;הּנרֹות מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵַַַָָ
סדר  על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּופרׁשת
מׁשמע: וכן הּמנֹורה, צר לפרׁש הּמׁשּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכת

ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ÔÓL."ואּתה", ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ∆∆

CÊ ˙ÈÊ∑ הראׁשֹון הּזית: מן יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה «ƒ»ְְְִִִִִַַָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁשים והן ,"ז" כו)קרּוי ּוב'תֹורת (דף ְְְְִִֵַָָָָֹ

ּתמיד"∑ÈÓz„.ּכהנים' "עֹולת ּכמֹו ללילה, מּלילה ֲִֹ»ƒְְְְִִַַַָָָ
ליֹום  מּיֹום אּלא .ׁשאינּה ְִֵֶֶָָ

(â)Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸
íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑ קרּוי ׁשהּוא הארֹון ׁשּלפני ¿»…∆»≈Àְִֵֶֶָָָ

ת"כ)"עד ּות". כב. מערבי,(שבת נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְֲִֵֵֵַַַָָ
ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא

ּכ ׁשמן ּבּה מתחיל ׁשנֹותן היה ּומּמּנה חברֹותיה, מּדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מסּים úּובּה a˜¯.היה „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑ ְֵַָָָ«¬……«¬…≈∆∆«…∆
הּלילה,(ת"כ) ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹיער

אף  ּכדאי והן ונר, נר לכל לג חצי חכמים: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹוׁשערּו
להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת .ללילי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
.האפר  ֵֶָ

(ä)úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

minkg izty

ãë ÷øt(b)údNgYA ,xnFl dvFx ¤¤¤©©§¦¨
xp wilcd zFxPd z` wilcdWM axrÄ¤¤§¤¦§¦¤©¥¦§¦¥
z` aihdl `AWkE ,dNgYA iaxrOd©©£¨¦©§¦¨§¤¨§¥¦¤

oicre oNEM aihn did zixgWA zFxPd©¥§©£¦¨¨¥¦¨©£©¦
zFlizRd `ivFde ,wlFC iaxrn xp¥©£¨¦¥§¦©§¦
`l df xp la` ,aihnE uEgl zFwlFCd©§©¥¦£¨¥¤Ÿ

onW FA ozFpe ,axrd cr aihn did̈¨¥¦©¨¤¤§¥¤¤
wxtA i"Wx WxiR oM ,zFxp x`WA FnM§¦§¨¥¥¥¥©¦§¤¤

:oiwilcn dOAc dxez ©¤©§¦¦



סי xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ הּמערכה חּלֹות .האחת àׁשׁש ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ

¯‰h‰ ÔÁÏM‰∑טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל «À¿»«»…ֳֵֶַַָָָָָָ
ׁשלחן  הּלחם áׁשל את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

הּׁשלחןâמעל  ת"כ)ּגּבי צ"ו. .(מנחות ְֵֵַַַָֻ

(æ)íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàì§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ מּׁשּתי אחת ּכל על ¿»«»«««¬∆∆ְִֵַַַָ
מלא  לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו לכל ãהּמערכֹות קמץ ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

הּזאת ∑È‰Â˙‰.אחת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ַַ¿»¿»ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»
נקטרת  הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

לזּכרֹון  והיא וׁשּבת ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכׁשּמסּלקין
ׁשהּוא  ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּלחם,

לּמנחה  .אזּכרה ְְִַַָָָ

(ç)ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz̈¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה, מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, הּלחם,∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶַַָ
זכר  לׁשֹון .ׁשהּוא ְֶָָ

(é)éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½
úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½

:éìàøNiä Léàå§¦−©¦§§¥¦«
i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)?יצא מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒֵֵָָָ

מעֹולמֹו אֹומר: לוי אֹומר:äרּבי ּברכיה רּבי יצא, ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשּבת  "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמּפרׁשה

ׁשּמא åיערכּנּו" יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר , ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּומתניתא  ּבתמיהה. ימים? ּתׁשעה ׁשל צֹוננת ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּפת
לּטע  ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל מּביתּֿדינֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאמרה:
לכאן? ּטיב מה לֹו: אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו ְְְְֲֳִֵַַָָָָאהלֹו

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: ב)אמר "איׁש(במדבר : ְְֲִִִֵֶַָָָָ

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«
:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

minkg izty

(e)àsiqFdl Kixve ,xvw `xwn `Ede§¦§¨¨¨§¨¦§¦
EN` ricFdl ,'WW' zNn xg` 'zFNg'©©©¦©¥§¦©¥
,'zg`' zNn siqFde .od dn WW¥©¥§¦¦©©©
Eid od zFxg`d zFNg WXW ricFdl§¦©¤¥©¨£¥¥¨

:dIpXd dkxrOd lrá,'Fxdh' WExitE ©©©£¨¨©§¦¨¥¨¢
aBd oixFw l`rnWi oFWlaE .FAB©¦§¦§¨¥¦©©
mpFWlA `xwPd diEtx z"ihA 'xFdh'¨§¥§¨©¦§¨¦§¨

:m"`xd .h"CâEid oitipQd ,xnFlM ¤¨§¥§©©§¦¦¨
gPEn mipRd mgle ,oglXd lr dlrnl§©§¨©©ª§¨§¤¤©¨¦¨
FnM mgle mgl lM oiA Eide ,mdilr£¥¤§¨¥¨¤¤§¤¤§
`NW icM dnExY zWxtA WxFtOW¤§¨§¨¨©§¨§¥¤Ÿ
mipFYgYd lr mipFilrd `Vn cAki¦§©©¨¨¤§¦©©©§¦
,dpw did `l oglXd lr la` ,ExaXie§¦¨§£¨©©ª§¨Ÿ¨¨¨¤
lr akFW oFYgYd mgNdC§©¤¤©©§¥©

:oglXdf dxez ©ª§¨

(f)ã,deW dxifBn opitliC ,WExiR¥§¨§¦©¦§¥¨¨¨
mgl iAB aizkE ,'dkxrn' `kd aizM§¦¨¨©£¨¨§¦©¥¤¤
dxEn`d zkxrO dn ,'zkxrn' mipRd©¨¦©£¤¤©©£¤¤¨£¨
did o`M s` ,miYW mipRd mgl iAB©¥¤¤©¨¦§©¦©¨¨¨
lM lr xnFlM ,dpFal ikifA ipW ozFp¥§¥§¦¥§¨§©©¨
lr `le .dpFal ozFp did dkxrn©£¨¨¨¨¥§¨§Ÿ©
lv` `N` ,mikifAd Eid mgNd©¤¤¨©¨¦¦¤¨¥¤
ipRn mgNd Ervai `NW icM ,dkxrOd©©£¨¨§¥¤Ÿ¦§§©¤¤¦§¥
lr' WExitE ,oikifA lW ocaM̈§¨¤¨¦¦¥©
,Fl KEnqe dkxrOd lv` 'zkxrOd©©£¤¤¥¤©©£¨¨§¨
z` oFx`d lr zMqe' FnM§§©Ÿ¨©¨¨¤

:'zkxRdg dxez ©¨Ÿ¤
(i)älirlE ,zEkinq opiWxCW itl§¦¤¨§¦©§¦§¥

xnFlM ,'ebe '`vIe ,mlFr wg' aizM§¦¨¨©¥¥§©
:`vi FnlFrnå`kdn ,m"`xd azM ¥¨¨¨¨©¨§¥¥¨¨

dIpW dpWA lNwnd dUrnC rnWn©§©§©£¥©§©¥§¨¨§¦¨
`N` did `l mipRd mgl ixdW ,did̈¨¤£¥¤¤©¨¦Ÿ¨¨¤¨
dUrn oke ,oMWOd mwEdW xg`l§©©¤©©¦§¨§¥©£¥
dIpW dpW cr `N` did `l milbCd©§¨¦Ÿ¨¨¤¨©¨¨§¦¨

.xAcOA zWxtA aizkcM`dC ,dWwe §¦§¦§¨¨©©¦§¨§¨¤§¨
EgiPd `le 'xnWOA EdgiPIe' WxiR¥¥©©¦ª©¦§¨§Ÿ¦¦
dpWA WWFwnde ,'ek FOr WWFwnd©§¥¦§©§¥§¨¨
Wi` E`vnIe' WxitcM ,did dpFW`x¦¨¨¨¦§¥¥©¦§§¦
l`xUi lW ozEpbA ,'mivr WWFwn§¥¥¦¦§¨¤¦§¨¥
zAW `N` ExnW `NW ,xAcn aEzMd©¨§©¥¤Ÿ¨§¤¨©¨
m` ,'ek DlNge df `A dIpXaE dpFW`x¦¨©§¦¨¨¤§¦§¨¦
dpWA oM mB lNwnC dUrn oM¥©£¤¦§©¥©¥§¨¨
iR lr s` ,uxize .did dpFW`x¦¨¨¨§¥¥©©¦
`N` did `l mipRd mgl dUrOW¤©£¥¤¤©¨¦Ÿ¨¨¤¨
iEESW xWt` mFwn lMn ,dIpW dpWA§¨¨§¦¨¦¨¨¤§¨¤¦



`xenסב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ycew zayl inei xeriy
לבית  נכנס ּכתיב. אבתם" לבית באתת ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֹעלּֿדגלֹו

וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל LÈ‡ŒÔa.ּדינֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒ
È¯ˆÓ∑ הּמצרי מׁשה æהּוא Èa.ׁשהרג CB˙a ƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈

Ï‡¯NÈ∑ מלּמדç ׁשּנתּגּיר.‰Ána eˆpiÂ∑ עסקי על ƒ¿»≈ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְִֵַ
‰ÈÏ‡¯Ni.הּמחנה  LÈ‡Â∑ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, èזה ֲֶַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְִֶֶֶֶָ

אהלֹו .מּטע ֳִַָ

(àé)ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½
éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−

:ïã-ähîì§©¥¨«
i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: ׁשם (סנהדרין ׁשּנקב «ƒ…ְְֵֵֶַַָָ

מּסיני  ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, ÌLÂ.המיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ¿≈
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL Bn‡∑ ׁשל ׁשּפרסמּהׁשבחן יׂשראל ƒ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְִִִֵֶֶָָָ

זֹונה  היתה לבּדּה ׁשהיא לֹומר לזֹו, ∑ÈÓÏL˙.הּכתּוב ְְְִֶַַַָָָָָ¿…ƒ
'ׁשלם  ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּפטּפטה: ְְְְְֲֲֲַַָָָָָָָּדהות
הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת .עליכֹון'! ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

È¯·cŒ˙a∑לפיכ אדם, ּכל  עם מדּברת היתה, ּדּברנית «ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
לֹו,∑Ô„Œ‰hÓÏ.קלקלה  ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְִָ¿«≈»ְִֵֶַַָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא לׁשבטֹו. ּגנאי לאביו, לא)ּגנאי :(שמות ְְְְְִִֵַַַָ
ׁשבח  לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אהליאב

לׁשבטֹו ׁשבח .לאביו, ְְְִִֶַָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«

i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑,עּמֹו מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא לבּדֹו ««ƒÀְְְִִִֵַֹ
אחד; ּבפרק היּו עח)ׁשּׁשניהם היּו(סנהדרין éויֹודעים ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּנאמר ּבמיתה, לא)ׁשהמקֹוׁשׁש מֹות (שמות "מחּלליה : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

להם  ּפרׁש לא אבל נאמר ëיּומת", לכ מיתה, ּבאיזֹו ְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

לד) טו ּבמקּלל (במדבר אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא "ּכי :ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
חּיב  אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהּוא

לאו  אם .מיתה ִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד"), "ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּוון,

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

minkg izty

,dpFW`x dpWA did mipRd mgl¤¤©¨¦¨¨§¨¨¦¨
cIn rWx FzF` rnXWM iEESd zrWaE¦§©©¦§¤¨©¨¨¦©

:o`M cr ,blblæi"Wx WxiRW itl ¦§¥©¨§¦¤¥¥©¦
dWw ,'sCbe cnr aiIEgn `vie' lirl§¥§¨¨§¨¨©§¦¥¨¤
,FWExiR KM `N` ,dfA df `ilY K`id¥¨©§¨¤¨¤¤¨¨¥
mzFa` zial zFzF`A' Fl Exn`WM§¤¨§§§¥£¨
Fl Exn` ,ia` did in odl xn` ,'aizM§¦¨©¨¤¦¨¨¨¦¨§
Exn` ,ixvn dfi` Edl xn` ,did ixvn¦§¦¨¨¨©§¥¤¦§¦¨§
mXA dWn FbxdW ixvn FzF` Fl¦§¦¤£¨¤©¥

:sCbe cnr cIn ,WxFtndçm`e ©§¨¦©¨©§¦¥§¦
`xIe' aizM zFnW zWxtA `de ,xn`YŸ©§¨§¨¨©§§¦©©§
EPOn z`vl cizr WxitE 'Wi` oi` iM¦¥¦¥¥¨¦¨¥¦¤
i"Wx hwp KklC xnFl Wie .aFh Wi ¦̀§¥©¦§¨¨©©¦
onf FzF`aC xnFl dvFx ,z`vl cizr̈¦¨¥¤©¦§§©
oi` KM xg` la` ,df did clFp xaM§¨©¨¨¤£¨©©¨¥

.aFh `EdW EPOn z`vl cizr Wi ¦̀¨¦¨¥¦¤¤
`Ad ixkp `de ,'xiIBzPW' xn`C `de§¨§¨©¤¦§©¥§¨¨§¦©¨
KixS dnE xWM clEd l`xUi zA lr©©¦§¨¥©¨¨¨¥©¨¦
zixal qpkPW o"Anxd uxiY .xiIBzdl§¦§©¥¥¥¨©§©¤¦§©¦§¦
zrWA minC z`vxde dliahE dlinA§¦¨§¦¨§©§¨©¨¦¦§©
ipA KFzA FO`A waC `Ede ,dxFY oYn©©¨§¨©§¦§§¥
mcFTW ,EvxiY zFtqFYde .l`xUi¦§¨¥§©¨¥§¤¤
,eia` xg` KlFd clEd did dxFY oYn©©¨¨¨©¨¨¥©©¨¦
`Ed iM FzF` Eln `l clFp xW`ke§©£¤©Ÿ¨¦
:FYrCn xiIBzp lcB xW`ke ,ixvn¦§¦§©£¤¨©¦§©¥¦©§

èFld` rHil FgiPd `NW ,xnFl dvFx¤©¤Ÿ¦¦¦©¨¢
:mW`i dxez ¨
(ai)é`l dOl ,lirlC` `Ed mrh df¤©©©¦§¥¨¨Ÿ

oircFIW itl ,WxtnE .cgiA mEgiPd¦¦§©©§¨¥§¦¤§¦
oircFi Eid `l lNwn la` ,dzinA dGW¤¤§¦¨£¨§©¥Ÿ¨§¦

,dzinA didi `l `OWe ,dzinA `EdW¤§¦¨§¤¨Ÿ¦§¤§¦¨
cgi oiaWFie li`Fd xaQW df xrhvie§¦§©¥¤¤¨©¦§§¦©©

:EdEziniëEidW oeiM ,xn`Y m`e §¦§¦Ÿ©¥¨¤¨
dOl ,dzinA zAW lNgndW oircFi§¦¤©§©¥©¨§¦¨¨¨
dzin mzq lM `dC ,wpgA EdEpC `lŸ¨§¤¤§¨¨§¨¦¨
oixEaQW ,xnFl Wi .wpg `id dxFYAW¤©¨¦¤¤¥©¤§¦
dcFar caFr EN`M zAW lNgndW¤©§©¥©¨§¦¥£¨

dxfoeiM ,`Ed KExA WFcTdA xtFke ¨¨§¥§©¨¨¥¨
`Ed KExA WFcTd zaXW oin`n oi`W¤¥©£¦¤¨©©¨¨
WFcTdW oin`n oi` ziW`xa dUrnA§©£¥§¥¦¥©£¦¤©¨
oin`n EN`kE ,mlFrd `xA `Ed KExÄ¨¨¨¨§¦©£¦
dxf dcFarW FnM `OWe ,dxf dcFarA©£¨¨¨§¤¨§¤£¨¨¨
F` ,dliwqA zAW lNgn KM dliwqA¦§¦¨¨§©¥©¨¦§¦¨

:miwREqn Eid Kkl ,wpg `OWbi dxez ¤¨¤¤§¨¨§¨¦



סג xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ycew zayl inei xeriy

(ãé)eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯
Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë̈©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים את ∑ÏÎ.אּלּו להביא «…¿ƒִֵֵָ»ְִֶָ

ואין ∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.הּדּינים  ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים ִַַָ∆¿≈∆ְְְְְִֵָֹ
ּבמיתת נענׁשים לì!'אנּו ּגרמּת ׁשאּתה ,.ŒÏk ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ»

‰„Ú‰∑(ת"כ) ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל ּבמעמד »≈»ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
ּכמֹותֹו .אדם ְָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

drW z`xFd ± sCbOd WprŸ¤©§©¥¨©¨¨

וּיֹוציאּו . . מׁשה וידּבר וגו' ּכי־יקּלל איׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֽאיׁש
עׂשּו ּובני־יׂשראל אבן אתֹו וּירּגמּו . . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֽֽאת־המקּלל

וגו' צּוה טו־כג)ּכאׁשר (כד, ֲִֶַָֽ
את  ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוצרי
מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּציּוּוי
ׁשהּתֹורה  ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו עצמֹו, לּמקּלל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר
לבני  ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּכתבה

ְִֵָיׂשראל?
להרדּב"ז  מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁש
ה'ּכסף  לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבדעת
ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף ּברמּב"ם למד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה'
ּומּדברי  הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהרדּב"ז

ּבפרׁשתנּו טו)רׁש"י ּכׁשאין (כד "ּבכרת ׁשּדינֹו מקּלל, ּגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על־ּפי  והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהתראה",
אין  התראה ּבלא ּכי ּבמקּלל, אף התראה ׁשּצרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּפׁשט,
מיתה  הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוּדאּות
ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, למגּדף ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה
היתה  ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוהּנה
אם  יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתראה,

ל  מיתה, הּׁשיטֹות חּיב לפי ּכן ואם להתרֹותֹו), יכלּו א ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּבּמדּבר  המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבמגּדף
ׁשּוב  לכּפל צריכה הּתֹורה ולכן ׁשעה, הֹוראת ּבגדר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאת

(æè)Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk̈¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג :(במדבר ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָ
אּקב" ."מה ֶָֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא וקטן (שמות אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", אי ׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְִִֶֶַַַָָָ

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

minkg izty

(ci)ìrnWn i"Wx oFWl oi` la` .sCbnd iRn ErnXW FnM cirdl mikixv micrdW itl ,'oiWprp Ep` oi`' miWxtn Wi¥§¨§¦¥¨¤¡¨¦§¦¤¨¥¦§¦¦§¨¦§¤¨§¦¦©§©¥£¨¥§©¦©§©
:oMeh dxez ¥



`xenסד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h ycew zayl inei xeriy

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−
Bl äNòé: ¥¨¬¤«

(ë)ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ ּכעבד אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו לכîּפרׁשּו , ≈ƒ»∆ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו .ּכתיב ְְְְִִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ ּבהֹורג ּדּבר למעלה «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְִֵֶַָ
ּבעֹוׂשה  ּדּבר וכאן חּבּורה ðּבהמה, ‡„Ì.ּבּה ‰kÓe ְְִֵֶֶַָָָָָ«≈»»

˙ÓeÈ∑ ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא אפּלּו »ֲֲִֶֶַָָָָָֹֹ
הּכתּוב  ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן ,ñנאמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ּבהמה: למּכה להּקיׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּובא

אחר  למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָאף
חּיב, מיתה לאחר ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָמיתה:
ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהצר
ואּמֹו אביו מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאם

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב .אינֹו ֲֵֶֶֶַַַַָָָ

(áë)ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה ּכל ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

âôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

minkg izty

(k)î,mEn `lA deW did dOM ,WExiR¥©¨¨¨¨¤§Ÿ
mNWnE ,mEOd mr deW `Ed dOke§©¨¨¤¦©§©¥

:zgRd`k dxez ©§©
(`k)ðdn ,'dPnNWi' Edn ok `l m`C§¦Ÿ¥©§©§¤¨©

:dPnNWIW DA dUr oFxqgñ,WExiR ¤§¨¨¨¤§©§¤¨¥
DPin rnW ,'Wtp' `kd aizM `lC oeiM¥¨§Ÿ§¦¨¨¤¤§©¦¨
mc`A i`e ,ixiin dzin `lA d`MdaC¦§©¨¨§Ÿ¦¨©§¥§¦§¨¨
xn` 'zne Wi` dMn' `de ,ixiin xg ©̀¥©§¥§¨©¥¦¨¥¨©

lr `N` ,calA d`MdA `le ,`pngx©£¨¨§Ÿ§©¨¨¦§¨¤¨©
ixiin FO`e eia` dMnA KgxM̈§¨§©¥¨¦§¦©§¥

:'ekeak dxez

xen` zyxt zlqg



סה mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

סמשך מעמוד ג



mildzסו

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



סז mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zay(iying meil)

,mina ipteg `lnedf xkyaàúeáéè éðôç àìî éì eáäéil epzp ± ¨©¦§Ÿ¨§¥¦¨
jkn epcnle .dcn cbpk dcn ,daeh miptg `ln minyd on
xyerl dkef epi` ,min ziriax ly mvnevn xeriya eici lhepdy

zeipr icil `ae ezqpxt el minvnvn `l`.
,àáø øîà ,åéðôa Bzìl÷î BzLàLå`id xy`k xn`p df yper §¤¦§§©©§§¨¨¨©¨¨

ezllwn,äéèéLëz é÷ñò ìò.dl mzepwl dvex epi`yéléî éðäå ©¦§¥©§¦¤¨§¨¥¦¥
ãéáò àìå déì úéàc àeäoenn el yi m` `l` mpi` el` mixace - §¦¥§Ÿ¨¦

.ezllwny cr ax xrv dl mxebe ,mihiykz dl ozep epi`e
zxinya zlyxzn `id s` dz` dlra zbdpd d`ex `idyke

.zeipr icil ez`iane ,eiqkp
áéúëc éàî ,éàléò áøc déøa àáø Løcaezkd xe`ia edn - ¨©¨¨§¥§©¦©©¦§¦

ozkild ote` lr ze`eypd l`xyi zepa z` ea giked `iapdy
(fh b diryi),äîB÷a úBëläî eéäL 'ïBiö úBða eäáâ ék ïòé 'ä øîàiå'©Ÿ¤©©¦¨§§¦¤¨§©§§¨

,äôe÷æod eli`k d`xp didiy ote`a zekled eidy xnelk §¨
weqtd jynda xn`pde .zedeab,'ïBøb úBéeèð äðëìzå',exe`ia ©¥©§¨§¨

,ìceb ãöa á÷ò úBëläî eéäLmikledd jxck zgpa ekldy xnelk ¤¨§©§¨¥§©¨
eklde ,zgpa zkll mixdfpe mdilbx z` mi`ex opi`y iehp oexba
jynda xn`pde .oda milkzqn l`xyi ixega eidiy ick jk

weqtd'íéðéò úBøwNîe',eyexiteäééðéòì àìçBk ïàìî äåäc §©§¥¨¦©£¨¨§¨£¨§¥©§
ïænøîexn`pde .mixegal zefnxne ,'legk' odipir ze`lnn eidy ± §©§¨

my'óôèå CBìä',eyexitäøö÷ ãöa äkeøà úBëläî eéäL- ¨§¨Ÿ¤¨§©§£¨§©§¨¨
d`xzy ick ,dkenp dy` cva zkldn dzid ddeab dy`y
.dl `ed iep df xace ,dzxag y`x lr dtv `id eli`k ddeabd

weqta xn`p cer,énà éaø éác ÷çöé áø øîà ,'äðñkòz ïäéìâøáe'§©§¥¤§©©§¨¨©©¦§¨§¥©¦©¦
úBìéènL ãnìîly myeaa ïBîñøôàå øBîjezúBëläîe ,ïäéìòðî §©¥¤§¦©£©§§§¦§£¥¤§©§

úBèòBa ìàøNé éøeça ìöà úBòébnL ïåéëå ,íéìLeøé é÷eLamr §¥§¨©¦§¥¨¤©¦¥¤©¥¦§¨¥£
odilrpúBæézîe ò÷øwamyeadn,òøä øöé ïäa úBñéðëîe ,íäéìò ©©§©©¦£¥¤©§¦¨¤¥¤¨¨

mda xraiyñeòëa ñøàk.qerk ygp ly qx`k - §¤¤§¨
íäéúeðòøet éàî.oeiv zepa ly oyper did dn ±øa äaø Léøããk ©§¨¥¤¦§¨¦©¨©

àleòodi`hg lr dgkezl jyndk xn`py weqtd z`(ck weqt my), ¨
íB÷î ,'äéäé ÷î íNa úçú äéäå'oxyaäNòð úBîOaúî eéäL §¨¨©©Ÿ¤©¦§¤§¤¨¦§©§©£¤

íé÷îð íé÷îð,xn`p cere .qnpy ±,'ät÷ð äøBâç úçúå',xnelk §¨¦§¨¦§©©£¨¦§¨
yìeöìva úBøeâç eéäL íB÷î.d`p dxebg -íéô÷ð íéô÷ð äNòð- §¤¨£©©§©£¤§¨¦§¨¦

r .zexeag zexeag,sqep ype,'äçø÷ äL÷î äNòî úçúå',xnelk §©©©£¤¦§¤¨§¨
yBa úBèM÷úî eéäL íB÷îzewxqn eidy oy`x zexry - §¤¨¦§©§

,oze` zeqkxtneíéçø÷ íéçø÷ äNòðdpebn xac `ede ,zegxw - ©£¤§¨¦§¨¦
,sqep yper .qe`ne,'÷N úøâçî ìéâéút úçúå'y ,eyexitíéçút §©©§¦¦©£Ÿ¤¨§¨¦
äìéb éãéì ïéàéánä[mewn eze`±]÷N úøâçîì eéäézexebg eidiy ± ©§¦¦¦¥¦¨¦§§©£Ÿ¤¨

,miiqn `iapde .odipzn lr wy'éôé úçú ék'mixac lk ik xnelk - ¦©©Ÿ¦
.ea d`bzn ziidy jiiti zgz jl e`eai el` mixreknàáø øîà̈©¨¨

éLðéà éøîàc eðééä,df oirk xacl lyn mc` ipa mixne`y edf - ©§§¨§¦¦§¥
àáék ,àøôeL éôelç.dgil mi`ln mirvt etilgd iteid z`y ± ¦¥§¨¥¨

xn`p :`iapd ixaca my xkfedy sqep yper zx`an `xnbd
weqta(fi b diryi),éaø øîà ,'ïBiö úBða ã÷ã÷ 'ä [çtNå'] (çôñå)§¦©¨§Ÿ§¦¨©©¦
øa éñBé.úòøö ïäa äçøtL ãnìî ,àðéðç éacvik `xnbd zx`ane ¥§©¦£¦¨§©¥¤¨§¨¨¤¨©©

:ok epcnlíúä áéúëe 'çtNå' àëä áéúkrxevn iabl(ep ci `xwie) §¦¨¨§¦©§¦¨¨
'úçtqìå úàNì'xkfed sqep ypere .zrxv ly mirbp ze`xn mdy ©§¥§©©©©

,weqta,'äøòé ïäút 'äå'ewlgpe odigzt oeyln `ed 'odzt'yáø ©¨§¥§¨¤©
ìàeîLe,'dxri' xe`iaaøîà ãç.dkity oeyln `ed 'dxri'y §¥©¨©

,jkn epcnleeëtLpLdaif inc odnøîà ãçå .ïBúé÷k'dxri'y ¤¦§§§¦§©¨©
,'xri' oeyln `edøòék ïäéçút eNòpLeze`a xry e`lnzp ± ¤©£¦§¥¤§¨©

.yinyzl eq`npe mewn
:oaxegd onfa milyexi iyp` ly mdi`hg z` zx`an `xnbd

eéä õçL éLðà íéìLeøé éLðà ,áø øîà äãeäé áø øîàmiyp` eid ± ¨©©§¨¨©©©§¥§¨©¦©§¥©©¨
,mifnxae de`b oeyla mixacnd gex iqbäna ,Bøáçì øîBà íãà̈¨¥©£¥©¤

,íBiä zãòñ,meid jzhin zyny dna el`yl dzid ezpeekeúôa ¨©§¨©§©
äìéîòahid dyelpy -äìéîò dðéàL úôa Bàlk dyelp `ly £¥¨§©¤¥¨£¥¨

.dlezaa e` dleraa ,xnelk ,dkxvéìcøBb ïééaoal `edyBà §©¦§¨¦
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סמשך ביאור למה' שבת ליום חמישי עמ' ב



סח

יום ראשון - ט' אייר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב אייר
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

יום שני - י' אייר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג אייר
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד אייר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו אייר
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת אמור

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סט xii` 'h oey`x mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט' ראשון יום
פרק מו  ,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr:êìîä

.åî ÷øtdxez miiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
:epia` awri ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne

dxez miiwl ,df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl

dnypd xewn z` `ivedle dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne

awr ,myl dlbedy ,zelbn

eiyrne eixeaic ,eizeaygn

.miaehÎ`ld

miligzn ep` eze` ,e"n wxta

,owfd epax xiaqi ,cenll

deeyd ztqep jxc zniiwy

(c`n c`n daexwe) ytp lkl

ezad` z` xxerl ±

didzy ,icedi ly zxzeqnd

zad` jez eala zelbzda

.d"awdl zadlyÎadl

meiwl eze` `iaz ef dad`e

cenrl oke ,zeevne dxez

,minxebd lk z` gvple

,miipevigde miiniptd

.'d zcear ipiprl mirixtnd

± ezeppeazd ici lr ,z`fe

df ixd ± dwfg dad` zlefl dlbn edyinyk ,mc`d rahay myky

z` dlbny df m` cgeinae ;eil` zlefdn zxfeg dad` ,`linn ,oinfn

mc` `ed dad`d z` milbn eitlky dfe ,xzeia lecb mc` `ed dad`d

mc`l dwenr zxfeg dad` ea xacd xxeri i`cea ixd ,xzeia zegp

dad`l qgia zeidl jixv ,daxda daexn dcnae ,dfÎjxcÎlr ± lecbd

lgd ,l`xyi ipal d"awd ,d`xne ,d`xdy zlaben izlade dlecbd

ozpe mixvnn m`ived ,mipezgze mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn

lka l`xyi ipal d"awd d`xn ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl

l`xyi ipaa xxerl ,d"awd ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd

z`ixal zeripnd lk z` wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad`

dkex`a x`eank) l`xyi ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd

zcearl mirixtnd minxebd z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n wxta

(zixad zevx`a ,xz`d ilb lrn "`ipz"d ixeriya) cenll elgdyk .'d

`l :`"hily iaxd l` ze`ad zel`yd z` xtqd xagn dptd ,e"n wxt

± zx`tzd zcn cvn dceara ± d"n wxta wiqtn recn ,dxe`kl oaen

miptd minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad` cvny dcear ipte` oia

xy` xnel mewn yi m`de .dad` zexxerzdc ote` `ed (e"n wxtc)

o`ke ,"c`n aexw" mdy mdilr xn`y mipte`a xaic o`k cry iptn

mikixv `teb df dxe`kl xy`) "c`n c`n" aexw `edy ote`a xacn

opeazdl mikixv dfa mby xg`n ± "c`n c`n" aexw `ed ji` ,oiadl

."?('eke minevnvd lk uegp didy ji`e jxazi ezlecb ly mipipr dnka

oipr lka mb wxtd jynda ealey mixacd) `"hily iaxd dpr jk lr

:(eil` mikiiy mixacdy

mb f"ka ± xzei dkenp mc`d 'ixcny s`y ± r"r z"pyn lk"
v"`y :jtidl x`an o`k .'eke x"ied` xxerl leki `ed
zellk cvn ± lkl deey ,(rah f"dy) zcgein zeppeazdl
oeik) c`n (dlrna mieey eid m`a 'it`) aexwe ,zeppeazdd
(mieey ocic oecipa `"`y
± c`nd lr sqep c`ne
± ef dad`a wx .onwlck
mc`d zpade 'ixcny lk
xzei aexw ,xzei dkenp
± dad`d z` xxerl
lynda x`eank
(1 :zebxc k"ek zekix`a
(2 jln ,dlrna mieey
ipyd dvwae ,axe (3 lecb
(4 dfape (3 heicd (2

."'eke 'eke ltye
éðôì øLé Cøc Léå§¥¤¤¨¨¦§¥
,Lôð ìëì äåL ,Léà¦¨¨§¨¤¤

áBø÷å,ixyt`e ±øácä §¨©¨¨
øøBòì ,ãàî ãàî§Ÿ§Ÿ§¥
äáäàä øBà øéàäìe§¨¦¨©£¨

¯ ,Baìa úøzñîe äòe÷zälk ly eala zniiw ef dad` ©§¨§ª¤¤§¦
,dzelbl c`n c`n xacd aexwe ± zxzeqn `id `l` ,icedi

øBà ó÷úa äøéàî úBéäìBaì úelbúäa äøòBa Làk d ¦§§¦¨§Ÿ¤¨§¥¥¨§¦§©¦
¯ ,Bçîeeilr lrtz `idy crBãàîe Bôeâå 'äì BLôð øñîì Ÿ¦§Ÿ©§©§§Ÿ

dyrii df xace ±¯ ,ãàîe Lôð ìëáe áì ìëazexiqna §¨¥§¨¤¤§Ÿ
,ytpd mvr ly zlaben izlaàaìc à÷îòî,ald wnern ± ¥¨§¨§¦¨

èøôáe ,Bzîàì úîàa,ef dad` xxerl mc`d lbeqn ± ¤¡¤©£¦¦§¨
.øàaúiL Bîk ,äéúBëøáe òîL úàéø÷ úòLa,onwl ± ¦§©§¦©§©¦§¤¨§¤¦§¨¥

zelbzdl dizekxae rny z`ixw ly zcgeind zekiiyd
.ef dad`¯ ,àeäå:`id ,ef dad` zelbl jxcdíéNé øLàk §©£¤¨¦
Baì ìà,zepivxa mc` wnrzi xy`k ±áeúkä øîàM äî1: ¤¦©¤¨©©¨

Leøt ;"íãàä ìà íãàä áì ïk ,íéðtì íéðtä íénk"2, ©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤¨¨¨¥
ïk ,íéna äàøî íãàäL íéðtä úøeöå úeîãkL Bîk§¤¦§§©©¨¦¤¨¨¨©§¤©©¦¥

Y dîöò äøeö dúBà íéna íL Bì äàøðlkzqn mc`yk ¦§¨¨©©¦¨¨©§¨
;lkzqnd mc`d ly miptÎzxev dze` mina ztwzyn ,mina
mb `l` ,mina ztwzyn miptd ly zipevigd dxevd wx `le
enk ,zeiniptd ytpd zerepze zeybx mi`hand miptd ieez

,dnecke avr ,dgnyBúáäàa ïîàpä íãàä áì Lnî äëk̈¨©¨¥¨¨¨©¤¡¨§©£¨
Bøáç áìa äáäà úøøBòî Bæ äáäàä éøä ,øçà Léàì§¦©¥£¥¨©£¨§¤¤©£¨§¥£¥

¯ ,äæì äæ íéðîàð íéáäBà úBéäì ïk-íb åéìàmeiw mvr ¥¨©¥¦§£¦¤¡¨¦¤¨¤
zxfeg dad` xxern ,ipyl cg` ly eala dad`d ybx

;oey`xd ade`l dad` dxfg ztwzyn ealay ,ad`paèøôa¦§¨
.åéìà Bøáç úáäà äàBøLkzx`yp dpi` ipyl ezad`yk ± §¤¤©£©£¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
ùéå åî ÷øôùôð ìëì äåù ùéà éðôì øùé êøã

øøåòì ãàî ãàî øáãä áåø÷å
úåéäì åáìá úøúåñîå äòå÷úä äáäàä øåà øéàäìå
åçåîå åáì úåìâúäá äøòåá ùàë äøåà ó÷åúá äøéàî
ãàîå ùôð ìëáå áì ìëá åãåàîå åôåâå 'äì åùôð øåñîì
ù"÷ úòùá èøôáå åúéîàì úîàá àáìã à÷îåòî
åáì ìà íéùé øùàë àåäå .øàáúéù åîë äéúåëøáå
íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë 'åúëä ù"î
ïë íéîá äàøî íãàäù íéðôä úøåöå úåîãëù åîë 'éô
áì ùîî äëë äîöò äøåö äúåà íéîá íù åì äàøð
åæ äáäàä éøä øçà ùéàì åúáäàá ïîàðä íãàä
íéáäåà úåéäì ë"â åéìà åøéáç áìá äáäà úøøåòî
.åéìà åøéáç úáäà äàåøùë èøôá äæì äæ íéðîàð
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יט.1. כז, פי'2.משלי לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר



`xiiע 'h oey`x mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb d`xizy ezad` z` d`xn `ed `l` ,cala ald iybxa
.eil` ipya dad` xxern i`cea df ixd ± ipyd ipirl,äpäå§¦¥

íéåL íäéðL íà óà ,íãà ìk úcîa âeäpä òáè eäæ¤¤©©¨§¦©¨¨¨©¦§¥¤¨¦
.äìòîa`l` ,heyt mc` ipyde lecb mc` `ed cg`dy `l ± §©£¨

dlrn dze`a md mdipy
f` mb ± cnrn eze`ae
ly ezad`y xacd irah
ipya zxxern cg`d

.zxfeg dad`úçà ìòå§©©©
Cìî íà ,änëå änk± ©¨§©¨¦¤¤

?jln dfi`áøå ìBãb± ¨§©
zeax zepicn lr jln

Búáäà äàøîefi`e ± ©§¤©£¨
- ?dad`äìBãbä©§¨

äîeöòäå`ed inle ± §¨£¨
dlecb dad` d`xn

- ?ef dnevreLéàì§¦
ìôLe äæáðå èBéãä¤§§¦§¤§©
ìhnä ìeðîe íéLðà£¨¦§ª¨©ª¨

¯ ,ätLàael`ae ,cvik ¨©§¨
z` jlnd d`xn mikxc

- ?dlecbd ezad`ãøBéå§¥
åéìà,'eke dfape heicd yi` eze` l` ±íò BãBák íB÷nî ¥¨¦§§¦

Bìëéäì Bñéðëîe ,BútLàî Bîéøîe Bîé÷îe ,åcçé åéøN ìk̈¨¨©§¨§¦§¦¥©§¨©§¦§¥¨
¯ ,Cìnä ìëéäeze` qipkn `ed ,envr jlnd lkidaeøãç ¥©©¤¤¤¤
¯ ,øãçî íéðôì,iyi`de ihxtd excgaãáò ìk ïéàL íB÷î ¦§¦¥¤¤¨¤¥¨¤¤
ì ñðëð øNåézîà áeø÷å ãeçéa íL Bnò ãçéúîe ,íL §©¦§¨§¨¦§©¥¦¨§¦§¥£¦¦
÷eMðå ÷eaçåz` wagn `ede ,ewypne eze` wagn jlnd ± §¦§¦
,ewypne jlndàçeøa àçeø úe÷acúàåmiwaczn mde ± §¦§©§¨§¨

,gexa gex micg`zneY Lôðå áì ìëadfk lecb jlnyke §¨¥¨¤¤
ixd ,dfk zegp mc`l dfk lecb aexiwe efk dlecb dad` d`xn

-äìeôk äáäàä àìénî øøBòúzL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤¦§¥¦¥¨¨©£¨§¨
ä Lôð ìà äfä íéLðà ìôLe èBéãää áìa úìtëîeCìn3, §ª¤¤§¥©¤§§©£¨¦©¤¤¤¤©¤¤

àaìc à÷îòî Lôðå álî Lnî Lôpä úeøM÷úäa± §¦§©§©¤¤©¨¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨
,ald wnernBaì íà óàå .õ÷ ïéàì,heyt mc` eze` ly ± §¥¥§©¦¦

dad` jlnd d`xn eil`
`ed ,efk¯ ïáàä áìk§¥¨¤¤

jk lk zelwa `le
iybxa eal xxerzn
:z`f lka ± zlefl dad`

ñné ñnä,eal ±äéäå ¨¥¦©§¨¨
BLôð CtzLúå ,íéîì§©¦§¦§©¥©§
Lôpä úBìëa íénk©©¦¦§©¤¤
¯ :Cìnä úáäàì Lnî©¨§©£©©¤¤
eala xxerzzy dad`d
,ote`a didz ,jlnl
zelka jtzyz eytpy
oldl .jlnd l` ytpd
lky ,owfd epax xiaqi
,lyna mixen`d mihxtd
,mpyi ,mce xya jln ly
,xzeia dlrp dcnae
ikln jln ly ,lynpa
dad` d`xdy ,mlerd lk ly lecbd jlnd ,d"awd ,miklnd
,xzeia zegpd avna eidy drya ,l`xyi mrl efk dlecb
zebixcnl mze` dlrde myn m`ivede ,mixvna mzeida
zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya xzeia zelrpd
`le .zecg`zd ly xzeia dlrpd dcna l`xyi ipa micg`zn
oial d"awd oia df avn miiw ,dry lkae onf lka `l` f` wx
mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd jkitle ± l`xyi ipa
xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa zxxern ± "miptl miptd

.d"awdl
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íéøîà éèå÷éì
íäéðù íà óà íãà ìë úãîá âåäðä òáè åäæ äðäå
áøå ìåãâ êìî íà äîëå äîë úçà ìòå äìòîá íéåù
äæáðå èåéãä ùéàì äîåöòäå äìåãâä åúáäà äàøî
'å÷îî åéìà ãøåéå äôùàá ìèåîä ìååðîå íéùðà ìôùå
åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå

:êìîä
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כמו  מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו' התרגום
לשלול  היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). שוחקות "פנים – המצודות

ËÂ˘Ù‰ 'ÈÙ‰– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ליישב איך ועצ"ע .„ÓÏÏ
פי' זה כתוב גם ובמילא וכו'. להתנהג ואיך (‰Â¯‡‰מוסר כן לפנים, הפנים תחת ˆ"Ïשכמים רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל כמה מהם – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. ¯‡È'טובה ÏÎ ÔÈ‡Â
ÏÏÎ.לנדו"ד˘¯ÙÓÂ,בטבע זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו הפרטים, בכל הוא – "כמים" שהדמיון  הפי' אדה"ז –
" ÏÎכן ˙„Ó· ‚Â‰‰ Ú·Ëלעבודה (ואפי' ב'˜Ï‰אדם" לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב משא"כ לזה, לב שימת ורק – זקוק אין

הפי' אדה"ז לפי' כיוןÂ‰‰Â¯‡‰מחשבות). בדא"פ: שעי"ז ˘·Ú·Ëי"ל (כיון באהבתו ביותר להשתדל עליו – גו' לב כן גו' כמים
ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם שליט"א 3.יפעול הרבי לומד – לכך בהתאם

"קרוב  אלא "קרוב", שזה בלבד זו ולא  הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה  – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה
„‡Óהדבר "קרוב מזו: ויתירה  ,"„‡Ó „‡Ó ההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים, כמים של כששניהם ‡ÏÎ·„Áהכללית גם הדבר" ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,
" קרובה גם והיא במעלה, במעלה,Ó‡„שווים שווים יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

בהם  לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא,
" פעם ועוד להקב"ה; נחותה Ó‡„אהבה האדם של והבנתו שבמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר קרוב – אהבה ÂÈ˙¯יותר בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר
– "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה



עי xii` 'i ipy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י' שני יום
,dq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr.'åëå àôåâå

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëe§¨©¦¨©¤

,heicd eze`l d`xn jlndy dad`d ote`aãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëalyna miriten mixacdy itkn §¦§¥¦§©¦§¥¥

,jlnd.eðéäìà eðì äNò̈¨¨¡Ÿ¥
ipal d`xd d"awd ±
dlecb dad` ,l`xyi
xy`n ,leab ila ,daxda

.lynay dad`d ote`ék¦
¯ ,ø÷ç ïéà Búlãâì¦§ª¨¥¥¤
`id d"awd ly ezlecb
zpade xwgn dlrnl
mixacdy ± jk ,lkyd
jln lyna mdy enk md
,lynpay `l` ,axe lecb
,jlnd ly ezelcb
dlrnl `id ,d"awd
ezelcb xy`n jexrÎoi`a
mceÎxya jlnd ly
,lynl d`eeydae ;lecbd
`l `edy jlna xaecny
,"axe" mb `l` "lecb" wx

dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn daxda jlen `edy
- oky ,jexrÎoi`a xzei daxe dlecbïéîìò ìk àlîî eäéàå§¦§©¥¨¨§¦

¯ ,ïéîìò ìk ááBñå;zenlerd lk z` siwne `lnn d"awd §¥¨¨§¦
¯ ,ì"æ é"øàäå LBãwä øäfî òãBðå,zece`úBìëéää éeaø §©¦Ÿ©©¨§¨£¦©¦©¥¨

zenlerdn mler lka zeillk zebixcn md "zelkid" ±
,mipeilrdìëéäå íìBò ìëáe ,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨§¨¨§¥¨

áeúkL Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§¤¨
àøîba4¯ áéúk :aezk5:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"xtqn yid ©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbláéúëexne` xg` weqte ±6:óìà" §¦¤¤
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé ïéôìàmitl` sl` ©§¦§©§¥§¦¦§¨¢¨¦

gken ,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe ,eze` miynyn
lecb `ed xtqndy `l` ,laben xtqn miiwy ,ipyd weqtdn

xtqn mdl oi`y aezk oey`xd weqta eli`e ,xzeia axellk?

épLîe:zvxzn `xnbde ±ãeãb øtñî ¯ "'eëå ïéôìà óìà" §©¥¤¤©§¦§¦§©§
¯ ,ãçàxaecnd "'eke oitl` sl`" ipyd weqta aezky dn ¤¨

,cg` mik`ln dpgnay mihxtd xtqnaïéà ¯ åéãeãâì ìáà£¨¦§¨¥
¯ ,øtñîmdle ,zepgn ± "eicecb" lr xaecn oey`xd weqta ¦§¨

.llk xtqn oi`ílëå§ª¨
Lnî àìk dén÷©¥§¨©¨

¯ ,éáéLçdl` lke £¦¥
melkl miaygp ,mixen`d

,d"awd iablíéìèáe§¥¦
ìehák ,Lnî úeàéöna¦§¦©¨§¦
éaâì Lnî ãçà øeac¦¤¨©¨§©¥
úøaãîä Lôpä úeäî̈©¤¤©§©¤¤

¯ ,dúeîöòåytpd §©§¨
,xeaicd gek z` zllek

døeac äéäL ãBòaly ± §¤¨¨¦¨
,ytpddzáLçîa ïéãò£©¦§©£©§¨

,álä úcîçå ïBöøa Bà¦§§¤§©©¥
¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zekix`a x`azpy itk
dnk cr ,`"ke 'k miwxta
cigie cg` xeaicl oi`
ytpd iabl llk jxr
`id f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd
oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp
oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza
ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna
ayeg `edy dn xacn mc` ,oky .xeaicd raep dl` lkny)
(xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne daygna dfÎiptl
llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e cigi xeaic ± mye
miige mixvep epnn ,xeaicd ,dlrnl mb jk ;ze`ivnl
`linne ,exewna cinz lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd

;ixnbl ze`ivna lha `edílëå,mik`lnd lk ±:íéìàBL §ª¨£¦
¯ ,"BãBák íB÷î äià",d"awd lyõøàä ìë àìî" :íéðBòå ©¥§§§¦§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák7¯- oezgzd ,dfd mlerl dpeekd "ux`d lk"íä §¥
¯ ,Bnò ìàøNéici lr ± "eceak"a ux`d lk z` `ln d"awd ¦§¨¥©
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íéøîà éèå÷éì
äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå :úåëéøàá
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
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שזה  בודאי – מלך  הוא האהבה מי כשמעורר  אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד  – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר
על  יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך , שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות האהבה, את שמראים
יותר  לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן
לאדם  מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר
הדרכים  לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר צריך שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, –

דובר הקודמים בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר נחותות,˘‡ÂÏÈÙאיך האדם של והשגתו מדריגתו ·ÏÎאם
˙‡Ê בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו שככל להיפך, מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש

– וזה הפנים", "כמים של לענין  לב" ל"שימת אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר
האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – ב.4.כאמור יג, ג.5.חגיגה כה, ז,6.איוב דניאל

ג.7.י. ו, ישעי'



`xiiעב 'i ipy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.my l`xyi ipa ly mze`vnidàeä-Ceøa-LBãwä çépä ék¦¦¦©©¨¨
úàzenlerd ±úàå íéðBéìòäzenlerd ±¯ ,íéðBzçzä ¤¨¤§¦§¤©©§¦

zilkz mieedn mipezgze mipeilrd zenlerd oi` :xnelk
,mlerd z`ixaa d"awd ly dpeekdíà-ék ílëa øça àìå§Ÿ¨©§ª¨¦¦

íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨

¯;l`xyi ipa e`vnp my
dnl d`eeyda z`fe
jlndy ,lyna xn`py
z` `ivene dlrn
"miyp` ltye heicd"d
`ived d"awde ± dty`n

mixvnn mze`-ìò àìŸ©
éãé-ìò àìå Càìî éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

¯ ,'eë,j`ln ici lr `l
zenlera `xap `edy
`le ,diyrÎdxiviÎd`ixa
`edy ,gily ici lr
,"zeliv`d mler" zbixcn
àeä-Ceøa-LBãwä àlà¤¨©¨¨
ì ãøé Bîöòáe BãBáëaáeúkL Bîk ,íL8Bìéväì ãøàå" : ¦§§©§¨©§¨§¤¨¨¥¥§©¦

¯ ,"'Bâåenke .elivdl mixvnl izcxi invr ip` :xne` d"awd §
,"dty`"n "heicd yi`"d z` mixd jlndy ixg`y ,lyna
aexiwe xenb cegi"a ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad

- lynpa mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin`éãk§¥
Lnî Lôpä úeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§©¤¤©¨
d"awd iabl mb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ±
iy`x) "ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak
ytpd z` ,"iytp" z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz

,l`xyi liaya dxeza ,ely¯ ,äôì ät ïé÷éLð úðéçáaeity ¦§¦©§¦¦¤§¤
,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi lyøáã øaãì§©¥§©

¯ ,äëìä Bæ 'äcg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya £¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic
,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi "oiwiyp"ay
mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly "gex"dy

:dxezl qgia¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac §¦§©§¨§¨
,dlrnly "gex" zpiga mr mc`d "gex"äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨

¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå,dbyd jezn dxez micnely drya ¦¦©§§¨§¨

ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z` oiadl ick
edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd
dze`ay "lky"de ;xacd didi jky dvex d"awdy ,oevxd

,d"awd ly eznkg `ed ,dkld¯ ,Lnî ãç àlëcepevx §ª¨©©¨
md d"awd ly eznkge
d"awd mr cg` xac
,dxez ici lre ± envr
,l`xyi ipa micg`zn
d"awd mr ,gexa gex

.envr lekiakíâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáa¦§¦©¦
cgiizn icediy "cegi"d
lr ,d"awd mr cg`zne
mb `ed ,zeevne dxez ici
enk ,"weaig" zpigaa
z` wagn mc` lynl
- eizerexfae eteba exag
úBönä íei÷ àeä¦©¦§

ç"îøa úBiNòî248 ± ©£¦¦§¨
¯ ,íéøáà± mc`a mpyiy ¥¨¦

icediy drya ,f`y
ly oipr meyn jka yi ,eixa` g"nxa ,zeiyrn zeevn miiwn
g"nx z` miwagn ,lekiak dlrnly mixa`d g"nxy ,"weaig"

;eixa`àkìîc ïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc248 ± ¦§¨¦¦¥§¨¥¨¦§©§¨
,lekiak dlrnly ,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevnøkæpk©¦§¨

¯ .ìéòì:ely ytpa gekl ilk `ed mc` xa`y enky ,b"k wxta §¥
,d`ld jke ,drinyd gekl ± ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird
oevxd ly zcgein dkyndl cgein ilk `id devn lk ,mb jk

.devn dze` miiwi icediy dvexy ,oeilrdïé÷ìçð ììk Cøãå§¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevn 248 ±ììL,òöîàå ìàîNe ïéîé :úBðéça L §¨Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¤§©

¯ ,íéîçø ïéc ãñç ïäLyie ,"oini" zpigan ody zeevn opyi ¤¥¤¤¦©£¦
`id "oini" zpiga .d`ld jke ,"l`ny" zpigan ody zeevn
,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeab ± "l`ny" ,cqg

:mde.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøzrexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¥§¦§¨§
myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab ,zipni
izya exag z` wagn `edy jka `hazn mc` ly eweaigy
izy ± "oirexc oixz"dy ,dlrnl mb jk ,etebae eizerexf
z` "miwagn" ,zeevnay ,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd

.zeevnd z` miiwnd icedid
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íéøîà éèå÷éì
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá

.'åëå àôåâå ïéòåøã
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ח.8. ג, שמות



עג xii` `"i iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"א שלישי יום
פרק מו  ,130 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðùã÷ øùà ù"æå,eq 'nr cr.íäééçá

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaøLà" §¤¤§¦£¤
¯ ,"åéúBöîa eðLc÷d"awdycwn"epycw" .eizeevna epze` ¦§¨§¦§¨

ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw oeyln
z`zycewn:`ed xacd zeevna mb ixdy ,"Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥

úãçéî úBéäì äMà¦¨¦§§ª¤¤
Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§

áeúkL9BzLàa ÷áãå" : ¤¨§¨©§¦§
Y "ãçà øNáì eéäå§¨§¨¨¤¨
zecg`zd o`k yiy ,ixd
miidp mdy cr ,d`ln

."cg` xyal"Lnî äëk̈¨©¨
ici lry "cegi"d enk ±

,oiyeciwïk ìò øúéå§¤¤©¥
Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì§¥¥¦¤¤
ú÷ñBòä úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¤¤
Lôðå úBöîe äøBza©¨¦§§¤¤
ïäéLeáìe úéðeiçä©¦¦§¥¤

¯ ,ìéòì íéøkæpämdy ©¦§¨¦§¥
micg`zn mlekøBàa§

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà± ¥¨
oi`l xzi" `ed df cegi
yi` ly cegidn "uw
oiivn owfd epax .dy`e
,dy`e yi` ly cegid z`
ote` edf zeinybay iptn
dfe ,xzeia wfgd cegid
.oiyeciw oeyla x`ezn
äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ
øéL"a íBìMä-åéìò̈¨©¨§¦

äæ ãeçé ,"íéøéMädxez ici lr d"awde l`xyi ly ± ©¦¦¦¤
,zeevne¯ ,älëå ïúç ãeçéì:`edyä÷éáãazewiac ± §¦¨¨§©¨¦§¥¨

,zipevig `idyä÷éLç,inipt xzei `edy 'wyg'aäöéôçå £¦¨©£¥¨
,xzei cer inipt `edy "utg"a ±.÷eMðå ÷eaçalk ± §¦§¦

"awd mr icedi ly ecegia mpyi ,mixen`d mixacd`edyk d
`ed "epycw" dlndy :lirl epcnl .zeevne dxez miiwn
ici lr dyrp "cegi"dy ,dhnl xacdy enk ,"oiyeciw" oeyln
,o`k "epycw" dlnay ,owfd epax xiaqi oldl ."oiyeciw"

dbixcnl mb mipeekzndyecwadlrzne icedi ycwzn da ,
zenlerdn dlrnly "ycw" zbixcn ± zeevne dxez ici lr

:zenlern zlcaeneeäæåíéøîBàL¯ ::devn lr mikxanyk §¤¤§¦
eðLc÷ øLà"¯ ,"åéúBöîadlndyepycw,drnyn £¤¦§¨§¦§¨

BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøa ïBéìòä Lã÷ úìòîì eðìòäL¤¤¡¨§©£©Ÿ¤¨¤§¨¤¦§ª¨
äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä ìLdlnd ± ¤©¨¨¦§§©§§ª¨

,"dyecw"ì àéäàeä àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,äìcáä ïBL ¦§©§¨¨©¤©¨¨
ìcáî,dlrnle ±ìk ááBñ" úðéça àéäå ,úBîìBòäî ª§¨¥¨¨§¦§¦©¥¨

¯ ,"ïéîìò,zenlerd lk siwnLaìúäì ìBëé BðéàM äî ¨§¦©¤¥¨§¦§©¥
¯ ,ïäalret `l` ,zenlera zeinipta yalzdl ezlekia oi` ¨¤

,zenlera rityne
± mdn dlrnl ezeida
,dyecw ly ef dbixcnl
lr l`xyi ipa milrzn

.zeevn iciéãé-ìò ék¦©§¥
Lôpä ãeçé¦©¤¤
-ïéà øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§¥
éøä ,àeä-Ceøa óBñ¨£¥
úâøãîe úìòîa àéä¦§©£©©§¥©
-Ceøa óBñ-ïéà úMã÷§ª©¥¨
øçàî ,Lnî àeä©¨¥©©

úãçéúnL,ytpd ± ¤¦§©¤¤
,Cøaúé Ba úìlkúîe¦§©¤¤¦§¨¥
.Lnî íéãçàì eéäå§¨©£¨¦©¨

áeúkL eäæå10íúééäå" : §¤¤¨¦§¦¤
LBã÷ ék íéLã÷ éì¦§Ÿ¦¦¨
íëúà ìcáàå ,'ä éðà£¦¨©§¦¤§¤
,"éì úBéäì íénòä ïî¦¨©¦¦§¦

¯mrh ozep weqtd
ipa ly mzyecwl
dze` xywne ,l`xyi
± d"awd ly ezyecwl
dil` ,"oeilrd ycew"
lr l`xyi ipa milrzn
md dae zeevne dxez ici
,"lica`e" ± dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd .miycwzn

;dlcad ± drnyn "dyecw"yøîBàå11ìk úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤¨
;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúBöî¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

¯el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y enk12.,Leøt¥
¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé-ìò ékipa ly ¦©§¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤

,l`xyiBîk:`xwp d"awdy ±÷çöé éäìà íäøáà éäìà" §¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨
Bì äákøî úðéça eéä úBáàäL éðtî ïk àø÷pL ,"'eëå§¤¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨§¦©¤§¨¨

¯ ,Cøaúéenk d"awdl milhae mlek lk mixeqn eid zea`d ¦§¨¥
xg` oevx lk dakxnl oi`y ,dilr akexl dlhad "dakxn"

,akexd ly epevx xy`n¯ ,BøBàa íéììëðå íéìèáely §¥¦§¦§¨¦§
.d"awd÷ñò úòLa ìàøNiî Lôð ìëa àeä äëëå§¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥¦§©¥¤

.úBönäå äøBzäexe`a llkpe lha `ed dyrn zryay ± ©¨§©¦§
md ,l`xyi ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi

wx dfk avna micnerdrya.zeevnae dxeza miwqer mdy
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íéøîà éèå÷éì
íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
úåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
ïëìå .ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
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כד.9. ב, ו.10.בראשית כ, מ.11.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡12.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) קדש קדושה המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ï(ל' כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק [לי



`xiiעד a"i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ב רביעי יום
,eq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùã÷ä çåøá óñà ù"æå,132 'nr cr:[úåìéöàä

ì"æø eáiç ïëìå13,äåöîa ÷ñBò ìk éðtî ãîòìå íe÷ì §¨¥¦§©©¨§©£Ÿ¦§¥¨¥§¦§¨
íà óà,devnd miiwn ±¯ ,õøàä íòå øea àeälka ©¦§©¨¨¤

miiwn `edy drya ,z`f
drya lynl enk ,devn
,mixekia `ian `edy
,eiptn mewl mikixv
ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥
äòLa BLôða Laìúîe¦§©¥§©§§¨¨

.Bæz` miiwn `edy ±
mikixv okle ,devnd

,eiptn mewlïéàL ÷ø©¤¥
¯ ,úLbøî BLôð©§©§¤¤

dyecwajk lke ,devn miiwn `edy drya eytpa dxeyd
- ?dnléðôebä øîçä Cñî éðtî,eytp zyaeln ea ±àlL ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦¤Ÿ

éLçîe ,Ckcæð,"íéäìà úBàøî" úBàøî Lôpä éðéò C ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§©§¡Ÿ¦
íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk,`ad mlerd ± §¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨
.íäéiçamzeida mby ± §©¥¤

zea`d e`x ,dfdÎmlera
,zeiwl` zeielbzd
Îmlera d`ex dnypdy
mteby iptn ,z`fe ± `ad
xizqd `le jkefn did
zn`a jk ;zewl` lr
icedi lk leki did
eneiw zrya ze`xl
xnegd `lel ,devn
z` ze`xl ,eytp ipirl xyt`n epi`e xizqnd ,ely iptebd

.devn miiwn `edy drya eytpa zkynpd dyecwd

óñà øîàL eäæå14ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL15¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgéðàå"©£¦
,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå øòá©©§Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨

øîBìk16ét-ìò-óàL §©¤©©¦
éúBéäa äîäák éðàL¤£¦¦§¥¨¦§¦

¯ ,Enòip`y drya mby ¦§
zcg`nd ,devn miiwn
dnec ip` ± jz` ize`

,dndalàìå òãà àìå§Ÿ¥©§Ÿ
,äæ ãeçé éLôða Lébøà©§¦§©§¦¦¤

¯lr ,d"awd mr iytp ly
,devn ly dneiw ici
,jka izybxd el ixdy
ritydl jixv xacd did

-äéìò ìtzLlr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,ytpdCk øçàå ,älçz ãçôå äúîéàzlawn ytpd dzid ± ¥¨¨¨©©§¦¨§©©¨

íéâeðòúa äaø äáäà,zewl`n beprz ytpl yi day dad` ± ©£¨©¨§©£¦
Bà,dad` ±¯ ,Là éôLøk,zewl`líé÷écvä úcîk §¦§¥¥§¦©©©¦¦

¯ ,íøîç CkcæpLmd ok` ,devn miniiwn miwicvdy drya ¤¦§©¥¨§¨
ici lr d"awd mr zcg`zn ytpd ji` ,"cegi"d z` miyibxn

xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn df xace ,devnd
zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia dlecb dad` ± okn
oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn mpi`y ,"rc` `le"

,dad`e d`xi mda xxern xacdòãBpëå,recike ±àeä úòcL §©©¤©©
ì,Lôpa äLbøä ïBL §©§¨¨©¤¤

àeäå"zrc"d zpiga ± §
,ytpay ybxdeììBk¥
Y äøeáâe ãñç± "cqg" ¤¤§¨

± d`xi ± "dxeab"e ,dad`
zrc opyiy dryay
,xxern df ,dybxde
dax dad` ,xen`k
dad` e` ,mibeprza
± d`xie ,y` ityxk
oeeikn ,j` .cgte dzni`
,"rc` `le xra ip`e"y
dad`e `xen ia xxern xacd oi` ± dybxdde zrcd ia oi`yk

,j` ± "zrc"d on mi`ad¯ ,"Cnò ãéîz éðà" ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¦¨¦¦¨
,d"awd mróBñ-ïéà øBàa Lôpä ãeçé òðBî øîçä ïéà ék¦¥©Ÿ¤¥©¦©¤¤§¥

¯ ,ïéîìò ìk àlînä àeä-Ceøalka `vnpe ,zenlerd lk ¨©§©¥¨¨§¦
"cegi"d ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly egeka .mewn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
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ÈÙÂ‡·."[ישראל עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז אינו שלכן ראה 13.–
א. לג, כבֿכג.14.קדושין עג, ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :

בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח (וכן הפשוט פי' ˘·„Â¯Â,בדא"פ:
˘¯ÙÓ„ÎÂומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק אֿל, מקדשי אל אבוא :‡Ï„:הוא ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂ בהמות" (גם

לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי' שלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי
בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות (שיודעים הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י.

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י Î"˜16.הובא ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘מדבר שאסף ,ÂÓˆÚ „Ú·(שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו  דהפי' צ"ל  וע "כ עמך "? הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן ÓÂÏÎ¯אבינה ‡Ï‡'וגו בער דאני ,



עה xii` a"i iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mr zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb didi `ly ,ytpa
oi` "cegi"d mvr z` ,eli`e ,devn meiw zrya seqÎoi` xe`

.repnl "xneg"d gekaáeúkL Bîëe17éLçé àì CLç íb" :C §¤¨©Ÿ¤Ÿ©£¦
äæáe ."jnî,devn miiwnd icedi lkly ,epcnly dna ± ¦¤¨¨¤

dyecw ,eznypa zkynp
deedzne "oeilrd ycew"n
seqÎoi` xe` ly cegi
mb ,z`fe ,`ed jexa
z` yibxn `ed oi`yk
cegid z`e dyecwd
lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvLðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤
úBúaLa äëàìî øeqà¦§¨¨§©¨
ìëì äåMä çñôa õîçå§¨¥§¤©©¨¤§¨

¯ ,Lôðxeng yper eze` ¤¤
wicvl ribn didydid el

dk`ln dyer melyeÎqg
ung lke` e` zaya
xeng yper eze` ,gqta

lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"le "xea"l ribn
- ?dnl jkøéàî øeîb õøàä-íòå øea Lôða óàL éôì§¦¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦

úøëa BLôða ïBcðå ,áBè-íBéå úaL úMã÷ øBàlr ± §ª©©¨§§¦§©§§¨¥
,gqta ung zlik`äìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±ìò §¦¨©
Bæ äMã÷ ìelç18¯ ,,xen`ky oeeikne ;ytpa dxi`nd ¦§ª¨

zexnlyoi`y`edyibxn`id z`f lka ,dyecwadxi`n
epi`y inl mb xeng yper eze` ozip recn oaen okl ,eytpa
zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbet `ed mb ik ,dyecwa yibxn

.eytpa dxi`nd bgd e`õîç eäMî íâå,gqta ±ìeèìè Bà §©©¤¨¥¦§
äö÷î19¯,zayaBLôð ìòL äMãwa íâBt,ux`d mr ly ± ª§¤¥©§ª¨¤©©§
Bîkmbet xacdy ±úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷a §¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©

eðlëìoic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi ipa lk itlk ± §ª¨
.dnecke ,gqta ung lek`l e` ,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e
zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y zexnly ,epcnl ,mipt lk lr

"e ,devn ici lr ytpa zkynpd dyecwa yibxn ippi`yzenda
z`f lka ± yibxn ipi`e 'dnda' zpigaa ip` ± "jnr iziid
zkynp `idy itk weica ux`dÎmra dyecwd zkynp

ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza
oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda"

" weqtd xne` okly ,jkazendoeyl ± zenda "jnr iziid
meiw iciÎlry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le) miax
ly ote`a zeevn
zrcn dhnly ,"dnda"
xacd xeyw ,dybxde
zrcn dlrnly dpigaa
ef dpiga mby ,dybxde
iptn ,"dnda" z`xwp
`l` ,"zrc" da oi`y
`idy drnyn oi`y
m`Îik ,"zrc"n dhnl
,"zrc"n dlrnl `idy
oeyla zernynd efe
± (miax oeyl) "zenda"
± dndaa zepiga izy
dhnly "dnda" zpigay
zpigaa dxeyw ,"zrc"n

."zrc"n dlrnly "dnda"ì "úBîäa" áeúkM äîe]ïBL ©¤¨§¥§
Y íéaøcigi oeyla dfÎiptl ynzyn `edyk"xra ip`e"oke , ©¦

" :okn xg`l cinip`e,"cinzíb Cøaúé åéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨¦§¨¥©
úBîäák äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤¦§¥

úéðôeb äiNòådiyr"k `l` ,ipgexd diyrd mler enk `l ± ©£¦¨¨¦
"ziptebáeúkL Bîk ,óBñ-ïéà øBà éaâì20äîëça ílk" : §©¥¥§¤¨ª¨§¨§¨

¯ ,"úéNòdnkga") dnkgl diyr oeyld z` qgiiny ixd ¨¦¨
,d"awd iabl diyr enk `id dnkg mby iptn ,("ziyràø÷ðå§¦§¨

¯ ,"äaø äîäa"ef `l` ,"zrc"n dhnly dnda zpiga `l §¥¨©¨
,"zrc"n dlrnlyàeäå .øçà íB÷îa øàaúpL Bîk± §¤¦§¨¥§¨©¥§
,mipeilrd zenya"ïa" íLa"p dler 'ied my itexivn cg` ± ¥©
,o"a `xwpd (52)úeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦

"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd
zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"
"dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n dlrnlyly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z
."zeliv`d mler"
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íéøîà éèå÷éì
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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להם  שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות גם בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא
– והטעם כאן; להמדובר הפשוט".˘‰Ôשייכות כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, ˘ËÈÏ"‡18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עי"ז" :

מובן אינו שלכאורה (מה ÏÏÎÂיובן ÏÏÎ הקדושה את (דמחלל בפסח וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (
גם  ישנו – שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה
הדיוק  להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה,

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' ‰Â‡דמביא ‡Ï‡ ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים כמה לגברא".‚·¯‡לביאור גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‰Ú¯˙19.(ולא

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î– ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנן כד.20.שגם קד, תהלים



`xiiעו b"i iying mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ג חמישי יום
פרק מז  ,132 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

mindy enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi

mb jk ,mind jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha

drya ± "mc`l mc`d al"

,ipyd z` ade` cg`y

d`xn `edyk cgeinae

lr rityn xacd ,ef ezad`

dad` ea xxerzzy ipyd

mb ,raha `ed xacd .eil`

mieey miyp`d ipyyk

,jk xacdy i`cee .dlrna

d`xn axe lecb jlnyk

heyt mc`l dlecb dad`

enewnl eil` cxei ,ltye

e`iane eze` dlrn ,zegpd

,jlnd lkiday ihxtd excgl

ez` cgiizn `ed mye

xexa ± dwfg zecg`zda

mc`a xxeri dfy ,xacd

dlecb dad` ,ltyde zegpd

lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl

daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd

avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr ± mdn xzei

jxazi `edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd

,miiniptd eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl cxi envrae eceaka

dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya

,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka .zecg`zd ly xzeia dlecbd

ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn lr ezkxaa xne` icediy

lr "epycw" dlnd zaqen ok enk ;xenb cegia ez` didzy dy`

ici lr icedi ycwzn da ,oeilrd ycew ,dyecw ly dpeilrd dbixcnd

ipay dlcadd lr ,(dlcad oeyln) "epycw" dlnd dxen oke .devn meiw

ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici lr minxene milcaen miyrp l`xyi

.zenlerdn dlrnl `ide zlcaend d"awd

oeylae) xiaqdl owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f"n wxta

miyxec cvik :uxzle :(`"hily iaxd zxrdmeikmink ly dad`d z`

e`xd dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptdiptl,mipy itl`

dlekiy cala ef `ly ,owfd epax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya

xkfipy ici lr ,"miptl miptd mink" ly dad`d zeidl dkixvezrk
:xnelk) 'ek envra d"awd cxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

eceaka mdil` "ezcixi"a ,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd

cvn mb `l` ,(envraededd± "d cxie"e mixvn z`ivi znbec ,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàkmc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed ,"'eke
z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei lke" :siqen
,mei lka mb `l` ,mixvn
ly zipgexd ezceara yi
,mixvn z`ivi oipr ,icedi
Lôð úàéöé àéäå§¦§¦©¤¤
,óebä øñànî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦©£©©

¯ ,àéåçc àëLîxer" ¨§¨§¦§¨
ly dzeig ,oky ± "ygpd
,dtilwdn d`a ytpd
,ziwl`d ytpd iabl okle
ziale zelbl sebd aygp
ziwl`d ytpde ± xdeq
,xq`nde zelbd on z`vei
-ïéà øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
éãé-ìò ,àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
úBönäå äøBzä ÷ñò¥¤©¨§©¦§

¯ ,ììëaicediy iciÎlry ¦§¨
miiwne dxez cnel
xe` mr zcg`zne ,sebd zelbn ziwl`d eytp z`vei ,zeevn
lawn `edy ici lr df xac dyrp cgeinae ± `edÎjexa seqÎoi`
oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

:"`ipz"d,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©
daL`ed rny z`ixwa ±éLîîe ìa÷îCøaúé Bãeçé åéìò C ¤¨§©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥

øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä" :Bøîàa ,Leøôa§¥§¨§¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥
¯ ,ìéòì,mcewd wxtaíäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà" ék §¥¦¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨

äéäL éôì ,"'eëå,epia` mdxa` ±øBà ãeçéa ììëðå ìèa §§¦¤¨¨¨¥§¦§¨§¦
øa óBñ-ïéà¯ ;àeä-Ce,d"awd mr ezecg`zde elehia awry ¥¨

± "epiwl`" d"awd `xwp jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp
lha icedi ± devn meiw iciÎlr ik ,icedi lk ly dwel`d

.`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`neäæì äëæ íäøáàL ÷ø± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
,`edÎjexa seqÎoi` xe` mr cge`n zeidlBëeläå åéNòîa§©£¨§¦

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa,dpeilrd dbixcnl dlrzdy cr ©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`ed jexa seqÎoi` xe` mr cge`ne lha zeidláeúkL Bîk1: §¤¨

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå"jld mdxa` ,dabpd ©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,"dabpd" ribdy cr dbixcnl dbixcnn
lr `a df mdxa`ay ixd ± d"awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezcear icieðçðà ìáà,mdxa` ipa ±äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨
eðì ïúpL ,eðì àéä,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà± ¦¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

,dxezaBúeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§
¯ ,ãeçiä úéìëúa Cøaúécg` xac md epevxe eznkgy ,jk ¦§¨¥§©§¦©¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
øñàîî úéäìàä ùôð úàéöé àéäå .íéøöîî íåéä
÷ñò é"ò ä"á ñ"à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä
íéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå äøåúä
ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù"÷á
àåä åðéäìà éë ì"ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá
ãåçéá ììëðå ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîë
åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä"á ñ"à øåà
êåìä íøáà òñéå ù"îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå
íéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú úà åðì
ïúð åìàë äæ éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá
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ט.1. יב, בראשית



עז xii` b"i iying mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,jxazi ez`¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäå©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨
jxazi eze` "gwi" zeevn miiwne dxez cnel icediy dn ici lr

.jxazi ez` cg`zieLBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3: §¤¨©Ÿ©©¨©¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå""xdef"a ik4 §¦§¦§¨§¦§©¦

dlnd z` yxtn
dlnd ,dxez ± "dnexz"
dxez"n zakxen ,dnexz
dpzipy dxezd ± "'n
x`eane ± mei mirax`l
ici lry ,my "xdef"a
,dxez ici lr ,"dnexz"
egwz ,"il egwie"l mi`a

d z` ,ize`,envr d"aw
øîéîì déì éåäådide ± ©£¥¥§¥©

:xnel eilr¯ ,"äîeøúe"§¨
"il"y oeeikn ± "e"`e"a
"dnexz"e ,d"awdl oeekn
weqtd lr did ,dxezl ±
,"dnexze il egwie" xnel

jxazi eze` egwiyelr)
lr ± "dnexze" ± ?dn ici

- dxez (iciíeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëc± cg` xac md dxeze d"awd .cg` xac lkd §ª¨©

`ed "il"y zernynd dzid f` ik ,"dnexze" aezk `l okle
md ± "dnexz il" `l` ,sqep xac (dxez) dnexze cg` xac

.cg` xacíL ïiò,"xdf"a ±eäæå .[áèéäíéøîBàL5ïzzå" : ©¥¨¥¥§¤¤§¦©¦¤
¯ ,"'eë äáäàa eðéäìà 'ä eðìly ezad` cvn :xnelk ¨¡Ÿ¥§©£¨

dwel` ± epiwl` 'd didiy ,dpzn epl ozp ,l`xyil d"awd
eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"eðì zúð E ¦§¨¤¨©¨¨

äæìå ."'eë eðéäìà 'äicediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¡Ÿ¥§¨¤
,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn
mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly

dwel` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awdelyoipr df `l` ± ¦¨¥
ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly
;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid
zeki`e zenka ielz `edy ,xky enk dppi` dpzn ok enk
ilan ,dpzna el ozip df `l` ,xkyd lawn ly dceard
itke ,l`xyin cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiiziy

:oldl xaqeiyBøBàå Bãeçéa Lôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤§¦§
¯ ,Cøaúéxe` mr zcge`ne dweac didz icedi ly eytpy ¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `edÎjexa seqÎoi`¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨

,calaBa ä÷áãì íBìLå-ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨
¯ ,'eë.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàC £¨¦¨¤¤§©¥©§¦

éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà åéìò̈¨¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥
çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëð àìénî¦¥¨¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©

éLîàåçeø C6¯ ,gex §©§¦©
gex dkiynne gex d`ian
"gex"d ,oky ±

oevxd zexxerzdely
"gex" d`ian ,mc`
,dlrnln zexxerzde
,okn xg`l ,dkiynne
jyniiy ,mc`a "gex"
.d"awda weac didie

àéäå,ytpl qgia ± §¦
.íéøöî úàéöé úðéça± §¦©§¦©¦§©¦

zekln ler zlaw oipr
rnyÎz`ixwa miny
zeidl oevxd ze`hazde
± d"awd ly ecegia weac
,mixvn z`ivi oipr df
zelbn z`vei ytpdy
mr zcg`zne sebd

.d"awdeðwz ïëìåxnel ,minkgd ±íéøöî úàéöé úLøt §¨¥¦§¨¨©§¦©¦§©¦
¯ à÷åc òîL úàéø÷ úòLa,rny z`ixw mr cgi,óà ¦§©§¦©§©©§¨©

Y àéäL,mixvn z`ivi zyxt zxin`e zxikféðôa äåöî ¤¦¦§¨¦§¥
àúéàãk ,òîL úàéø÷ úåöîî àìå ,dîöò`aeny enk ± ©§¨§Ÿ¦¦§©§¦©§©¦§¦¨

íé÷ñBôe àøîba7¯ ,,dnvr ipta devn `id mixvn z`iviy ©§¨¨§¦
- ?cgi oxne`l epinkg exed ,`eti` ,recnïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥

.Lnî ãçà øác,rnyÎz`ixwa miny zekln ler zlaw ± ¨¨¤¨©¨
zlaw ici lr ,oky .ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi oipre
mixvn z`ivi oipr xvep ,rnyÎz`ixwa miny zekln ler

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexaóBña ïëå§¥§
,"íëéäìà 'ä éðà" ïk-íb íiñî íéøöî úàéöé úLøẗ¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

¯ :ìéòì øàaúpL Bîk ïk-íb eðéäåmixvn z`ivi ici lry §©§©¥§¤¦§¨¥§¥
mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl` 'd ip`" dyrp ±
myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei lkay ,ixd .d"awd
z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy dad`d ,xen`ky
dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa xxerl dkixv mixvn
,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv jk ,d"awdl dlecb
ipal d"awd ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka mby

.l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
éì åç÷éå ô"ò ÷ä"æá ù"îë .ìåëéáë åîöò úà åðì
íåùî àìà äîåøúå ì"ìäå éúåà øîåìë éìã] äîåøú

ä ù"ò ãç àìåëãåðéäìà 'ä åðì ïúúå ù"æå :[áèé
äæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá éë 'åë äáäàá
ïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî åðì òðåî ïéà
ìáà .'åë åá ä÷áãì å"ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî
çåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìà
ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
àéäù óà .à÷ååã ù"÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô åð÷ú
àøîâá àúéàãë ù"÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
íâ åðééäå íëéäìà 'ä éðà ë"â íééñî íéøöî úàéöé

:ì"ùîë ïë
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ב.2. קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק סי'7.זהר או"ח שו"ע א. כא, ברכות
אֿב. סעי' סז



`xiiעח c"i iyiy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ד שישי יום
פרק מח  ,fq 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

wxta .d"awdl dlecb dad`

micner ep` eze` ,g"n

,owfd epax xiaqi ,cenll

ipal ezad` llbay myky

d"awd mvnv ,l`xyi

wigxde ,envr z` lekiak

ick ,rixtny dn lk z`

mlerd z`ixal mewn zzl

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥

BîLk ék ,àeä-Ceøa óBñ,"seqÎoi`" ±óBñ-ïéà ¯ àeä ïk ¨¦¦§¥¥
Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì ììk úéìëúå õ÷ ïéàå§¥¥§©§¦§¨§§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥

¯ ,èeLtä BðBöøaihxt xcb lkn hyten ely oevxd :xnelk ¦§©¨
,`xap ly epevx ly zelabdd lk eiabl zeniiw `leãçéîe± §ª¨

,oevxd.ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa:xnelk ± §¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
zenler epnn exveeiy ,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d
:`xapa xe`d enk df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben
"rty" iabl "xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl

cne mvnevn "rty"):dnbecle ± rtyd lawnl m`zda ce
m`zda lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk
jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl
oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn
dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a
,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn `l` ,xe`nd

xe`l yidlrndoexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay
oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda xi`nd xe`ay
xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi` ,xi`dl dlrnl
dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn efi`ae dnk cr ,mevnve
oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay zenilyde dlrnd wx zniiw
dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy mevnvde xcbd ea
enk ,seqÎoi` `ed (z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl)
xe`dy oeeikne .seqÎoi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy
mi`xape zenler epnn eedziy xyt` i` ± seqÎoi` `ed

elkeiy ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben
:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidlelàå§¦

ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦
Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤
Y ìeìòå älò¦¨§¨
dpeilrd dbixcndy
daiqe dlir deedn
,dpezgzd dbixcnl
"dlir"dn "lelr"d `idy
d`vezd ,"aaeqn"d)
dlir"a .("daiq"dn
izyl yi "lelre
qgie zekiiy ,zebixcnd
:lynl .dipyl zg` oia
daygnd ,xeaice daygn
xeaicl "dlir"d `id
ixdy ,"lelr"d `edy
xdxdn `edy daygndn
okn xg`l `a ,mcewn da
.xacn `edy xeaicd

`id daygn ,okaempn`
,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl
xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky
mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id
epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl
ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia
± leab ilra mi`xap mieedzn ,seqÎoi` ly ote`a jxazi
- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`y o`kn

àeäL Bîk ììk àøáð äfä íìBòä äéä àìúðéçáa äzò Ÿ¨¨¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©
¯ ,úéìëúå ìeáb:seqe leab el yi xac lkyòé÷øì õøàäî §§©§¦¥¨¨¤¨¨¦©

÷"ú Cìäî,ze`n yng ±äðL1¯ ,ly dlabd jka yi ixd ©£©¨¨
,dpy ze`n yng¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëåyng jldn §¥¥¨¨¦©§¨¦©

,dpy ze`n.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëåze`n yng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn xen`d lk ± dpyàaä-íìBò elôàå©£¦¨©¨

¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä ïãò-ïâå§©¥¤¨¤§§¦§©©¦¦©§¦
éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäåúðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C §©§¨©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©

¯ ,úéìëúå ìeábl"pky s`e" :`"hily x"enc` w"k zxrd §§©§¦
d"a q"`e`n oibiyne oipdpe 'd lr zebprzn zenypd ± h"ltx

."dyw `l ±ïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥
úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©

¯ ,'eëzexitqa yalzn `edÎjexa seqÎoi` xe`y ici lr
mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg
`l` ± seqÎoi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp)

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"á ñ"à
'úé åðîî èùôúîä úåéçå øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
ä"á ñ"à øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä åìéàå ãåçéä
äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
àåäù åîë ììë àøáð æ"äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúò
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù
íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò"âå áä"åò 'éôàå
éë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ì"öàå ïîöò 'åîùðäå
ïäéìò øéàîä ä"á ñ"à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé

ùé ïëìå .'åë ã"áç úåùáìúäáïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת



עט xii` e"h ycew zay mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  ט"ו קודש שבת יום
,134 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,gq 'nr cr.úéìëúå

¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§
enk ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe` z` mzbydn mi`a mbeprze

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlaben mzbydyïéà ék¦¥
äàðä ìa÷ì ïéìBëé§¦§©¥£¨¨
óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå§©£¦§¦©¥

nî¯ ,Ldidi beprzdy ©¨
,laben izlaàlL¤Ÿ

ïúeàéönî eìhaúé¦§©§¦§¦¨
.ïøB÷îì eøæçéåm` ± §©§§¦§¨

leab ila did mbeprz
eide (zlabend) mze`ivn ixnbl zlhazn dzid ,seq ilae
mb ,mi`xapd lky ,ixd ."seqÎoi`" `edy mxewnl miay

mi`xap md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd
ote`a ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben
ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk
lr (`l` ,zelylzyd
mevnvd ;minevnv ici
jynpd xe`dy ,lret
didi `l ,mevnvd ixg`
xe`d zedne jxra llk
,okle .mevnvd iptly
zexnly ,xacd ixyt`
seq mdl yiy mi`xap epnn eedzi - ,seqÎoi` ,`ed xe`dy

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨
íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa íB÷î§¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä úëLîä,xe`d ±CLîéå ©§¨©¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©
íéðBzçzì,mipezgzd mi`xapl ±¯ ,éelb úðéçáamevnvd ©©§¦¦§¦©¦

mi`xapa zeigdy lret
,dielb didz `l
ïäa òétLäìe Laìúäì§¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa ±
Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà-ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`
eid `l ,zelbzda
leab ly ote`a mi`xapd
,lret mevnvd ;zilkze
eidi `l zeigde xe`dy
dne ,mi`xapa zelbzda
edf ,zelbzda `a oky
zeigde xe`dn c`n hrn
zeidl mileki md okle ±
leab ilra mi`xap

,zilkzeàéäLhrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda mi`ad zeigde xe`d

éáéLç àìk Lnîe ,ãàî úèòeî äøàä,llk zaygp dpi` ± ¤¨¨¤¤§Ÿ©¨§¨£¦¥
¯ ,úéìëúå ìeáb éìa äøàä úðéça éaâìdx`ddyk edfy §©¥§¦©¤¨¨§¦§§©§¦

,mevnvd iptl `idçéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñoia §¥¥¥¤¤¤§©©§¨
"zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend leab ilay dx`dd
,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly)
edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk
jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad

,llk qgieãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¤¤§¦§¨¦¤¤¨
Cøò Bì Lé øtñîa¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâìbyend §¦§¨¥¤¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi xg` xtqnly df oebk eyexit "jxr"
àeäLdeedn cg` xtqnd ±¯ ,íéôìà óìà épî ãçà ÷ìç ¤¥¤¤¨¦¦¤¤£¨¦

llekd xtqndy xg`n
sl`n akxen ,oeilin ly
ixd ± micigi sl` minrt
yi cg` xtqnly ,oaen
xtqnd iabl qgie jxr
± sl` minrt sl` ly
epi` ,cg` xqg oeilin

;oeilinøác éaâì ìáà£¨§©¥¨¨
ìeáb éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦§
Bcâðk ïéà ¯ ììk øtñîe¦§¨§¨¥§¤§
¯ ,íéøtñîa Cøò íeL¤¤§¦§¨¦
didiy lkk ,xtqn oi`
qgie jxr el didiy ,lecb
el oi`y xac znerl

.seq el oi`e xtqnelôàL¤£¦
íéôìà éôìà óìà¤¤©§¥£¨¦

úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨
,micx`iline mipeilin ly
øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¤¤¦§¨

¯ ,úBááø àBaøå íéôìà éôìà óìà éaâì ãçàcg` ,oky ¤¨§©¥¤¤©§¥£¨¦§¦§¨
,eli`e ,jxr dfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin ipeilin iabl
± leab ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin ly xtqnd

,llk jxr mdipia oi`.éáéLç Lnî àìk àlàmiaygp md ± ¤¨§¨©¨£¦¥
xac iabl llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd .melkl

.leab ila `edy,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëå§¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
¯,mevnvd ixg`y xe`d hrníéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦

¯ ,íúBéçäì íäa òétLäì íéðBzçúå`ide llk jxr dl oi` §©§¦§©§¦©¨¤§©£¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ"à 'éçáá âåðòúå äàðä

.ïøå÷îì åøæçéå

ïéà äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäå
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë
êùîåéå øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì
øåà øòæî èòî íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìå
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå
éìá äøàä 'éçá éáâì éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåî
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ
éáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù íéøôñîá êøò úìî
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî
ïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã éáâì ìáà
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå
.éáéùç ùîî àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà
úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå
íúåéçäì íäá òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
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`xiiפ e"h ycew zay mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,melkl zaygpúðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä øBà Cøò éaâì§©¥¤¤©¨§¤§¨¤¦§¦©
éelb úðéçáa úBîìBòa òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà"¥§¥¦§©¥©§¦©¨¨¦§¦©¦

éwî àlà ,íúBéçäì¯ ,äìòîlî íäéìò óezbxcna ezeida §©£¨¤¨©¦£¥¤¦§©§¨
,zenlera rityn `ed ,ddeabd."ïéîìò ìk ááBñ" àø÷ðå± §¦§¨¥¨¨§¦

`l ,zenlerd lk siwn
`edy "oinlr lk `lnn"
zeinipta yalzn
dnypdy enk ,zenlera
,seba zeinipta zyalzn
- "oinlr lk aaeq" `l`
éwîe ááBñ Leøtä ïéàåó §¥©¥¥©¦

íB÷î úðéçáa äìòîlî¦§©§¨¦§¦©¨
¯ ,íBìLå-ñçzenleray ©§¨

Îqg `vnp `ed oi` mnvr
`vnp `ed `l` ,melye
,mewn ly oaena ,mdilrn

,melyeÎqgiL àì ékC ¦Ÿ©¨
íB÷î úðéça ììk§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §£¦
mi`zn ,"mewn" xcbay
ipy xac lrn `edy xnel
mixne`yk j` ,mewna
,zeipgexa siwne "aaeq"
oi` ± mewn xcba epi`y
.mewn ly oipr ernyna

éwîe ááBñ øîBì äöBø àlàéelb úðéça ïéðòì äìòîlî ó ¤¨¤©¥©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦
¯ ,äòtLärbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq" mibyend ©§¨¨

,xaca drtydd zelbzdléelb úðéçáa àeäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤¦§¦©¦
Y úBîìBòa"oinlr lk `lnn" z`xwpd efíLa úàø÷ð ¨¨¦§¥§¥

íä ék ,úBîìBòa úLaìúnL ,"äLaìä"zenlerd ± ©§¨¨¤¦§©¤¤¨¨¦¥

¯ ,íéìa÷nL äòtLää íéâéOîe íéLéaìîdrtyddy ixd ©§¦¦§¦¦©©§¨¨¤§©§¦
;mzbyda zeinipta mda d`adðéàL äòtLää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨

íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa àlà éelb úðéçáa¦§¦©¦¤¨§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦
úLaìúî úàø÷ð dðéà ¯ dúBà,zenlera ±úôwî àlà ¨¥¨¦§¥¦§©¤¤¤¨©¤¤

øçàî ,Cëìä .úááBñå§¤¤¦§¨¥©©
ìBòäLúðéçáa íä úBî ¤¨¨¥¦§¦©

Y úéìëúå ìeáb,okl §§©§¦
øBà úòtLä ïéàL àöîð¦§¨¤¥©§¨©

óBñ-ïéàila `edy ± ¥
,leabälbúîe Laìúî¦§©¥¦§©¤

÷ø ,éelb úðéçáa íää¤¦§¦©¦©
äøàä ,øòfî èòî§©¦§¥¤¨¨
ãàî úîöîöî úèòeî¤¤§ª§¤¤§Ÿ

àéäå ,ãàîdxi`n ± §Ÿ§¦
,mdaíúBéçäì éãk ÷ø©§¥§©£¨

.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦
zenler zeigdl ick
gxkdd on ,mi`xape
zelbzd mda didzy
zelbzd ,`l` .ef dx`dn
znvnevn dx`dn `id ef
ixyt` okly ,c`n c`n
eidi zenlerdy xacd
.zilkze leab ly ote`a

øBàä øwò ìáà`edy ± £¨¦©¨
éwî" àø÷ð ¯ Ck-ìk íeöîö éìaïéàL øçàî ,"ááBñ"å "ó §¦¦§¨¨¦§¨©¦§¥¥©©¤¥

¯ ,íëBúa úélbúî BúòtLä,zenleraúðéçáa íäL øçàî ©§¨¨¦§©¥§¨¥©©¤¥¦§¦©
.úéìëúå ìeáb,leab ila `edy xe` mda dlbziy xyt` i`e ± §§©§¦

"aaeq"k df xe` oiievn okle ,mlrda `ed mda xe`d `l`
.mdilrn "siwn"e
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íéøîà éèå÷éì
åðéàå ñ"à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì
àìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá úåîìåòá òéôùîå ùáìúî

é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
é÷îå ááåñ 'éôäàì éë å"ç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó

é÷îå ááåñ ì"ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééùó
àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî
úùáìúîù äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçáá
íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá
øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë"àùî
úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå
úåîìåòäù øçàî êëìä úááåñå úô÷î àìà úùáìúî
ñ"à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä
øòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá äìâúîå ùáìúî
éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä
éìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá íúåéçäì

é÷î '÷ð ë"ë íåöîöåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó
.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zay(ipy meil)

z`vl dxeq`e ,ztd ixext dicba lr elti `ly ick dail cbpk
.dzxagl ze`xdl dpxiqz `ny zaya ea

a `vz `le :epzpyna epipy.íéîæð`weec :`xnbd zx`anéîæð §¨¦¦§¥
óàä,dzxagl ze`xdl mxiqz `ny yyg yi mday ,mixeq` ¨©

,dizexry ixeyiwa miqekn minfpdy oeik ,ofe`d infpa la`
.exfb `l ,dzxagl ze`xdl ick mxizdl gxehe

:epzpyna epipyàìå`vz,íúBç äéìò ïéàL úòaèad`vi m`e §Ÿ§©©©¤¥¨¤¨¨
`ny exfb minkgy `l` ,`ed hiykz ixdy z`hgn dxeht

:`xnbd zwiicn .dzxagl ze`xdl dpxiqzàäy zrahäéìò Lé ¨¥¨¤¨
úáéiç ,íúBç.z`hgàîìàmzeg dilr yiy zrahy dfn gken ± ¨©¤¤©§¨

àeä èéLëz åàì.`yn `l` ¨©§¦
:`xnbd jk lr dywneäðéîøednn dxizq df lr zeywdl yie ± §¦§
milk zkqna epipyy(g"n `"it)íéàîè íéLð éèéLëzmilawn ± ©§¦¥¨¦§¥¦

,d`nehíéîæð ,úBàìè÷ ,íéLð éèéLëz ïä elàå,ofe`d infp ± §¥¥©§¦¥¨¦©§¨§¨¦
,úBòaèå,dpynd zx`anúòaèå,epxn`y efíúBç äéìò LiL ïéa §©¨§©©©¥¤¥¨¤¨¨

.óàä éîæðå ,íúBç äéìò ïéàL ïéayiy zrah `pzd dpny dfne ¥¤¥¨¤¨¨§¦§¥¨©
dnl xzeqe ,hiykz `edy gken ,miypd ihiykz oia mzeg dilr

.hiykz eppi`y epzpyna x`eany

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àøéæ éaø øîàk epzpyn ±éaø ¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨©¦
äéîçðxwir dcperd mc`e ,mzegd `id zrahd xwiry xaeqd §¤§¨

dkxc oi`y ,hiykz epi` dy`l mzege ,dnzeg lr `id ezrc
.z`hg zaiig zaya da z`veiyk okl ,migely gelyle mezgl

eàäk ,milk zkqna dpynd ±ïðaømc`d zrc xwiry mixaeqd ¨©¨¨
hiykz `id ixd mzeg dilr yiy elit`e ,dnvr zrahd lr `id
dzpn okle ,zaya da z`vei m` z`hg zaiig dpi`e ,dy`l

.dihiykz oia dpynd dze`
:zwelgnd diepy day `ziixa `xnbd d`ianàéðúc,`ziixaa §©§¨

dzid m`àéä[zrahd-]ìL dîúBçå ,úëzî ìLuräàîè ,âBîìà ¦¤©¤¤§¨¨¤©§§¥¨
zkzn ilk iheyte ,xwir zrahdy iptn ,d`neh zlawn ±

m`e .d`neh milawnäøBäè ,úëzî ìL dîúBçå âBîìà ìL àéä¦¤©§§¨¨¤©¤¤§¨
ur ilk iheyt df ixde xwir zrahdy oeik ,d`neh lawln

.d`neh milawn mpi`yànèî äéîçð éaøåmzegdy oeik df ote`a §©¦§¤§¨§©¥
,d`neh lawne xwir zkzn lyúòaèa ,øîBà äéîçð éaø äéäL¤¨¨©¦§¤§¨¥§©©©

ìBòa ,dîúBç øçà Clädndad lryåéðBìîñ øçà Cläzeczid ± ©¥©©¨¨§©¥©©¦§¨
zkzn ly md m`e ,dndad x`ev miqipkn mdipiay ea miaegzd

.[d xeiv] d`neh milawn
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פי היום יום . . . 

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת  רֹוֶאה אֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָאַמר:  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

תקנ"ה  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ תרכ"א  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום 
עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ּבְ  : ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  עּוָדה  ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ַוּיִ ִהיר.  ּבָ ֶכם"  ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ׁשֶ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות  ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת רֹאׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ּבְ  – ָאַמר  ּבּור  ּדִ ֵדי  ּכְ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ ֶ לּוָלה ִמּשׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פב
תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ּכִ

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

מָאל  ַאלע  קען  מען  "פַארפַאלען",  קיין  ניטָא  איז  עס   - איז  ענינו  שני  פסח 
פַאריכטען. אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס 

איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י־ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך 
הָאב, איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י.  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  אייר ט' ראשון יום שומע  ואינו המדבר חרש

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰àNBð ãöék Løçä©¥¥¥©¥
òîBL Bðéàå øaãî Bà ,øaãî àìå òîBL BðéàL Løç ?ïúBðå§¥¥¥¤¥¥©§Ÿ§©¥§©¥§¥¥©

.ïéìèìhîa äæéîøa ç÷Bìå øëBî ¯ íeìk§¥§¥©¦§¦¨§¦©§§¦
חכמים תיקנו ולמכור , לקנות  יכול אינו  שחרש אף 

- למכור  או  לקנות  שרוצה  בראשו או בידיו  רומז שכאשר 

קיימים  א)מעשיו נט, אותו(גיטין "שבודקין לאחר שזהו אלא  ,

בדבר". ומתישבין רבות  בדיקות 

כחרש דינו שומע  ואינו  המדבר  חרש  הרמב "ם ולדעת 

בגמרא  משנה': ה 'מגיד והקשה  מדבר . ואינו שומע (שם שאינו

א) מדברעא, ואינו  שומע  חרש , זהו  שומע ואינו  "מדבר אמרו :

כן ואם  דבריהם ", לכל כפיקחין  הן הרי וזה וזה  אילם , זהו 

כשוטה ! דינו  מדבר ואינו שומע אינו אם  רק 

משנה ' ה 'כסף  השני)ותירץ  ואינו(בתירוץ המדבר חרש  :

עדיין אבל אדם  ככל  שומע  אינו  אם  רק  כפיקח הוא  שומע 

וכן גמור , כחרש  דינו  כלל  שומע  אינו אם  אך קצת , שומע 

שומע ואינו  שמדבר "החרש ... הרמב"ם  לשון  מדיוק משמע

melk."

הלוי ' ה 'בית  ג)והקשה  ס"ק ב, סי' :(ח"ג

מגילה  במסכת  ב)שנינו  את(יט, לקרות  כשרין "הכל

שהמשנה בגמרא  ואמרו וקטן". שוטה  מחרש  חוץ  המגילה 

לא "אם  שמע קריאת  לענין  שאמר יוסי דרבי אליבא  היא 

צריך  שאין יהודה  רבי  לדעת  כי יצא ", לא לאזניו  השמיע 

המגילה . לקריאת  כשר החרש  - לאזניו  להשמיע 

ואינו שומע  שאינו זה  הוא כשוטה  שדינו החרש  והנה ,

מ"ב)מדבר  פ"א בהכרח (תרומות המגילה את  קורא  הוא  ואם ,

שהחרש יוסי רבי לפי היא  המשנה  ולכן  דעת , בר  שהוא  לומר 

אך  לאזנו. משמיע  שאינו  משום  המגילה את  לקרוא  כשר  אינו

שומע  שאינו  שחרש  משנה ', ה 'כסף  דברי אףllkלפי ,

כרבי גם  המשנה  להעמיד  אפשר הרי כשוטה  נחשב  שמדבר ,

לקרוא יכול  אינו לאזנו  להשמיע  צריך שאינו אף  כי  יהודה ,

כשוטה ! שנחשב  בחרש  שמדובר  כיון המגילה  את 

ותירץ :

כשוטה דינו  ונתחרש  פיקח שנולד שו"ת מי  ועיין ב. קיב, (יבמות

סק"ד) לה סי' אהע"ז צדק וגםצמח השמיעה גם לו  אבדו אם  רק 

השמיעה , רק לו  אבדה אם  אך  מדעתו, נחסר  שאז  הדיבור ,

כפיקח. שהוא אמרו זה  ועל בדעתו, נחסר לא

נחשב כלל שומע אינו  שאם  משנה ' ה 'כסף  שכתב ומה 

אינו שאם  משום  אלא  השמיעה  חסרון בגלל אינו  כשוטה ,

בחרש רק  זהו  אבל דעת , ולקבל ללמוד אפשרות  לו אין  שומע 

אף - ולדעת  ללמוד והספיק  פיקח היה  אם אבל  מלידה,

כשוטה . נחשב  אינו  כלל  שומע  ואינו  שנתחרש 

ששומע בהכרח  המגילה  את  לקרוא  היודע  שחרש  ומאחר 

דין לו  שאין אלו  אופנים ובשני  בעבר , פיקח שהיה  או  קצת

לאוזניו משמיע  שאינו  משום  המגילה את  לקרוא  ופסול שוטה 

יוסי. רבי  לשיטת  רק  זה  הרי  –

ה'תש"פ  אייר י' שני יום הפקר? הם פירות־יער אילו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰úBøaãnä©¦§¨
ïBâk ,äëæ Ba íãBwä ìëå ,ø÷ôä ïäaL ìk ,íéìBãbä íéøäpäå§©§¨¦©§¦¨¤¨¤¤§¥§¨©¥¨¨§
.ïäa àöBiëå øòé ìL úBðìéàä ìL úBøtäå íéöòäå íéáNòä̈£¨¦§¨¥¦§©¥¤¨¦¨¤©©§©¥¨¤

הם היער  ופירות  שהעצים  זו הלכה  משנה', ה'לחם  לדעת

כדעת ישראל , בארץ  אף  מדברת  בהם , זכה  הקודם  וכל הפקר 

קמא  א)תנא  פא, קמא בן(בבא יהושע  שהתנה  התנאים  שאחד

יוש עם עציםנון  ללקט יוכל  מישראל אחד  שכל היה  הארץ  בי 

אלעזר בן שמעון רבי  כדעת  ולא  אחר , שבט של בנחלה  אף 

ב) פא, השבט (שם אנשי  בחזקת  הם לקרקע המחוברים שעצים

שאר ואנשי לשבטים, הארץ בחלוקת  זה  ארץ  חבל שקיבלו

אלו. מעצים  לקחת  רשאים  אינם  השבטים 

הזקן אדמו"ר א)ומקשה  ס"ק אחרון קונטרס הפקר, הל' :(חו"מ

בגמרא שיחי(שם)נאמר  רק  הוא עצים  ללקט  שההיתר

ועצים פירות אבל  חשיבות , להם  שאין  והיגי') ('היזמי  קוצים 

עצמו  הרמב "ם ואף ללקטם. אסור  חשיבות  להם  נז"מ שיש  (הל'

ה"ג) וקרוביםפ"ה פחותים  "עצים  ללקט יכול  אדם  שכל כתב 

אסור העצים  שאר את  אבל והיגי" היזמי כגון  קוצים  להיות 

הם אילנות" של והפירות  "העצים  שכל כאן  פסק  ואיך ללקט,

זכה "? הקודם  "וכל הפקר

משנה ': ה'מגיד  דברי פי  על הרמב "ם את  אדה "ז  ומבאר

ואילנות פירות  כל הותרו  לא  תנאֿקמא  לדעת שגם  כיון 

- לבעליהם  חשובים  שאינם  פחותים ' 'עצים רק אלא  היער 

והותרו לכל , הפקר  אינם  אלו  ואילנות שפירות  לומר  בהכרח

בנחלתם . שהיער  השבט לבני רק 

פי על לשבטים  שנתחלקה ישראל בארץ  רק  זהו  אמנם,

בחוץ כן  שאין מה בחזקתו, נמצא  נחלה  שטח  כל ולכן ה ',

- בהם  התיישב  לא  אחד שאף  והמדבריות היערות  לארץ ,

וכל  מאליהם  ועומדים "מופקרים  שבהם  והפירות  העצים 

זכה". בהם הקודם 

בהלכות לדבריו כאן  הרמב"ם  דברי  בין החילוק גם  וזה 

ממון :(שם)נזקי

גם ולכן  ישראל , בארץ מדובר  ממון ' 'נזקי  בהלכות 

שבאותה השבט  לאנשי  שייכים  שביערות והפירות  האילנות

שאינם לארץ , שבחוץ  ביערות  מדובר כאן  ואילו נחלה .

זכה". בו הקודם  וכל הפקר  שבהן  "כל  ולכן איש  בחזקת 
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ה'תש"פ  אייר י"א שלישי יום לכהן  זיכוי ידי על הבן פדיון

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì äkæîä©§©¤©£¥
óà ,Bøáç äëæ ...øçàä da ÷éæçäL ïåék ¯ øçà éãé ìò äðzîa§©¨¨©§¥©¥¥¨¤¤§¦¨¨©¥¨¨£¥©
...Ba øæçì ìBëé ïúBpä ïéàå ;Bãéì äðzî äòébä àlL ét ìò©¦¤Ÿ¦¦¨©¨¨§¨§¥©¥¨©£Ÿ

.åéðôa àlL íãàì ïéëfL¤¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨
אין ואם  לכהן סלעים  חמשה  נותן האב  בכור בן  בפדיון

הכסף את  לתת  האב  יכול האם הכסף, את  שיקבל כהן שם 

לאדם "זכין  מדין  הכהן עבור  בו  שיזכה  מנת  על אחר  לאדם 

בפניו"? שלא 

אפרים ' לג)ה 'מחנה סי' ומתנה זכיה ה 'ים(הל' דעת  את  הביא 

שלמה ' נד)של סי' פ"א בנו(קדושין את  לפדות יכול שהאב 

עליו חולק  אך אחר , ידי  על הסלעים  חמש  לכהן  כשיזכה 

שהכסף זמן  כל כי  בכך, המצוה  נתקיימה  לא  שעדיין  וסובר 

הכהן בו זכה  ולא  באחריותו  האב  חייב  הכהן לידי  הגיע  לא 

בו) לחזור האב יוכל שלא לענין רק מועילה כהן(והזכיה אין "אם  וסיים : ,

אחר". ידי על לו כשיזכה  המצוה  לקיים  תקנה  אין בעיר,

בינה ' ה 'אמרי עליו ז)ותמה סי' הבן פדיון :(דיני

זכיה כאן  אין הכהן לידי יגיע ולא  ייאבד  הכסף  אם אמנם

הכסף את  קיבל  הכהן לבסוף אם  אבל המצוה , נתקיימה  ולא 

האב לו כשזיכה  למפרע  בכסף  זוכה  הוא  הרי לזכייתו  ונתרצה 

המצוה ! ונתקיימה  אחר, ידי  על

סופר ' ה 'חתם  מבאר מזו  רצז):ויתירה  סי' יור"ד (שו"ת

שיגיעו עד הסלעים  חמש  של  באחריותם חייב  שהאב אף 

יצא אחר  ידי על האב לו כשזיכה  מיד מכלֿמקום  הכהן, לידי

פדוי כבר  הבן  כי מבטלו אינו האחריות  וחיוב  המצוה , חובת 

ממון על לו  שיש  אחריות  ככל זה  הרי לו  לתת  שחייב  והכסף

חברו.

ה'תש"פ  אייר י"ב רביעי יום הלוואה? או מתנה

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰äøeLz çìBMä©¥©§¨
äæå ,çwì ïàîî àeäå ,Bãé äènLk úBòî Bì ïúpL Bà ,Bøáçì©£¥¤¨©¨§¤¨¨¨§§¨¥¦©§¤
àöBik ìëå ,ç÷lL ãò Ba øéöôäå çwz àlL øLôà éàL òaLð¦§©¤¦¤§¨¤Ÿ¦©§¦§¦©¤¨©§Ÿ©¥
øæçì ìBëé Bðéàå ,äðzî elà éøä ,Løt àlL ét ìò óà ¯ elàa§¥©©¦¤Ÿ¥¥£¥¥©¨¨§¥¨©£Ÿ

.äåìî àéäL LøôiL ãò ,òaúìå§¦§Ÿ©©¤§¨¥¤¦¦§¨
ודיניהם שונים, מקרים בשני כאן  מדובר  כי  לומר  ויש 

מזה : זה  חלוקים 

' הרמב"ם  כתב ו'השולח'gleydבתחילה  לחברו ', תשורה 

את לו ושולח מהמקבל מקום  בריחוק  נמצא שהנותן  משמעו 

שליח. ידי על התשורה

והוא ידו כשמטה  מעות  לו שנתן  'או כותב : מכן  ולאחר 

ליקח... gwlyממאן cr ea xivtdeלידו נמצא  בודאי וכאן .'

ש 'הפצרה ' לומר  בהכרח  כן ואם בו. הפציר כיצד כן לא  שאם 

לו 'נתן כאשר  ההלכה, של השני חלקה  לגבי  רק  נאמרה זו

'השולח  לגבי הראשון , בחלק  אך ידו', כשמטה  מעות 

הפצרה . ללא  מדובר  תשורה',

במקרה המקרים. שני בין  להלכה  ההבדל  עולה  ומכך 

כהלוואה , ולא  במתנה  ניתן  הסיוע  אופן  שבכל נפסק הראשון

כאשר רק  במתנה  שמדובר  נוקטים  השני במקרה ואילו 

הסיוע . לקבלת  ושכנוע  בהפצרה  מלווה  היתה  הנתינה 

ידו' ש 'מטה  מדובר  לא  הראשון  במקרה  כי  ההבדל, וטעם

הכוונה שאין מסתבר ולכן לעזרה , זקוק  והוא  המקבל של

לה , זקוק  שאינו למי  הלוואה  לתת  דרך  אין שהרי להלוואה 

וידידות , אהבה לאות מתנה, לשם  היא  הכוונה בוודאי  אלא

למתנה . שהכוונה להוכיח  כדי בהפצרה  צורך אין  ולכן 

חברו ובא  לסיוע הזקוק  באדם  מדובר  השני  במקרה אך

או להלוואה  הכוונה  אם פירש  ולא  לסייעו כדי  מעות  לו  ונתן

אם ורק  להלוואה  שכוונתו יתכן  בהחלט  זה  ובמקרה  למתנה ,

בוודאי שלקח, עד בו והפציר לקחת  מיאן הנזקק  מתחילה

היה לא  בהלוואה מדובר היה  אם כי למתנה , היתה  הכוונה 

בו. מפציר  היה  לא  והנותן ממאן

(bv ,` ryedi xac)

ה'תש"פ  אייר י"ג חמישי יום תורה  ספר מכירת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
íò ïélôzäå ...ïéìèìhnä ìk ìèBð ¯ 'éðBìôì éñëð' :øîàL¤¨©§¨©¦§¦¥¨©¦©§§¦§©§¦¦¦
÷ôñ Ba Lé ,äøBz øôñ ìáà .íéñëð ììëa ìkä ;íéøôñ øàL§¨§¨¦©Ÿ¦§©§¨¦£¨¥¤¨¥¨¥
ïéàéöBî ïéà ,BNôz íà Cëéôì ;Bðéà Bà íéñëð ììëa àeä íà¦¦§©§¨¦¥§¦¨¦§¨¥¦¦

.Bãiî¦¨
התוספות פירשו  ב 'נכסים ' נכלל תורה ספר האם  הספק את 

שלפנינו) הגמרא גירסת לפי איבעיא. ד"ה א קנא, בתרא ובדרך (בבא היות :

תורה ספר למכור  אסור  א)כלל כז, להחשב(מגילה יכול  אינו 

"ללמוד  כגון למכרו , מותר  שלפעמים  כיון שמא  או  כ'נכס ',

אשה " ולישא  'נכסים '.(שם)תורה  בכלל הריהו ,

ערוך' ב'שלחן  נפסק  סי"א)וכן  רמח סי' נכסי(חו"מ "אמר 

ספק בו יש  תורה ספר  אבל  המטלטלין ... כל  נוטל - לפלוני

נכסים". בכלל הוא  אם 

חיים ' 'אורח ערוך' ב 'שלחן  ס"י)אך  קנג "יש(סי' פסק:

למכרו מותר תורה ספר  אפילו  - בשלו  דיחיד אומרים 

והמרדכי הרא "ש  דעת  והיא  שירצה ". מה  כל בדמיו  ולעשות 

ד"ה) קנג סי' יוסף בבית רק(הובא הוא  תורה  ספר למכור  שהאיסור 

ספר אבל  עליו, חלה  רבים  שקדושת רבים, של תורה בספר 

הרמב"ם  אך למכור . מותר  יחיד של ה"ב)תורה פ"י ס"ת (הל'

השניה הדעה  וזוהי יחיד , של תורה  ספר  מכירת גם  אוסר 

ערוך ' ללמוד (שם)ב 'שולחן כן אם  אלא שאוסר, מי  "ויש 

לישא או אשה".תורה 

אברהם ' ה'מגן שם)והקשה  במחה"ש וראה סקכ"ב, מדוע(שם :

הרמב "ם , דעת את  רק  ערוך' ה 'שולחן  הביא  משפט' ב 'חושן 



פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

'נכסי`xeqש האומר  ולכן  יחיד , של תורה  ספר  אפילו למכור

ב'אורח  ואילו  בנכסים , נכלל תורה  הספר אם ספק  לפלוני '

שליחיד  הדעה את  גם  הביא  תורהxzenחיים ' ספר  למכור

שהיא ראשונה  כדעה  הובאה זו דעה  מזו: ויתירה  שלו,

העיקרית ?

סופר ' ה 'חתם  שם)ותירץ  לאו"ח (הגהות

שם)בגמרא  רואה(מגילה אינו  תורה  ספר שהמוכר  מבואר

יוסף ' ה'בית  והביא  לעולם , ברכה  המרדכי)סימן  בשם (שם.

של  תורה  ספר  למכור  המתירים  לדעת גם  אמורים  שהדברים 

ספר למכור המתיר  לדעת  שגם  שכיון  לומר , יש  זה  ולפי יחיד .

זו, מכירה  בכספי  ברכה  סימן המוכר יראה  לא  יחיד של תורה 

האם להסתפק  יש  זו  לדעה גם  כן ואם ימכור , לא  למעשה 

ב'חושן ההלכה  זה , ולפי כ'נכס'. להיחשב  יכול תורה ספר

בהם נכלל תורה  ספר  אם  ספק  לפלוני ' 'נכסי  שהאומר  משפט '

תורה . ספר למכור  המתירה  לדעה  גם היא  -

ה'תש"פ  אייר י"ד שישי יום העסק? את מחלקים כיצד

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ãçà ,ïéçà éðL ,Cëéôì§¦¨§¥©¦¤¨
íà ¯ ãaä úéa Bà õçøî ïäéáà ïäì çépäL ,øéLò ãçàå éðò̈¦§¤¨¨¦¤¦¦©¨¤£¦¤¤§¨¥©©¦
ãîòì eöøiL ïîæ ìk òöîàì øëOä ,øëNì áàä ïàNò£¨¨¨¨§¨¨©¨¨¨¤§©¨§©¤¦§©£Ÿ
åéçà úà óëì ìBëé Bðéà ¯ Bîöòì áàä ïàNò ;úBôzMa©ª¨£¨¨¨¨§©§¥¨¨Ÿ¤¨¦
.ïäéáà LnzLäL Cøãk ïäa ïéLnzLî àlà ,íúBà øékNäì§©§¦¨¤¨¦§©§¦¨¤§¤¤¤¦§©¥£¦¤

חלוקים והם  עסק או  נכס  שירשו באחים  עוסקת  זו הלכה

אותו להשכיר מעוניין האחד בו . השימוש  אופן  לגבי

העסק בהפעלת  מעוניין  השני ואילו  ברווחים , ולהתחלק 

בשותפות . בעצמם 

במשנה א)נאמר  קעב, המקורי(ב"ב ייעודו  פי על שהולכים 

ונחלקו להשקעה . או אישי  שימוש  למטרת  אם  - הנכס  של

הדבר : בביאור  ראשונים 

ייעד  שאליה  המטרה  פי על נקבע  שהייעוד  מפרשים  יש 

להשכרה , בו השתמש  למשל, ואם , בחייו. הנכס  את האב

זה באופן בו  להשתמש  שימשיכו לתבוע  היורשים אחד יכול 

הרמב"ן) בשם א יג, ב"ב יונה .(רבינו

הוא אם  עצמו . הנכס  פי  על נקבע הייעוד  כי שפירשו  ויש 

מבחינת ואם להשכרה . עומד  בגדר זה  הרי להשכרה , ראוי

לשימוש כעומד מוגדר  הוא הרי להשכרה , ראוי אינו גודלו 

שם)עצמי יונה .(רבינו

על  נקבע הדבר  כי כתב  משנה ' ה 'מגיד הרמב "ם , ובדעת 

לשון מפשטות  כי כתב  משנה ' ה'כסף  ואילו עצמו, הנכס  פי

המשנה)הרמב "ם  לשון פי "עשאם(על או לעצמו" האב  "עשאם 

האב . בדעת  תלוי שהדבר  משמע  לשכר" האב 

הב "ח כתב  סי"ב)אמנם  קעא סי' האב(חו"מ אם  גם  כי  ,

האחים אחד  את  לחייב  סיבה  זו  אין בעצמו, בו השתמש 

ואם להשכירו, מעוניין הוא אם אופן, באותו  בו להשתמש 

עם יחד  בו  ולהשתמש  בשותפות  לשכור  שיסכים  שוכר  ימצא 

שאין במקרה  הוא כאן והמדובר  כן. לעשות  זכותו השני, האח 

רק היא  הפרק על  העומדת והאפשרות  כזה  שוכר  בנמצא 

לעכב השני  האח של  באפשרותו  וזאת  לגמרי, להשכירו 

להשתמש אלא  השכירות  דמי בקבלת  מעוניין שאינו בטענה 

האב . בו  שהשתמש  כפי בנכס בעצמו

ה'תש"פ  אייר ט"ו קודש שבת שנפל? ביתו את לבנות הבית בעל את כופים מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úéaä ,íäézL eìôð̈§§¥¤©©¦
éãk úéaä úBðáì úéaä ìòáì äiìòä ìòa øîà ...äiìòäå§¨£¦¨¨©©©¨£¦¨§©©©©¦¦§©©¦§¥
äðBa äiìòä ìòa éøä ¯ äöBø Bðéà àeäå ,åéab ìò Búiìò äðáiL¤¦§¤£¦¨©©¨§¥¤£¥©©¨£¦¨¤
ìk úà Bì ïziL ãò BëBúa øãå áLBéå ,äéäLk úéaä úà¤©©¦§¤¨¨§¥§¨§©¤¦¥¤¨

.åéúBàéöé§¦¨
שחלקו אחים  כגון אחר , של  והעלייה  אחד  של בית

אביהם  א)בנחלת קיז, ב"מ יכול (רש"י והעלייה , הבית  ונפלו ,

הבית קירות  את לבנות  הבית  בעל את  לחייב  העלייה  בעל 

בעל  לבנות , רוצה  אינו  הבית  בעל ואם התחתונה . התקרה  ואת 

בתוכו  וגר  בתחילה  שהיה  כפי הבית  את  בונה  (ב"מ העלייה 

.שם)

יוסף ' ה'נמוקי הרי"ף)והקשה  בדפי ב עא, :(ב"מ

הבית  בעל  את העלייה  בעל יכוף  לא  דין מדוע  בית ידי (על

כס"מ) - לנכסיו אתשיורדים לבנות  העליה  בעל שיוכל כדי  לבנותו

לעיל הרמב"ם  שכתב  וכפי כותל (ה"א)עלייתו, נפל  שאם 

כשהיה "? לבנותו הבית בעל  את  "כופה  הבית מכותלי

הירושלמי תירוץ את  ה"ד)והביא  פ"י שבעל (ב"מ מדובר  :

בית ואין הים, למדינת  שהלך כגון  לפנינו , נמצא אינו הבית 

ישנו הבית  בעל אם זה ולפי בפניו. שלא  לנכסיו יורדים דין 

אותו. כופים -

הרשב "א לדעת  שם)אך נמצא ,(נמוק"י הבית  בעל  אם  גם ,

משועבד  אינו עצמו  הבית  בעל כי  לבנות , אותו  כופים  אין 

רק  אלא  על ֿכרחו  לבנות  אותו שנכוף  כדי העלייה sebלבעל
ziadלדור יכול  אינו  אם  ולכן  העלייה , לבעל  משועבד

בבית . לדור יכול  הוא  בעלייה ,

משנה ' לעיל (בה"א)וה 'כסף הרמב "ם  שכתב  מה  ביאר :

הבית(ה"א) בעל  את "כופה הבית מכותלי כותל נפל שאם 

ייפול  לא שהבית  וכדי קיים  שהבית  משום  זה  הרי  לבנותו ",

הכותל, את  לבנות  הבית  בעל  את לכפות  העלייה  בעל  יכול 

ש כאן ziadאך lk,לבנותו רוצה  אינו הבית  בעל אם  – נפל

אותו. לכוף יכול העלייה  בעל אין
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ה'תש"פ  אייר ט' ראשון יום
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ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦

כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו
כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים

זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈

Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»
dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
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בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר
שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
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BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿
epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח

להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין
מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר

כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך
עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,

שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול
הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
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פט dxikn zekld - oipw xtq - xii` 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»
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אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל כתנא12ֿ)חכמים
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«
·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»

B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«

‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים השקלא35ֿ)שלשֿעשרה מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
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מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה
בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -

כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
מבבאֿ הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

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



dxiknצב zekld - oipw xtq - xii` 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב

הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה
ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו

כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
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אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
בעלֿ לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
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הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת

שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה
בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י 38)אם
מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין

שלה.

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,
עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין
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.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
(מגידֿ לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  אייר י' שני יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי
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אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל

הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,
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נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»

ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»
„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«

.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
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לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆

ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»
¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ

ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»
ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈

¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ
,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר

משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
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da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»
‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈

‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»
˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,
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שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ
.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו

הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי
(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון

שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

(קצותֿ אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…
¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈

È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈
.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא
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ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆
ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע

דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆
eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין

היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
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˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
במגידֿ דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא

כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד
התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
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או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
(מגידֿ החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
חושןֿ ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי (בבא47ֿ)המקבל בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה

בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר
אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון

להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם
לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,
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dpzneקד dikf zekld - oipw xtq - xii` `"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

ה'תש"פ  אייר י"א שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈
¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
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e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆
ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך

יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי
המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא

רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,
ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של

שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי
דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,

וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך
לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין

פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי
יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא

הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
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מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.

ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»
dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ

Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
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ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿
e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»

‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…
Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»

ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆
B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של
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את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה בבבא3ֿ)(מסותרת)" הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו

"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין
מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
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קט dpzne dikf zekld - oipw xtq - xii` `"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»

ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
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לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם

השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק
וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה

שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על
דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות

אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, בבא5ֿ)של
שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא

שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
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אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי
כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,

לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם
קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן

של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור
בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא

להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»
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הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»

‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»
ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
(מגידֿ כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
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בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
(מגידֿ מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
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Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»
ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ

ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ
·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈
˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈
ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈

ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים

לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר
לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.

רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,
ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם

ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
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בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני
שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש

וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ
ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈

.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב
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ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

ה'תש"פ  אייר י"ב רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
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˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.·˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ
‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»

‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»
‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
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יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם
מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,

ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.·È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈

Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ
.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(שמואל57ֿ) שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
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ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א
בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף

ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד
לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או

שמח. באור ועיין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על

ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
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שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו
כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש

בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.Â¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי
כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס
מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
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וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆
B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין

אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים
יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא

הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא
כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין

מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,
(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
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מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .
יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט. גיטין
נחמן. כל 83)רב "הכותב שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב.ובסמ"ע  ס"ק נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂË¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ
˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈
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˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן
עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי

יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«
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גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ
˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«
‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»

.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי 154)מחולי
המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם
שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא

קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה
לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם
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כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈

‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»
‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ

B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈
- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
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ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא
בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆

שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
(משנהֿ איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.‡È¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון
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לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,

צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן
דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
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קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.·Î‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ

‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…
Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…

ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈
Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.„ÎÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י

.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם
וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט

תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש
סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,

רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה
דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של

בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
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¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«
ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿

ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«
.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

ה'תש"פ  אייר י"ג חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש
להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,

מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»
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‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין

בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי
כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.ÊÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.Ë¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.È¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא  והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא
בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך
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.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.

שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»

‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆
.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»
Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈

ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ
ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»
˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
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ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש
בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך

קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין
בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו

שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ
תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.

.„Ú¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

אלא 27) מרע", "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע,

"יחלוק".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק" שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק לומר אדם בני דרך "שאין הרי"ף: שכתב כמו
הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא וכוונת מרביע". פחות על
- בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע". פחות אין

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד
אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת

לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון
מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים

(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
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‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈
ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
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שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות
טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«

ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«
ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈
‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿

ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ
B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«
Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ

.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆
‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆
‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»

‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»
Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈

.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

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



קלה dpzne dikf zekld - oipw xtq - xii` b"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ

ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ
ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם
(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן

משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
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רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»
ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ

LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«
È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני

אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או
לאחרים.

.ËÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם
שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם
הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת

המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
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יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא
ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי

בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«

‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«
Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈

‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«
ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈

ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈
Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»

‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב
בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.

ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא
חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר

(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין
המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת

שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
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¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ

Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆
Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ

¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«
ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈

Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ
ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»

.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«
¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»

¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈
‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»

ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה
צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח

(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף קלט.91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא לה, וצריכים מה 93)לקרקע,

לקרקע. עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים
(94- ללוקח האב וכשמכר האב, של הם הדין עלֿפי שהרי

מיתתו, בשעת האב ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי 97)כלומר: פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא

ואז  הגוף, כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי לו. ביבמות לקיש כריש פסק שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב מת אם אלא
הרי  הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב, בחיי הבן מת
אלא  לו שאין אע"פ האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס"ק מרע, שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
בו, לחזור שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.ÂË¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,
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סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  אייר י"ד שישי יום

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒƒ««¿»≈
BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««

BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה
ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»
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Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר

שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד
יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו

גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה

את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על
שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן
אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
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לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי
מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם

נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»
˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆
‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈

.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

דיני  ש"רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
ומתוך  המעשים" כל ולישר הדעות לתקן אלא אינן התורה
יש  ה', בעבודת והוראות עניינים למדים וההלכות הדינים
להסתפק  שאין הוא ה' בעבודת השכנים שעניין לומר,
שבסביבתו  אלו כל על גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה

ומצוותיה. תורה יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו
(307 'r e"k wlg y"ewl it lr)

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
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שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם
וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא

שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,

כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו
פתח  לכל יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה

ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא
שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.·˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.‚‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד
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.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק
סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר

ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»

שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף

והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ
B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆

.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
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שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,
החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו

כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו

עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.·ÈÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר
והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין

.‚ÈÏ·‡81ÌÈL‡ ÈMÓ ‰„O ewL ÌÈL82ÈMÓ B‡ ¬»¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈
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ÔÈÁ‡83‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡ - «ƒ≈¿∆»≈∆¿«¿ƒ««««ƒ¿…
ÔÈ¯ÎBn‰ Ô‰a e˜ÈÊÁ‰L ÌÈ˜Êp‰ ÔÓ ¯·c ˙BpLÏ84. ¿«»»ƒ«¿»ƒ∆∆¡ƒ»∆«¿ƒ

מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים

.„È¯ˆÁ85LiL ÔÈÙzM‰86B‡ ,‰wÏÁ ÔÈc da87 ¬««À»ƒ∆≈»ƒ¬À»
ÌBˆ¯a ‰e˜ÏÁL88LÈ - ‰wÏÁ da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¬»»ƒ¿»««ƒ∆≈»¬À»≈

Ï˙k‰ ˙B·Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ89 ¿»∆»≈∆»…∆¬≈ƒ¿«…∆
ÚˆÓ‡a90LnzLnL ‰ÚLa B¯·Á e‰‡¯È ‡lL È„k , »∆¿«¿≈∆…ƒ¿≈¬≈¿»»∆ƒ¿«≈

‡e‰ ˜f‰ - ‰i‡¯ ˜f‰L ;B˜ÏÁa91‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡Â . ¿∆¿∆∆≈¿ƒ»∆≈¿≈¬»»
ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,¯ˆÁa‡Ïa ˙Ba¯ ÌÈL Ck e„ÓÚL Èt ∆»≈∆»««ƒ∆»¿»»ƒ«¿…

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ e‰ÙBk - ‰ˆÈÁÓ92. ¿ƒ»≈«¬¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆

לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי
פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,

במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות
ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל

צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה
היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
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להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬

בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.ÁÈÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»
Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈

ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ
B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»

B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈
Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿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



קמז mipky zekld - oipw xtq - xii` c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈
È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈

ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«
Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי 9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל,
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל

התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר
לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
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Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«
˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿

Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול

יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.

.„‰a B˜ÏÁ·e ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ ¯·„ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;ÔÈic‰ e‡¯iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈ39ÔÎÂ .40Áe¯ ¯„bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¬≈ƒ»«¿¿≈¬ƒ«»»∆

˙BÁe¯ LÏL41ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,42ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י

הכתלים". מקום "היה תיקן

.‰ÔÎÂ43ÈL44‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈza45Ô‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰¯È„Ï ÔÈÈeOÚ46ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ ,47 ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê -48‰ÊÂ ,Ba ¯„ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ49‰Ê „‚k50, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe51‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,52Èt ÏÚ Û‡Â .53 «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך
בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה
ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון

כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י
זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל

כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
(לחםֿ ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת
את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק

ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.
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.Â‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï·‡ .˙Bn‡ Úa¯‡ dB·‚59ÔÈbb‰ ¯‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa60 »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק, שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג,
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק

דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»
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Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו

ה'תש"פ  אייר ט"ו ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.‡B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈
‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק
בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.·eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה
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בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל

רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא

אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים
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.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל

ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»

ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»
‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙B¯Ùa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת דין51ֿ)וקרקעית ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
סכנה 55)קיט. לידי שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות ומה 56)(פרוש השורשים. [אפילו
אפילו  עליון של הם הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר
ידו  לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת
הוא  הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול,
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב של בעייה קיט. שם
שהתחתון 58) מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

יהודה  כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא  שספק

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב. ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק שהוא כיוון
שניהם. של

.ÈÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ

ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô¯˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»
Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰66ÏÚa ˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67¯Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««
‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL68Ô‰ÈLe‚a e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆

„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ -69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
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הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.‡ÈBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,

מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם
שם). (משנה גדלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,

לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון

מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,
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מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«
ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ

Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא

זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
בבאֿ רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. במגיד27ֿ)בתרא (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.

.Â„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.Á„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆
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C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם

.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»
È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»

ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא
אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,

בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח
יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה

קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
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שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון
ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈
.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף

כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר
למעלה.

.ÊËLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת  עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

מן 92)פרקמטיא. דוחק יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה
את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך,
כרבי  ולא רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני

הונא. ורב אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה
(כסףֿמשנה). שטח באותו פתח לפתוח היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח אבל
שימוש. זכות כסף96ֿ)לו וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח בכל חדשים פתחים לפתוח יכולה חצר
לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח שבכל ולחוץ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.‡ÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
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ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆
ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,

רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה

שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו וכן 6)ב)
צרכי  יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ"א, בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי"ף. המובא בנוסח ישנה אבל שלפנינו,
(סמ"ע  ספרֿתורה על רק היא הכפייה מודפסים, ספרים

בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב ס"ק קסג ן
לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי
וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר

וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני

ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך
סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא

בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א
ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה

מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא
כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה

הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ
Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ

ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ
Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»
ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ

Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈
.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל
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פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו

ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך

הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא
שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב

לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו
כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה

מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.ËÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. בבבא71ֿ)יבטל ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
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שם). (גמרא  אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף
שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע בבא81ֿ)וראה
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים
ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת

ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם
שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
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ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿

.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«
Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««

¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ
„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆
Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ

„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»
‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈

˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈
.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה

שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי לצרכי 123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` e"hÎ'h -t"yz'd

ה'תש"פ  אייר ט' ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,

ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה
יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין

מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם
וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
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ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
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Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ
„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»

ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆

LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈
Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿
BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין

שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב
הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

ה'תש"פ  אייר י' שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע
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מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»
,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»

„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈
˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬

‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿
ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»

‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«

ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»
ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈
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והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»
Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",
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ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈
ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««

˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו

אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תש"פ  אייר י"א שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆
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לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות

שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
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ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈
‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«

e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ
‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿
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יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

ה'תש"פ  אייר י"ב רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא

בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של
כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
(כסףֿ מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈
‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
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„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
(כסףֿ עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי

והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו
שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 

אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
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כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

ה'תש"פ  אייר י"ג חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»
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˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"eilr oiwel oi` oinelyzl ozipy e`l lke"

לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן

ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…
BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
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ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת

שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי
או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא

מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆
ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«

‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»
‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆

‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ
ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»
‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈

‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב

לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
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מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה אומר: הוא מחדש יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא

המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות
מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין

בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם
ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום
דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תש"פ  אייר י"ד שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,
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ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל

ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,
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הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
מכלל  "וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכפר הפסוק
ש"טבל  כיפורים מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד
קרבנו, הביא לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה"
בבית  שימש אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש
ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם

ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי
אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
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מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה
ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל

הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי
אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול

הטהרה. בשלימות חסרון
שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
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מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה
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‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.
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‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
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ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈
Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«

ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…
ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆

‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»
‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«
dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««
˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
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קעז oixcdpq zekld - mihtey xtq - xii` c"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»
‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ

‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ
‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»

‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈
ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ

B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈
B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»

ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ
elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»
‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«

‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»
·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈

‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈
‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈

ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««
˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»
ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈

ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆
ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»

ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆
.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר
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ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים

(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
לאֿ המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה
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פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
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עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
לאֿ המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר

דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
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תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה

זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת
המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
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(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה

לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל
ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט

ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,
חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור
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א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך

אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
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הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא
נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
לאֿ המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים

והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע
י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד

הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
לאֿ המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
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לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה
י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל

"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

ה'תש"פ  אייר ט"ו ש"ק יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.

.‡˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈLBÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡2Èt ÏÚ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿ƒ¿…∆«««∆»«ƒ
¯Á‡ Û„B¯ ÌÈ„Ú‰ e‰e‡¯ elÙ‡ .‰¯e¯a ‰i‡¯a ÌÈ„Ú≈ƒƒ¿ƒ»¿»¬ƒ»»≈ƒ≈««
ÒÎpL B‡ ,Ì‰ÈÈÚ eÓÈÏÚ‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,B¯·Á¬≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ≈≈∆∆ƒ¿«

eÒÎÂ ‰a¯ÁÏ ÂÈ¯Á‡3‚e¯‰ e‰e‡ˆÓe ,ÂÈ¯Á‡ «¬»¿»¿»¿ƒ¿¿«¬»¿»»
¯t¯ÙÓe4ÛÈq‰Â5‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‚¯B‰‰ „Èa Ìc ÛhÓ ¿«¿≈¿««ƒ¿«≈»¿««≈ƒ¿…
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‚¯‰z7‰„B·Ú „·ÚL ÌÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¬…¿≈ƒ≈ƒ»»¿«ƒ∆»«¬»
‰ÊÂ ,Ba ‰¯˙‰Â ‰nÁ‰ ˙‡ „·ÚL e‰‡¯ ‰Ê ,‰¯Ê»»∆»»∆»«∆««»¿ƒ¿»¿∆
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e‰‚¯‰z Ï‡ - ˜Ècˆ B˙BÈ‰ÏÂ B˙BwÏ9. ¿«¿ƒ¿«ƒ«««¿≈

וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
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שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"
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Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
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האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם

ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.
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EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
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המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא

שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי
ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
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¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈
¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈

‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«
ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'

הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה



zeevnd xtq m"anx ixeriyxii` e"hÎ'h -t"yz'd

ה'תש"פ  אייר ט' ראשון יום

רנב. תעשה לא מצות
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

לאֿתֹונה" "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאתֿהּגר
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)"לאֿתֹונה "וגר : ְְְְִֵֶַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ―,hi `xwie) ְְְְִִִַַַָָָֹֹ
(blּובספרא .(miyecw zyxt)היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא : ְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעֹובד

ה'תש"פ  אייר י' שני יום

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"פ  אייר י"א שלישי יום

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
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ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"פ  אייר י"ב רביעי יום

רמה. עשה מצות
יום ראשוןֿ רביעי ט ֿ'י "ב אייר 

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
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ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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ה'תש"פ  אייר י"ג חמישי יום

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹותל  ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר יד, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"פ  אייר י"ד שישי יום

רלו. עשה מצות
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

ה'תש"פ  אייר ט"ו ש"ק יום

רלו. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש י "גֿ ט "ו אייר 

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dheq(iying meil)

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL- §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦
,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piwy

llk d`ial dl `piw `le.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòadxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr dy`

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq` `ly.`xnbd zvxzn
àlà,'xg` xac' edn,éiaà øîàdnyi` akye" dxeza aezky ¤¨¨©©©¥

hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtä÷éLða dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl

.mewn eze`a xa`d rbep wx `l`

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved
,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©
dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.

,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨
ì,íéøáà Cøc dì àpéwLdfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦

zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey weqt
,xn`pe dprp ,dlra lr dy`àîéúc eäîeoeik ,xne` iziid - ©§¥¨

yàðîçø àéìz ìòác àãéô÷agex eilr xare" dxeza aezk - ¦§¥¨§©©©§¨©£¨¨
,lrad zctwda z`f elzy ixd ,"ezy` z` `piwe d`pwàä ìòáe©©¨

ãéô÷ à÷,mixa` aexiwa xf yi` mr akyz `lyïì òîLî÷oeik ¨¨¦¨©§©¨
iepiw aygp epi` jka zxq`p dpi`y.

,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨
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סמשך ביאור למהכת הוטס ליום ששס ועשרים לעומר עמוד ב



יום ראשון ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(קצ

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dheq(iyily meil)

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúkdxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nh `idyäàîè àéäL íéãò dì eàaLåoi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydl jxeväúBL éðéà úøîBàäålk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey `l dl`
la` .ozaezk ciqtdl onvrld÷Lî éðéà dìòa øîàmxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨

,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdy ,dzyz `ly dl
Cøca äéìò àa dìòaLåmeyn dze` miwyn oi` xak ok mby §¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

eilr dxq`py xeqi`a dilr `a `ede "oern yi`d dwpe" xn`py
dl` ,dxizqe iepiwa.úBúBL àìå äaeúk úBìèBðopicy el` lke §§¨§Ÿ

m` ,zezylíéøîBà éànL úéa ,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ¨¥©©§¦
úBúBL àìå äaeúk úBìèBð,"ezy` z` yi`d `iade" xn`py §§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrkeúBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ§
ïúaeúkmb ,l"pd weqtdn x`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk §¨¨

z`f gikedl mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî- §¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfbyBøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLåxwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lky ,dze`úBìèBð àìŸ§
àìå äaeúk,øîBà øæòéìà éaø .úBúBLzexeq` zeaygp el` oi` §¨§Ÿ©¦¡¦¤¤¥
y iptn ,eilr.äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨

íéLpä ìk øàLe,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexk §¨¨©¨¦
äaeúk úBìèBð àì Bàe` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k Ÿ§§¨

.d`nhy micirn micry e` ip` d`nh
,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥

ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦
.äúBL¨

dze` xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk
,dpwyi xzqz m`e enr xzqidlïép÷î úBéøò ìk éãé ìòleki - ©§¥¨£¨§©¦

s` ,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra
,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidyïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨

"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦
,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianúéaL elàå§¥¤¥

ïäì ïép÷î ïéczevixta zebdpzny mi`ex m`dìòa LøçúpL éî . ¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥©§¨
ähzLð Bàodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ,`le ¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦

dl `pwl leki did.mpn`eøîà dúB÷Läì àìoic zia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§
,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydlàlàoic zia ¤¨

wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©
dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦

ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨
.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy
,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p , ©¦¨¨¦§©§¨

"d`neh zihy `l m`eCLéà úçzmixnd inn iwpdèøt ," ©©¦¥§¨
äñeøàìxdy dzey dpi`yeizgz dpi` ióà àéöBî éðàL ìBëé , ©£¨¨¤£¦¦©

íáé úøîBL,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yøîBì ãeîìz ¤¤¨¨©§©
Léà Léà"ezy` dhyz ik"xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl ¦¦

,oldlcke dn zcna eizgz zaygpïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨
ì èøt "CLéà úçz" ,øîBàíáé úøîBLiax xaeqy ,dzey dpi`y ¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygp `id daxc` ,ozpei
íáé úøîBL àéöBà,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìålkepe ¦¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygp xaky ,dzewydløîBì ãeîìzjynda ©§©
,dheq ly dyxtdäñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizye ,dhrnzp `id mby
,zwelgndøîozpei iax -déì àîélàezy`k xzei el zaygp - ©©¦¨¥

`idykdéãéc éLecé÷c ,äñeøà,dze` yciw envr `edy - £¨§¦¥¦¥
Bãé ìò ïéì÷Bñåokl ,ezy` zaygp `idy zngn zlwqp dzpif m` §§¦©¨

,mai zxney hrnn mcew `edøîediy`i iax -déì àîélà ©©¦¨¥
é úøîBLäteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íád`iaa zipwp dnaidy ¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨

`ed okl ,dqex`n xzei eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl
,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn"Léà Léà" éàä ïúðBé éaøåiaxy §©¦¨¨©¦¦

,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`idéì ãéáò éàîezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`yúBaøì déì éòaéîmiyp ¦¨¥¥§©

,od el`e ,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`yúLà ©¦¥¤
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç¥¥§¥¤¤§¥¤
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oifge` mipy` cenr ck sc oey`x wxtdheq
.äðéúðzFnaiA opixn`cM l`xUiA `al oixEq`e ,mipFraBd on(:gr sC):odilr xfB ceCàì §¦¨¦©¦§¦©£¦¨Ÿ§¦§¨¥¦§©§¦¨¦¨©¨¦¨©£¥¤Ÿ

.úBúBLFYW` dhUz iM ixtqA `ipY ikde ,DnIwl diE`xA `N` dWxR dxn`p `lC§Ÿ¤¤§¨¨¨¨¤¨¦§¨§©§¨§¨¥©§¨§¦§¥¦¦§¤¦§

:'eke b"kl dpnl`l hxR xAcn aEzMd zEyi`l diE`xA.dúaúk úìèBð àìåx`WC b"r`e ¦§¨§¦©¨§©¥§¨§©§¨¨§§§Ÿ¤¤§ª¨¨§¦§¨

zipFGp dpnl` wxtA zFAzkA opixn`cM dAzM opAx dEqpw `l b"kl dpnl`(:w sC)oi` Ff , ©§¨¨§Ÿ§¨¨©¨¨§ª¨¦§©§¦¨¦§ª§¤¤©§¨¨¦¥©¥

`id 'it`e eilr xq`il Dl dnxB DzxizqC ,Dl̈¦§¦¨¨¨§¨¨¥¨¥¨¨©£¦¦

`lC `id dAzM zA e`l KMld ,Fl diE`x§¨¦§¨¨©§ª¨¦§Ÿ

:dxWMn `ticrdìòaLå d÷Lî éðéà dìòa øîà £¦¨¦§¥¨¨©©£¨¥¦©§¨§¤©£¨
.Cøca äéìò àamxB `EdWdYWY `NW Dl ¨¨¤¨©¤¤¤¨©¨¤Ÿ¦§¤

:DzAzM zlhFp.ïäéìòa eúîzFhFq lM lW ¤¤§ª¨¨¥©£¥¤¤¨

EwiRqd `le zFYWl zFiE`xE zFxYqPd©¦§¨§¦§§Ÿ¦§¦

:'eM ozFwWdl.úBúBL àìåWi`d `iade opiraC §©§¨§Ÿ§¨¦¨§¥¦¨¦

:'Fbe FYW` z`àì Bà úBúBL Bà íéøîBà ä"áe ¤¦§§§¦Ÿ
.äaúk úBìèBð`l zFzFW `NW KFYn xnFlM §§ª¨§©¦¤ŸŸ

:EdiiYbElR Wxtn 'nbaE ,dAzM zFlhFpúøaòî §§ª¨©§¨¥§§©§§ª¤¤
.BøáçDWxBW F` dwipnE zxArn DgiPde zOW £¥¤¥§¦¦¨§ª¤¤¥¦¨¤¥§¨

`UPl minkg dExq`e ,dwipn F` zxArn `ide§¦§ª¤¤¥¦¨©£¨¨£¨¦¦¨¥
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
z"c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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
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úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
:øîBì ãeîìz ?äñeøà úà àéöBà àìå íáé úøîBL¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨©§©
,øî .äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨¨
.Bãé ìò ïéì÷Bñå déãéc éLecé÷c ,äñeøà déì àîélà©¦¨¥£¨§¦¥¦¥§§¦©¨
äøéñî àøqçéî àìã ,íáé úøîBL déì àîélà ,øîe¨©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨
?déì ãéáò éàî "Léà Léà" éàä ïúðBé 'øå ,äteçì©¨§¨¨©¦¦©¨¥¥
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤

íåîòù

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc zay(iriax meil)

äðkñ Ba LiL äìBça ,ïðé÷ñò éàîa àëäeilrn rinwd z` xiqi m` ¨¨§©¨§¦©§¤¤¤©¨¨
`weece ,hren onfl elit`i`ce el ixdy ,oda z`vl xzen `ed

yegl oi` aeye ,ytp gewit meyn `qkd ziaa oda qpkdl xzen
.miaxd zeyxa exiardl `ai `ny

:ef digc lr mb `xnbd dywnàéðúäå,yexita lirl `ziixaa §¨©§¨
äðkñ Ba ïéàL äìBç ãçàå äðkñ Ba LiL äìBç ãçàz`vl oixzen ¤¨¤¤¤©¨¨§¤¨¤¤¥©¨¨

.zaya rinwa

:sqep ote`a zegcl dqpn `xnbdàlàxeq`y elit` mlerl ¤¨
eyyg `le ,zaya mda z`vl xzen ,`qkd zial mda qpkdl

c ,d`ved xeqi` icil `aiy minkgéqîc ïåék`txn rinwdy ± ¥¨§©¥
,`eddéãéa déì èé÷ðc áb ìò óà,ecia efge`y ±éîc øétL énð± ©©©§¨¦¥¦¥©¦©¦¨¥

m` s`e ,df ote`a elit` dlegl `ed hiykzy iptn ,xzen ok mb
.dxez xeqi` jka oi` miaxd zeyxa zen` rax` epxiari
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:Dl Wxtn.ïäì ïép÷î ã"áL elàåoi`Fx m` §¨¥¨§¥¤§©¦¨¤¦¦
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oiwxitA oOwl xn` p"de ,mdil` Yxn`En¦§¨©§¨£¥¤§¨©§©¨§¦§¦
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ihErnl dqEx` ol rnWn `xw zErnWOnC§¦©§¨§¨©§©¨£¨§©¥

mai zxnFW la` ,KWi` zgY DA opixw `lC§Ÿ¨¦¨¨©©¦¥£¨¤¤¨¨

`lC 'iOwl WxtncM KWi` zgY DA opixẅ¦¨¨©©¦¥§¦§¨¥§©¥§Ÿ
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DWCw `EdC mEXn oOwl WxtncM `pixg` `xw Dihrn xcdC e`l i` zEWi` DA `pixẅ¥¨¨¦¦¨§¨©©£¥§¨©£¦¨§¦§¨¥§©¨¦§¦§¨

:mai zxnFWA oM oi`X dn ,Fci lr zlwqPW cFre ,mixg` iWECw gMn Fl d`A Dpi`eøî §¥¨¨¨¦Ÿ©¦¥£¥¦§¤¦§¤¤©¨©¤¥¥§¤¤¨¨©
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.déãécr iWECw i"rW:Fl d`A Fnv.Bãé ìò ïéì÷Bñå:FliaWA zlwqp dzPf m`àøqçî àìc ¦¥¤¦¥©§¨¨§§¦©¨¦¦§¨¦§¤¤¦§¦§Ÿ¦©§¨
.ätçì äøéñîopzcM xaC lkl FYW`M zFidl zEpfA 'it`e `zcixB d`iaA maIl zipwpC §¦¨§ª¨§¦§¥©¨¨§¦¨§¥¨¨©£¦¦§¦§§¦§§¨¨¨§¦§©

zFnaiA(:bp sC):`wxitA oOwl Dl 'iziinE.äèBL [úLàå] Løç úLà úBaøìoiPwn c"aW ¦¨©©§¦¨§©¨§¦§¨§©¥¤¥¥§¥¤¤¤§©¦
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äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`x(:q sc zeaezk)rnyn `l

zipelii`e dpiwf dxwr `id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd

oixwir qek zzy i"yxtle dxwr e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye

dpi`y epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl `ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid

oilgep yi wxta epxn`y daeyze clil die`x

(:hiw sc a"a)aey 'nl zqip 'n cr zclei 'kl zqip

die`x dpi`y yxtl lkepy d"de zclei dpi`

did `le mipy xyr dlra xg` dzdyy clil

mig` 'c wxt seqa xn`c `ypil dzrcsc zenai)

(:clxg` dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`

oiax `z` ik zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra

xn`c b"r`e `ypil dzrc oi`y `l` y"l i"x`

dxwr xikfd `l g"x 'itle dpiwfe dxwra 'nba

i`n` dniz edin `pyila wc `lc l"i dpyna

:dxwr 'ipzna inp `pz `løàùåmiypd lk

`d l"nw i`n `xizi dpyn `d dniz .zezey e`

dpi` dzey ipi` zxne`de `yixn dil opirny

dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk zlhep

wxta xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd(:an sc zenai)miycg 'b jeza zqip la`

opixwe `ivedl dil opiqpw `l eze ded dedc i`n

dpi` opaxl elit` odkae el die`xd ezy` da

ulegd 'ta opiwqnc dzey(.fl my)opaxl elit`

:hba `ivei

éáøåirain dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

el` 'ta xn`c edi` `de dniz 'eke dil

oiwpgpd(:dt sc oixcdpq)llwi ikc yi` yi` iab

oeylk dxez dxac xn`w en` z`e eia` z`

`kid z"ke izixg` dyxcl dil yixc `le `"pa

dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl `ki`c

l`eyd wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

(:cv sc n"a)xky xneyc olpn dcia` ira `wc `d`

dcia` daipb `l` il oi` apbi aepb m` 'ipzc aiig

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb l"z oipnz"c

yxcnl `ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl `l`

dl yixc i`n` `kde z"c xn` `l` opiyxc `le

dlrnde hgeyd 'ta 'ixn`e(:gw migaf)iaxe inp

inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei

`le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac

xn` `lc `ed dcen yxcnl ivnc oeik zxn`

n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac

'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi 'xce n"xc`

zezin 'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei

(.ep sc oixcdpq)zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl

a"tae miiepik zeaxl dil yixc n"xe z"c myd

f"r zkqnc(.fk sc)x"`c iqei 'xe dcedi 'x bilt inp

myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi

dlin epivn okid ike iqei 'x el xn` mifixb xd

aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza

['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c leni lend aizkd inp jci`e

i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny `edda mzde

dxtk ixqegn 'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixacsc zezixk)

(.`iseqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`

zeixed 'qn(:bi sc)dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc `dn dcedi 'xcsc zeaezk)

(:fq'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard `ziixa iziin

ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c(:al dcp)otec `vei 'tae(:cn sc my)yi` yi`

ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn

dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"` xne` dwexa oa opgei 'xlendc `idde z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

'tae oiaiigy elrde xa`a efg`y mipy zeaxl yixce xn`e y"x dilr bilt z"c (my df mb) hgeyd 'ta iqei x"`wc yi` yi` `edd y"xc z"c xn`c dcedi 'xc` bilte dl yixcc edi`c leni

yi xn` (:`l n"a) ze`ivn el`edl ixaq i`pz ipd lke 'il opiyxc yxcnl `ki`c `kid lk dcen z"c xn`c l"qc o`nc d`xpe z"c ephiarz l"z dn k"` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el
z"c
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úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ
úBìèBð àìå úBúBL àì elàå .äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨§¥Ÿ§Ÿ§
íéãò dì eàaLå ,"éðà äàîè" úøîBàä :äaeúk§¨¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦
dìòa øîà ."äúBL éðéà" úøîBàäå ,äàîè àéäL¤¦§¥¨§¨¤¤¥¦¨¨©©§¨
úBìèBð ,Cøca äéìò àa dìòaLå ,"d÷Lî éðéà"¥¦©§¨§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤§
úéa ,eúL àì ãò ïäéìòa eúî .úBúBL àì äaeúk§¨Ÿ¥©£¥¤©Ÿ¨¥
ìlä úéáe ,úBúBL àìå äaeúk úBìèBð :íéøîBà éànL©©§¦§§¨§Ÿ¥¦¥
úøaeòî .ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà§¦Ÿ§§¨¨§¤¤
,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL àì Bøéáç ú÷éðîe ,Bøéáç£¥¥¥¤£¥Ÿ§Ÿ§§¨
dLéøôäì àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçå .øéàî 'ø éøác¦§¥¥¦©£¨¦§¦¨§©§¦¨
äéeàø dðéàLå ,äðé÷æe ,úéðBìééà .ïîæ øçàì døéæçäìe§©£¦¨§©©§©©§¦§¥¨§¤¥¨§¨
øæòìà 'ø .úBúBL àìå äaeúk úBìèBð àì ãìéì¥¥Ÿ§§¨§Ÿ¤§¨¨
úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé :øîBà¥¨¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§
úBìèBð àì Bà úBúBL Bà íéLpä ìk øàLe .äpîéä¥¤¨§¨¨©¨¦Ÿ§
úLà .dìòáì úøzeîå ,äúBL ïäk úLà .äaeúk§¨¥¤Ÿ¥¨¤¤§©§¨¥¤
,ïèwä ïî õeç ,ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò .äúBL ñéøñ̈¦¨©§¥¨£¨§©¦¦©¨¨
éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå .Léà BðéàL énîe¦¦¤¥¦§¥¤¥¦§©¦¨¤¦
úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà ,dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥
.dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì àì .ïéøeñàä̈£¦Ÿ§©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
úéaî dìòa àöiLëì ,dúB÷Läì óà :øîBà éñBé 'ø¥¥©§©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥

:äp÷Lé ïéøeñàä'îâàä äééúL àìã àeä àzLéî ¨£¦©§¤¨¦§¨§Ÿ¨§¨¨
øac" ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ,dì ép÷î éep÷¦§©¥¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨©¥
íáé úøîBLå äñeøà úBaøì" zøîàå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¨©§¨§©£¨§¤¤¨¨
úçz" ,àéðúc .àéä ïúðBé 'ø épî ïéúéðúîe .éepé÷ì§¦©§¦¦©¦¨¨¦§©§¨©©
úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé .äñeøàì èøt "CLéà¦¥§¨©£¨¨¤£¦¦©¤¤
'ø .äiLàé 'ø éøác "Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?íáé̈¨©§©¦¦¦§¥¦¨

ì èøt "CLéà úçz" :øîBà ïúðBéàéöBà .íáé úøîBL ¨¨¥©©¦¥§¨§¤¤¨¨¦
:øîBì ãeîìz ?äñeøà úà àéöBà àìå íáé úøîBL¤¤¨¨§Ÿ¦¤£¨©§©
,øî .äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨¨
.Bãé ìò ïéì÷Bñå déãéc éLecé÷c ,äñeøà déì àîélà©¦¨¥£¨§¦¥¦¥§§¦©¨
äøéñî àøqçéî àìã ,íáé úøîBL déì àîélà ,øîe¨©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨
?déì ãéáò éàî "Léà Léà" éàä ïúðBé 'øå ,äteçì©¨§¨¨©¦¦©¨¥¥
úLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà úBaøì déì éòaéî¦¨¥¥§©¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(



קצב

oifge` mipya cenr ck sc oey`x wxtdheq
.íeîòL:al oFdnzA iEwl.dLéà úçz éàäzxFY z`f dWxRd sFqA xEn`d d`xzA ¦£¨§¦§¥©©©¦¨©§¨¨¨¨§©¨¨¨Ÿ©

:'Fbe zF`pTd.Léàì äMà Léwäì:`zkld i`nl Wxtn mzde ,oiwxR idlWA `id `ziixA ©§¨§§©¦¦¨§¦¨©§¨¦§¦§¥¦§¦§¨¨§¨¥§©¦§§¨

.éàø÷ éðä:dqEx` ihrnnC.CLéà éãòìaîmcw FYakW z` DA ozp DlrAW rnWn ¨¥§¨¥¦§©£¥£¨¦©§£¥¦¥©§©¤©£¨¨©¨¤§¨§Ÿ¤

:Ff dxizql.dì úçkLî:mzdn `hrnn `le `pixg` `xTn dqEx` ihErnl Kixhvi`C ¦§¦¨©§©©¨§¦§§¦§©¥£¨¦§¨©£¦¨§Ÿ§©£¨¥¨¨

.äéáà úéáa ñeøà äéìò àaL ïBâk:zEpfAúéáa §¤¨¨¤¨¨§¥¨¦¨¦§§¥
.äéîç:eig` zOW xg`l.dì úéø÷ íáé úøîBL ¨¦¨§©©¤¥¨¦¤¤¨¨¨¥¨

`id `ziilrn FYW` `d ,dYWY `lC Yxn`wC§¨¨§©§§Ÿ¦§¤¨¦§§©§§¨¦

:zEpf z`iaA.áø øîà àäc,lMl dpw zFnaiA §¦©§§¨¨©©¦¨¨¨©Ÿ

A oiA bbFWA oiA FYnai lr `Ad opzCEpiidC cifn ¦§©©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦§©§

,lMl dpw 'ipzn ipYwC dpw ax xn`e ,dpw zEpfA¦§¨¨§¨©©¨¨§¨¨¥©§¦¨¨©Ÿ

`OHnE DWxFie dnExzA Dlik`n `Ed odM m ¦̀Ÿ¥©£¦¨¦§¨§§¨¦©¥

:dvilg `lA hbA DxhFtE DwWnE Dl.ìàeîLk ¨©§¨§¨§¥§Ÿ£¦¨¦§¥
dpw `l xn`C l`EnWM ihErnl `xw `z`C `d̈§¨¨§¨§©¥¦§¥§¨©Ÿ¨¨

lr mEwl ,dnai zWxtA mixEn`d mixaCl `N ¤̀¨©§¨¦¨£¦§¨¨©§¨¨¨©

Dl ipwC `dC ,hbA DxhtlE FzlgpA eig` mW¥¨¦§©£¨§¨§¨§¥§¨§¨¥¨

,ol `wtp dilr `ai Dnain EdC lM d`iaA maï¨§¦¨¨§¦¨¨¨Ÿ¨¤¨©§¨¨

`ai `N` dX`l Fl dPgTi Dnai aizM `lC§Ÿ§¦§¨¨¦¨¤¨§¦¨¤¨¨Ÿ

Fz`iaC opirnW`e ,dX`l Fl DgwlE dilr̈¤¨§¨¨§¦¨§©§§¦¨§¦¨

icinl KMld ,FNW zEWi`d igETl od od dilr̈¤¨¥¥¦¥¨¦¤¦§¨§¦¥

oi`EVp `xw EdpiAx `zWxR KdA xnYi`C§¦§©§©©§§¨©¦§§¨¦¦

,Edpip oi`EVp e`l `pixg` icinl la` ,ElNd©¨£¨§¦¥©£¦¨¨¦¦¦§

mEwie mEAi i"r dvilg xFhR dWxtA xEn` dnE¨¨§¨¨¨§£¦¨¦§¨

eig` oi`e eig` iqkp z` WxFIW eig` mW lr©¥¨¦¤¥¤¦§¥¨¦§¥¤¨

:FOr oiwlFg.áø àîéìiAxM lMl dpw xn`C §¦¦¥¨©§¨©¨¨©Ÿ§©¦

`aA `pniwE`e dzFW mai zxnFW xn`C dIW`iŸ¦¨§¨©¤¤¨¨¨§¦§¨§¨

:dilr.'åk ïúðBé éaøk elôà éøîàc àðàlke ¨¤¨£¨§¨§¦£¦§©¦¨¨§¨

`N` ,`weC e`l ,Wi` Wi`n iiEAxl dIW`i iAxl Kixhvi`C `de ,dIW`i iAxM oMW¤¥§©¦Ÿ¦¨§¨§¦§§¦§©¦Ÿ¦¨§©¥¥¦¦¨©§¨¤¨

:dhFWe Wxg zW`l `xw xTre ,`nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨§¦©§¨§¥¤¥¥§¤
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o`n ibilt `dae dil opiyxc mzxaq e` mzlaw cinrdl diyxcinl ivnc `kid edin z"c

xezi `ivedl gk el oi` dxac dil zi`c o`n dxac dil zilc o`ne dxac xn`c dil zi`c

`le z"c xn` dxez dxac xninl epivnc oeik `l` etebl oipr epi` m`e zernynn oeyld

`gipd (:cv sc n"a) l`eyd 'ta jixt ikdl ded `xizi `xw e`lc ezernynn ep`ivep

m`e `ed `xizi `xw apbi ok m` z"c `l c"nl

daipb apbic dcia`l oipr edpz daipbl oipr epi`

k"` dxez dxac c"nl `l` dcia` `le rnyn

wxtae xninl `ki` i`n `ed `xizi `xw e`l

opixn`c b"r` (:gw sc migaf) dlrnde hgeyd

`edd dxez dxac yi` yi` i`d iqei x"`cn

diyxcinl ivn ded dxez dxac inp yi` yi`

yi`c `ieaxl jci`e dxez dxacl `cg xity

`kdc ozpei iaxk iieaix lk xity rnyn yi`

yi`e `ieaxl dhyz ikc yi` yi` i`d yixcc

ivn iqei iax ded dxez dxacl llwi ik yi`

hgey zeaxl ueg ihegyc yi` yi` diyxcinl

yi`e ueg ihegyc yi` yi` aizkc meyn `l`

edpiyxcnl xcdn `piipr cga uega dlrnc yi`

jixv (.b sc) mixcp yixc `ibeqe `piipr cga

iiepik zeyrl xifdl xifpn opiaxnc ikd iyextl

mixcp yiwne mixcpk mixcp zecie zexifpk zexifp

wiic `we xifdl xifp xcp xecpl aizkc zexifpl

inp mixcp xifdl xifp aizkc zexifp iab y"n

xecpl xcp azk i` il dnl `ywid xcp xecpl

`ywid jixv `le zxn`wck xifdl xifp aizkck

dpiy `lc oeik 'ite z"c xcp xecpl aizkc `zyd

oiepik zeaxl dipin yxcnl `ed `xizi `xw e`le mc` ipa oeylk dxac k"` dixeaica `xw

xazqn `l `xizi `xw `lae `xwc ieaixn `l` `wtp `l `xwc zernync zecie

enk `d` e` ipixd xn`i m` oke oaxw xn`iy enk qpewe mpew aiigilc xninle edpiieaxl

ky` oiiepik oze`c z"c c"nl elit` yi` yi` opiaxnc myd iepikl inc `le `xizi `xw jixv jkld xifp ipixd xn`iyzereaya ipzwc ipd lk icy did` ze`av l` enk `xwa iaizkc og

xn` ikde 'eke diyxcinl jixv `l diail`c z"c c"nl `gipd mixcp yixa mzd 'ixn`c epiide (ck `xwie) eidl` llwi ik yi` yi` myd jxanc `xw `edda aizk iepikc cere (.dl sc)

dnl dzctp `l dctde dyteg `l ik `xw dil aizk ickn ip`y `kde dxez dxacc 'il `xiaq jizeek `nlra l`rnyi iaxl r"a `"x dil xn`c (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta

`lc `kid ozxaq e` ozlaw cinrdl inp dil opiyxcc d"d yxcil ozipe li`ed `xwc `piipr meyn dil opiyxc z"c dil zi`c o`nl elit` `nl` oixeg za divge dgty divgl n"y il

aefr gikez gked glyz gly maiyz aydc (.`l sc n"a) ze`ivn el` wxtc ipd lk jkld oeyld ltk meyn dcia` dipin opiyxce daipb `icda aizkc apbi oebk dizernynn dil xwr

epiid z"c 'ixn` `l c"nl `gipd opixn`c `de dizernynn edl xwr `l edcic `yxcc eda ecen `nlr ilek ozz oezp gztz gzt leagz lag aiyz ayd znei zen miwz miwd aefrz

yi` xfril` x"`c `ziinw `zzrnya (.r sc zenai) lxrd wxtae diect dpi`e diectl dzctp `l dctde (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'ta yixcc z"c xn`wc dipigky` `lc r"x

oiibeq inp rnyn ikde a"derl zxkz f"dera zxkd `aiwr x"`c zxkz zxkd (:cq sc my) zezin 'c 'tae (:v sc oixcdpq) wlg yixa oke lxrd zeaxl `aiwr iax dil yixce z"c yi`

r"xc` biltc ipd oebk z"c izkec lka xne` l`rnyi 'x la` d`xz e`l m`e ahen d`x m` `aiwr iaxle z"c xn`c l`rnyi iaxlc d`xz d`x m` (:`l sc zekxa) oicner oi` 'ta

`nrh mzd yxtnck zezixkc `iddn cal wiprz wprd iab (:`l sc n"a) ze`ivn el` wxtae (:fi sc) oiyeciwc `nw wxta r"a xfrl` 'x oke inp (.`i sc zezixk) dxtk ixqegn 'c 'tae

dl xn`w `xaqn dxac mzd c"n dxac `l c"nk `d z"c c"nk `d `vi `vi m` `xwa (.ai sc zekn) oilebd od el` 'ta xn`c `de (:v sc oixcdpq) wlg yixa iqei 'xa xfrl` 'xle

:'eke dxac xn`c o`nk `xazqn mzd iia` yxtnckéáøåike dil `pn ozpei 'xl dy`l yi`c `yiwide dilpn diy`i iaxl ieaix i`d dniz .'eke dil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

:dzey dpi` `neqc dil zil ozpei 'xe dzey yxg zy`c dil zil diy`i 'xc inp `da ibiltc xninl ol zi`øîàäãeznai lr `ada ibiltc ipyil ipd .lkl dpw ax(.gp sc zenai)

:`l dl `nhle dyxeile dzewydl oiprl la` dlk` xakc meyn dnexz oiprl `l` `wec `kiiy `l oiqexi`d on e` oi`eypd on dltpy mai zxneyaíéøôñá`nil ikd i` .qxb

:ikd i` aezk did `l extqa `nye 'eke xn`c ax `nil 'it mzqa `l` `qxibd yay `l `ede qxb `l i"yxtae ikd i` y"` `le diy`i iaxk xn`c ax

ìàåîùë`nil`c ozpei iaxc h"n k"` mixac oze`l ezy`k `id ixd dilr `ay oeikc hba dxhetl dyxta mixen`d mixacl zdin dpwc oeik dniz .'ek mixacl `l` dpw `l xn`c

i`n eze ozpei iaxl elit` `pin`c `p` xn`c axl dywzc y"ke eci lr dwpgpe `id dicic d`ia inp mai zxney dicic oiyeciw dqex`c meyn i` mai zxneyn dqex` dil

`d inp dl iwen (.gp sc) eznai lr `ad wxta zenaiae zeyi` myl d`ia opirac `pngx citw d`wyd oiprle diail` ediizln iz` ded ax elit`c wiqn `de l`enyk xninl diwgec

zxifb d`wyd iab uxzn `le lkl dpw ax xn`d axl `l` `nrh `ed icin dywne `kd ik 'eke eig` ziaa mai dilr `ac oebk dqepke mai zxney [d`eype dqex` izihy `ly on`] opzc

:zeyi` myl d`ia opirac aezkd

øîàrnync jyi` zgz `kd aizkc meyn iieaxl jixhvi`c i`de dizeek `pin`c mai zxney daxnc diy`i iaxl `irain `l eyexit ikdc d`xp .ozpei iaxl 'it` ixn`c `p` jl

`zknq` mai zxney ihernl ozpei iax jixhvi`c `idd l`enyl yxity dn s`e i"yx yxity enk `ed `nlra `zknq` `xwc xninl `kixv `l 'eke zeyi` myl dilr `ay

aizk iepiw iab p"d (`l`) ezy` z` yi`d `iade aizkc meyn i` iepiw oiprln d`wyd oiprl ith ezy` opirac iziz `kidn `xw dihrn e`l i` `id ezy` e`lc idp dniz `ed `nlra

ira ocei 'x ezy` zvwn 'it` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe dxn` dxezd dl `pwi `le ezy` z` yi`d `iade `ed aezkd zxifb dpwyie dzey `l dqex` inlyexi ezy` z` `piwe

dze` dwyn dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw dciar jid jyi` zvwn 'it` jyi` zgz jyi` zgz dzeekc ezy` zvwn elit` ezy` z` `piwe ezy` z` `piwe onz xnizc dnk

yn dxzqpe dqpke mai zxney dcer dl `piw eiepiw lrdcere dl `piw) dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke dqex` dcere dl `piw eiepiw lr dze` dw

epi` eig` iptl dltpe zny cr dqpekl witqd `le dl `piwe maid iptl dltpe zne dlra dl `piw `l (dzaezka `ly `vz e`l m`e dzaezka `vz da rcie dxzqpe dqpke mai zxney

:eiepiw lr dze` dwyn dxzqpe dqpke maid iptl dltpe zne dqpke maid dl `piw m` la` oey`xd eig` zngn `l` el dltp `ly dze` dwynéðàù.lrac `zni` dl zilc mzd

.ozevixta odilra eyibxi ot `zni` dil zi` d"t` l"i edpip ediiab e`l ediilra `dc dlrac `zni` inp edl zil mai zxneye dqex`n hytnl irac ipd z"`e
rny
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dheq(iyily meil)

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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קצג יום ראשון ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dheq(iyily meil)

íeîòL,`xnbd zl`ey .al oednza iewly mc` `edy -éaøå ©£§©¦
"dLéà úçz" éàä äiLàédpi`y dqex` ozpei iax hrin epnny Ÿ¦¨©©©¦¨

dzeydéì ãéáò éàî ,,xg` weqtn dqex` hrin xaky ezhiyl ©¨¦¥
,`xnbd zvxzn ."jyi` zgz"näMàì Léà Léwäì déì éòaéî¦¨¥¥§©¦¦§¦¨

Léàì äMàåwxtd seqa `xnbd zyxecy enk. §¦¨§¦
dqex`y micnlnd miweqt yiy epx`ay dnn ,`xnbd zl`ey

wiicl yi ,dzey dpi`àîòè àlàmeyn `ed ,dzey dpi` dqex`c ¤¨©£¨
éàø÷ éðä éáéúëc,el` miweqt miaezky llba wx -éëä åàì àä ¦§¦¥¨¥§¨¥¨¨¨¦

,el` miweqt `lel -àðéîà äåäy dheytd `xaqdnäñeøà £¨£¦¨£¨
,àéúL,dyweàîBøcî àðéðç øa àçà éaø àúà ék àäåixde - ©§¨§¨¦¨¨©¦©¨©£¦¨¦¨¨

,mexcd on `pipg xa `g` iax ribdykdéãéa àúéðúî éúééàå àúà̈¨§©§¥©§¦¨¦¥
riaynyk weqtd oeyln wiicl yiy ,dcnll eicia `ziixa `iad -

dy`d z` odkd"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaîrnyn , ¦©§£¥¦¥
epiidc ,dxzqpy iptl ezaky z` da ozp dlrayúáéëL äîãwMî¦¤¨§¨§¦©

ìòáì ìòBa úáéëL äîãwL àìå ,ìòBáì ìòa,dyw ok m`e , ©©§¥§Ÿ¤¨§¨§¦©¥§©©
il dnle ,dzyz `l ,dilr `a `l dlra oiicry ,dqex`y `hiyty
ozpei iaxe diy`i iax ly "dyi` zgz"e "jyi` zgz" miweqtd

,`xnbd zvxzn .Dhrnldì úçkLî ,àîç øa éîø øîàokzi - ¨©¨¦©¨¨©§©©¨
,dqex` `idyk s` lrad zaiky dncwy ote`äéìò àaL ïBâk§¤¨¨¤¨

ñeøàzepfaäéáà úéáadxzqp jk xg`e.,`xnbd zl`eydúååëc ¨§¥¨¦¨¦§¨©
mb dnec dxwna xaecny xnel jixv -íáé úøîBL éabick , ©¥¤¤¨¨

xaecn ok m`e ,lread zliral lrad zlira mcwzyàaL ïBâk§¤¨
íáé äéìò,eig` zzin xg`l,äéîç úéáadywe'íáé úøîBL' àä ¨¤¨¨¨§¥¨¦¨¨¤¤¨¨

dì úéø÷,dzey dpi`y zxn`e ,dl mi`xew 'mai zxney' ef ike - ¨¥¨
ixdeàzéélòî BzLàdxenb -áø øîàäc ,àéä,zenai zkqna ¦§§©©§¨¦§¨¨©©

`ay yexit ,dpw cifna oia bbeya oia eznai lr `ady dpynd lr
ax yxite ,zepfa dilrìkì äð÷m`y ,dlra `ed mipicd lkl - ¨¨©Ÿ

dxhete dl `nhine dze` yxei `ede dnexza zlke` `id odk did
z`xw dnle ,dlibx dy`k dze` dwyn `ed o`k mb ok m`e ,hba
epizpyn ,`xnbd zvxzn .dzey dpi`y epxn`e 'mai zxney' dl

dhriny`l` ,ax zhiyk dpi` weqtd on mai zxneyìàeîLk¦§¥
øîàczepfa `ay maiäð÷ àìdxenb ezy`k dze`íéøáãì àlà §¨©Ÿ¨¨¤¨¦§¨¦

äLøta íéøeîàäezlgpa eig` my lr mewl mdy ,meai ly ¨£¦©¨¨¨
okle ,ezy` zaygp dpi` , ,mixacd x`yl la` ,hba dxhetle

dzey dpi`y ,weqtdn ozpei iax hrnn.
,`xnbd zl`eyøîàc áø àîéì éëä éàoia eznai lr `ady ¦¨¦¥¨©§¨©

,dzey mai zxney xaeq ,lkl dpw cifna oia bbeya,äiLàé éaøk§©¦Ÿ¦¨
`le ,ding ziaa dilr mai `ayk xaecny lirl dxn` `xnbdy

,ozpei iaxkøîàc ìàeîLe,dyxta mixen`d mixacl `l` dpw `l §¥§¨©
,dzey dpi` mai zxney xaeqïúðBé éaøkdgec .diy`i iaxk `le §©¦¨¨

,`xnbdáø Cì øîà,diy`i iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`àðà ¨©¨©£¨
éøîàcmd ixac -éøèöéàcî ,ïúðBé éaøì eléôàdèeòîì àø÷ C §¨§¦©£¦§©¦¨¨¦§¦§§¦§¨§¦¨

dpi` mai zxneyy hrnl ozpei iax ixacl dxezd dkxvedy dnn -
,dzeyììkîmeyn ,dzeyy xne` iziid ,weqtd `lelc rnyn - ¦§¨

àúééìòî BzLàcdxenb -.àéä §¦§§©§§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

"ea eytze" mda dlzíéðL ìò ,íBøcaL éøéáç ìöà éúàaLëe ,§¤¨¦¥¤£¥©¤©¨©§©¦
iyilyde oey`xd oicd -,éì eãBä àì àøîî ï÷æ ìòå ,éì eãBä¦§©¨¥©§¥Ÿ¦

ìàøNéa ú÷Bìçî eaøé àlL,el legnl mileki `ly owfd rciyke , ¤Ÿ¦§©£Ÿ§¦§¨¥
lecbd oic zia lr welgl cgti.,wtqd heytl `xnbd dwiqneòîL§©

dpéîy ,xn`y oey`xd oicdn,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòa ¦¨©©¤¨©©¦¦¨
.dpéî òîL§©¦¨

,legn eiepiw eiepiw lr lgny lray ef zehiyt xwiraeáø da éâéìt§¦¥¨©
,àðéáøå àçà.legn ote` dfi`aãçmdnäøéúñ íãB÷ ,øîà ©¨§¨¦¨©¨©¤§¦¨

ãçå .ìeçî Bðéà äøéúñ øçàì ,ìeçîmdnäøéúñ øçàì ,øîà ¨§©©§¦¨¥¨§©¨©§©©§¦¨
.ìeçî énð,`xnbd zwqeteàøazñîeoicdyBðéà øîàc ïàîk ©¦¨¦§©§¨§©§¨©¥

éànî ,ìeçî,dgkedd okidn -éøcäî à÷cîepry dnn -ïðaø ¨¦©¦§¨§©§¥©¨¨
oldldìòa ,øîBà éñBé éaø ,àéðúc ,éñBé éaøìzxzqpd ly §©¦¦§©§¨©¦¦¥©§¨

oic zial dnr jleddäéìò ïîàðjixv oi`e ,jxca dilr `eai `ly ¤¡¨¨¤¨
,edeeliy minkg icinlzúøëa àéäL äcð äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

äéìò ïîàð dìòa,cgiizdl mdl xzene ,dilr `eai `lyäèBñ ©§¨¤¡¨¨¤¨¨
åàìa àéäLzeaxl "d`nhed xy` ixg`" weqtdn ecnly enk ¤¦§¨

,dxzqpy dheqïkL ìk àìon`p dlrayBì eøîà .,iqei iaxl opax Ÿ¨¤¥¨§
àìixdy ,dnec epi` -a zøîà íàäcð,dilr on`p dlrayïkL Ÿ¦¨§©§§¦¨¤¥

øzéä dì Lé,xaca etwez exvi oi`e ,xdhzyk el zxzen didzy ¥¨¤¥
,äèBña øîàz,d`nhp m`øzéä dì ïéàLdgikene .zinler Ÿ©§¨¤¥¨¤¥

ixdy ,legn epi` dxizq xg`ly xaeqdk opax zaeyzn `xnbdéàå§¦
dì úçkLî ,dì ìeçî äøéúñ øçàì zøîàote` ievn -dì Léc ¨§©§§©©§¦¨¨¨©§©©¨§¥¨

dheqlìéòáe déepé÷ì déì ìéçî éòa éàc ,øzéädvxi m`y - ¤¥§¦¨¥¨¦¥§¦¥¨¦
dze` lerale dxeqi` xizdl lkeie eiepiwl lgnidpéî òîL àlà ,¤¨§©¦¨

ìeçî Bðéà äøéúñ øçàìzinler dxeq` `idy epxn` okleòîL , §©©§¦¨¥¨§©
.dpéî¦¨

m` ,zezyl opicy el` lk ,dpyna epipyàlL ãò ïäéìòa eúî¥©§¥¤©¤Ÿ
eúL,ezyy iptl -íéøîBà éànL úéa,zezey `le daezk zelhep ¨¥©©§¦

daezk zelhep `l e` zezey e` mixne` lld ziae.'eë
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîazia miwleg ezngny mrhd dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .lld ziae i`nyúBaâì ãîBòä øèL ,éøáñ éànL úéa¥©©¨§¥§©¨¥¦§
,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -

éîc éeáâk`ed eli`k ,deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen - §¨¨¥
zwfga md daezkl micareynd miqkpd o`k oicd `ede ,ieab xak
di`x `iadl mdilr ,d`nh `idy miyxeid mipreh m`e ,dy`d

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,dzaezk dca`e dzpify
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סמשך ביאור למהכת הוטס ליום חמישס ועשרים לעומר עמוד א



יום שני י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(קצד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dheq(iriax meil)

øîà ìàeîLe,ozpei iaxk `wec xeaq`y gxkd oi`éøîàc àðà- §¥¨©£¨§¨§¦
md ixacéøèöéàcî ,äiLàé éaøì eléôàdééeaøì àø÷ Cdnn - ©£¦§©¦Ÿ¦¨¦§¦§§¦§¨§©¥

,dzey mai zxneyy zeaxl diy`i iax ixacl dxezd dkxvedy
ììkîmeyn ,dzey dpi`y xne` iziid weqtd ilely rnyn - ¦§¨

ììk àéä BzLà åàìc,dyxta exn`py mze`l `l` ,mipicd lkl §¨¦§¦§¨
.lirlcke

,`xnbd zl`eyúc ìò úøáBò ,eäì àéòaéàdy` `ide ,zicedi ¦©§¨§¤¤©¨
lk mr zxacne weya deeh ,rext dy`xe d`vei ,drepv dpi`y
,daezk `ll dlran z`veiy zeaezka dpyna exn`y enk ,mc`

m`däàøúä äëéøödpic da xefgz `l m` wxe ,da xefgz `ny §¦¨©§¨¨
äëéøö dðéà Bà ,dúaeúk dãéñôäìcin zcqtne ,d`xzd §©§¦¨§¨¨¥¨§¦¨

zc lr dxaryk.,wtqd iccveúc ìò úøáBòc ïåék ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨§¤¤©¨
àéä,xeq` xacdy zrcei xake,àîìc Bà ,äàøúä àéòa àì ¦Ÿ¨£¨©§¨¨¦§¨

äàøúä éòaézzepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da äøãä éàc ¦¨¥©§¨¨§¦©§¨¨
da øcäéz.da xefgl lkez da xefgl dvxz m`y - ¤§©¨
òîL àz,epzpync `yixn gikedlàì íáé úøîBLå äñeøà ¨§©£¨§¤¤¨¨Ÿ

,äaeúk úBìèBð àìå úBúBL,`xnbd zwiicneàìc àeä àzLéî §Ÿ§§¨¦§¨§Ÿ
àéúL,dzey `l wxy rnyn -dì ép÷î ééep÷ àälra la` -d ©§¨¨©¥§©¥¨

,dl `pwnéàîìlkei `ly rcei ixde ,dl `pwn dn myl - §©
m`d ,dzewydl,dúaeúk dãéñôäì åàì`pwi `l m`y rnyne ¨§©§¦¨§¨¨

dxzqpy ,efk zc lr zxaery o`kn di`xe ,dzaezk ciqtz `l dl
,`xnbd dgec .d`xzd dkixv ,miyp` mràì ,éiaà øîàepi` - ¨©©©¥Ÿ

,iepiw ila mb dciqtn `id dze`y ,dzaezk ciqtdl ick dl `pwn
dl `pwn `l`åéìò døñBàì.eilr dxeq` `dz xzqz m`y ick - §§¨¨¨

,`xnbd dgec ceräàeNð àéäLk dúB÷Läì ,øîà àtt áø- ©¨¨¨©§©§¨§¤¦§¨
xg`l xzqz m` dzewydl lkeiy ick dqex` `idyk dl `pwny

,mdi`eyipàéäLk dúB÷Läì äñeøàì ïép÷î ïéà ,àéðúãk¦§©§¨¥§©¦©£¨§©§¨§¤¦
äñeøàlirlcke dzey dpi` dqex` ixdyäñeøàì ïép÷î ìáà , £¨£¨§©¦©£¨

.äàeNð àéäLk dúB÷Läì§©§¨§¤¦§¨
,wtqd heytl cer `xnbd dqpnòîL àz ,àáø øîàjyndn ¨©¨¨¨§©

,epzpynúøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
àìå úBúBL àì ,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ§Ÿ

.äaeúk úBìèBð,`ax wiicneàéúL àìc àeä àzLéîrnyn - §§¨¦§¨§Ÿ©§¨
,zezey `l wxyeäì ép÷î ééep÷ àä,odl `pwn odilra la` - ¨©¥§©¥§

éàîìe,ozewydl lkei `ly rcei ixde ,odl `pwn dn myl -éà §©¦
ñBàìåéìò ïø,epzpync `yix lr lirl iia` x`iay enkïøéñà àä §§¨¨¨¨£¦¨

ïîéi÷åepx`iay enke ,eilr zexeq` el` miyp lk `linn ixd - §©§¨
,dpyna lirl,ïúaeúk ïãéñôäì åàì àlà`pwi `l m`y rnyne ¤¨¨§©§¦¨§¨¨

dkixv zc lr zxaery wtqd heytpe ,ozaezk eciqti `l odl
,`xnbd dgec .d`xzdàì ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîàzaiq oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨Ÿ

ick `l` ,ozaezk ociqtdl ick iepiwdìòBaì døñBàìdxzqpy §§¨©¥
enrìòáklkez `l dpyxbi e` dlra zeni m`e ,eilr dxq`py §©©

,lreal `ypilïðúc,epwxta oldlìòaì äøeñàL íLkonf lk ¦§©§¥¤£¨©©©
,dzzy `ly,ìòBaì äøeñà Ckiptl zn e` dlra dyxib m` ¨£¨©¥

dzzyy.
,wtqd z` heytl aey `xnbd dqpnàz ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨

òîL,dpynd jyndnLøçúpL éî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå §©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥
àìå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦§Ÿ

dúaeúkî dìñBôì àlà eøîà dúB÷Läì`l m`y yxetn ixd , §©§¨¨§¤¨§§¨¦§¨¨
ciqtz `l da exzi.,`xnbd dwiqndpéî òîLdfn rnyp - §©¦¨

zc lr zxaery.dpéî òîL ,äàøúä éòä¥©§¨¨§©¦¨
,`xnbd zl`eyeäleëåly `yixdn egikedy lirlc mi`xen`d - §§

,dpyndàäî éøîà àì àîòè éàîdi`xd z` e`iad `l dnl - ©©£¨Ÿ¨§¦¥¨
exaqy ,`xnbd dper .`pipg iaxkíúä éðàL àîìcdpey `ny - ¦§¨©¦¨¨

,mixeq`d ziaa e` dhey e` yxg odilray miypa mydì úéìc§¥¨
ììk ìòác àúîéàda exzi `l m`e ,lrad zni` odilr oi`y - ¥§¨§©©§¨

zevixt dyrn dzyry dyibxn dpi`y oeik dqpewl oi` oicd zia
epnn ze`xi opi`e odipta odilray mixwnd x`ya la` ,lecb

.d`xzd zekixv opi`e `id dlecb zevixt ,zc lr zexaere
,`xnbd zwtzqn cerìòa äöøå úc ìò úøáBò ,eäì àéòaéà¦©§¨§¤¤©¨§¨¨©©

dîéi÷ìdpeer lr dl lgenedîéi÷î ,,dnr ige elv`Bðéà Bà §©§¨§©§¨¥
dîéi÷î,wtqd iccve .dyxbl aiigeìòác àãéô÷a ïðéøîà éî §©§¨¦¨§¦©¦§¥¨§©©

àðîçø àìz,lrad zcitwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨
,"ezy` z` `pwe" xn`pyãéô÷ àì àäålekie ,citwn epi` ixde - §¨Ÿ¨¦

.dniiwlàîìc Bà`l` ,df lraa ielz xacd oi`ãéô÷c ïåék- ¦§¨¥¨§¨¦
`edy `xwp ok mb df lra ly egxk lr ,jka citwdl milrad jxcy

.ãéô÷̈¦
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
,`xnbd dgikenezøîà éàåm`y ,lirlc oey`xd cvdkìòa äöø §¦¨§©§¨¨¨©

,dîéi÷î dîéi÷ìy okzi ikeïéc úéa éãáòoic zia eyriiy - §©§¨§©§¨¨§¥¥¦¥
jxevl migelyìòaì déì àçéð àì àîìãc éãéîokziy xac - ¦¦§¦§¨Ÿ¦¨¥©©©

mc`l oiag oi`y epcnl ixde ,ea utg epi`e lral gp didi `ly
xzeel dvex lrad ile` ,oic zia dl oipwn ji` ok m` ,eipta `ly
s`y ,`xnbd dgec .dniiwl leki epi` dvxi m` s`y i`ce `l` ,dl

ote` lka ,dniiwl leki dvxi m`àúléîc àîúñxacd zelibx - §¨¨§¦§¨
ydéì àçéð çðéî ,àéä úc ìò úøáBòc ïåéke`pwiy lral gp - ¥¨§¤¤©¨¦¥¨¦¨¥

.dl
,`xnbd zwtzqn cer,eäì àéòaéàlirlc wtqd heytp m` s` ¦©§¨§

,dl `piw `lyk `wec edf ,dniiwl dlral xzen zc lr zxaery
m`d ,dxizqe iepiw yiyk la`ìeçî Béepé÷ ,Béepé÷ ìò ìçnL ìòa©©¤¨©©¦¦¨

el zxzene.ìeçî Bðéà Bà ,,wtqd iccveìòác éepé÷a ïðéøîà éî ¥¨¦¨§¦©§¦§©©
àðîçø àìz,lrad iepiwa xacd dzlz dxezdy xn`p m`d - ¨¨©£¨¨

àøwéòî déì ép÷c ïåék ,àîìc Bà .Béepé÷ì déì ìéçî àä ìòáe©©¨¨¦¥§¦¦§¨¥¨§©¥¥¥¦¨¨
,dligza lrad dl `piw xaky oeik -déì ìéçî éöî àìxak - Ÿ¨¥¨¦¥

.dl legnl leki epi`
òîL àz,epzpynn wtqd heytléî ,ïäì ïép÷î ïéc úéaL elàå ¨§©§¥¤¥¦§©¦¨¤¦

.ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà ähzLð Bà dìòa LøçúpL¤¦§¨¥©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
gikene,`xnbd dzøîà éàåy ,lirlc oey`xd cvdkìçnL ìòa §¦¨§©§©©¤¨©

,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìòy okzi ikeìéçî ìòa éúàc éãéî ïðéãáò ©¦¦¨¨§¦©¦¦§¨¥©©¨¦
déìleflf didie ,legnie lrad `eai ok ixg`y xac oic zia eyriy - ¥

,`xnbd dgec . ,oic zialàúlîc àîúñy xacd zelibx -íãà §¨¨§¦§¨¨¨
ïéc úéa úòc ìò íékñîlr mikneqe ,dl oipwn oic zia okle , ©§¦©©©¥¦©

.legn didi legnie lrad `eai m` ok`e ,legni `ly zelibxd
,zkqnd zligza dpyndn wtqd heytl `xnbd dqpn ceràz̈

,ïéøñBîe ,òîL,lrad ly enewnay oic ziaBìdlrnyk dlral - §©§¦
,lecbd oic zial dze`íéîëç éãéîìz éðLeilr exnyiyànL §¥©§¦¥£¨¦¤¨

.Cøca äéìò àáé,`xnbd dgikenezøîà éàåoey`xd cvdk ¨Ÿ¨¤¨©¤¤§¦¨§©§
y lirlc,ìeçî Béepé÷ Béepé÷ ìò ìçnL ìòael xeq` dnl ok m` ©©¤¨©©¦¦¨

leki ixde ,jxca dilr `ealdéepé÷ì délçìeiepiw z` legnl - §©§¥§¦¥
ìBòáìålegnl leki epi`y mi`ex `l` ,.leki zn`a ,`xnbd dgec §¦§

dpyndn wiicze ,legnlíéîëç éãéîìz àðL éàîmigley dnl - ©§¨©§¦¥£¨¦
meyn ,minkg icinlz `wec enréøéîâcmirceie ecnl mdy - ¦§¦¥
okle ,legni `l m` eilr dxeq`yìòáéîì éòa éàce`xi m` - §¦¨¥§¦§©

,leral dvexyééepé÷ì déìçà déì éøîàClegnl el exn`i - ¨§¦¥©§¥§¦¥
,eiepiwdìòáexzida. §¨¨

òîL àz,wtqd heytl cer zeqplìL ,äiLàé éaø øîàcäL ¨§©§¨©©¦Ÿ¦¨§Ÿ¨
àøéòæ éì çñ íéøácdidyìò ìçnL ìòa ,íéìLeøé éLðàî §¨¦¨¦§¥¨¥©§¥§¨©¦©©¤¨©©

àøîî ï÷æå ,ìeçî Béepé÷ Béepé÷zifbd zkyl ly oic zia lr wlgy ¦¦¨§¨¥©§¥
k j` ,wpga dzin epiceïáe ,Bì ïéìçBî Bì ìBçîì ïéc úéa eöøL¤¨¥¦¦§£¦¥

äøBîe øøBñk j` ,dliwqa epicyBì ìBçîì Bnàå åéáà eöøLs` ¥¤¤¨¨¦§¦¦§
,lwlwe xfge edewlde lwlwe ea exzdy xg`lBì ïéìçBîaezkdy , £¦
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סמשך בעמוד קצג

oifge` mipy` cenr dk sc oey`x wxtdheq
.äiLàé éaøì 'éôà éøîàc àðà øîàc ìàeîLeDpi` xn`C ozpFi iAxl y"ke ,dnExY Dlik`dlE Dl `nHle DWxil `id FYW` e`l n"y dIzWl iiEAxl Kixhvi`CnC ,dzFW xn`C §¥§¨©£¨§¨§¦£¦§©¦Ÿ¦¨§¨©¨§¦§¦§§¦§©¥¦§¦¨¨¦§¦§¨§¨§¦¨¥¨§©£¦¨§¨§§©¦¨¨§¨©¥¨

:lirl ipWcM Wi`l dX` WiTdl `N` `z` ikdl `xwC e`le `id `nlrA `Yknq` ihErnl Kixhvi`C `de `id FYW` e`lC mEXn dzFW.úc ìò úøáBò,drEpv Dpi`W zicEdi ¨¦§¨¦§¦§¨§¦§§¦§©¥©§©§¨§¨§¨¦§¨¦§¨§¨¥¨¨¤¨§©¦¦¨§¦¦§¨¥§¥¤¤©¨§¦¤¥¨§¨
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.d"ixen itn eliwye di`xåàìoa oerny 'xc `zbelte inc xevak xeval cnerd lkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk

wexfk wexfl cnerd lk (:aw sc zegpn) mikqpde zegpnd wxta opaxe oerny iaxc `zbelte fefbl cnerd lka (.hl sc oihib) gleyd wxtae (.eh sc) oixcdpqc `nw wxt iaxe l`ilnb

oiwwcfnc xnii in xb iab xn`ck `ed ecia e`le oipiic jixv ixdy eilra zwfga oenn cnrde inc ieabk e`l 'ixn`c ecen r"k `kdc edl zegp `zign `cga e`lc sexyle zectl oke inc

oiliahn oi`c milkd zeci iab (.br sc oileg) dywnd dnda wxta xn` ikde rwxwk edl aiyg `l jkld otebl oikixv oi`e eciac meyn oiinc zexevak xi`n 'xc `nrhe `pic ia dil

oax edine i`wc dn lk gay` igeay`c meyn inc fefbk e`lc xi`n iax dcenc (.eh sc) oixcdpqc `nw wxta xn` fefbl cnerd exry iabe uvwil oicnerc meyn dcn mewn cr `l`

zxg` `vnyk dxt ziicte mc zwixf oebk devn mewna `l` xn` `le eda zi` `pixg` `nrh oerny iaxc ipde dil wiayc yipi` ciar `lc inc fefbk xn`e bilt l`ilnb oa oerny

sc d"x) oic zia ede`x wxta miakek zcear ly xtey iab xn`c `de `nrh i`d jiiy `l b"ayxe xi`n iaxc ipda la` dztixye dpnn d`p(:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk

ipdn ycwd zaig dxte `xeriy `kile `nlra `rx`c `xtrk `l` ied `le `ed d`pd xeqi`c meyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne

inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn` `le milke` z`neh oi`nhn i`n` mxkd i`lk oeir jixve

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabl g"al epwz `lc `nrh mzdéáéúéî`pwnd

mipae dy` el yie dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk .ezqex`l

zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e`

zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb

`le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep
`ypy]
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:éîc éeáâk åàì úBaâì ãîBòä øèL :éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¦§¨¨¥¦§¨§¨¨¥
äaø øîà ïîçð áø øîà :'eë Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¨©©©§¨¨©©¨
úéðBìééà ìáà ,äðé÷æe äø÷òa ú÷Bìçî :deáà øa©£©£¤©£¨¨§¥¨£¨©§¦
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä éøác¦§¥©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨
,òéøæäì dkøcL éî "òøæ äòøæðå äúwðå" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
àp÷îä ,éáéúéî ,òéøæäì dkøc ïéàL Bæ äàöé̈§¨¤¥©§¨§©§¦©¥¦¥©§©¥

ìe BúñeøàìàìL ãò íà ,BlL íáé úøîBL ©£¨§¤¤¨¨¤¦©¤Ÿ
.dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,äøzñð dñðk§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¨

úøáåòî
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zay(ycew zay meil)

aezkdcða äåcäå','dúy epiiddúcða[dz`neha-]àäzs` §©¨¨§¦¨¨§¦¨¨§¥
zxdhp dpi`e ,ze`xl dwqt xake mini dray exarykàázL ãò©¤¨Ÿ

[leahz-].íénaokle dlra lr dpbzz `ly eyygy gken o`kne ©©¦
dl exizd s` df mrhne ,dzcpa s` hywzdl dl exizd

.zaya s` xvga zixkp d`tae leaka hywzdl
:oird zi`xn iptn minkg exq`y xac oipra oecl zxaer `xnbd

íéîëç eøñàL íB÷î ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàxacúéàøî éðtî ¨©©§¨¨©©¨¨¤¨§£¨¦¦§¥©§¦
ïéòä,xeq` xac dyery edecygi `lyíéøãç éøãça eléôàoi`y ¨©¦£¦§©§¥£¨¦

ed`ex mc` mey,øeñà`le mewn lka minkg edexq`y xnelk ¨
.ewlig

:ax lr dywn `xnbdïðzdpyna(:cp lirl),âeæa àìåxeq` - §©§Ÿ§
,miaxd zeyxl oenrta z`vl l`xyi ly xenglét ìò óà©©¦

Loenrtd÷e÷td`xpy meyn ,lew rinyn epi`e mikena mezq - ¤¨
.exkenl weyl ekilenkàéðúå[dìò] (êãéà)lr `ziixaa epipye - §©§¨£¨

,ef dpyndøàeöa âeæ dì ÷÷Btoenrtd z` mezql xzen - ¥¨§©¨¨
,dndad x`evay,øöça dnò ìéièîeed`ex mc` oi` myy oeik §©¥¦¨¤¨¥

zi`xn meyn xeq`d xacy gkene .exkenl ekileny ecyeg epi`e
mixcg ixcga edexq` `l ,oird.ewlig `ly xn`y ax lr dywe ,

:`xnbd zvxznàéä éàpz,mi`pz zwelgna iepy df xac -àéðúc ©¨¥¦§©§¨
,`ziixaa epipyy -
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סמשך ביאור למה' שבת ליום שבת קודש עמ' ב



קצז יום שני י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dheq(iriax meil)

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre ,daezk.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil
dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.

ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤
wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨

,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y
,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥

,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkä,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzeny s`øîàpLdxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìwlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril` iax

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl mcew.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíà ,BlL íáé úøîBL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦

dñðk àlL ãòoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ
dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zay(iying meil)

,mzeg mr zrah drav` lr yiy dkxce ,mixg` miyp`l zern
miaxd zeyxl jk `vz m` z`hg zaiige.

`ler ixac miayiizn oi` df uexizay zeywdl dtiqen `xnbd
:`xnbd dywn .yi`a mditeligyéaø øîà äpç øa øa) äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦

,(ïðçBémpn`zöøzy dpyna xn`pd z`äMàzraha z`veid ¨¨¥©§¨¦¨
y `ler ixac z` j` ,zaiig mzeg dilr yiyLéàzraha `veid ¦

,z`hg aiig ,mzeg dilr oi`yøîéîì àkéà éàîz` x`ap cvik - ©¦¨§¥©
erav` lr gipdl ekxc oi` ixd ,z`hg aiig yi`d recn ,eixac

.`id ci xg`lk d`vede ,mzeg dilr oi`y zrah
:xg` ote`a dpynd z` zx`ane da zxfeg `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àáøjxc zaygp miypa oiae miyp`a oia zrah zyial mlerl ¨¨
iptn .mdl hiykz dpi`y zrah miyael md m` elit`e ,d`ved

yL íéîòtleg meiaúòaè BzLàì ïúBð íãàelyíúBç äéìò LiL §¨¦¤¨¨¥§¦§©©©¤¥¨¤¨¨
àñôewì dëéìBäì,mivtg miripvn dayåezy`dúçépîdgipn - §¦¨©§¨§©¦¨¨

zrahd z`dãéa[drav`a-]å .àñôewì úòbnL ãòokíéîòt §¨¨©¤©©©©§¨§§¨¦
dìòáì úðúBð äMàäLd z` leg meiaúòaèdlyíúBç äéìò ïéàL ¤¨¦¨¤¤§©§¨©©©¤¥¨¤¨¨

e ,ïwúì ïneà ìöà dëéìBäìdlraBãéa dçépî,[erav`a-]ãò §¦¨¥¤¨§©¥©¦¨§¨©
ìöà òébnLd.ïneàzrah yeall yi`d jxc minrtly oeikne ¤©¦©¥¤¨

,mzeg dilr yiy zrah yeall dy`d jxce ,mzeg dilr oi`y
zrah e`ivei m`e ,d`ved jxck zaygp zrah z`ved lk okl

.z`hg eaiigzi ,mdl hiykz dpi`y
:dpyna epipyàìådy` `vz.úìáBëa àìå øàéìeëa §Ÿ§§¨§Ÿ§¤¤

:`xnbd zxxanøàéìek éàîea z`vl dxeq`y x`ilek edn - ©§¨
:`xnbd daiyn .miaxd zeyxlàzðaëî ,áø øîàe` sqk iqxw - ¨©©©§©§¨

el` miqxwa d`vi m`e .dwelg igztn z` mnr zxagny adf
.z`hg zaiig ,hega dcbaa miaegz mdyk miaxd zeyxl

idn :`xnbd zxxanúìáBkmiaxd zeyxl da z`vl dxeq`y ¤¤
:`xnbd daiyn .dz`ved lr z`hg zaiig m` dpyna ewlgpe

ïBìéôc àzøîeç ,áø øîàmixyw oirk ieyrd adf e` sqkn xyw - ¨©©©§¨§¦
egixy myea ea axerny ony mipzep xywd jezae ,zerinw ly

dx`eva dilr ezpreh rx dgixy dy`e ,oelit enye axr.ïëå§¥
éqà áø øîà`ed zlaeky.ïBìéôc àzøîeç ¨©©©¦©§¨§¦

ïðaø eðz,`ziixaaàöz àìdy`úìáBëa,miaxd zeyxlíàå ¨©¨¨Ÿ¥¥§¤¤§¦
íàå ,àöz àì íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úàhç úáéiç äúöé̈§¨©¤¤©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¥¥§¦

äøeèt äúöé.z`hgnúìáBëa äMà äàöBé ,øîBà øæòéìà éaø ¨§¨§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨§¤¤
miaxd zeyxl.älçzëì:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîadna - §©§¦¨§©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .el` mi`pz ewlgp,øáñ øéàî éaøzlaekéBàOî ©¦¥¦¨©©
,àeä.z`hg zaiig miaxd zeyxl zlaek d`ivedy dy` okle

éøáñ ïðaøåzlaeky,àeä èéLëzlr z`hg daiigl oi` okle §©¨¨¨§¦©§¦
,dz`vede,da z`vl dl exq` mewn lknàéåçîe àôìL àîìéã¦§¨¨§¨©§§¨

dééeúéàì àéúàå`aze dizexagl dze`xdl ick dpxiqz `ny - §¨§¨§¦¥
` rax` dxiardl.miaxd zeyxa zenøáñ øæòéìà éaøåmrhny §©¦¡¦¤¤¨©

ik ,zlaeka z`vl dilr xeq`l oi` dfdéîøéîì dkøc ïàîin - ©©§¨§¦§¥
,dx`eva zlaek gipdl dkxc,òø dçéøL äMàeäMàefkdçéøL ¦¨¤¥¨¨¦¨¤¥¨

àéåçîe àôìL àì òødze`xdl zlaekd z` dxiqn `l - ¨Ÿ¨§¨©§§¨
`ed zepb df xacy ,rx dgixy mqxtl dkxc oi`y ,dizexagl

,dlå,zlaekd z` d`xn `id oi`y itldééeúàì àéúà àì`l - §Ÿ¨§¨§¨¥
dkiledl ,leykn icil `eaz.íéaøä úeLøa úBnà òaøà©§©©¦§¨©¦

xizn xfril` iaxy `ziixaa epipy cvik :`xnbd dywn
,zlaeka z`vl dligzklàéðúäå,zxg` `ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

y,ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBëa øèBt øæòéìà éaørnyne ©¦¡¦¤¤¥§¤¤¦§¦¤©§¨
zvxzn .da z`vl dxeq` opaxcn la` ,z`hgn `id dxehty

:`xnbd,àéL÷ àìzlaeka z`vl zxzeny xaeq ok` xfril` iax Ÿ©§¨
.zeziixad epyp eay ote`a lcad yi `l` ,dligzklàä- ¨
dzpyp ,xhet xfril` iaxy da epipyy dipyd `ziixadéà÷ ék¦¨¥

øéàî éaøcàaiignd xi`n iax ixac itlk exn`p eixac xy`k - ©§©¦¥¦
iax ixac wx `l` ,minkg ixac epyp `l ef `ziixaa ixdy ,z`hg

eli`e .eilr wlg xfril` iaxe xi`nàädpey`xd `ziixad - ¨
dzpyp ,dligzkl xizd dayïðaøcà éà÷ ékiax ixac xy`k - ¦¨¥©§©¨¨

:zx`ane `xnbd dtiqene .minkg lr welgl ick exn`p xfril`
úàhç áéiç øîàc øéàî éaøcà éà÷ éklr eixac exn`p xy`k - ¦¨¥©§©¦¥¦§¨©©¨©¨

,z`hg aiigny xi`n iax ixacdéì øîà,xi`n iaxl xfril` iax ¨©¥
`l` ,jixack dkld oi`øeètlr s`e ,z`hgn dy`d dxeht - ¨

yxtl jix`d `l ,dligzkl zlaeka z`vl dl xizn `edy it
la` .eixacïðaøcà éà÷ ékminkg ixac lr eixac exn`p xy`k - ¦¨¥©§©¨¨

øeñà ìáà øeèt éøîàcs`y ezhiy z` yxit ,zlaeka z`vl §¨§¦¨£¨¨
e ,mikqn `ed oi` mdixacleäéà øîày ,xn` `ede -øzeî ¨©¦¨

älçzëì.zlaeka z`vl §©§¦¨
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יום שלישי י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבנצח(קצח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦

,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨
,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,zezey odizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦

.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy
weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨

"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨
zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨
z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúîc ,dlral dxeq` zn`a `idàä ¦§©§¨¨

àiî äe÷ãa`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ©§¨©¨
.cin dzn `ly zekf dl dlzy

`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepznCøc äðåeðúîa§¦§©§¨¤¤

íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -ééepæ àä ©§¥¨¨©¥

éàpæ,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -ék àiî äe÷ãa àìc àäå ©©§¨§Ÿ©§¨©¨¦
déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wx ,oevxa dzpif `lyïäk éaâìemipt lk lràøéñàixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq` dqp`py odk zy`ïì òîLî à÷zpeepzny dny , ¨©§©¨
,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn epi` mixai` jxc

zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨

,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨
.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozieéãòìaî¦¦§£¥

"CLéày ixd ,àðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wec ¦¥¨©©£¨¨
éàäå,qixqd -àeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷ §©¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq zy` mby.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòmb ezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m`
dxezay.

,`xnbd zl`eyàèéLte` diaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨
.zeixr x`y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



קצט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dheq(iying meil)

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ
àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé`yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cr oze`àéöBé àNð íàå ,hbaøéæçé àìå §¦¨¨¦§Ÿ©§¦

úéîìBò,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike , ¨¦
lirl dpyna x`eankBpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©

ñBðëìf` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd xg`l -,ñBðëém`e ¦§¦§
dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`l die`x zaygp ok.

àáBøäåxegad -íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷ò àNpL §¨¤¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
àøwéòîok iptln -äaeúk úìèBð àìå äúBL àì ,zexeq`y oeik , ¥¦¨¨Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨

diaxe dixta aiigy oeik eilrøîBà øæòìà éaø .zeaygp el` oi` , ©¦¤§¨¨¥
y oeik ,eilr zexeq`úBaøìå úBøôìå úøçà àOéì àeä ìBëé̈¦¨©¤¤§¦§§¦§

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéädñðkMîe BlL íáé úøîBL ¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤¦¤§¨¨
äøzñðdpic f` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly -Bà äúBL Bà ¦§§¨¨

Bîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àìezy` dzidy - Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaernäúBL Bà ,zenzy okziy it lr s` ¨

,dnr dcle zenieàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bàxegad -àNpL Ÿ¤¤§¨¨¨¤¤¨¨
íéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷òdiaxe dixt miiw xaky ,Bà , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦

ïéúð úLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤¨¦
øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì,xenb xzida ze`eyp el` oky , §¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨

úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkBà §©§¦
.äaeúk úìèBð àì Bà äúBLzwiicne .`ziixad ixac o`k cr ¨Ÿ¤¤§¨

,`xnbdàäéî éðz÷y ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà ¨¨¥¦¨©§¦
,dzeyïîçð áøc dézáeézzipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - §§¥§©©§¨

.dzey dpi` lkd ixacl
,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàmi`pz zwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦

zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d
,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨

,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
òìà ïaøîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæ ¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©

dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dy`d d`nhp `l m`e
`id dxedhe,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxecedkøcL éî §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨

òéøæäìdheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xy -Bæ äúàöé ,- §©§¦©¨§¨
zipelii`dòéøæäì dkøc ïéàLmya ongp ax zyxca lirlcke , ¤¥©§¨§©§¦©

dea` xa dax.
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðådl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
,rxfäø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrk.àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨

ìàòîLé éaø Bì øîà,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà ¨©©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
,odilraleã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -d §¦¨§§

xzqdl dvex.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,iax xaeq ,`l` ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨
,l`rnyi,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïk íàxnel `l ¦¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©

xnel `l` ,cwtz dxenb dxwr dzid m`yúãìBé äúéä íàLcr ¤¦¨§¨¤¤
meidúãìBé ,øòöazrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`e §©©¤¤§¤©

úãìBé ,úBá÷ðzrkn,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` oke §¥¤¤§¨¦
úãìBé ,íéøö÷micli zrkn,íékeøàmicli zclei dzid m` e` §¨¦¤¤£¦
úãìBé ,íéøBçLmicli zrkn.íéðáì §¦¤¤§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLtzaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

,dlral dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp
eLetéì àì ïéìeñt éLetàlk ixdy ,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥

ei sicre ,xfnn `ed mdn clexq`ze dheq wtqa x`yzy xz

,dlralïì òîLî à÷miwyn ,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze`.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLàe` ¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨

dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥
,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦
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zezeyy ,mixxgeyn.

,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨
,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨

.l`xyi zy` oial dpia iepiy
`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨
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yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdilr £¨¨¦§§¨¤¤
`id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd dxn`

la` ,dzeyBæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBäm` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq` `id dqp`pàîéà ,¥¨

,äzLz àì,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. Ÿ¦§¤¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
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`ly xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn
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íéøáàyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¥¨¦
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déçøBàdirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne - §¥

`ed ,dixa` x`ya wx `l` ,dikxiaeéàpæ ñðBàác íeMîoeik - ¦¦§¤©©
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zxzene.
,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨
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.mdl
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iAxM `nl` ,DnIwl diE`x Dpi`C mEXn `le§Ÿ¦§¥¨§¨§©§¨©§¨§©¦

zFAxle zFxtle zxg` `Vl lFkiC l"q xfrl ¤̀§¨¨§¨¦¨©¤¤§¦§§¦§

:`l zipFlii` d"t`e.Bæådxwr drEpv dX` lM ©©§¦Ÿ§¨¦¨§¨£¨¨

:dciqtd dxYqp `lC mEXn.ïéìeñt Letéì àì ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ¥§¦
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.íéøáà`N` mikxiaE mirOA dpeEpzn Dpi`W ¥¨¦¤¥¨¦§©§¨©¥©¦©§¥©¦¤¨
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kitl`din odklE DMxcM `NW dpeEpzn K §¦¨¦§©§¨¤Ÿ§©§¨§Ÿ¥¦¨

:xqYiY.CLéà éãòìaîikd xA DWi`C rnWn ¦§©¦©§£¥¦¥©§©§¦¨©¨¥

:`Ed.ïì òîLî à÷lrA zaikW mcTinlC ¨©§©¨¦§¦§©§¦©©©

s`e `Ed daikW xA qixqe ,`z`C `Ed lrFal§¥§¨¨§¨¦©§¦¨§©
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àùðù]:dpiwfe dxwr icda zipelii` `pz `l i`n` dnize .['eke dpiwfe dxwràì
biyz l` (bk ilyn) xne` aezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab

zi`xp xak dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el eid daezk zlhep `l e` dzey `idy]

:zezyl

úøáåòî`le 'it i"yx .'eke dzey e` envr

dnize clel dilhwl `lc opixn`

cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl ol zi` i`n`

dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d clzy

mzde clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid

z` zeaxl mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb

iax `l `d `xw iaxc `nrh rnyn mzde cled

`ed lrac `pennc meyn dil dipilhw `l `xw

lra eilr ziyi xy`k (`k zeny) aizkck

b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde dy`d

clzy xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc

dl `piw i`c exiag zxaern iab enk opixn` `le

dlitd e` cled zne dclie zxaern `idyk

hrnnc dzid iepiw za e`lc dzey dpi` d"t`

opixn`cke ezy` dhyz ikn ixtqa dl

xak 'eke mipae dy` [el] eid `l inlyexia

:zezyl `ly [zi`xp]øîàl`rnyi iax el

l`rnyi 'xe dniz .ecwtie zexwr lk exzqi k"`

eclie xrva zeclei lk exzqi diytpl dil `nil

:dciqtd dxzqp `le li`ed efe geixa

úøîàådizwit` `de dniz .`ed `ieaix

dqex`d zeaxl (.ck sc) lirl

:iepiwl mai zxneyeåæådxeq` dytzpe li`ed

i`n` i"xl dniz .l"nw llk dzyz `l `ni`

lirl jixtck inp ikd `ni`e `kd jixt `l

ekezn dizrc` wiqnc `xwc `kid lk d`xpe

jixt `l izixg` `yxcl yixcne ikd yxcnl

ipiqa dynl yxcnl ozip jkc l"nwc p"d `ni`e

odk zy` xeq`l dytzp `ide oebk `"ra `le

lirl la` lra zaiky dncwy in jyi` icrlan

wxta oke mixb ihernl `icda rnyn l`xyi ipa

n"n g` el yiy inc `xnba (.ak sc) zenaic ipy

`hiyt jixt `wc meail eig` zy` z` wwef

ipan deg` deg` slil `nizc edn `ed eig`

oi`c meyn inp ikd `ni`e jixt mzd l"nw awri
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xwirc opireny`c oeik `kd la` `ed lrac `pennc mzdn:i"xt oke icin dipin ihernl `zrc iwlq `l ez izixg` `yxcl `xwúùàmc` qixqa `le dng qixqa 'it i"yx . qixq

zexke `kc revt (:ht sc my) lxrd wxtae (:k sc) zenaic ipy wxta iziinc `ziixa i`d meyn i` dniiwl xeq`c oixwir qek dzyy oebk mc` qixqc olpn opirci `le dniiwl xeq`y

zexke `kc revt `ai `l xn`py meyn `nrh ipzwck i`w dkty zexke `kc revt` jigxk lr `l` miiwl xeq` owf ike owf inp ipzw `d dniiwl xeq` cr 'eke owfde mc` qixq dkty

:dlr inp i`wc dilpn `prci `l `ziixaa ipzwc qixq` la` dkty
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
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dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef zepf ici lr dze`

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa oebk ok iptl.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an
akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà¦

"dze`,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨
dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦

,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©
,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨

edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p
,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezky dnøîàäå§¨¨©

óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨
,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn
ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie
epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`
dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekìò ïép÷î§©¦©
Bãé`xnbd zl`ey ,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl , ¨§¦¨

,`xnbdàîéúc eäî` iziid -zyxta xne` weqtdy oeik xne ©§¥¨
dheqøa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léà áëLå"§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©

àeä éëälr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segy ixde - ¨¦
,eciïì òîLî à÷`a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny ¨©§©¨

.oldl x`eaiy xg` xac cnll
segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨
lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei
,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨

,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨
z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷dze` lqety ¨©§©¨

.dpedkn
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'áëBk ãáBò éèeòîìíédy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
xxal jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dnïép÷î§©¦
,Bãé ìò`xnbd zl`ey,àèéLtzvxzne .lrad `pwi `ly dnl ©¨§¦¨
,`xnbdàîéúc eäîzyxta dxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨

dheqíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä¥¨§¨¦©§¨§¨§
,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewna -àä ìáà`piwy - £¨¨

,ieb mr dxzqpy dlra dlàîéé÷å äøeñàå ìéàBädxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lread iebd lràì àîéà,dzey `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

ïì òîLî÷.eci lr oipwny ¨©§©¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨

df ixde `xnbd zl`eyàèéLtp ieb dilr `ay odk zay ,dlqt §¦¨
.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza
dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy
`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øác- §©£¨¨
e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in wxy

,llg e` oizpïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok - ¦
äéåä øa åàìc,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - §¨©£¨¨
,care ieb oebkàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd ax Ÿ¨©§©¨

ìéñôc,ez`iaa dy`d z` iebïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî §¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨
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äeìñtL ìàøNé úa ìòå äéiålä ìòå,lirlck dpedkd onøîàpL §©©§¦¨§©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©
äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk úáe"zia l` daye dl oi` rxfe ©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln ,dixerpk dia`"oi`y odk zay ixd ,rxf dl
,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp e` dpnl`zpe

l d`eyp dzidyk `wec ,miwiicneïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éî¦¤¥©§§§¥¦
da,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic el yiy ,icedi lk , ¨

Bì ïéàL ãáòå íéáëBk ãáBò eàöéipicda ïéLeøéâå úeðîìà, ¨§¥¨¦§¤¤¤¥©§§§¥¦¨
on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea miqtez oiyeciw oi` ixdy

dpedkd.
oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìdy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dnda mräîäaa úeðæ ïéàcdy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef zaygp.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmewn my -[, ¨©¥¨¨¦©§©§¨
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøìz` opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiic

áìk ïðúà,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe ¤§©¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidy -øîàpL ,ïéøzeî ,¨¦¤¤¡©

weqtd seqa"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìå ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn ok m`e

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m` ik ,zepf
,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨

dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny
in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîweqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

lirlc"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëL, ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
`l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly iepiw yiy

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda ynn d`ial.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥
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יום רביעי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(רב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨

y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lradäöeøt äúéä̈§¨§¨
øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥

mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©
dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàcdy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨

jxca zxarzn,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llkéòaéz àìŸ¦¨¥
Cì,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epl oi` -àìå da òãé àìc ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ

dì øèðîdxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy - ©§©¨
.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptly meiaéòaéz ék¦¦¨¥

Cìdl`y epl yi mpn` -úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà ¨©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤
dúìéáèì Ceîñ àlàdy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¤¨¨¦§¦¨¨

epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca zxarzn,éàîm`d ©
da òãéc ïåék,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèð`ed - ¥¨§¨©¨¨¥©§©¨

`ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miinei meia dze` xney
mixg`n xarzzàì øúBéa äöeøôc ïåék àîìc Bà ,dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei mei elit` dilr xenyl.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enk ©¦¦§©

L úLàå ,Løç úLàíeîòL úLàå ,äèBiewly mc` `edy ¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤©£
al oednzaúéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå ,§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥

ïäì ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä,zevixta zebdpzny mi`ex m` ¨£¦¤¥¦§©¦¨¤
ïúaeúkî ïìñBôìozaezk lawl ila odilran e`viy ,.zxxan §§¨¦§¨¨

,`ziixadìBëéodl oipwn oic ziay ayeg iziid -óàickïúB÷Läì ¨©§©§¨
,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqd in dze` ewyi oic ziay -

BzLà úà Léàä àéáäå" øîBì ãeîìzodkd l`"oic zia oi`e , ©§©§¥¦¨¦¤¦§
leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl odkd l` dze` mi`ian
jynda `xnbd zx`any itk ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl.

éñBé éaøe wleg,øîBàdl oipwn oic ziaóàickdúB÷Läìmpn` , ©¦¥¥©§©§¨
z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydl mileki mpi` mnvr md

`l` ,'ezy`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå`ed.äp÷Lé §¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîapax miwleg dna -.iqei iaxe o §©¨¦§§¥

,`xnbd dperéøáñ ïðaøiepiw jnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥
c meyn oicd zia"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦

m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`
diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòaleki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr dzewydl

dl e`piw oic ziay it lr s` ,dpwyi mixeq`d.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìzyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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oifge` mipy` cenr fk sc oey`x wxtdheq
.äîecdCpA 'ixn`cM ,xEAce dqlw oFWl dnEC .ditE`ip lr lM itA zxAcpe zprhpsC) ¨¦§¤¤§¦§¤¤§¦Ÿ©¦¤¨¨§§¨¨§¦¦§©§¦§¦¨©

(.eqlr DA mixAcp EidW xzi xEAC `N` `Ed cWg e`l `Edde ,KiA dzlr Kxir znEC©¦¥¨§¨¦§©¨£¨¤¨¦¤¤¤¨¦§¨¦¨©

gaW oFWll KRdp `Ed Kkitl ,`Ed xzi xEAC oFWl dqlw s`e .DlrA lW DzEaiag£¦¨¤©£¨§©§¨¨§¦¤¤§¦¨¤§©¦§¤©

:(FzF` oiqlwOW) xn`cM i`pB oFWlle.äìeñt äàéaî äàa BæåF` miakFM caFrn `OW §¦§§©¦§¨©¤§©§¦§¨¨¦¦¨§¨¤¨¥¥¨¦

:xfnn.[BfL]zxYnE zExWM zwfgA zcnFr zAd ©§¥¤©©¤¤§¤§©©§ª¤¤

axC ,opiWiig `l dlEqR dRhlE .Dlral§©£¨§¦¨§¨Ÿ©§¦¨§Ÿ

:dxArzp DlrAnE lrAd xg` zFlirAdðéà Bæå §¦©©©©©¦©£¨¦§©§¨§¥¨
.úeøLk ú÷æça úãîBòzxq`pe eiYgY dPfOW ¤¤§¤§©©§¤§©¨©§¨§¤¡¤¤

dilr `aE DWxbn Fpi`e d`Fx Fpi` `Ede eilr̈¨§¥¤§¥§¨§¨¨¨¤¨

:xEQ`A.älçzëì àNBð àøañúåi`Ce `d §¦§¦§§¨¥§©§¦¨¨©©

`id `YWAXn KgxM lr `N` ,Dil dlwlwn§©§§¨¥¤¨©¨§¨¦©¤§¨¦

dnEC mc` `Up m` ipznlE DvFxzl ziraE¨¦§¨¨§¦§¥¦¨¨¨¨¨

e`l `PY `nl` DvFxzl ziraC oeike ,xYnª¨§¥¨§¨¦§¨¨©§¨©¨¨

iOp `dA xninl `Mi`C ,DPn opiazFn `le `weC©§¨§Ÿ§¦¨¦¨§¦¨§¥©§¨©¥

`Vi opixn` iM iOp op`e ,dnEC zA iOp ipze drḧ¨§¨¥©¥©¨©£©©¥¦©§¦¨¦¨

`vni m` dNgYkl e`l Ff `Vi `le Ff mc`̈¨§Ÿ¦¨¨§©§¦¨¦¦§¨

miYW `N` `vFn Fpi`W in[C `N`] la` ,zxg ©̀¤¤£¨¤¨§¦¤¥¥¤¨§©¦

:Ff `Vi l`e Ff `Vi EN`.'eë àôéìçz áø éðúc ¥¦¨§©¦¨§¨¥©©§¦¨
Fl aFh `id dxWkC oeiM dnEC zA KMld¦§¨©¨¥¨¦§¥¨¦

VIW`Vi l`e ,xYd zwfgA eiYgY `dYW dP` ¤¦¨¤¨¤§¥©§¨§¤§©¤¥§©¦¨

:Fl dxq`PXn DOr WOWl FYlwlwOW dnEC¨¤§©§©§§©¥¦¨¦¤¤¤§¨

.øúBéa äöeøt äúéäaxC Wginl `Mi`C ¨§¨§¨§¥§¦¨§¥©§Ÿ

:mixg` lXn dizFlirA.eäî:mixWM dipA EdIW §¦¤¨¦¤£¥¦©¤§¨¤¨§¥¦

.dzñåì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéàzqe iptl ¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨¦§¥¤¤

DzCp zqe z` lrAd rci `lC ,cg` mFi DzECp¦¨¤¨§Ÿ¨©©©©¤¤¤¦¨¨

:zEpfA xArzY `NW zFpfNn mFId FzF` DxhplC§¦§§¨©¦¦§¤Ÿ¦§©¥¦§

.'eë Cì éòaéz ékdCp 'qnA `YbElR(:`l sC): ¦¦¨¥¨§§¨§¦¨©

.dúìéáèì CeîñDzliah mFiA dlaHW xg`l ¨¦§¦¨¨§©©¤¨§¨§§¦¨¨

:xgn mFil F`.øúBéa àéä äöeøôc ïåék àîìc Bà §¨¨¦§¨¥¨¦§¨¦§¥
:mF`zR Flv`n zhnWPW ,Dl xhpin ivn `lŸ¨¥¦§©¨¤¦§¤¤¥¤§¦§

.àéáäå àp÷åiEPwA `iWw i`e .dPwWi Dl `Pwnd §¦¥§¥¦©§©¥¨©§¤¨§¦©§¨§¦

`Pwn DlraC rnWnC FYW` z` aizM `d iOp©¥¨§¦¤¦§§©§©§©£¨§©¥

:Wi` Wi`n iAxzn `d ,xg` `le DløLà ¨§Ÿ©¥¨¦§©¥¥¦¦£¤
.dLéà úçz äMà äèNz`Ed `xizi `xw ¦§¤¦¨©©¦¨§¨§¥¨

:'Fbe zF`pTd zxFY z`f ,dWxRd sFqA dWxcl¦§¨¨§©¨¨¨Ÿ©©§¨§

.äMàì Léà Léwäìi`nl lif`e WxtncM §©¦¦§¦¨§¦§¨¥§¨¦§©

:`zkld.'eë øîà éLà áø`WiTd Wxtn xn ¦§§¨©¨¥¨©©§¨¥¤¥¨

Wi`l dX`C `WiTd Wxtn xnE ,dX`l Wi`C§¦§¦¨©§¨¥¤¥¨§¦¨§¦

:ibilR `le§Ÿ§¦¥
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äîåãxn`] (.dk sc zenaia) opiqxbck dpfn `idy mc` ipa dilr oifirlny g"x yxit .

zexfen da epzie e`yiy cr `ede `blte `nei `znc inec [m` il dxn` iia`

l`ppg epiax `iady dn .i"` `xnba yxtn jk xfyn ozyt zeehy miyp zexfen 'it dpala

`kd edine `ed mizty zefl dnec oeylc di`xl `l` `iad `l `blte `nei `znc inec

`dc `ivei qpk 'it` k"`c b"dk dneca ixiin `l

`lwa iaxk (.dk sc) zenaic a"ta mzd opiwqt

xn`wc `blte `nei `zn inecc `kid wiqt `lc

icen opgei iax elit`e `vz xacd xrekne li`ed

:`ivei `lc qpk m` `kdáåøxg` zelira

axk opiwqtc wqtc `lwa `l` ixii` `l .lrad

lrad xg` zelira aexc `vz `lc (.dk zenai)

sc) zenaia dpnl` wxt seqa xn`c axc b"r`e

xfnn cled eing ziaa ezqex` lr `ad (:hq

opicy `le `nlrne dipin `niicca `xnba iwene

la` dlv` ievn oi`y qex` `wec dicic xza dl

raacled mlerlc y"l l`enyle icen dqpky l

dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`

i`n `nlrn `niicc oebk (:hq zenai) b"kl

en` z` oiwceay iweca l`eny xn`c iwezy

xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e

zpn`p `id xn`c l`ilnb oaxk dkld l`eny

i`d oicd `ede dlv` oileqt aexa elit`c

`zilc oebk dnec za `yi l` `kd xn`wc

dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac

'it`e oky lk `l qex` xza lrac dixza l`eny

`ac xexaa opircic mzd ip`yc xnel `vnz m`

d`ia opirci `l lra iab `kd la` qex` dilr

'it` xn`c dywz `axl n"n dilr `ac zi`ce

`niic `lc `xazqn xn` dxairy dqex`a

xn` l`enye xfnn cled ax xn`w `da dipin

opicy dicic xza dipin `niic la` iwezy cled

b"r` `kd `de l`enyl y"ke axl 'it`e dil

zelira aex xninl ol dede reaw lra dl zi`c

:mzd y"k dicica dil icy `le lrad xg`

àáéìàjenq `l` zxarzn dy` oi` c"nc

d"de zqee draw `ly oebk l"i .'eke dzqeel

ik jl iraz `l zqee draw `lc oebke l"ndc

`zlin `l` zqee drawc `kid jl iraz

`le `nei `edd cr dliahl dlf`c mein aiyge `ed `nei `"n xa i`d xn` l`eny xnc dinwl `z`c `xity `edd (:dk sc dcp) zltnd 'ta mzd 'ixn` `de iaxl dniz hwp `wiqtc

dzliahl jenq inp dxarinc ixwin oipnifc icen edin xn`w oixeair aex dzqeel jenq c"nc d`xpe dzqeel jenq c"nl dywze ice`e diztke lra dzecpa i`d xn` `nei 'n `l` ded

:dzliahl jenq c"nl oke dzqeel dzliah oiay minid oze`n cg`a e`ùéàla` df iepiw i"r lreale lral dxqe`l `l` jixhvi` `l `xw xwirc d`xp .'eke yxg zy` zeaxl yi`

y` zaezk (:iw sc) zeaezkc `xza wxta xn`c l`ilnb oa oerny oax elit` `dc `xw jixv `l dzaezkn dlqetl meyn`ziixe`cn jnq dil zi` `l` `ziixe`c ynn e`l `ziixe`c d

:dzaezk ciqtdl d`xzd dkixv zc lr zxaerc l"nw digxe` ab` `zlin daezk hwpc `pz `l` dxezd on dy` zaezkl minkg eknq o`kn (.i sc) w"ta mzd opixn`ckáøiy`

w"ta qqeb `l` hrnn `l jixrde cinrde aizkc oikxr iabe zxbig cinrden hrnnc `kd `py i`n i"xl dniz .dy`d z` odkd cinrde aizkc dzey dpi` zncibe zxbigy myk xn`

d"t`e xn`e cnre (dk mixac) aizk mai iabe `id dkxrde dcnrd zac zqkxtn oiicre dhgy (.l oileg) hgeyd wxta 'ixn`c oinen ilra miycwa aizkc dcnrd oke (.c sc) oikxrc

eixac xne` epi`y cnln ixtqa dil yixcck xn`e cnrec `xw xwire elbx lrn da aizkc meyn `nrh yxtn mzdc iywz `l dvilgn edin daekx`d on [dhnl] eilbx ekzgp uilg

e` exayp 'it` men zlra oia aezkd da wlig `le zcner oeictl dxwir men zlra dnda oke `pngx citw `l ynn dcnrd`c n"y oikxrl ycg oa `pngx iaxcn uxize dcinra `l`

:ezcinr` `xw citw `lc mc`n `ticr `lc dilbx ekzgpáéúëãoixcdpq) oicd xnbp wxtae aizkck `xw ira iy` axc rnyn `kdc `iyw i` .ditk lr ozpe dy`d z` odkd cinrde

dilekc meyn `l aizkck `xw opirac meyn e`l `nrh i`n 'eke xbig e` mcib mdn cg` did opzde aizkck `xw opira `l ine iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn dil xn` 'ixn` (:dn

xn`c cinrde oke dyi`n mlrpe xninl ivn dedc `xizi `xw xninl `ki` ipirn `neq hrnnc zyy axc `nlya aizkck `xw opira `lc `xizi iedc e`l i` rnync `ed `xizi `xw

dcinrde aizk `dc `ed `xizi `xw xninl `ki` iy` ax
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ätéhî äàa ,BfL .äîec úa àOé ìàå ,äîec¨§©¦¨©¨¤¨¨¦¦¨
,äøLk,øîà ïðçBé 'øå .äìeñt ätéhî äàa ,Bæå §¥¨§¨¨¦¦¨§¨§¨¨¨©

úãîBò ,BfL .äîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤¤¤
.úeøLk ú÷æça úãîBò dðéà ,Bæå ,úeøLk ú÷æça§¤§©©§§¥¨¤¤§¤§©©§
àøañúå :àáø øîà !äîec íãà àNBð ,éáéúéî¥¦¥¥¨¨¨¨©¨¨§¦§§¨
úa" éîð éðz ,"àNð íà" ,àlà ,äléçzëì "àNBð"¥§©§¦¨¤¨¦¨¨§¥©¦©
àOé ìàå ,äîec úa íãà àOé :àúëìäå ."äîec¨§¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨
'øã dén÷ àáøòî øa àôéìçz áø éðúc .äîec¨§¨¥©©£¦¨©©©§¨©¥§
øçà úBìéòa áBø ,ïéøLk äéða äpæî äMà :eäaà©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦§¦©©
?eäî ,øúBéa äöeøt äúéä :íøîò áø éòa .ìòaä©©©¨¥©©§¨¨§¨§¨§¥©
Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨
øèðî àìå da òãé àì ,Cì éòaéz àì dúñååì§¦§¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ¨©¨§Ÿ©§©
äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà Cì éòaéz ék .dì̈¦¦¨¥¨©¦¨§©§¨©¥¦¨
òãéc ïåék ?éàî ,dúìéáèì Ceîñ àlà úøaòúî¦§©¤¤¤¨¨¦§¦¨¨©¥¨§¨©
øúBéa äöeøtã ïåék àîìc Bà dì øèðî éøBèð dä¨¥©§©¨¦§¨¥¨¦§¨§¥
,"Léà" :ïðaø eðz :'eë ïéc úéaL elàå :e÷éz ,àìŸ¥§¥¤¥¦¨©¨¨¦
,Løç úLà úBaøì "Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¥¤¥¥
úðéãîì dìòa CìäLå ,íeîòL úLàå ,äèBL úLàå§¥¤¤§¥¤¦§§¤¨©©§¨¦§¦©
ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦§©¦
ãeîìz ?ïúB÷Läì óà ìBëé .ïúaeúkî ïìñBôì ïäì̈¤§§¨¦§¨¨¨©§©§¨©§
óà :øîBà éñBé 'ø ."BzLà úà Léàä àéáäå" :øîBì©§¥¦¨¦¤¦§¥¥©
.äp÷Lé ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå ,dúB÷Läì§©§¨§¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,"àéáäå àp÷å" ïðéòa :éøáñ ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨¨§¦¨¥©§¦¥§¥¦
:ïðaø eðz ."àéáäå ...àp÷å" ïðéòa àì :øáñ éñBé 'øå§¥¨©¨¨¥©§¦¥§¥¦¨©¨¨
Léà Léwäì ,"dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§©¦¦
:úLL áø øîà ?àúëìä éàîì .Léàì äMàå äMàì§¦¨§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©¥¤
:áéúëc ,d÷Lî äéä àì àîeñ àeä íàL íLk§¥¤¦¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
àîeñ äúéä íà ,àéä Ck ,"dLéà éðéòî íìòðå"§¤§©¥¥¥¦¨¨¦¦¨§¨¨

úøbéçL íLk :øîà éLà áø .äúBL äúéä àì:áéúëc ,äúBL äúéä àì úîcéâå Ÿ¨§¨¨©©¦¨©§¥¤¦¤¤§¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zay(iriax meil)

:dpynd oeyln dgked jkl d`ian `xnbdéðz÷c ,énð à÷éc©§¨©¦§¨¨¥
,dpyna,'äçîenä ïî BðéàL ïîæa òéî÷a àìå'xeqi`y ezernyny §Ÿ§¨¦©¦§©¤¥¦©§¤

ici lr dyrpy lk la` ,dgnen mc`n epi`y jka ielz d`ivid
,ea z`vl xzen dgnen'äçîeî BðéàL ïîæa' éðz÷ àìå`diy §Ÿ¨¨¥¦§©¤¥§¤

dwiqn .dgnen envr `edy rinw lr `id dctwddy rnyn
:`xnbddpéî òîLjka icy epzpynn ok renyl yi ok` - §©¦¨

a ea z`vl xizdl ick dgnen mc` ici lr dyrpy.zay
xzeny dgnen rinw ipica daigxnd `ziixa d`ian `xnbd

:zaya ea z`vlïðaø eðz,`ziixaaäçîeî òéî÷ eäæéàmi`veiy ¨©¨¨¥¤¨¦©§¤
,zaya eaàtéøL ìk,zg` mrtäðLå,dipy mrt `tixe xfge ± Ÿ¤¦¥§¨¨

lLåLz`vl xzeny df rinwe .ziyily mrt cer `tixe xfge ± §¦¥
`ed eaãçà`ed m` [oia-]ãçàå ,áúk ìL òéî÷`ed m` [oiae-] ¤¨¨¦©¤§¨§¤¨

ïéøwéò ìL òéî÷mdl xzeny milegde .mipnnq iyxyn ieyrd ± ¨¦©¤¦¨¦
md ,mignend el` zerinwa z`vlãçà[oia±],äðkñ Ba LiL äìBç ¤¨¤¤¤©¨¨

ãçàå[oiae-].äðkñ Ba ïéàL äìBç,rinwd mr z`vl mdl xzene §¤¨¤¤¥©¨¨
àìote`a wxätëpL,zg` mrt ilegd eilr `a xaky ±àlà Ÿ¤¦§¨¤¨

b`ece ,oitkp zgtynn `ay `ixa mc` elit`,äôké àìLok mb ¤Ÿ¦¨¤
.el` zerinwa z`vl el xzenåøLB÷ly epi`y xywa rinwd z` §¥

`niiwepøL÷é àlL ãáìáe ,íéaøä úeLøa eléôà øézîe©¦£¦¦§¨©¦¦§©¤Ÿ¦§§¤
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רג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dheq(iyiy meil)

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòzxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik dlral
ef ly dia` `edy dlranBæå ,,dnEcd -ú÷æça úãîBò dðéà §¥¨¤¤§¤§©

úeøLkeilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn mlek ixdy , ©§
xeqi`a dilr `ae rcei epi`e.

,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨
opgei iax lr dywe ,dnec.

,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥
älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨

.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨
,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨

,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðz- §¦©¦
`yp m`y siqedl mb xyt`äîec úa.xzen ©¨

,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨
,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨

äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæîmiyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦
y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi` `nyøçà úBìéòa áBø§¦©©

.ìòaäeizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl ©©©
dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid zwfga

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik xeqi`a
,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòaxg` zelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨
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,"Léà" :ïðaø eðz :'eë ïéc úéaL elàå :e÷éz ,àìŸ¥§¥¤¥¦¨©¨¨¦
,Løç úLà úBaøì "Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¥¤¥¥
úðéãîì dìòa CìäLå ,íeîòL úLàå ,äèBL úLàå§¥¤¤§¥¤¦§§¤¨©©§¨¦§¦©
ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦§©¦
ãeîìz ?ïúB÷Läì óà ìBëé .ïúaeúkî ïìñBôì ïäì̈¤§§¨¦§¨¨¨©§©§¨©§
óà :øîBà éñBé 'ø ."BzLà úà Léàä àéáäå" :øîBì©§¥¦¨¦¤¦§¥¥©
.äp÷Lé ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå ,dúB÷Läì§©§¨§¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,"àéáäå àp÷å" ïðéòa :éøáñ ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨¨§¦¨¥©§¦¥§¥¦
:ïðaø eðz ."àéáäå ...àp÷å" ïðéòa àì :øáñ éñBé 'øå§¥¨©¨¨¥©§¦¥§¥¦¨©¨¨
Léà Léwäì ,"dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§©¦¦
:úLL áø øîà ?àúëìä éàîì .Léàì äMàå äMàì§¦¨§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©¥¤
:áéúëc ,d÷Lî äéä àì àîeñ àeä íàL íLk§¥¤¦¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
àîeñ äúéä íà ,àéä Ck ,"dLéà éðéòî íìòðå"§¤§©¥¥¥¦¨¨¦¦¨§¨¨

úøbéçL íLk :øîà éLà áø .äúBL äúéä àì:áéúëc ,äúBL äúéä àì úîcéâå Ÿ¨§¨¨©©¦¨©§¥¤¦¤¤§¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
ãéîòäå"

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

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(



רד

oifge` mipya cenr fk sc oey`x wxtdheq
.ãéîòäå:zxBg `le.äétk ìò ïúðå:mici zrEhw znCB `le §¤¡¦§Ÿ¦¤¤§¨©©©¤¨§Ÿ¦¤¤§©¨©¦

äñeøà Cìò ïøãä©§¨£¨£¨

.íLk.BúBà ïé÷ãBa Ck:Dl Wxtn 'nba §¥¨§¦§¨¥¨

.eàáe eàáe øîàpLe"ie i` Wxtn 'nba ¤¤¡©¨¨§¨¥¦¨

iaizkC ixizi E`aE E`aE F` WixC `xizi§¥¨¨¦¨¨§¥¥¦§¦¥

:`piiprA.äàîèðå äàîèðxW` ,WixC `xizi e"ie §¦§¨¨¦§§¨§¦§§¨¨§¥¨¨¦£¤

:d`nhpe DWi` zgY dX` dhUY'ø äéä Cëå ¦§¤¦¨©©¦¨§¦§¨¨§¨¨¨
.LøBc äéøëæ:`xizi e"ie.íéîòt ézLdxYqpe §©§¨¥¨§¥¨§¥§¨¦§¦§§¨

`pniwF`C ,`Ed `piipOn `l d`nhp `ide§¦¦§¨¨Ÿ¦¦§¨¨§¦§¨

w"tA cg` crA zi`Ce d`nhl(:a lirl)`N` , §ª§¨©¨¦§¥¤¨§§¥¤¨

m` dzide ,d`nhp `ide FYW` z` `Pwe§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¨§¨¦

zgY dX` dhUY xW` aizM cFre .d`nhp¦§§¨§§¦£¤¦§¤¦¨©©

dnExzl r"x Dl WixC `xnBaE ,d`nhpe DWi ¦̀¨§¦§¨¨©§¨¨¨¦¨¦§¨

Eze EdiiPn ixY `kd hwpC i`de ,icFn iOp iAxe§©¦©¥¦§©§¨©¨¨§¥¦©§§

lrFaE lrA WixcC r"xl opirnWC mEXn ,`lŸ¦§©§¦¨§§¨¥©©¥

lrFaE lrA iAx l"`we ,`xizi e"ieC `iEAxn¥¦¨§¨§¥¨©¦©©¥

:i"ee iWxC `le ,iwtp d`nhpe d`nhPníBéa Ba ¦¦§§¨§¦§§¨¨§¥§Ÿ©§¥¨¥§
.LøczFkxA 'qnA(.gk sC)`kid lkC opixn` ¨©§§¨©©§¦¨§¨¥¨

oA `"x z` EaiWFdW mFi `Ed mFiA FA ipzC§¨¥§¤¦¤¤

zEWx EpzPW micinlY EAxzPW ,zE`iUpl dixfr©©§¨¦§¦¤¦§©©§¦¦¤¨§§

g"z lM xnF` l`ilnB oAx didW ,lMl qpMl¦¨¥©Ÿ¤¨¨©¨©§¦¥¥¨

dxFY dzaxe ,c"ndal qpMi l` FxaM FkFY oi`W¤¥§¨©¦¨¥§§¨§¨¨

WxcOd ziaA diElY dkld dzid `le mFIA FA©§Ÿ¨§¨£¨¨§¨§¥©¦§¨

ipirA d`xp ,`kd Dl ipYwC `de .dEWxR `NW¤Ÿ¥§¨§¨§¨¨¥¨¨¨¦§¤§¥©

mFiA FA iOp lirlC d`nhpe d`nhpC dWxC KdC§©§¨¨§¦§§¨§¦§§¨¦§¥©¥§

,uxXd on `nhPW ,oFW`x `Ed Uxg ilM :i`ed£¨§¦¤¤¦¤¦§¨¦©¤¤

:ilMA `nhPW ,ipW FkFzAW lk`deøîBà Bðéà §¨Ÿ¤¤§¥¦¤¦§¨©§¦¥¥
.àîèWxcnl ,`nhi `N` ,`nh FkFzA xW` lM ¨¥¨£¤§¨¥¤¨¦§¨§¦§¨

hi iOp:mixg` `OhOW `O.éðL økk ìò ãnì ©¥§©¥¤§©¥£¥¦¦¥©¦©¥¦
`EdW xEPzA iEvn `EdW itl ,xMM hwp ikdl§¨¥¨©¦©§¦¤¨§©¤

:Uxg ilM.éLéìMä úà ànènL'it`e dnExzA §¦¤¤¤§©¥¤©§¦¦¦§¨©£¦

:aizM `nzq `xwC ,oiNgA.øçà øBc ãéúòon §ª¦¦§¨§¨¨§¦¨¦©¥¦

,dnExzA s` iWilXd z` xdhIW `al oicizrd̈£¦¦¨Ÿ¤§©¥¤©§¦¦©¦§¨

opi`OhnC `Ed op`e ,dxFYd on `xwn Fl oi`W¤¥¦§¨¦©¨©£©¦§©§¦¨

xg` xFce ,`xnBA WxtncM e"wn dnExzA Dil¥¦§¨¦§¦§¨¥©§¨¨§©¥

:`xnbA oOwlcM e"wl Dil KixREãéîìz ò"øå ¨¦¥§¦§©¨¦§¨¨§©§¦§
.àîè àeäL àø÷î àéáî:oiNgA s`.Løâîdagx ¥¦¦§¨¤¨¥©§ª¦¦§¨§¨¨

xird iFpl zFpli`nE miYAnE drixGn diEpR§¨¦§¦¨¦¨¦¥¦¨§¨¦

oYzl ExMfd `l miRl`e ,xie`l Dl zFidl¦§¨©£¦§©§©¦Ÿª§§§¦¨

:zAW mEgY z`ivil `N` Exn`p `le ,mIell©§¦¦§Ÿ¤¤§¤¨¦¦©§©¨

.íéîøëe úBãNmdn ,mIell Epzp aiaq miRl`e ¨§¨¦§©§©¦¨¦¨§©§¦¦¥¤

zFcU x`Xde ,Wxbnl xird aiaq sl` EgiPd¦¦¤¤§¦¨¦§¦§¨§©§¨¨

:minxkE.øîàì ì"ú ïéàLx`Wl dnFC Fpi`W §¨¦¤¥¥Ÿ¤¥¤¦§¨

dWnl xEACd xAcn dpikXdW dxFYAW xn`l¥Ÿ¤©¨¤©§¦¨§©¥©¦§Ÿ¤

xnFl oi` o`M la` ,l`xUil Fxn`lE `Ed xFfgl©£§¨§§¦§¨¥£¨¨¥©

:oM.ìlää úà àøB÷k:Wxtn 'nbaúà ïéøB÷k ¥§¥¤©©¥§¨¥§¦¤
.òîL:Wxtn `xnBA.äáäàîz` adF`W §©©§¨¨§¨¥¥©£¨¤¥¤

:mFwOd.ìe÷L:o`klE o`kl rixkn deW FlwWn ©¨¨¦§¨¨¤©§¦©§¨§¨

.ìçééî éðéà Bà ìçééî éðà Bìiplhwi od w"de £¦§©¥¥¦§©¥§¥¦§§¥¦

`l WiC ,cFr Fl lgi` `l ipbxFd `Ed `ld£Ÿ§¥¦Ÿ£©¥§¥Ÿ

WxtncM e"ie c"nlA Fl FnM Wxcp `EdW¤¦§¨§§¨¤¨§¦§¨¥

BA:`xn.äàøiî`aY `NW zEprxERd zb`Cn ©§¨¨¦¦§¨¦©£©©§¨¤Ÿ¨Ÿ

:eilr.íéäìà àøé:midl` adF` `leãéîìz ¨¨§¥¡Ÿ¦§Ÿ¥¡Ÿ¦©§¦
.Cãéîìz:did r"x lW FcinlY'îâ ©§¦¨©§¦¤¨¨

éàã

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

c"nl 'it`e dxn`e aizkc meyn dzey dpi` znli`c iy` ax xa xn xn`c `d oke 'd iptl

`ivn `lc meyn dzey dpi` znli`c dcen aizkck `xw opira `l (:dn sc oixcdpq)

dleqt ozvilg evlgy znli`e mli` `akrn `l diixwc dvilg iab 'it`e dreay ileawl

`xw ira `ed `xizi `xw e`lc b"r` ditk lr ozpe `l` dlial ie`xd lk `xif 'xc meyn

sc) xifpa oipin dyly wxta rnyn ikde aizkck

e` hxenn xifpc aizkck `xw irac o`nc (:en

lr ozpe aizkc meyn dpwz el oi` mitk el oi`

oda lr aizkc meyn ci oda el oi` oke xifpd itk

iy` axc uixz ecimetl `yiyw xnl xcdn

aizkck `xw opirac 'ipznn wcinl irac ezxaq

mzdc icin wcinl `kil `kdn iy` ax l"`e

opirac l"q iy` ax edin `xizi `xw

:aizkck `xw

äñåøà êìò ïøãä

íùë.eze` oiwcea jk dze` oiwcea mindy

`negpz iax xn` mixx`nd inlyexi

cbpe da yiy mixa` g"nx cbp mixx`nd oipn

dze` oiwcea mindy myk ea yiy mixa` g"nx

xg`l dlran zlawn `idy d`iae d`ia lk lr

dxeq` `idy myke eze` oiwcea od jk lread

lrea ly eig`l dxeq` `id jk lra ly eig`l

`id xg`l oia el oia xq`il dkxcy ici lr `id

ewca wcap `ed dzyzykl `ed la` zwcap

`gip dlez zekfd xne` ip` dze` `le eze`

mxa zxkip epi`e dl dlez zekfd xn`c o`nk

dxked `l ixd zxkipe dlez zekfd xn`c o`nk

`l oikd davpe dzy milebn min xne` ip` `l`

xne` ip` `l` oick `l` dipewcan `iira oeed

xnin opixaq ok `le dxzqp mixg` mr

cifn `ed didy xztiz wcap `ed dzyzykl

ewca dze` ewca `le eze` ewcae zbbey `ide

dil dlz zekfd xne` ip` eze` ewca `le dze`

c"nk mxa zxkip epi`e dlez zekfd c"nk `gip

ip` `l` xked `l `ed ixd zxkipe dlez zekfd

ira ded `l oikd zavpe zzy milebn min xne`

mixg` mr xne` ip` `l` oick `l` dpewcan

didy xztiz da xzen `di yxb dzrn dxzqp

`ed eze` `le dze` ewcae dcifn `ide bbey `ed

dzial zxzen `idy `hiyt zbbey `ide cifn

da cifn xnel xyt` da xzen `diy edn yxib

`hiyt dcifn `ide bbey `ed oikd zxn` z`e

da xzen `diy edn yxib dzial dxeq` `idy

oikd xn` z`e eci zgzn d`vi xnel xyt`

'x mya `a` x"a oerny da ielz xacdy oipne

jzaky ozz `l jzinr zy` l`e xn` opgei

dcifn dzid m` ielz xacd da da d`nhl rxfl

:zxzen zbbey dxeq`
`edd

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

."äétk ìò ïúðå ...'ä éðôì äMàä úà ïäkä ãéîòäå"§¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥§¨©©©¤¨
øî .d÷Lî äéä àì ,ícéb Bà øbéç äéä íà ,àeä Ck̈¦¨¨¦¥¦¥Ÿ¨¨©§¨¨
,äúBL äúéä àì úîléàL íLk :øîà éLà áø øa©©©¦¨©§¥¤¦¤¤Ÿ¨§¨¨
äéä íà ,àeä Ck ."ïîà ïîà äMàä äøîàå" áéúëc¦§¦§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥¨¦¨¨

:d÷Lî äéä àì íléà¦¥Ÿ¨¨©§¨

äñåøà êìò ïøãä
íLkíé÷ãBa íénä Ck ,dúBà íé÷ãBa íénäL §¥¤©©¦§¦¨¨©©¦§¦

íLk ."eàáe" ,"eàáe" øîàpL ,BúBà¤¤¡©¨¨§¥
"äàîèð" :øîàpL ,ìòBaì äøeñà Ck ìòaì äøeñàL¤£¨©©©¨£¨©¥¤¤¡©¦§¨¨
Ck :òLBäé éaø øîà .àáé÷ò éaø éøác ,"äàîèðå"§¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§ª©¨
íéîòô éðL :øîBà éaø .ávwä ïa äéøëæ LøBc äéä̈¨¥§©§¨¤©©¨©¦¥§¥§¨¦
ìòaì ãçà ,äàîèðå äàîèð "äLøta íéøeîàä̈£¦©¨¨¨¦§§¨§¦§¨¨¤¨©©©
Nøç éìëe" àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba :ìòBaì ãçàå§¤¨©¥©¨©£¦¨§¦¤¤
,"àîèé BëBúa øLà ìk BëBz ìà íäî ìté øLà£¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨
.íéøçà ànèì ,"àîèé" àlà "àîè" øîBà Bðéà¥¥¨¥¤¨¦§¨§©¥£¥¦
'ø øîà .éLéìMä úà ànènL ,éðL økk ìò ãnì¦¥©¦¨¥¦¤§©¥¤©§¦¦¨©

éðéòî øôò älâé éî :òLBäééàkæ ïa ïðçBé ïaø E §ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©
,éLéìL økk øäèì øçà øBc ãéúò :øîBà úééäL¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨§¦¦
'ø àìäå ,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥©£Ÿ
àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî Eãéîìz àáé÷ò£¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤
íBia Ba :"àîèé BëBúa øLà ìk" :øîàpL ,àîè̈¥¤¤¡©Ÿ£¤§¦§¨©
úàt úà øéòì õeçî íúcîe" ,àáé÷ò 'ø Løc̈©£¦¨©Ÿ¤¦¨¦¤§©
øéwî :øîà øçà àø÷îe "...änàa íétìà äîã÷¥§¨©§©¦¨©¨¦§¨©¥¨©¦¦
øîBì øLôà éà ,"áéáñ änà óìà äöeçå øéòä̈¦¨¨¤¤©¨¨¦¦¤§¨©
øLôà éàå ,änà íétìà øîàð øákL änà óìà¤¤©¨¤§¨¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨
àä ,änà óìà øîàð øákL ,änà íétìà øîBì©©§©¦©¨¤§¨¤¡©¤¤©¨¨
.úaMä íeçz änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,ãöék¥©¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨§©©¨
óìà :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥¤¤
íBia Ba :íéîøëe úBãN änà íétìàå ,Løâî änà©¨¦§¨§©§©¦©¨¨§¨¦©
úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò 'ø Løc̈©£¦¨¨¨¦¤§¥¦§¨¥¤
ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàiå 'äì úàfä äøéMä©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§
ãnìî ?"øîàì" øîBì ãeîìz äîe ,"øîàì" øîBì©¥Ÿ©©§©¥Ÿ§©¥

çà äøéL ïéðBò ìàøNé eéäLìk ìò äLî ìL åéø ¤¨¦§¨¥¦¦¨©£¨¤¤©¨
äàâ ék 'äl äøéLà" ,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác̈¨§¨¨§§¦¤©¥¨¦¨©¦¨Ÿ
ïéøB÷k :øîBà äéîçð 'ø ."øîàì" øîàð Cëì "äàb̈¨§¨¤¡©¥Ÿ§¤§¨¥§¦
áBià ãáò àì :ñBð÷øeä ïa òLBäé 'ø Løc íBia Ba :ìlä úà ïéøB÷k àìå ,òîL úà¤§©§Ÿ§¦¤©¥©¨©§ª©¤§¨Ÿ¨©¦
ìe÷L øácä ïééãòå ."ìçéà Bì éðìè÷é ïä" :øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøa LBãwä úà¤©¨¨¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦©¨¨¨
ãnìî ,"épnî éúnz øéñà àì òåâà ãò" :øîBì ãeîìz ?ätöî éðéà Bà ,ätöî éðà Bì£¦§©¤¥¦§©¤©§©©¤§¨Ÿ¨¦ª¨¦¦¤¦§©¥

éðéòî øôò älâé éî :òLBäé 'ø øîà .äNò äáäànLLøBc úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø E ¤¥©£¨¨¨¨©§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥
éîé ìkíéäìà àøé øLéå íz Léà" :øîàpL ,äàøiî àlà íB÷nä úà áBià ãáò àì E ¨¨¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦

:äNò äáäànL ãnì Eãéîìz ãéîìz òLBäé àìäå ,"òøî øñå'îâàîéú éëå ?ãéáò éàî ìòa ,ìòaì àîéìéà ?ïàîì "BúBà" §¨¥¨©£Ÿ§ª©©§¦©§¦§¦¥¤¥©£¨¨¨§©¦¥¨©©©©©©¨¥§¦¥¨
éàã

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

סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(



רה יום רביעי י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dheq(iyiy meil)

"äétk ìò ïúðå 'ä éðôì äLàä úà ïäkä ãéîòäå"zaize , §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥§¨©©©¤¨
,zxbig `le miilbx dl eidiy jixvy cnll d`ae zxzein "cinrde"

zncib `le ,mici dl eidiy jixvy mi`ex "ditk" zaizneàeä Ck ,¨
.d÷Lî äéä àì ícéb Bà øbéç äéä íà¦¨¨¦¥¦¥Ÿ¨¨©§¨

,yi`l dy` ywidn cnlpd oic `xnbd dtiqen ceréMà áø øa øî©©©©¦
áéúëc äúBL äúéä àì úîléàL íLk ,øîàzyxta dxeza ¨©§¥¤¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦

dheq"ïîà ïîà äLàä äøîàå",dita xnel lkezy jixvdy ixd §¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
znli` `led÷Lî äéä àì íléà äéä íà àeä Ck ,. ¨¦¨¨¦¥Ÿ¨¨©§¨

äñåøà êìò ïøãä

éùéîç ÷øô íéîäù íùë

ypera yprp `ede lread z` mb oiwcea mindy x`azi df wxta
yxc jky xikfdy ici lre .el dxeq` `idye ,ok mb mixnd mind
mdizeyxca exn`py mixg` mipipra elblbzp ,avwd oa dixkf iax

.cere ,oinegz ixeqi` ipipre ,dxdhe d`neh ipipra
dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk .äðùîrcilheavl' ici lr d`hg m` §¥¤©©¦§¦¨

,'jxi litple ohaBúBà ïé÷ãBa íénä Ckepha mby ,lread z` - ¨©©¦§¦
,zltep ekxie dav,'eàáe' 'eàáe' øîàpL.dyxcl zxzein e"ied ¤¤¡©¨¨

äøeñàL íLkdy`dìòaì,mind z` dzzy `l m`äøeñà Ck §¥¤£¨©©©¨£¨
ìòBaì,oey`xd dlran dpnl`zd e` dyxbzd m`øîàpL ©¥¤¤¡©

'äàîèðå' 'äàîèð',,dyxcl zxzein e"iedøîà .àáé÷ò éaø éøác ¦§¨¨§¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©
ávwä ïa äéøëæ LøBc äéä Ck ,òLBäé éaø`aiwr iaxkéaø . ©¦§ª©¨¨¨¥§©§¨¤©©¨©¦

,øîBàn'äàîèðå' 'äàîèð' äLøta íéøeîàä íéîòt éðLdnn - ¥§¥§¨¦¨£¦©¨¨¨¦§¨¨§¦§¨¨
,ze`nehd ipy micnlp ,'d`nhp' miinrt dxeza ltkpyìòaì ãçà¤¨©©©

,ìòBaì ãçàå.`xizi e"ie zyxcn `le §¤¨©¥
íäî ìBté øLà Nøç éìk [ìëå]" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba- ©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤£¤¦¥¤

,mzena mivxydn,"àîèé BëBúa øLà ìk ,BëBz ìàepiidc ¤Ÿ£¤§¦§¨
lke`de ,d`nehl oey`x dyrpe zn uxyn `nhp qxg ilkdy

weqtd .ipy dyrpe ilkdn `nhp ekezayøîBà Bðéàxy` lk' ¥¥
ekeza,'àîèé' àlà 'àîèernyny `nhi yexcpe,íéøçà ànèì ¨¥¤¨¦§¨§©¥§©¥£¥¦

økk ìò ãnìqxg ilkdn `nhpy`edyéðL,d`nehlànènL ¦¥©¦¨¥¦¤§©¥
éLéìMä úà.oilega elit`éðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàE ¤©§¦¦¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤

økk øäèì øçà øBc ãéúò ,øîBà úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨
éLéìLoeik ,dnexza s`,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL §¦¦¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥

àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî Eãéîìz àáé÷ò éaø àìäå©£Ÿ©¦£¦¨©§¦§¥¦¦§¨¦©¨¤
àîè,oilega s`.'àîèé BëBúa øLà ìk' øîàpL ¨¥¤¤¡©Ÿ£¤§¦§¨

äîã÷ úàt úà øéòì õeçî íúBãîe" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨©¤¦¨¦¤§©¥§¨
óìà äöeçå øéòä øéwî" øîà øçà àø÷îe ,"Bâå äîàa íétìà©§©¦¨©¨§¦§¨©¥¨©¦¦¨¦¨¨¤¤

øîBì øLôà éà ,"áéáñ änàmiell epziyøákL ,änà óìà ©¨¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨
øîBì øLôà éàå ,'änà íétìà' øîàðepziyøákL ,änà íétìà ¤¡©©§©¦©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨

änà óìà ,ãöék àä ,'änà óìà' øîàðd `edLøâîepzzy ¤¡©¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨
,miellänà íétìàåiabl exn`p,úaMä íeçzueg z`vl xeq`y §©§©¦©¨§©©¨

.miell mepziy ick exkfed `le ,zaya dn` mitl`løæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða§¤©¦¦©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨

íéîøëe úBãNyxbn eid sl` mkezn ,dn` miitl` miell epzp - ¨§¨¦
.minxke zecyl sl` cere

úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤
,'øîàì' øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàéå 'äì úàæä äøéLä©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§©¥Ÿ
zxacn dpikydy dpeekd 'xn`l' dxeza aezky mewn lka ixdy

,l`xyi ipal xn`iy dynl xeaicdøîBì ãeîìz äîeo`k ©©§©
,'øîàì',jk xiaqdl xyt` i` dt ixd`l`ìàøNé eéäL ãnìî ¥Ÿ§©¥¤¨¦§¨¥

,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác ìk ìò äLî ìL åéøçà äøéL ïéðBò¦¦¨©£¨¤Ÿ¤©¨¨¨§¨¨§§¦¤©¥
,miwxtd iy`x z` xeaivd mixne`y,(äàâ äàâ ék 'äì äøéLà)¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨

'øîàì' øîàð Cëì.òîL úà ïéøB÷k ,øîBà äéîçð éaøixg`y §¨¤¡©¥Ÿ©¦§¤§¨¥§¦¤§©
dyn xn` jk ,cgia mi`xew mlek ,dligz gzet xeaiv gilydy
dnl epeeke l`xyi ipa lk lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`

,cgia mlek exn`e ,xne` `edy.ìlä úà ïéøB÷k àìå§Ÿ§¦¤©¥
LBãwä úà áBià ãáò àì ,ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨Ÿ¨©¦¤©¨

è÷é ïä" øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøaïééãòå ,"ìçéà Bì éðì ¨¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦
ätöî éðà 'Bì' ,ìe÷L øácämb ,rnyny e"iea 'el' aezk m`d - ©¨¨¨£¦§©¤

cary ixd ,`ad mlerl dtvn ip` 'el' ,ipbxdie ize` yipri m`
,dad`nätöî éðéà Bàdtvn ip` ,rnyny s"l`a '`l' aezky - ¥¦§©¤

'lgi` `l' aey 'iplhwi od' la` ,ipbxdi `ny cgtn ip`y oeik el
,`ad mlerl el dtv` `leøéñà àì òåâà ãò" øîBì ãeîìz©§©©¤§¨Ÿ¨¦

,äNò äáäànL ãnìî ,"éðîî éúîezdcin el yiy iny oeik ¨¦¦¤¦§©¥¤¥©£¨¨¨
micaerd zcin `id ef dcin ,ezzin mei cr eznez xiqn `ly z`fk

.dad`néðéòî øôò älâé éî ,òLBäé éaø øîàïa ïðçBé ïaø E ¨©©¦§ª©¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤
éîé ìk LøBc úééäL ,éàkæàlà íB÷nä úà áBià ãáò àlL E ©©¤¨¦¨¥¨¨¤¤Ÿ¨©¦¤©¨¤¨

àìäå ,"òøî øñå íéäìà àøé øLéå íz Léà" øîàpL ,äàøiî¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨©£Ÿ
òLBäé,qepwxed oaãéîìzdidy `aiwr iaxãnì Eãéîìz §ª©©§¦©§¦§¦¥

.äNò äáäànL¤¥©£¨¨¨
.àøîâ,`xnbd zxxan .'eze` oiwcea mind jk' ,dpyna epipy

'àîéìéà ,ïàîì 'BúBàmiwceayãéáò éàî ìòa ,ìòáì`lde - §©¦¥¨§©©©©©¨¦
,llk `hg `l lradàîéz éëå`id dpeekdy §¦¥¨

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

ידוע שממעשה המצוות נעשים לבושים להנשמה בגן־עדן התחתון, ומכוונת המצוות נעשים לבושים בגן־עדן העליון.
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יום חמישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(
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`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
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óàBa LiL øác äèBq äîe .ãéçiä úeLø õøL ©¤¤§©¨¦©¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba LiL øáã ,õøL óà .ìàMéì úòc©©¦¨¥©¤¤¨¨¤¥©©¦¨¥
úeLøa ,ìàMéì úòc Ba LiL øác :eøîà ïàkîe¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥¦§
.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ,àîè B÷éôñ ãéçiä©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦§¥¨
úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàLå§¤¥©©¦¨¥¥¦§©¨¦¥¦§
àáé÷ò 'ø øîà ,ìàòîLé 'øå .øBäè B÷éôñ íéaøä̈©¦§¥¨§¦§¨¥¨©£¦¨
,àáé÷ò 'øì :eúå ?äpeäk eäéà déì øcäîe ,äîeøz§¨§©©¥¦§¨§§£¦¨
,àø÷ àëéøö àì äpeäk ,àîéú éëå ?déì àðî äpeäë§¨§¨¥§¦¥¨§¨¨§¦¨§¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨

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

כיוון שאצל רשב"י הייתה פנימיות התורה בגילוי, לא היה אצלו עניין החורבן כלל

משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תנש"א



רט יום חמישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבנצח(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ycew zay meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אייר, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה ממוצש"ק תזריע, בו שואלת אם תקבל הצעת "אגודת ישראל" לנסוע יחד 

עם מנהלת-מורה ג"כ מ"בית יעקב" למשך זמן החופש כשליחות מטעם "בנות אגו"י" לארצות מערב 

אירופא לשם ארגון סניפי "בית יעקב", "בתי'" ו"בנות אגו"י" כמו כן לאסוף כסף למטרה זו, ושואלת 

הסכמתי.

הנה אם המטרה היא לארגן סניפי "בית יעקב" וכו' דבר נכון הוא. אבל בנוגע אוסף כסף הנה 

אם אפשר צריכה להשתמט מזה.

ועל שאלתה אם מסכים אני לטיסה באוירון אם אין אפשרות להפליג באני', הנה בטח תהי' 

הטיסה בשעת כושר בהנוגע למזג האויר וגם באוירון גדול.

בנוגע לגוף הדבר תמיהני קצת על הענין בידעי המצב בארה"ק ת"ו שיש בה כמה וכמה ילדים 

וילדות הנצרכים בחינוך כשר בתורה ויראת שמים, אשר בודאי יקר כל כח חינוכי על אתר, ובפרט אשר 

המצב כזה שבכל עת ובכל שעה ובכל יום חוטפים ילדים וילדות ממקור מחצבתם, אשר אח"כ קשה 

להחזירם לחינוך הכשר. ובמילא, לכאורה, תחת לנסוע לחוץ לארץ על ספק )אם דרושה עבודה, ואם 

תמצא לומר יש עבודה מתאימה שם, שמא ישנם הכחות על אתר לטפל בה(; בשעה אשר ילדים וילדות 

למאות ואלפים נמצאים על אתר בסכנת כליון רוחני ח"ו, הרי חוב גדול וקדוש לכל הנמצאים על אתר 

לעשות כל האפשר להם בהצלת נפשות, ולהשפיע על זולתם להשתתף בעבודה זו, אשר כל המקיים נפש 

אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובפרט עשרות ומאות ואלפים.

אתענין לדעת אם חוג המורות והחברות אשר מתאספות לפרקים לדון בענינים המענינים אותן 

מעלות על הפרק גם דברי ימי החסידות וענינים מתאימים בתורת החסידות, וחלקה בזה בפרט.

בפ"ש לבבית להורי' שיחיו ובברכת כל טוב להם ולכל אשר להם.
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.xnege lwn ecnllìàòîLé éaøåjk meyn ,e"ied xeziin cnel `l §©¦¦§¨¥

wx,äîeøúì ãçå ,ìòBáì ãçå ,ìòáì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz§¨¨§¨¥§¦¦©§©©§©§¥§©¦§¨
.øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe§¨¨§¨§©¨¤

,`xnbd dywnéøèöéàc éànî ,ìàòîLé éaøåäîeøúì àø÷ C §©¦¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨¦§¨
,dlwdäpeäëedxengdàéúà`linn,øîBçå ì÷aaezk `l ixd §¨¨§¨§©¨¤

ok m`e ,dnexz weqta yxetnaéøèöà ék àîìécCweqtd z` ¦§¨¦¦§§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אייר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ז אייר ומובנת התמי' לסגנון כתבו, ששידוך עם 

בנות אחב"י הספרדים ה"ז בגדר נחות דרגא ח"ו וח"ו. ויש להתענין בזה.

שאחיו  אלא  ממנו,  המבוגר  אחיו  נשתדך  לא  שלע"ע  אף  שי'  בנו...  עבור  נכבדות  להצעת  ב( 

המבוגר אומר שלא איכפת לו זה, ושואל דעתי בזה.

סמשך בעמוד סבא
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dPdM `N` opiAxn ded `l `xizi `xw aizM§¦§¨§¥¨Ÿ£¨§©¦¨¤¨§ª¨

,`Ed DiWtp iRp`A `xw cge cg lkC ,`xingC©£¦¨§¨©§©§¨§©§¥©§¥

:KpdC `inEC `N` iAxn `l `d opixn` `leéàå §Ÿ©§¦¨¨Ÿ§©¦¤¨§¨§¨©§¦
.déì úéà énðikd ENt` ,dnExzl `xw mwFYinE ©¥¦¥¦¨§¨¦§¨£¦¨¥
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.dpîzrC FA oi`W xacC ,rBi xW` xUAd ¦¨©¨¨£¤¦©§¨¨¤¥©©

,xFdh Fwtq KMld ,rbFp ied xUaC ,`Ed l`Xl¦¨¥§¨¨£¥¥©¦§¨§¥¨

WiC sEBd z`nhA ixii`C xUA lk`i xFdh lke§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥§ª§©©§¥

:`nh Fwtq Kl xn`w `EddA ,l`Xl zrC FA©©¦¨¥§©¨¨©¨§¥¨¥

.òébîe òâBð úòcWiC dhFq iM ,`nhpe `OhnA ©©¥©©¦©¦§©¥§¦§¨¦¨§¥
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:F`Ohn did `Ed la` Fxdhl xg` xFC cizr xn`wC.íBé ìeáh äîe:FWnW aixrd `NW §¨¨©¨¦©¥§©££¨¨¨§©§©§¤Ÿ¤¡¦¦§

.ïélça øznLlxrdA zFnaiA opixn`cM(:cr sC)xYn dlre lah ,iaizM i`xw `zlY ¤ª¨§ª¦¦§©§¦¨¦¨§¤¨¥©§¨¨§¨¥§¦¥¨©§¨¨ª¨

xYn oAxw zA `idW d`nhA FzxRM `iad ,dnExzA lkF` FWnW aixrd ,xWrnlE oiNgl§ª¦§©£¥¤¡¦¦§¥¦§¨¥¦©¨¨§ª§¨¤¦©¨§¨ª¨
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xi`n 'x ipz mzd `zi` ikde mail i`xw `zlz

lral cg` dyxta zexen` ze`neh yly xne`

`idy dy` epivn dnexzl cg`e lreal cg`e

`l dnl dnexza lek`l zxzene dzial dxeq`

`ny dqp`pe l`xyil z`yipy odk za eli`

`l dnexza lek`l dxeq`e dzial zxzen dpi`
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gq sc) zenaia dpnl` 'ta `dc dpedkle(.

dlrapy oeik xf yi`l didz ik odk zaen opiaxn

ipenr xb opiaxne dlqt dlv` xfy dl leqtl

zezixk iaiig `ni` mzd jixt `we 'eke ia`ene

dl leqtl dlrap llka eed inp edpi` yexit inp

didz ik ipyne lirl edl ipz `lc `py i`ne

e`lc zezixk iaiig iwet`l died ipa `wec aizk
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`ni`e iyxtnc zi`e 'ek opgei iaxcn ilqt

`iywe 'eke inp zezixk iaiig dl leqtl dlrap

my) oig` drax` wxta opzc `cg `aeh deba il

zliraa dnexzd on elqtp zepdk eid m` (:bl sc

iaiig ilqt oie`l iaiig xnege lw cere yi` zy`

oiqgei dxyra xn` `d cere ilqt `l zezixk

dzlqet dzlira dl ieyn dpefc oeike dl ieyn dpef ezeg` lr `ad odk (:fr sc oiyecw)

la` oi` diel zlke`e xyrn dl oipzep zepf zlira dlrapy e` ziaypy diel `ipzc

:`l zpdkl dnexz
iyily

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

éòaéz àì éîð äîeøz ,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL¤£¥¨¨¨§¥¨§¨§¨©¦Ÿ¦¨¥
àáé÷ò 'øì àlà !äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ?àø÷§¨¤£¥¨¨¨§¥¨§¨¤¨§£¦¨
ãçå ,ìòBaì ãçå ,ìòaì ãç :éáéúk éàø÷ äòaøà©§¨¨§¨¥§¦¦©©©©§©©¥§©
éàø÷ àúìz ,ìàòîLé 'øå .äîeøúì ãçå ,äpeäëì¦§¨§©¦§¨¦§¨¥§¨¨§¨¥
äpeäke ,äîeøúì ãçå ,ìòBaì ãçå ,ìòaì ãç :éáéúk§¦¦©©©©§©©¥§©¦§¨§¨

éøèöéàc éànî ,ìàòîLé 'øå .øîBçå ì÷a àéúààø÷ C ¨§¨§©¨¤§¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨
éøèöà ék àîìéc ?øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe ,äîeøúìC ¦§¨§¨¨§¨§©¨¤¦§¨¦¦§§¦

àéîec àøazñî ,Eì øîà ?àéøL äîeøze ,äpeäëì¦§¨§¨©§¨¨©§¦§©§¨§¨
éîð äîeøz óà íéiçî ìòBáe ìòa äî .ìòBáe ìòaã§©©¥©©©¥¥©¦©§¨©¦
àéîec ,àáé÷ò 'øå .äúéî øçàìã äpeäk é÷etàì ,íéiçî¥©¦§©¥§¨§§©©¦¨§£¦¨§¨
àéúàc àúléî ,déì úéà éîð éàå ,déì úéì ìòBáe ìòaã§©©¥¥¥§¦©¦¦¥¦§¨§¨§¨
:áø øîà ìcéb áø øîà .àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a§©¨¤¨©§¨©¨§¨¨©©¦¥¨©©
éàäî ,ìàMéì úòc Ba ïéàå ìàMéì úòc Ba LiL øác̈¨¤¥©©¦¨¥§¥©©¦¨¥¥©
éàcå "ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" ,à÷ôð àø÷§¨¨§¨§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©
.ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìã àeä àîè̈¥§Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥
øBäè éàcå "øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå" àôéñ àîéà¥¨¥¨§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨©©¨
.ìëàé àì øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,øNa ìëàéã àeä§Ÿ©¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
ïàk ,ìàMéì úòc Ba LiL ïàk ,dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨¨¤¥©©¦¨¥¨

éøèöéàå .ìàMéì úòc Ba ïéàL,áø øîà ìcéb áø C ¤¥©©¦¨¥§¦§§¦©¦¥¨©©
éøèöéàåïéa àðéîà äåä áøãî éàc .äèBqî øîâéîì C §¦§§¦§¦§©¦¨§¦¦§©£¨¨¦¨¥

éøèöéà ,íéaøä úeLøa ïéáe ãéçiä úeLøaøîâéîì C ¦§©¨¦¥¦§¨©¦¦§§¦§¦§©
òâBð úòc àkéàc ãò àðéîà äåä ,äèBqî éàå .äèBqî¦¨§¦¦¨£¨¨¦¨©§¦¨©©¥©
Nøç éìk ìëå ,àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba :àëéøö ,òébîå§©¦©§¦¨©¨©£¦¨§¨§¦¤¤
øîà äãeäé áø øîà ?àîè änì Bì ïéàL øçàîe :'eë¥©©¤¥¨¨¨¥¨©©§¨¨©
ìeáh äîe .Bì Lé øîBçå ì÷ ïécî ,Bì ïéà äøBzä ïî :áø©¦©¨¥¦¦©¨¤¥©§
ìeñtL éðL økk ,äîeøúa ìñBt ïéleça øzenL íBé¤¨§¦¥¦§¨¦¨¥¦¤¨
àkéà ?äîeøúa éLéìL äNòiL ïéc Bðéà ïéleça§¦¥¦¤©£¤§¦¦¦§¨¦¨
éúéz ?äàîehä áà ïkL íBé ìeáèl äî ,Cøôéîì§¦§©©¦§¤¥©©§¨¥¥

ìåáèî

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



ריי
oifge` mipy` cenr hk sc oey`x wxtdheq

.àø÷ éòaéz àì énð äîeøúì éëä éàaEzMd dUr ixdW DitEB `nrh `Eddn slipe ¦¨¥¦§¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¥©¥©©§¨¥¤£¥¨¨©¨

aizkC dxEq` dpFfC opirci `d dnExzaE ,dpFf i`CeM dpFf wtq dhFqA(ak `xwIe)didz iM §¨§¥¨§©©¨¦§¨¨©§¦¨§¨£¨¦§¦©¦§¨¦¦§¤

dGn lFcB lEqR Ll oi`e ,lk`z `l miWcTd znExzA `id ,Dlv` xfl lrAY iM ,xf Wi`l§¦¨¦¦¨¥§¨¤§¨¦¦§©©¨¢¦ŸŸ¥§¥§§¨¦¤

zFnaiA ol `wtp `xw i`dn `aiwr 'xlE .xg`l dlrape Wi` zW` `idWM(.gq 'c)lM §¤¦¥¤¦§¦§£¨§©¥§£¦¨¥©§¨©§¨¨¦¨¨

EdA iqtY `lC iOp Kpde ,ilqtC milEqRd©§¦§¨§¥§¨©©¥§Ÿ¨§¥§

oiqtFY oiWECw oi` `aiwr 'xlC oeikC ,oiWECw¦¦§¥¨¦§£¦¨¥¦¦§¦

died oFWl didz iM Dil rnWn `l ,lEqR mEWA§¨Ÿ©§©¥¦¦§¤§£¨¨

:lrAY iM `N`éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà ¤¨¦¦¨¥¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥
.éáéúkiAxe ,d`nhpe cge d`nhp 'a ,ixizi §¦¥§¥¥¦§§¨§©§¦§§¨§©¦

:drAx` ixd i"ee WixC `aiwrìwî àéúà äpäëe £¦¨¨¦¨¥£¥©§¨¨§ª¨©§¨¦©
.øîçåWixC `leoeiM l`rnWi 'xl opikxtE ,i"ee ¨Ÿ¤§Ÿ¨¦¨¥©§¦¨§¦§¨¥¥¨

WixCn dnExzl `xwC i`On i"ee WixC `lC§Ÿ¨¦¨¥¦©¦§¨¦§¨¦¨¦

`nliC ,EdNM Ez`e xnge lwA `iz` dPdkE§ª¨©§¨§©¨Ÿ¤§¨ª§¦§¨

dnExY aizM `lC oeikC ,`z` dPdkl `xw§¨¦§ª¨¨¨§¥¨§Ÿ§¦§¨

i`Axz` `l dnExY `pin` `p` `icdA§¤§¨£¨£¦¨§¨Ÿ¦§©©

`xingC i`Axz`C `Ed dPdM `N` `xEQ`l§¦¨¤¨§ª¨§¦§©©©£¦¨

:`ixW dnExzE ,DiPn.àøazñî Cì øîà`xwC ¦¥§¨¨§¨¨©¨¦§©§¨¦§¨

lrA odA iAxC d`nhp oixzC `inEC iAx dnExY§¨©¦§¨¦§¥¦§§¨§©¦¨¤©©

m` oFbM ,Edl `xQYinw lraC miIgnC lrFaE¥§¥©¦§©©¨¦©§¨§§¦

iOp iWilW `xwn KMld ,lrFAl dxEq` dPWxbi§¨§¤¨£¨©¥¦§¨¦§¨§¦¦©¥

Epiide ,iz` lrAl[C] miIgn DiA xqYinC icinl§¦¥§¦§©¥¥©¦§©©©¨¥§©§

`A df wEqR oi`W ,dPdM ihErnlE ,dnExY§¨§©¥§ª¨¤¥¨¤¨

`xiq` `d miIgnC ,dzin xg`l `N` Dxq`l§¨§¨¤¨§©©¦¨§¥©¦¨£¦¨

dWExB Dl `iede Dl Wxbn `dC ,`niiwe§©§¨§¨§¨¥¨§©§¨¨§¨

:dPdkl dxEq`e.àáé÷ò éaøå`xw KixvnC ©£¨¦§ª¨§©¦£¦¨§©§¦§¨

`l i`e ,Dil zil lrFaE lraC `inEC ,dPdkl¦§ª¨§¨§©©¥¥¥§¦Ÿ

dPdM `N` opiAxn ded `l `xizi `xw aizM§¦§¨§¥¨Ÿ£¨§©¦¨¤¨§ª¨

,`Ed DiWtp iRp`A `xw cge cg lkC ,`xingC©£¦¨§¨©§©§¨§©§¥©§¥

:KpdC `inEC `N` iAxn `l `d opixn` `leéàå §Ÿ©§¦¨¨Ÿ§©¦¤¨§¨§¨©§¦
.déì úéà énðikd ENt` ,dnExzl `xw mwFYinE ©¥¦¥¦¨§¨¦§¨£¦¨¥

Dtlinl `Mi`C b"r`e ,dPdkl `xizi e"ie `z`̈¨¨§¥¨¦§ª¨§§¦¨§¥§©

:`xw Dl azke gxh xnge lwAòîL åàì àlà §©¨Ÿ¤¨©§¨©¨§¨¤¨¨§©
.dpîzrC FA oi`W xacC ,rBi xW` xUAd ¦¨©¨¨£¤¦©§¨¨¤¥©©

,xFdh Fwtq KMld ,rbFp ied xUaC ,`Ed l`Xl¦¨¥§¨¨£¥¥©¦§¨§¥¨

WiC sEBd z`nhA ixii`C xUA lk`i xFdh lke§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥§ª§©©§¥

:`nh Fwtq Kl xn`w `EddA ,l`Xl zrC FA©©¦¨¥§©¨¨©¨§¥¨¥

.òébîe òâBð úòcWiC dhFq iM ,`nhpe `OhnA ©©¥©©¦©¦§©¥§¦§¨¦¨§¥

ol rnWnw ,D`Ohnd lrFAA zrC Wie zrC DÄ©©§¥©©©¥©§©§¨¨©§¨¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

קדימה  על  מקפידים  אין  עשרה  שמונה  בן  לגיל  שבהגיע  בזה,  מהאחרונים  דעות  מובאת 

האמורה ובפרט בכגון דא שהאח המבוגר ימחול במחילה גמורה, ויש מקום לומר וקרוב לומר, שזה 

עצמו יהי' סגולה למהר בברכת השי"ת בשידוך מתאים בשביל אחיו המבוגר.

ובפרטיות  הבא  במכתבו  ימלא  ובטח  המעינות  בהפצת  מפעולותיו  מזכיר  שאינו  גדול  לפלא 

הדרושה, ובפרט שפעולות בהאמור ג"כ מוסיפות ומקדימות ברכת השי"ת בהמצטרך, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

סמשך מסעמוד סקודם
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רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבהוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(oey`x meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦
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,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אייר והקודם לו.

הנה נעם לי לקרות בו שמתגלה בו כשרון נואם לפני הרבים, ומנצל כשרונו זה לדברי התעוררות 

להחזקת היהדות וקיום התורה ומצות. ויה"ר מהשי"ת שיפעלו הדברים בנואם ובהשומעים. ובודאי 

מסדר שלא יפריע הנ"ל בלימודיו בהתמדה ובשקידה, הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות...
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר אמו, הוא וזוג' שי' כבר קבלו את הוויזות לקנדה ומתכוננים 

בקרוב לנסוע;

יהי רצון שתהי' הנסיעה כשורה ויביאם למחוז חפצם ויסתדרו באופן המתאים לפניהם בגו"ר.

סמשך בעמוד ריר
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älçk àì øáñ øîe ,eîc älçk øáñ øî ,éâìtéî÷̈¦©§¦¨¨©§©¨¨¨¨©Ÿ§©¨
ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .eîc̈§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦
,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîc älçk àì älçì§©¨Ÿ§©¨¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa àëäå§¨¨§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî øáñ øî .éâìtéî÷̈¦©§¦¨¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤
õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øeñà øáñ øîe ,ìàøNé¦§¨¥¨¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤
à÷ éàîa :eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Ba :ìàøNé¦§¨¥©¨©©¦£¦¨§§©¨
,ïðaøc øáñ øîe ,àúééøBàc ïéîeçz øáñ øî ?éâìtéî¦©§¦¨¨©§¦§©§¨¨¨©§©¨¨
eìòL äòLa :àáé÷ò 'ø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©£¦¨§¨¨¤¨
eøîà ãöéëå .äøéL øîBì íäéðéò eðúð ,íiä ïî ìàøNé¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©¨§
éLàø åéøçà ïéðBò ïäå ,ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL¦¨§¨©©§¥¤©¥§¥¦©£¨¨¥
äøéLà" íéøîBà ïäå "'äl äøéLà" øîà äLî .íé÷øô§¨¦¤¨©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
äøéLà" íéøîBà ïäå "äàb äàâ ék" øîà äLî ,"'äl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨
ïè÷k :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø ."'äl©¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥§¨¨
àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäå ,ìlä úà àø÷nä©©§¥¤©¥§¥¦©£¨¨©¤
äøéLà" íéøîBà ïäå "'äl äøéLà" øîà äLî .øîBà¥¤¨©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨
äàâ ék" íéøîBà ïäå "äàb äàâ ék" øîà äLî ,"'äl©¤¨©¦¨Ÿ¨¨§¥§¦¦¨Ÿ
úéáa òîL ìò ñøBtä øôBñk :øîBà äéîçð 'ø ."äàb̈¨§¤§¨¥§¥©¥©§©§¥
"øîàì" :øáñ àáé÷ò 'ø ?éâìtéî÷ éàîa .åéøçà ïéðBò ïäå äléçz çúBt àeäL ,úñðkä©§¤¤¤¥©§¦¨§¥¦©£¨§©¨¦©§¦£¦¨¨©¥Ÿ
'øå .àúléîe àúléî ìkà "øîàì" :øáñ éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'øå .àúéén÷ àúlénà©¦§¨©¨§¨§¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨§
,ïðaø eðz .àLéøa äLî çútã "øîàì" ,éããä éãäa eälek øeîàc "eøîàiå" :øáñ äéîçð§¤§¨¨©©Ÿ§©£§©£¥£¨¥¥Ÿ§¨©¤§¥¨¨©¨¨
eøîà ãöéëå .äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa :éìéìbä éñBé 'ø Løc̈©¥©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©¨§
ììBò ,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa ìò ìheî ììBò ?äøéL¦¨¨¨©¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨¨
íé÷ðBéå íéììBò étî" :øîàpL "eäåðàå éìà äæ" eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦

pL ?äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî :øîBà øéàî 'ø äéä ."æò zãqéøîà ¦©§¨Ÿ¨¨¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨¤¤¡©
úåìä÷îá"
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(



ריז שבת קודש ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבהוד(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dheq(ipy meil)

ïéøñBà íéîëçådn dlg yixtdl`l` ,d`nhd lr dxedhd dqir ©£¨¦§¦
.dnvr lr d`nhdn yixtiàéðúåxfril` iax ixacly ,`ziixaa §©§¨

xeriya dqir s` rvn`a gipdl xyt`,äöéakoi` ote` lkae ©¥¨
.jynda x`eank ,dxedhd z` z`nhn zirvn`d

äeøáñoilega iyily oi`y xfril` iax ixacn cenll evxy opax - §©¨
y ,exaqéãéàå éãéàoia -elit` xfril` iax itl dxizny `ziixad ¦¦§¦¦

zewqer ,dviakn zegt wx dxizny dpynd oiae ,dviakäqéòa§¦¨
`idyäðBLàødze` dyere ,zirvn`d z` z`nhny ,d`nehl ¦¨

gipdl xyt` xfril` iax itly `ziixad zxaeq z`f lkae ,dipy
zeid ,dxedhd z` z`nhn dpi` ok it lr s`e ,dviak mb rvn`a
micner dl` oilegy it lr s`e ,oilega iyily dyer ipy oi`e

zeid ,oileg oic mdl yi oiicr ,dlg zeidlälçì ïéìeáhä ïéleçå- §¦©§¦§©¨
,dlg mdn yxted `ly oilegeîc älçk àìoilegk mpicedf itle . Ÿ§©¨¨

,xnel minkgd evxøîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîxfril` iax - ©¨§¨¨¦§§¥§©
ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà ,øáñmb rvn`a gipdl xyt` okle ¨©¥¥¦¤§¦¦§¦

dilr `xwp `ly oeik dxedhd z` `nhz `l `ide ,dviak dkizg
.oilega iyily dyer ipy oi`e ,dlg myøáñ øîe,mixaeq minkg - ©¨©

,ïéleça éLéìL äNBò éðLiptl s` dxedhd dqird z`nhp okle ¥¦¤§¦¦§¦
dxedh zwfga d`nh dlg lawi odkde ,dlg my dilr `xwiy

.d`nh dlg zlik`a lykie
,`xnbd dgecàîìò éleëc ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàoia - ¨©©¨¦§¥§©©£¨§¥¨§¨

,xfril` iaxl oiae opaxlàëäå ,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéà¥¥¦¤§¦¦§¦§¨¨
älçì ïéìeáhä ïéleçadlg mdn yxted `ly oileg -,éâìôéî÷ §¦©§¦§©¨¨¦§§¥

øáñ øî,exaq opax -dlg my mdilr `xwpy iptl ceryälçk ©¨©§©¨
,eîcz` leqtz zirvn`d dkizgde ,dnexzk iyily oic dlga yie ¨

.iyilya dlgdøîexfril` iax -,eîc älçk àì ,øáñcr okle ©¨©Ÿ§©¨¨
.dlgd z` ze`nhl dleki dpi`e oileg `id dlg my dilr `xwiy
älçk àì älçì ïéìeáhä ïéleç àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦©§¦§©¨Ÿ§©¨

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàå ,eîcdidi m` s` `nlr ilekle ¨§¥¥¦¤§¦¦§¦
,dxedhd z` `nhz `l `id dviak zirvn`d dkizgaàëäå§¨¨

éâìôéî÷ ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîa- §¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¨¦§§¥
zirvn`d z` ze`nhl xzen m` `id zwelgnde,øîxfril` iax - ©

ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeî ,øáñdlg owzl ick ¨©¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
d`nhl dxedhd dqird oia dphw dkizg xagl xzen okl ,dxdha

.z`nhp dnvr `idy s`øáñ øîe,exaq opax -íBøâì øeñà ©¨©¨¦§
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèzirvn`d dkizgdy oeike §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

opaxle xfril` iaxly ixd ,ef jxca yixtdl xeq` ,z`nhp
.oilega iyily dyer ipy oi` ,eilr miwlegy

,dpyna epipy,'eëå àáé÷ò éaø Løc íBia Badn` sl` ,cvik `d ©¨©©¦£¦¨§
iqei iax ly epa xfril` iax ,zayd megz dn` mitl`e yxbn
zx`an .minxke zecy dn` mitl`e yxbn dn` sl` ,xne` ililbd

`xnbdøî ,éâìôéî à÷ éàîa`aiwr iax -ïéîeçz ,øáñdn - §©¨¦§§¥©¨©§¦

n `ed zaya dn` mitl`l ueg z`vl xeq`yàúééøBàcenk §©§¨
,weqta fnxpyøîexfril` iax -,øáñoinegzïðaøcexkfed `le ©¨©§©¨¨

.weqta
l`xyi ipae dyn xiyi f`" `aiwr iax yxc meia ea ,dpyna epipy
,'xn`l' xnel cenlz oi`y "xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiyd z`
eixg` dxiy oiper l`xyi eidy ,cnln ,'xn`l' xnel cenlz dne
iax .xn`l xn`p jkl ,lld z` oi`xewk xace xac lk lr dyn ly
`xnbd d`ian .lld z` oixewk `le ,rny z` oixewk ,xne` dingp

,mzwelgn zx`and `ziixa,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨©©¦£¦¨
ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨¨§¥¥¤©¦¨§¥©

ìlä úà àø÷nä ìBãâk ,äøéL eøîàici xeaivd z` `ivedl ick ¨§¦¨§¨©©§¥¤©¥
,mzaegíé÷øt éLàø åéøçà ïéðBò ïäåxne` `edy xac lk lr - §¥¦©£¨¨¥§¨¦

df oirk ,dyxtd y`x `edy dielld eixg` miper mdøîà äLîŸ¤¨©
íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà'' eixg`ék' øîà äLî ,''äì äøéLà ¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦

b.''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,'äàb äà¨Ÿ¨¨§¥§¦¨¦¨©
úà àø÷nä ïè÷k ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¦©§¦¦¥§¨¨©©§¥¤

ìläm`ivedl leki epi`e ,mnvra `exwl mircei mpi`y milecbl ©¥
,mzaeg ici,øîBà àeäM äî ìk åéøçà ïéðBò ïäådf oirkäLî §¥¦©£¨¨©¤¥Ÿ¤

äàb ék' øîà äLî ,''äì äøéLà' íéøîBà ïäå ,''äì äøéLà' øîà̈©¨¦¨©§¥§¦¨¦¨©Ÿ¤¨©¦¨Ÿ
.'äàb äàb ék' íéøîBà ïäå ,'äàb̈¨§¥§¦¦¨Ÿ¨¨

øôBñk ,øîBà äéîçð éaøziaa zeidl libx `edy zewepiz cnln - ©¦§¤§¨¥§¥
,zqpkdúñðkä úéáa òîL ìò ñøBtämiribnd miyp` dxyrl - ©¥©§©§¥©§¤¤

zqpkd zialäléçz çúBt àeäL ,,rny z`ixw iptly zekxaa ¤¥©§¦¨
åéøçà ïéðBò ïäågzt dyny mid zxiya did df oirk ,ez` cgia §¥¦©£¨

cgi exn`e mlek epeeike mlek lr ycewd gex dzxye ,'dl dxiy`
.dxiyd z`

`xnbd zx`an,éâìôéî÷ éàîa,dxiyd zncwda xn`pz`" §©¨¦§§¥
,l`xyi ipa exn` dn ewlgpe ,"xn`l exn`ie 'dl z`fd dxiydéaø©¦

àúéén÷ àúléîà 'øîàì' ,øáñ àáé÷òlk exn` l`xyi ipay - £¦¨¨©¥Ÿ©¦§¨©©§¨
.''dl dxiy`' dxiyd zligz z` mrtéaø ìL Bða øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§¤©¦

'øîàì' ,øáñ éìéìbä éñBéjledàúléîe àúléî ìkàdaiz lky - ¦©§¦¦¨©¥Ÿ©¨¦§¨¦§¨
l`xyi ipa eixg` exfg dyn xn`y,øáñ äéîçð éaøå .yexity §©¦§¤§¨¨©

,jk `ed weqtd'eøîàiå',rnynéããä éãäa eälek øeîàcdyn - ©Ÿ§§¨§©£¥£¨¥
zeyx elawy xg`l ,cgia l`xyi ipa mr,'øîàì'ici lrçúôc ¥Ÿ§¨©

.àLéøa äLîŸ¤§¥¨
íiä ïî ìàøNé eìòL äòLa ,éìéìbä éñBé éaø Løc ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©©¦¦©§¦¦§¨¨¤¨¦§¨¥¦©¨
ìò ìheî ììBò ,äøéL eøîà ãöéëå ,äøéL øîBì íäéðéò eðúð̈§¥¥¤©¦¨§¥©¨§¦¨¨¨©
,äðéëMä úà eàøL ïåék ,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå ,Bnà ékøa¦§¥¦§¦¥¦§¥¦¥¨¤¨¤©§¦¨
éìà äæ' eøîàå ,åétî ãc èîL ÷Bðéúå ,Bøàeö déaâä ììBò¨¦§¦©©¨§¦¨©©¦¦§¨§¤¥¦

.'æBò zãñé íé÷ðBéå íéììBò étî' øîàpL ,'eäåðàå§©§¥¤¤¡©¦¦§¦§§¦¦©§¨
eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§

øîàpL ,äøéL¦¨¤¤¡©
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ובודאי קודם הנסיעה יסדר התועדות - א חסידישן פארבריינגען - שזה יפעול שלא לשכוח את 

פתגמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ריחוק המקום אינו צריך לפעול ח"ו ריחוק בין 

יחד  כולם  ע"י התקשרות  עוד תתחזק  ואדרבה  גם אח"כ  יכולה שתתקיים  וההתקשרות  החסידים, 

באילנא דחייא היא תורת החסידות וההנהגה בדרכי החסידות.

בברכה להסתדרות הנכונה.

סמשך מעמוד ריד



clÎblריח wxt dinxi - mi`iap

âì-÷øô äéîøéekÎbk

âë:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øác éäéåãëúBçtLnä ézL øîàì eøac äfä íòä-äî úéàø àBìä ©«§¦Æ§©§½̈¤«¦§§−̈¥«Ÿ£´¨¦À¨¨«¨¨³©¤Æ¦§´¥½Ÿ§¥´©¦§¨À
:íäéðôì éBb ãBò úBéäî ïeöàðé énò-úàå íñàîiå íäa ýåýé øça øLàäëàì-íà ýåýé øîà äk £¤̧¨©¯§¨²¨¤−©¦§¨¥®§¤©¦Æ¦§¨½¦«§¬−¬¦§¥¤«µŸ¨©´§½̈¦¬Ÿ

:ézîN-àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøáåëBòøfî úçwî ñàîà écáò ãåãå áB÷òé òøæ-íb §¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«§¦©¤´©©£Á§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§Æ
ìLî:íézîçøå íúeáL-úà áéLà (áåùà)-ék á÷òéå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íé «Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦©§¦«

ãì-÷øô äéîøéfÎ`

àõøà úBëìîî-ìëå Bìéç-ìëå | ìáa-Cìî øvàøãëeáðe ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤«¦§§−̈¥¥´§¨®§©§¤©´¤«¤¨¤´§¨¥¿§¨©§§´¤¤Á
:øîàì äéøò-ìk-ìòå íìLeøé-ìò íéîçìð íénòä-ìëå Bãé úìLîîáìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ¤§¤̧¤¨¹§¨¨©¦À¦§¨¦¯©§¨©²¦§©¨¨¤−¨¥«Ÿ«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äãeäé Cìî eäi÷ãö-ìà zøîàå Cìä̈ŸÆ§¨´©§½̈¤¦§¦−̈¤´¤§¨®§¨©§¨´¥À̈µŸ¨©´§½̈¦§¦̧Ÿ¥¹¤¨¦³©ŸÆ§©´
:Làa dôøNe ìáa-Cìîâéðéòå ïúpz Bãéáe Nôzz Nôz ék Bãiî èìnú àì äzàåéðéò-úà E ¤«¤¨¤½§¨−̈¨¥«§©À̈µŸ¦¨¥Æ¦¨½¦ µ¨´Ÿ¦¨¥½§¨−¦¨¥®§«Â¥¤¤¥¥̧

ét-úà eäéôe äðéàøz ìáa-Cìî:àBáz ìááe øaãé Eãäãeäé Cìî eäi÷ãö ýåýé-øác òîL Cà ¤«¤¨¤¹¦§¤À¨¦²¤¦¬§©¥−¨¤¬¨«©µ§©´§©§½̈¦§¦−̈¤´¤§¨®
éìò ýåýé øîà-äk:áøça úeîú àì EäéúBáà úBôøNîáe úeîz íBìLaíéðLàøä íéëìnä E «Ÿ¨©³§¨Æ¨¤½¬Ÿ¨−¤¨«¤§¨´¨À«§¦§§´£Â¤©§¨¦̧¨¦«Ÿ¦¹

éðôì eéä-øLà:ýåýé-íàð ézøaã-éðà øáã-ék Cì-eãtñé ïBãà éBäå Cì-eôøNé ïk Eåeäéîøé øaãéå £¤¨´§¨¤À¥µ¦§§½̈§¬¨−¦§§¨®¦«¨¨¬£¦«¦©−§¦§ª§¨«©§©¥Æ¦§§¨´
:íìLeøéa älàä íéøácä-ìk úà äãeäé Cìî eäi÷ãö-ìà àéápäæíéîçìð ìáa-Cìî ìéçå ©¨¦½¤¦§¦−̈¤´¤§¨®¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¦¨¨¦«§¥´¤«¤¨¤À¦§¨¦Æ

:øöáî éøò äãeäé éøòa eøàLð äpä ék ä÷æò-ìàå Léëì-ìà úBøúBpä äãeäé éøò-ìk ìòå íìLeøé-ìò©§´¨©¦ ½§©²¨¨¥¬§−̈©«¨®¤¨¦Æ§¤£¥½̈¦´¥À¨¦§£²§¨¥¬§−̈¨¥¬¦§¨«

i"yx
(„Î).úåçôùîä éúù:והכהונה éîòהמלכות úàå
.ïåöàðé מהיות לנאץ לעמי גורמים הם האלה ובדברים

לי: אותן íäéðôì.גוי שמלמדין אלה דבריהם לפני
לכם  תועיל ולא עוד מחרונו הקב"ה ישוב לא לומר

åâå'.(Î‰)תשובה: éúéøá àì íà שלא אפשר אי
ואי יתקיים  בעתם להיות ולילה ליום שכרתי הברית

שמתים, לא כאילו ליבטל וארץ שמים לחוקות אפשר
התורה  ברית לענין דרשוהו ורבותינו וגו' יעקב זרע גם

אך  וארץ, שמים נבראו התורה שבשביל מכאן ללמוד
המקראות: סדר על מיושב המדרש אין

(‰).úåîú íåìùá בימיו נבוכדנצר שמת רבותינו אמרו
וכשמת  מאסיריהם אסיריו יצאו לא נ"נ ימי שכל
מת  ולמחרת האסורים מבית צדקיה יצא נבוכדנצר

בכבוד: êéúåáà.וקברוהו úåôøùîáå דרכם היה כך
תשמישן: וכלי מיטתן המלכי' על לשרוף

cec zcevn
(„Î).˙ÂÁÙ˘Ó‰ È˙˘:הכהן אהרן ומשפחת  דוד  משפחת

.ÌÒ‡ÓÈÂ:בהם מאס  עתה ÔÂˆ‡È.הנה ÈÓÚ ˙‡Âימאסון וגם
לפני גוי עוד  היות לבל בהם שמאסתי אומרים ר "ל  עמי את 
עליהם ימלוך  לא ועוד  בכולם  מאס  כי האלה המשפחות שתי
יהיו לא והם  אהרן משפחת בהם יכהנו ולא דוד  ממשפחת מי 

החבילה: תתפרד  כי עמם  בני נקראים  Ï‡(Î‰)עוד Ì‡
.È˙È¯·מחוק בטלים להיות  שמתי לא כאילו  וארץ שמים והנהגות חוקות יהיו אם והלילה היום  שעם  הברית  יתקיים לא  אם

ÚÈ˜·.(ÂÎ)הנהגתם: Ú¯Ê Ì‚שלא כמו ור "ל  וכו' אברהם זרע על  משלים מזרעו  קחת לבלי עבדי  ודוד  יעקב זרע  גם  אמאס אז 
יובן: ומאליו זכרו לא ולקצר  אהרן לזרע  וה "ה  ודוד  יעקב זרע  אמאס לא כן  והארץ השמים וחוקות  והלילה  היום זמן יבטל 

.·È˘‡ ÈÎ: דוד לזרע המלוכה תשוב אז עליהם  וארחם השבי בני את לארצם אשיב כאשר יהיה וזהו ר"ל 
(‡).Â„È ˙Ï˘ÓÓ:עליהם מושל  ‰ÌÈÓÚ.שהוא ÏÎÂבא אחרים מעמים  גם לעזרתו:כי לה:È¯Ú‰.ו הסמוכים לומר Ó‡Ï¯.רצה

לאמר: ה' מאת וכו' הדבר על  ‡ÂÈÏ.(·)מוסב  ˙¯Ó‡Â:אליו בדברך מי עוד יהיה ולא לבד  אליו  לומר  ˙Ô˙.(‚)רצה  Â„È·Â
התופשים: אותך ימיתו בבל :Â‰ÈÙÂ.ולא מלך  ·Á¯·.(„)של  ˙ÂÓ˙ ‡Ï: ימיתך לא  נ"נ גם ˙ÂÓ˙.(‰)כי  ÌÂÏ˘·לאחר ארז"ל 

מטתו: על  ומת המאסר מן לצדקיה  הוציאו  נ"נ כןÂÙ¯˘Ó·Â˙.שמת תשמישן  וכלי מיטתן המלכים  אבותיך על  ששרפו כמו
טז): (דה"ב וכו' לו ישרפו כמ"ש המלכים  על  לשרוף הדרך היה כן כי עליך  ‡„ÔÂ.ישרפו ÈÂ‰Âהוי יאמרו אותך יספדו בעת 

האדון : מיתת על  „·¯˙È.הוי È‡: תקום עדיין :‰Â¯˙Â˙.(Ê)ובוודאי  כבשם  שלא ÈÎÏ˘.מה  Ï‡כולם כי  עזקה ועל  לכיש  על
מבצרם: ושחת כבשם 

oeiv zcevn
(„Î).ÔÂˆ‡Èלבו נאץ ותוכחת  כמו ובזיון  מיאוס (משלי ענין

מתחלף:Á˘È˜.(ÂÎ):ה) זסשר"ץ  כי כאשר:ÈÎ.יצחק 
.Ì˙Â·˘:שביה מל'

(‡).ÂÏÈÁ: עמו ˙˙Ù˘.(‚)צבאות ˘ÂÙ˙האחיזה ענין
יללה:ÈÂ‰Â.(‰)בחזקה: צעקת ענין

a wxt l`ipc - miaezk

á-÷øô ìàéðãbnÎhl

èìpî àòøà éøçà eëìî íe÷z CøúáeèìLú éc àLçð éc éøçà äàúéìú (àéúéìú) eëìîe C ¨§À̈§²©§¬¨¢¦−£©´¦®̈©§¸§¦¨¨³¨¢¦Æ¦´§¨½̈¦¬¦§©−
:àòøà-ìëaîàlk ìLçå ÷cäî àìæøô éc ìá÷-ìk àìæøôk äôéwú àåäz äàòéáø (äéòéáø) eëìîe §¨©§¨«©§Æ§¦´¨½̈¤¡¥¬©¦−̈§©§§¨®¨¢¥À¦³©§§¨Æ§©¥³§¨¥Æ½Ÿ¨

:òøúå ÷cz ïélà-ìk òòøî-éc àìæøôëeàîøçô-éc óñç ïäpî (ïåäðî) àúòaöàå àiìâø äúéæç-éãå «§©§§¨²¦«§¨©¬¨¦¥−©¦¬§¥«Ÿ©§¦«£©¹§¨©§©¨´§¤§§¨À̈¦§¥º£©³¦«¤¨Æ
øô éã àúaöð-ïîe äåäz äâéìô eëìî ìæøt ïéäpîe (ïåäðîå)àìæøt äúéæç éc ìá÷-ìk dá-àåäì àìæ ¦§¥´©§¤½©§³§¦¨Æ¤¡¥½¦¦§§¨¬¦¬©§§−̈¤«¡¥©®¨¢¥Æ¦´£©½§¨©̧§§½̈

:àðéè óñça áøòîáîàúeëìî úö÷-ïî óñç ïéäpîe (ïåäðîå) ìæøt ïéäpî (ïåäðî) àiìâø úòaöàå §¨©−©£©¬¦¨«§¤§§¨Æ©§©½̈¦§¥¬©§¤−¦§¥´£©®¦§¨³©§¨Æ
:äøéáú äåäz dpîe äôéwú äåäzâîòøæa ïBäì ïéáøòúî àðéè óñça áøòî àìæøt úéæç éãå (éã) ¤¡¥´©¦½̈¦©−¤¡¥¬§¦¨«§¦´£©À§¨©§§¨Æ§¨©Æ©£©´¦½̈¦§¨§¦³¤¡Æ¦§©´

:àtñç-íò áøòúî àì àìæøô éãë-àä äðc-íò äðc ïé÷ác ïBäì-àìå àLðà£¨½̈§¨«¤¡¬¨§¦−§¨´¦§¨®¥«§¦´©§§½̈¨¬¦§¨©−¦©§¨«
i"yx

(ËÏ).êðî òøà :éøçà åëìî íå÷ú êøúáå אחר ואחריך
השררה  שתטול מלכות תקום בנך, בלשצר מלכות

שלך: ממלכות ושפלה נמוכה תחתונה òøà.מזרעך
וראית  מהזהב, ושפל נמוך שהכסף כמו ונמוכה,
תהא  כך כסף של היא הראש אחר שהיא שהחזה
ממלכות  שפלה בבל מלכות אחר ופרס מדי מלכות

éøçà.נבוכדנצר: äàúéìú åëìîå:אחרת.àùçð éã
אלכסנדרוס  מלכות יון מלכות והיא כנחושת חסינא

äàòéáø.(Ó)מוקדן: åëìîå כאשר כפרזלא קשה היא
ולמעיים  ולחזה לראש רביעים שהם השוקיים ראית

ברזל: של àìë.והם ìùçå ÷ãäî מיני כל ומהדק מרדד
בקורנס: אותם שמרדדין והרבה ìùçå.מתכות ומרדד

(חולין  חשילתא ביעי עז) (כתובות דודי חשלי בגמ' יש
ïéìà.צב): ìë:בצלם שראית הללו מתכות מיני כל

.òåøúå ÷éãú:ותרוצץ øçô.(Ó‡)תדיק éã óñç חרס
דפחרא: מאני בגמרא יש והרבה יוצר äâéìôשל åëìî

.äåäú ממנה יהיו מלכים שני תהיה חלוקה מלכות
מלכותא  קצת מן למטה שמפורש כמו וחלש חזק כאחד

תקיפא: äá.תהוה àåäì àìæøô éã àúáöð ïîå אף
שיראו  חברו חוזק ע''י אחרים על חזק יהא החלש
מצב  חוזק מן בה, להוי פרזלא די נצבתא מן וזה מפניו

החלש: במלך יהיה äúéæç.הברזל, éã ìá÷ ìë עומת כל
הטיט: בחרסית מעורב ברזל øòúîïéá(Ó‚)שראית

.'åâå àùðà òøæá ïåäì האומות שאר עם יהיו מתחתנים
שלם  ולב באמת עמם ונדבקים שלימים יהיו ולא

האומות: שאר מדתי שונות àìודתיהם àìæøô éãë àä
.áøòúî עם יפה נדבק הברזל שאין כמו הוא הלא

החרס:

cec zcevn
(ËÏ).Í¯˙·Â ר"ל ממך פחות  אחרת  מלכות  תעמוד  ואחריך

מן למטה המה והזרועות שהחזות כמו ממך  וגרוע שפלה 
תהיה שאחריך  המלכות  כן  הזהב מן הגרוע מכסף  והיו הראש 

מדי: מלכות והיא ממך  אשרÂÎÏÓÂ.שפלה  השלישית ומלכות 
והוא הארץ בכל  תמשול  אשר נחושת של  יהיה  אחריה תמלוך

רומא ומלכות והזרועות  מהחזות  למטה המה והירכים שהבטן כמו מדי אחרי תמלוך  והיא כנחושת וחזקים הקשין יון  מלכות
המה וכתים דרומאי  מן  בירושלמי וכן מרומאי יצטרחן וסיען ות"א כד ) (במדבר  כתים מיד  וצים כמ "ש  יון במלכות כלולה היא 

י): (בראשית  ודודנים כתים ותרשיש  אלישה יון  ובני כמ"ש  יון ולאÂÎÏÓÂ.(Ó)מבני כברזל  חזקה  תהיה הרביעית  ומלכות
בהם נשאר ולא  וכל  מכל  מכשדים  המלכות  לקחה מדי שהמלכות לפי ובשלישית בשנייה  כמ"ש  אחרי ולא  בתרא  לא בה אמר 
כי וכל  מכל  מיוון המלוכה נלקחה כן  לא אבל  מלוכה בהם נשאר ולא  וכל מכל ממדי  המלכות לקחה יון  מלכות  וכן מלוכה

למעלה: כמ "ש יוון ממלכות והיא ומושלת  מולכת  רומא  ˜·Ï.עדיין ÏÎמכתת הברזל אשר בעבור  כברזל  עליה רמז  לזה  ר"ל
הנשארת הפליטה  ואף האלה המלכיות כל  ותרוצץ תכתת  הרביעית  המלכות  כן דבר כל  מרצץ אשר הברזל  וכמו דבר כל  ומרדד 
מן למטה המה והרגלים  שהשוקים כמו יון  מלכות התפשטות לאחר מלכותם תתפשט אשר רומה מלכות  והיא וממדי מכשדים 

והירכים: ÈÊÁ˙‰.(Ó‡)הבטן  È„Â: ברזל ומהם היוצר של  חרס היו  מהם והאצבעות הרגלים  ראית הואÂÎÏÓ.ואשר הפתרון
כאשר הזה  כחרס  רומה חיל חלושים  יהיו  המקומות ובקצת רומה חיל כברזל יתחזקו המקומות בקצת  חלוקה מלכות שתהיה

היום: ˆ·˙‡.עודנו ÔÓÂהחלושות את ידיו בכח  יעזרו שבה  החזקות המקומות ר"ל בכולם  תהיה הברזל של  והיכולת הכח אבל
האדמה: מע"פ מי אותם יכלו ˜·Ï.לבל  ÏÎוחרס ברזל  ראה (כי מטיט  העשוי  בחרס  מעורב הברזל  ראית אשר  בעבור ר "ל 

בהם יהיה אשר העירוב בעבור  להחלשות יעזרו  שהחזקות יורה זה הנה  וכאומר  למעלה ) נזכר לא ועם אחד במקום  יחד  מעורב
למטה : יפרש אצבעותÚ·ˆ‡Â˙.(Ó·)וכאשר  שראית  מה ואמר תהיה פליגה מלכו שלפניו במקרא  שאמר מה לפרש  בא  עתה

וחלושה: שבורה  תהיה ומקצת חזקה  תהיה המלכות  שמקצת יורה זה  הנה חרס ומהם  ברזל  מהם  ÈÊÁ˙.(Ó‚)הרגלים È„Âעתה
אשר יורה זה הנה  מטיט העשוי בחרס  מעורב ברזל ראית  אשר ואמר להם  שיעזרו עד  ביניהם יהיה  אשר העירוב מה  לפרש  בא
החזקות יעזרו זה ובעבור להם  יתנו בנותיהם ואת לנשים להם מבנותיהם יקחו  כי אנשים  בזרע באלו  אלו מעורבבים יהיו 

ÔÂ‰Ï.להחלשות: ‡ÏÂהלב:א מן  הבאה  באהבה  אלו  עם אלו דבוקים יהיו לא  È„Î.בל עם‰‡ יתערב לא  הברזל כאשר  הנה 
רומי: והוא האויב  מול  יעזרום העירוב בעבור  ועכ "ז הלב באהבת המה יתדבקו לא כן יחד דבוקים  להיות  החרס

oeiv zcevn
(Ó).Ï˘ÁÂ:(עז (כתובות דודי  חשלי ובדרז "ל  ומרדד
(‡Ó).¯ÁÙ È„תענית) דפחרא במני  ובדרז"ל חרס  יוצר של 

הכח ˆ·˙‡.ז): ור"ל ו) (ישעיה  בם מצבת כמו נטיעה  ענין
והעלין: הפירות כח היא  שהנטיעה  ע"ש והיכולת



ריט clÎbl wxt dinxi - mi`iap

âì-÷øô äéîøéekÎbk

âë:øîàì eäéîøé-ìà ýåýé-øác éäéåãëúBçtLnä ézL øîàì eøac äfä íòä-äî úéàø àBìä ©«§¦Æ§©§½̈¤«¦§§−̈¥«Ÿ£´¨¦À¨¨«¨¨³©¤Æ¦§´¥½Ÿ§¥´©¦§¨À
:íäéðôì éBb ãBò úBéäî ïeöàðé énò-úàå íñàîiå íäa ýåýé øça øLàäëàì-íà ýåýé øîà äk £¤̧¨©¯§¨²¨¤−©¦§¨¥®§¤©¦Æ¦§¨½¦«§¬−¬¦§¥¤«µŸ¨©´§½̈¦¬Ÿ

:ézîN-àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøáåëBòøfî úçwî ñàîà écáò ãåãå áB÷òé òøæ-íb §¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«§¦©¤´©©£Á§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§Æ
ìLî:íézîçøå íúeáL-úà áéLà (áåùà)-ék á÷òéå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà íé «Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦©§¦«

ãì-÷øô äéîøéfÎ`

àõøà úBëìîî-ìëå Bìéç-ìëå | ìáa-Cìî øvàøãëeáðe ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤«¦§§−̈¥¥´§¨®§©§¤©´¤«¤¨¤´§¨¥¿§¨©§§´¤¤Á
:øîàì äéøò-ìk-ìòå íìLeøé-ìò íéîçìð íénòä-ìëå Bãé úìLîîáìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ¤§¤̧¤¨¹§¨¨©¦À¦§¨¦¯©§¨©²¦§©¨¨¤−¨¥«Ÿ«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½

ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äãeäé Cìî eäi÷ãö-ìà zøîàå Cìä̈ŸÆ§¨´©§½̈¤¦§¦−̈¤´¤§¨®§¨©§¨´¥À̈µŸ¨©´§½̈¦§¦̧Ÿ¥¹¤¨¦³©ŸÆ§©´
:Làa dôøNe ìáa-Cìîâéðéòå ïúpz Bãéáe Nôzz Nôz ék Bãiî èìnú àì äzàåéðéò-úà E ¤«¤¨¤½§¨−̈¨¥«§©À̈µŸ¦¨¥Æ¦¨½¦ µ¨´Ÿ¦¨¥½§¨−¦¨¥®§«Â¥¤¤¥¥̧

ét-úà eäéôe äðéàøz ìáa-Cìî:àBáz ìááe øaãé Eãäãeäé Cìî eäi÷ãö ýåýé-øác òîL Cà ¤«¤¨¤¹¦§¤À¨¦²¤¦¬§©¥−¨¤¬¨«©µ§©´§©§½̈¦§¦−̈¤´¤§¨®
éìò ýåýé øîà-äk:áøça úeîú àì EäéúBáà úBôøNîáe úeîz íBìLaíéðLàøä íéëìnä E «Ÿ¨©³§¨Æ¨¤½¬Ÿ¨−¤¨«¤§¨´¨À«§¦§§´£Â¤©§¨¦̧¨¦«Ÿ¦¹

éðôì eéä-øLà:ýåýé-íàð ézøaã-éðà øáã-ék Cì-eãtñé ïBãà éBäå Cì-eôøNé ïk Eåeäéîøé øaãéå £¤¨´§¨¤À¥µ¦§§½̈§¬¨−¦§§¨®¦«¨¨¬£¦«¦©−§¦§ª§¨«©§©¥Æ¦§§¨´
:íìLeøéa älàä íéøácä-ìk úà äãeäé Cìî eäi÷ãö-ìà àéápäæíéîçìð ìáa-Cìî ìéçå ©¨¦½¤¦§¦−̈¤´¤§¨®¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¦¨¨¦«§¥´¤«¤¨¤À¦§¨¦Æ
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i"yx
(„Î).úåçôùîä éúù:והכהונה éîòהמלכות úàå
.ïåöàðé מהיות לנאץ לעמי גורמים הם האלה ובדברים

לי: אותן íäéðôì.גוי שמלמדין אלה דבריהם לפני
לכם  תועיל ולא עוד מחרונו הקב"ה ישוב לא לומר

åâå'.(Î‰)תשובה: éúéøá àì íà שלא אפשר אי
ואי יתקיים  בעתם להיות ולילה ליום שכרתי הברית

שמתים, לא כאילו ליבטל וארץ שמים לחוקות אפשר
התורה  ברית לענין דרשוהו ורבותינו וגו' יעקב זרע גם

אך  וארץ, שמים נבראו התורה שבשביל מכאן ללמוד
המקראות: סדר על מיושב המדרש אין

(‰).úåîú íåìùá בימיו נבוכדנצר שמת רבותינו אמרו
וכשמת  מאסיריהם אסיריו יצאו לא נ"נ ימי שכל
מת  ולמחרת האסורים מבית צדקיה יצא נבוכדנצר

בכבוד: êéúåáà.וקברוהו úåôøùîáå דרכם היה כך
תשמישן: וכלי מיטתן המלכי' על לשרוף

cec zcevn
(„Î).˙ÂÁÙ˘Ó‰ È˙˘:הכהן אהרן ומשפחת  דוד  משפחת

.ÌÒ‡ÓÈÂ:בהם מאס  עתה ÔÂˆ‡È.הנה ÈÓÚ ˙‡Âימאסון וגם
לפני גוי עוד  היות לבל בהם שמאסתי אומרים ר "ל  עמי את 
עליהם ימלוך  לא ועוד  בכולם  מאס  כי האלה המשפחות שתי
יהיו לא והם  אהרן משפחת בהם יכהנו ולא דוד  ממשפחת מי 

החבילה: תתפרד  כי עמם  בני נקראים  Ï‡(Î‰)עוד Ì‡
.È˙È¯·מחוק בטלים להיות  שמתי לא כאילו  וארץ שמים והנהגות חוקות יהיו אם והלילה היום  שעם  הברית  יתקיים לא  אם

ÚÈ˜·.(ÂÎ)הנהגתם: Ú¯Ê Ì‚שלא כמו ור "ל  וכו' אברהם זרע על  משלים מזרעו  קחת לבלי עבדי  ודוד  יעקב זרע  גם  אמאס אז 
יובן: ומאליו זכרו לא ולקצר  אהרן לזרע  וה "ה  ודוד  יעקב זרע  אמאס לא כן  והארץ השמים וחוקות  והלילה  היום זמן יבטל 

.·È˘‡ ÈÎ: דוד לזרע המלוכה תשוב אז עליהם  וארחם השבי בני את לארצם אשיב כאשר יהיה וזהו ר"ל 
(‡).Â„È ˙Ï˘ÓÓ:עליהם מושל  ‰ÌÈÓÚ.שהוא ÏÎÂבא אחרים מעמים  גם לעזרתו:כי לה:È¯Ú‰.ו הסמוכים לומר Ó‡Ï¯.רצה

לאמר: ה' מאת וכו' הדבר על  ‡ÂÈÏ.(·)מוסב  ˙¯Ó‡Â:אליו בדברך מי עוד יהיה ולא לבד  אליו  לומר  ˙Ô˙.(‚)רצה  Â„È·Â
התופשים: אותך ימיתו בבל :Â‰ÈÙÂ.ולא מלך  ·Á¯·.(„)של  ˙ÂÓ˙ ‡Ï: ימיתך לא  נ"נ גם ˙ÂÓ˙.(‰)כי  ÌÂÏ˘·לאחר ארז"ל 

מטתו: על  ומת המאסר מן לצדקיה  הוציאו  נ"נ כןÂÙ¯˘Ó·Â˙.שמת תשמישן  וכלי מיטתן המלכים  אבותיך על  ששרפו כמו
טז): (דה"ב וכו' לו ישרפו כמ"ש המלכים  על  לשרוף הדרך היה כן כי עליך  ‡„ÔÂ.ישרפו ÈÂ‰Âהוי יאמרו אותך יספדו בעת 

האדון : מיתת על  „·¯˙È.הוי È‡: תקום עדיין :‰Â¯˙Â˙.(Ê)ובוודאי  כבשם  שלא ÈÎÏ˘.מה  Ï‡כולם כי  עזקה ועל  לכיש  על
מבצרם: ושחת כבשם 

oeiv zcevn
(„Î).ÔÂˆ‡Èלבו נאץ ותוכחת  כמו ובזיון  מיאוס (משלי ענין

מתחלף:Á˘È˜.(ÂÎ):ה) זסשר"ץ  כי כאשר:ÈÎ.יצחק 
.Ì˙Â·˘:שביה מל'

(‡).ÂÏÈÁ: עמו ˙˙Ù˘.(‚)צבאות ˘ÂÙ˙האחיזה ענין
יללה:ÈÂ‰Â.(‰)בחזקה: צעקת ענין

a wxt l`ipc - miaezk

á-÷øô ìàéðãbnÎhl

èìpî àòøà éøçà eëìî íe÷z CøúáeèìLú éc àLçð éc éøçà äàúéìú (àéúéìú) eëìîe C ¨§À̈§²©§¬¨¢¦−£©´¦®̈©§¸§¦¨¨³¨¢¦Æ¦´§¨½̈¦¬¦§©−
:àòøà-ìëaîàlk ìLçå ÷cäî àìæøô éc ìá÷-ìk àìæøôk äôéwú àåäz äàòéáø (äéòéáø) eëìîe §¨©§¨«©§Æ§¦´¨½̈¤¡¥¬©¦−̈§©§§¨®¨¢¥À¦³©§§¨Æ§©¥³§¨¥Æ½Ÿ¨

:òøúå ÷cz ïélà-ìk òòøî-éc àìæøôëeàîøçô-éc óñç ïäpî (ïåäðî) àúòaöàå àiìâø äúéæç-éãå «§©§§¨²¦«§¨©¬¨¦¥−©¦¬§¥«Ÿ©§¦«£©¹§¨©§©¨´§¤§§¨À̈¦§¥º£©³¦«¤¨Æ
øô éã àúaöð-ïîe äåäz äâéìô eëìî ìæøt ïéäpîe (ïåäðîå)àìæøt äúéæç éc ìá÷-ìk dá-àåäì àìæ ¦§¥´©§¤½©§³§¦¨Æ¤¡¥½¦¦§§¨¬¦¬©§§−̈¤«¡¥©®¨¢¥Æ¦´£©½§¨©̧§§½̈

:àðéè óñça áøòîáîàúeëìî úö÷-ïî óñç ïéäpîe (ïåäðîå) ìæøt ïéäpî (ïåäðî) àiìâø úòaöàå §¨©−©£©¬¦¨«§¤§§¨Æ©§©½̈¦§¥¬©§¤−¦§¥´£©®¦§¨³©§¨Æ
:äøéáú äåäz dpîe äôéwú äåäzâîòøæa ïBäì ïéáøòúî àðéè óñça áøòî àìæøt úéæç éãå (éã) ¤¡¥´©¦½̈¦©−¤¡¥¬§¦¨«§¦´£©À§¨©§§¨Æ§¨©Æ©£©´¦½̈¦§¨§¦³¤¡Æ¦§©´

:àtñç-íò áøòúî àì àìæøô éãë-àä äðc-íò äðc ïé÷ác ïBäì-àìå àLðà£¨½̈§¨«¤¡¬¨§¦−§¨´¦§¨®¥«§¦´©§§½̈¨¬¦§¨©−¦©§¨«
i"yx

(ËÏ).êðî òøà :éøçà åëìî íå÷ú êøúáå אחר ואחריך
השררה  שתטול מלכות תקום בנך, בלשצר מלכות

שלך: ממלכות ושפלה נמוכה תחתונה òøà.מזרעך
וראית  מהזהב, ושפל נמוך שהכסף כמו ונמוכה,
תהא  כך כסף של היא הראש אחר שהיא שהחזה
ממלכות  שפלה בבל מלכות אחר ופרס מדי מלכות

éøçà.נבוכדנצר: äàúéìú åëìîå:אחרת.àùçð éã
אלכסנדרוס  מלכות יון מלכות והיא כנחושת חסינא

äàòéáø.(Ó)מוקדן: åëìîå כאשר כפרזלא קשה היא
ולמעיים  ולחזה לראש רביעים שהם השוקיים ראית

ברזל: של àìë.והם ìùçå ÷ãäî מיני כל ומהדק מרדד
בקורנס: אותם שמרדדין והרבה ìùçå.מתכות ומרדד

(חולין  חשילתא ביעי עז) (כתובות דודי חשלי בגמ' יש
ïéìà.צב): ìë:בצלם שראית הללו מתכות מיני כל

.òåøúå ÷éãú:ותרוצץ øçô.(Ó‡)תדיק éã óñç חרס
דפחרא: מאני בגמרא יש והרבה יוצר äâéìôשל åëìî

.äåäú ממנה יהיו מלכים שני תהיה חלוקה מלכות
מלכותא  קצת מן למטה שמפורש כמו וחלש חזק כאחד

תקיפא: äá.תהוה àåäì àìæøô éã àúáöð ïîå אף
שיראו  חברו חוזק ע''י אחרים על חזק יהא החלש
מצב  חוזק מן בה, להוי פרזלא די נצבתא מן וזה מפניו

החלש: במלך יהיה äúéæç.הברזל, éã ìá÷ ìë עומת כל
הטיט: בחרסית מעורב ברזל øòúîïéá(Ó‚)שראית

.'åâå àùðà òøæá ïåäì האומות שאר עם יהיו מתחתנים
שלם  ולב באמת עמם ונדבקים שלימים יהיו ולא

האומות: שאר מדתי שונות àìודתיהם àìæøô éãë àä
.áøòúî עם יפה נדבק הברזל שאין כמו הוא הלא

החרס:

cec zcevn
(ËÏ).Í¯˙·Â ר"ל ממך פחות  אחרת  מלכות  תעמוד  ואחריך

מן למטה המה והזרועות שהחזות כמו ממך  וגרוע שפלה 
תהיה שאחריך  המלכות  כן  הזהב מן הגרוע מכסף  והיו הראש 

מדי: מלכות והיא ממך  אשרÂÎÏÓÂ.שפלה  השלישית ומלכות 
והוא הארץ בכל  תמשול  אשר נחושת של  יהיה  אחריה תמלוך

רומא ומלכות והזרועות  מהחזות  למטה המה והירכים שהבטן כמו מדי אחרי תמלוך  והיא כנחושת וחזקים הקשין יון  מלכות
המה וכתים דרומאי  מן  בירושלמי וכן מרומאי יצטרחן וסיען ות"א כד ) (במדבר  כתים מיד  וצים כמ "ש  יון במלכות כלולה היא 

י): (בראשית  ודודנים כתים ותרשיש  אלישה יון  ובני כמ"ש  יון ולאÂÎÏÓÂ.(Ó)מבני כברזל  חזקה  תהיה הרביעית  ומלכות
בהם נשאר ולא  וכל  מכל  מכשדים  המלכות  לקחה מדי שהמלכות לפי ובשלישית בשנייה  כמ"ש  אחרי ולא  בתרא  לא בה אמר 
כי וכל  מכל  מיוון המלוכה נלקחה כן  לא אבל  מלוכה בהם נשאר ולא  וכל מכל ממדי  המלכות לקחה יון  מלכות  וכן מלוכה

למעלה: כמ "ש יוון ממלכות והיא ומושלת  מולכת  רומא  ˜·Ï.עדיין ÏÎמכתת הברזל אשר בעבור  כברזל  עליה רמז  לזה  ר"ל
הנשארת הפליטה  ואף האלה המלכיות כל  ותרוצץ תכתת  הרביעית  המלכות  כן דבר כל  מרצץ אשר הברזל  וכמו דבר כל  ומרדד 
מן למטה המה והרגלים  שהשוקים כמו יון  מלכות התפשטות לאחר מלכותם תתפשט אשר רומה מלכות  והיא וממדי מכשדים 

והירכים: ÈÊÁ˙‰.(Ó‡)הבטן  È„Â: ברזל ומהם היוצר של  חרס היו  מהם והאצבעות הרגלים  ראית הואÂÎÏÓ.ואשר הפתרון
כאשר הזה  כחרס  רומה חיל חלושים  יהיו  המקומות ובקצת רומה חיל כברזל יתחזקו המקומות בקצת  חלוקה מלכות שתהיה

היום: ˆ·˙‡.עודנו ÔÓÂהחלושות את ידיו בכח  יעזרו שבה  החזקות המקומות ר"ל בכולם  תהיה הברזל של  והיכולת הכח אבל
האדמה: מע"פ מי אותם יכלו ˜·Ï.לבל  ÏÎוחרס ברזל  ראה (כי מטיט  העשוי  בחרס  מעורב הברזל  ראית אשר  בעבור ר "ל 

בהם יהיה אשר העירוב בעבור  להחלשות יעזרו  שהחזקות יורה זה הנה  וכאומר  למעלה ) נזכר לא ועם אחד במקום  יחד  מעורב
למטה : יפרש אצבעותÚ·ˆ‡Â˙.(Ó·)וכאשר  שראית  מה ואמר תהיה פליגה מלכו שלפניו במקרא  שאמר מה לפרש  בא  עתה

וחלושה: שבורה  תהיה ומקצת חזקה  תהיה המלכות  שמקצת יורה זה  הנה חרס ומהם  ברזל  מהם  ÈÊÁ˙.(Ó‚)הרגלים È„Âעתה
אשר יורה זה הנה  מטיט העשוי בחרס  מעורב ברזל ראית  אשר ואמר להם  שיעזרו עד  ביניהם יהיה  אשר העירוב מה  לפרש  בא
החזקות יעזרו זה ובעבור להם  יתנו בנותיהם ואת לנשים להם מבנותיהם יקחו  כי אנשים  בזרע באלו  אלו מעורבבים יהיו 

ÔÂ‰Ï.להחלשות: ‡ÏÂהלב:א מן  הבאה  באהבה  אלו  עם אלו דבוקים יהיו לא  È„Î.בל עם‰‡ יתערב לא  הברזל כאשר  הנה 
רומי: והוא האויב  מול  יעזרום העירוב בעבור  ועכ "ז הלב באהבת המה יתדבקו לא כן יחד דבוקים  להיות  החרס

oeiv zcevn
(Ó).Ï˘ÁÂ:(עז (כתובות דודי  חשלי ובדרז "ל  ומרדד
(‡Ó).¯ÁÙ È„תענית) דפחרא במני  ובדרז"ל חרס  יוצר של 

הכח ˆ·˙‡.ז): ור"ל ו) (ישעיה  בם מצבת כמו נטיעה  ענין
והעלין: הפירות כח היא  שהנטיעה  ע"ש והיכולת
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‡íéøéîî ìkä,íéLðà ãçà,íéLð ãçàå.øéîäì éàMø íãàL àG,àlà,øéîä íàL–øîeî,úà âôBñå ©Ÿ§¦¦¤¨£¨¦§¤¨¨¦¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤
íéòaøàä.íälL úà íéøéîî íéðäkä,íälL úà íéøéîî ìàøNéå.úàhça àG íéøéîî íéðäkä ïéà,íLàa àGå, ¨©§¨¦©Ÿ£¦§¦¦¤¤¨¤§¦§¨¥§¦¦¤¤¨¤¥©Ÿ£¦§¦¦©©¨§¨¨¨

øBëaa àGå.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:øBëaa íéøéîî ïéà äî éðtî éëå?øîààáé÷ò éaø:äðzî íLàå úàhç §©§¨©©¦¨¨¤¦§¦¦§¥¨¥§¦¦©§¨©©¦£¦¨©¨§¨¨©¨¨
ïäkì,ïäkì äðzî øBëaäå,íäa íéøéîî ïéà íLàå úàhç äî,Ba epøéîé àG øBëaä óà.Bì øîàïa ïðçBé éaø ©Ÿ¥§©§©¨¨©Ÿ¥©©¨§¨¨¥§¦¦¨¤©©§§¦¤¨©©¦¨¨¤
éøeð:íLàáe úàhça øéîî Bðéà él äî,íäéiça ïäa ïéëæ ïéàL,åéiça Bì ïéëfL øBëaa øîàz?Bì øîàéaø ¦©¦¥¥¦©©¨¨¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©©§¤¨¦§©¨¨©©¦

àáé÷ò:øîàð øák àGäå(é ,æë àø÷éå):"Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå",åéìò äìç äMã÷ ïëéä?íéìòaä úéáa, £¦¨©£§¨¤¡©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¥¨§ª¨¨¨¨¨§¥©§¨¦
íéìòaä úéáa äøeîz óà. ©§¨§¥©§¨¦

``.oixinn lkdéô ìò ïéá íéùðà éô ìò ïéá .ùã÷ä ìù åæ úçú åæ øîà íà ,ïéìåç úîäáá äøåîú úùåã÷ úñôåúù ,äøåîú úùåã÷á ïéñéôúî ìëä
:äøåîú åúøåîú ,åééçá åùéøåî ùéøôäù ïáø÷á øéîä íàù ùøåé ééåúàì ,àëä ïðéðúã ìëäå .äéô ìò äøåîú úùåã÷ úñôåú äùà äøéîä íà ïåâë ,íéùð

xindl i`yx mc`y `l:øéîé àì áéúë àäã.xnen:úåùåã÷ ïäéúùå äùåã÷ äéìò úñôúð.mirax`d z` bteqeåàìã â"òàå ,øéîé àìã åàì ìò ä÷åì
áéúëã ,àåä äùòì ÷úéðä åàì ,øîàú íàå .íùá åøáç úà ìì÷îå øîéîå òáùðî õåç åéìò ïé÷åì ïéà äùòî åá ïéàù åàì ìë ì"éé÷ã .àåä äùòî åá ïéàù
øîéî ìë ïéàå ä÷åì øîéî ìëù ,åáù äùòä ïî øúåé ììåë åàìäù àëä éðàùã ,øîåì ùé .äùòì ÷úéðä åàì ìò ïé÷åì ïéàå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå

:äùòì ÷úéðä åàì éø÷î àì åàìì äåù äùòä ïéàã ïåéëå ,äøåîú ïéùåò ïéà øåáöå íéôúåù éøäù ,äøåîú äùåò.odly z` oixinn mipdkdúåðáø÷
:äøåîúá ñéôúî ïäëä åá øéîä íà ,åîöòì áéø÷äì ïäëä ùéøôäù.my`a `le z`hga `läùåò ïéà ïäëä åá øéîä íà ,åì áéø÷éù ìàøùé åì ïúðù

:åìù åðéàù øáãá ñéôúî íãà ïéàå ,øùáá äëåæ êìéàå ïéøåîéà úøè÷ä úòùî àìà ,åá ÷ìç åì ïéà àäã ,åãé ìò äøåîú.xekaa `le:ìàøùé åì ïúðù
.xekaa mixinn oipdkd oi` dn iptn ike:åá øôëúî ìàøùé ïéàå åì íéðúåð íééçîå àåä ïäë ìù åìåë àìäå.oixinn oi` my`e z`hg dnéàãå àäã

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

להמיר  לו  אסור  לשלמים, או לעולה או  לחטאת כגון לקרבן , בהמה שהקדיש  מי 
זו ", חטאת תחת זו "הרי  החולין: בהמת על  לומר  היינו  שלו, חולין בהמת בה

י): כז , (ויקרא שנאמר וכדומה, זו " עולה תמורת זו  "הרי le`או: eptilgi `l"
."aeha rx e` rxa aeh eze` xini,החולין בהמת על  הקדושה חלה והמיר , עבר ואם

נפקעת  שאינה הקרבן , קדושת משום הראשונה קודש, הן הבהמות ששתי כלומר 
(שם): שנאמר  כמו  התמורה, קדושת משום והשניה ההמרה, ידי  על "m`eממנה

."ycw didi ezxenze `ed dide ,dndaa dnda xini xnd הרמב"ם כותב זו  מצוה בטעם Ÿ
:(dxenz 'ld seqa) בסוף שביארנו  כמו  הם, גזירות התורה חוקי שכל  פי  על  "אף

הרי טעם. לו תן טעם, לו ליתן יכול  שאתה מה וכל בהם, להתבונן ראוי מעילה,
התורה. חוקי כל של  הטעמים רוב הבין  שלמה שהמלך  הראשונים, חכמים אמרו
"ואם  שאמר: כענין קדש ", יהיה ותמורתו הוא "והיה הכתוב: שאמר שזה לי , ֹיראה
תורה  ירדה טו), שם, (שם עליו" ערכך  כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל  המקדיש 
ולחוס  קניינו  להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף
משוויו, בפחות ויפדה וניחם, בו  שחזר אפשר והקדיש , שנדר  פי  על  ואף ממונו , על 
הגוף, קדושת בהמה הקדיש  אם וכן  חומש . יוסיף לעצמו  פדה אם תורה: אמרה
לו תתן ואם ממנה; בפחותה יחליפנה לפדותה, יכול  שאינו  וכיון בו , יחזור שמא
הכתוב  סתם לפיכך הוא. טוב ויאמר : ברע, היפה יחליף ביפה, הרע להחליף רשות
וכל קדש". יהיה ותמורתו הוא "והיה ואמר : החליף, אם וקנסֹו יחליף, שלא ֹבפניו 
הדינים  פרטי מבוארים במסכתנו – דעותיו". ולתקן יצרו את לכוף כדי  הדברים אלו

התמורה. של

íéøéîî ìkäתמורה בקדושת מתפיסים הכל ãçà(גמרא),– ÇÙÀÄÄÆÈ
íéLð ãçàå ,íéLðà אנשים בין  על– אמרו  שאם נשים; ובין ÂÈÄÀÆÈÈÄ

שבארנו  כמו  שלהם, קדשים בהמת תמורת שתהיה שלהם חולין בהמת
בגמרא  תמורה. בקדושת נתפסת החולין בהמת למשנתנו , בהקדמה
מורישו  שהפריש בקרבן המיר שאם יורש, לרבות בא ש"הכל " מבואר

תמורה. תמורתו øéîäìבחייו , éàMø íãàL àG,לכתחילה – ÆÈÈÇÇÀÈÄ
נאמר י):שהרי  כז , אותו ",(ויקרא ימיר  ולא יחליפנו  íàL"לא ,àlàÆÈÆÄ

øéîä, זו תמורת זו  שאמר : דהיינו  קדשים, בבהמת חולין  בהמת – ÅÄ
øîeî,קדושות ושתיהן  תמורה, קדושת החולין  בהמת על חלה – È

לעיל , שבארנו íéòaøàäכמו úà âôBñå ארבעים מלקות ולוקה – ÀÅÆÈÇÀÈÄ
אמרו: בגמרא ימיר ". ולא יחליפנו "לא תעשה": "לא על שעבר  משום

מנשבע, חוץ עליה, לוקים אין  מעשה, בה שאין תעשה" "לא מצוות כל
xinne,"ימיר ש "לא היא, הגמרא מסקנת ברם, בשם. חברו את ומקלל 

שנתפסת  מעשה, הוא עושה בדיבורו  שהרי  הוא, מעשה בו שיש לאו 

ימיר" ש"לא פי על שאף בגמרא, מבואר כן  בקדושה. החולין  בהמת
אחריו : נאמר  שהרי  הוא, לעשה הניתק dndaלאו  xini xnd m`e"

,"ycw didi ezxenze `ed dide dndaa שניתק לאו על לוקים ואין Ÿ
לאווים שני כאן  שיש  מפני  זה לאו על לוקה מקום מכל ("l`לעשה,

("eze` xini `le eptilgiלפי הטעם, מפרשים ויש  אחד. ו"עשה"

כל ואין  לוקה, הממיר שכל  שבו, ה"עשה" מן  יותר כולל  שה"לאו "
וכיון  תמורה, עושים אין  וציבור שותפים שכן תמורה, עושה ממיר

לעשה הניתק לאו  נקרא זה אין ללאו , שווה ה"עשה" (רמב"ם ;שאין

íälLברטנורא). úà íéøéîî íéðäkä שהקדישו קרבנות – ÇÙÂÄÀÄÄÆÆÈÆ
íälLבעצמם, úà íéøéîî ìàøNéåישראל או כהן שאם – ÀÄÀÈÅÀÄÄÆÆÈÆ

נתפסת  היא הרי  שלו , חולין  בבהמת והמירה לקרבן , בהמתו  הקדיש 

תמורה. íLàaבקדושת àGå ,úàhça àG íéøéîî íéðäkä ïéàÅÇÙÂÄÀÄÄÇÇÈÀÈÈÈ
שלו , שאינו  בדבר מתפיס אדם שאין להקריבם, ישראל  להם שנתן  –

øBëaa àGå.ישראל להם שנתן  –éëå :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ÀÇÀÈÇÇÄÈÈÆÄÀÄ
øBëaa íéøéîî ïéà äî éðtî–? הכהן של כולו  הוא øîàוהלא ÄÀÅÈÅÀÄÄÇÀÈÇ

ïäkì äðzî íLàå úàhç :àáé÷ò éaø,בבשרם הכהן שזוכה – ÇÄÂÄÈÇÈÀÈÈÇÈÈÇÙÅ
ïäkì äðzî øBëaäå כדין תמורה לענין  הבכור של  דינו לפיכך  – ÀÇÀÇÈÈÇÙÅ

והאשם, íäaהחטאת íéøéîî ïéà íLàå úàhç äî כמו – ÇÇÈÀÈÈÅÀÄÄÈÆ
לעיל, הטעם Baשבארנו epøéîé àG øBëaä óà המירו הכהן  אם – ÇÇÀÀÄÆ

תמורה. בקדושת נתפסת היא אין שלו, חולין éaøבבהמת Bì øîàÈÇÇÄ
éøeð ïa ïðçBé:עקיבא לרבי –íLàáe úàhça øéîî Bðéà él äî ÈÈÆÄÇÄÅÅÄÇÇÈÈÈÈ

והרי ובאשם? בחטאת ממיר הכהן שאין הדין לי מועיל  מה כלומר  –
בהם, הוא íäéiçaהטעם ïäa ïéëæ ïéàL זוכה הכהן שאין  – ÆÅÈÄÈÆÀÇÅÆ

הוא  המזבח על אימוריהם הקטרת לאחר  אלא בחייהם, ובאשם בחטאת

שלו; שאינו  בדבר ממיר אדם ואין שלו, שאינם נמצא בבשר , `laזוכה
mrh dnøBëaa øîàzש בו ,– ממיר הכהן  åéiçaאין Bì ïéëfL– ÙÇÇÀÆÈÄÀÇÈ

שלו?! כולו נעשה והוא מחיים, הבכור  את לו éaøשנותנים Bì øîàÈÇÇÄ
àáé÷ò:נורי בן  יוחנן לרבי –àeä-äéäå" :øîàð øák àGäå ÂÄÈÇÂÀÈÆÁÇÀÈÈ

"Lãw-äéäé Búøeîúe לקדושת התמורה קדושת הכתוב מקיש – ÀÈÄÀÆÙÆ
åéìòהקרבן, äìç äMã÷ ïëéä? הקרבן על  –íéìòaä úéáa– ÅÈÀËÈÈÈÈÈÀÅÇÀÈÄ

הקרבן, את íéìòaäשהקדישו úéáa äøeîz óà בבית חלה – ÇÀÈÀÅÇÀÈÄ
דווקא  הלכך  הכהן . בבית חלה היא אין  אבל הקרבן, של הבעלים

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt dxenz zkqn

·ïàvä ìò ø÷aä ïî ïéøéîî,ø÷aä ìò ïàvä ïîe,íéfòä ìò íéNákä ïî,íéNákä ìò íéfòä ïîe,íéøëfä ïî §¦¦¦©¨¨©©Ÿ¦©Ÿ©©¨¨¦©§¨¦©¨¦¦¦¨¦¦©©§¨¦¦©§¨¦
úBá÷pä ìò,íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe,ïéîeî éìòa ìò íéîéîzä ïî,íéîéîzä ìò ïéîeî éìòaîe,øîàpL(íù): ©©§¥¦©§¥©©§¨¦¦©§¦¦©©£¥¦¦©£¥¦©©§¦¦¤¤¡©

Búà øéîé-àGå epôéìçé àG","áBèa òø-Bà òøa áBè.eäæéà"òøa áBè"?íîeî úà ïLc÷ä íãwL ïéîeî éìòa. ©£¦¤§¨¦Ÿ§¨©§¥¤§¨©£¥¦¤¨©¤§¥¨¤¨
íéðLa ãçà íéøéîî,ãçàa íéðLe,äàîa ãçà,ãçàa äàîe.ïBòîL éaøøîBà:ãçàa ãçà àlà íéøéîî ïéà, §¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨¤¨§¥¨¥¨§¤¨©¦¦§¥¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨

øîàpL(íù):"Búøeîúe àeä-äéäå"–äî"àeä"ãçéî,óà"Búøeîz"úãçéî. ¤¤¡©§¨¨§¨©§ª¨©§¨§ª¤¤
‚íéøaòa íéøáà ïéøéîî ïéà,íéøáàa íéøaò àGå,íéîìLa íéøaòå íéøáà àGå,ïäa íéîìL àGå.éñBé éaø ¥§¦¦¥¨¦§ª¨¦§ª¨¦§¥¨¦§¥¨¦§ª¨¦¦§¥¦§§¥¦¨¤©¦¥

øîBà:íéîìLa ïéøáà íéøéîî,ïéøáàa íéîìL àGå.øîàéñBé éaø:ïéLc÷na àGäå,øîBàä:äìBò Bæ ìL dìâø ¥§¦¦¥¨¦¦§¥¦§§¥¦§¥¨¦¨©©¦¥©£©ª§¨¦¨¥©§¨¤¨
–äìBò dlk,øîàiLk óà:Bæ úçz Bæ ìL dìâø–äézçz äøeîz dlk àäz. ª¨¨©§¤Ÿ©©§¨¤©©§¥ª¨§¨©§¤¨

:êìéàå ïéøåîéà úøè÷äî àìà ïäá íéëåæ íéðäëä ïéàã ïì àèéùô.my`e z`hga xinn epi` il dníùàå úàèçá ïéøéîî íéðäë ïéàù àåä ïéã ,øîåìë
:'åë.ezxenze `ed dide:åîöò ùã÷äì äøåîú ùé÷î.dlg dyecw okid:íéìòá úéáá ,ùã÷ää ìò.dxenz s`úéáá ìáà ,íéìòá úéáá àìà ìåçú àì

:àáé÷ò 'øë äëìäå .øåëáä ìò äùåã÷ä äìç åúåùøá éøäù ,äùåã÷á ñôúð ,åá øéîä íà ìàøùé ìáà .øåëáá øéîî ïäë ïéà êëìä ,éøîâì àìééç àì ïäë
a.'eke o`vd lr xwad on oixinn:åø÷î äîäá åäìåë úåá÷ðå íéøëæ ø÷áå ïàöå ,äîäáá äîäá áéúëã.rxa aehòøá åúåà øéîé àì ïéìåç ìù áåè

ìù íúá ïéìåç ìù íåî ìòá òîùîã ,áåèá òø åà áéúëã ,äøåîú àìééç íåî ìòáàå .äøåîú éãáò ïéîåî éìòá àîìà ,'åâå øéîé øîä íàå ,ùãå÷ ìù
:ùãå÷.rxa aeh edfi`eàì ,äùåã÷ åéìò äìç àìã åùã÷ä úà åîåî íã÷ ìáà .åîåî úà åùã÷ä íã÷ù ìë ,äøåîú ãéáòã ùãå÷ ìù òø åäæéà ,øîåìë

,éì äîì àðîçø áúëã àøúá áåèá ,òøá àìå áåèá àì øéîé àì [òø åà] òîùî äåäå ,[åá] òø åà òøá áåè øéîé àì áúëîì éöî äåäãî .äøåîú ãéáò
:äøåîú äùåò ïéà ,ùã÷åäù íãå÷ íåî åá ìôðù ,åø÷éòî òø .äøåîú äùåò ,íåî åá ìôð áåùå íú äéä ùã÷åäù äòùáù ,åø÷éòî áåè êì øîåìoixinn

.cg`:åìà úçú åæ éøä øîàù ïåâë ,ùãå÷ ìù íéðùá ïéìåç ìù.mipye:åæ úçú åìà éøä ïåâë ,çùãå÷ã ãçàá ïéìåçã.cgein `ed dnïéàå .àåä áéúëã
îù 'øë äëìä:ïåò

b.mixaera mixa`:øáàä ìò äìç äùåã÷ä ïéà ,åæ äîäá éòîáù ùãå÷ øáåò úøåîú åæ äîäá ìâø àäú øîà íàù .ùãå÷ã íéøáåòá ïéìåçã íéøáà
.mixa`a mixaer `le:ùåã÷ øáåòä ïéà ,åæ ùãå÷ úîäá ìù ìâø úøåîú åæ ïéìåç úîäááù øáåò éøä øîà íàùmixa`e mixaer `leíéîéìùá ,ïéìåç ìù

:ùãå÷ãminily `le:ùãå÷ ìù íéøáàå íéøáåòá ,ïéìåçã.minilya mixa` oixinnäøåîú äìç ,åæ ùãå÷ úîäá úøåîú åæ ïéìåç úîäá ìâø éøä øîà

`xephxa yexit

חלה  וברשותם הואיל  ברשותם, שהוא זמן  כל בבכור, ממירים הבעלים
בו. ממיר אינו מישראל , בכור שקיבל  הכהן , אבל עליו, dkldeהקדושה

.`aiwr iaxk

ב ה נ ש מ ר ו א ב

תמורה. חלה איזו  ועל תמורה עושה בהמה איזו  ללמד , באה משנתנו

ø÷aä ïî ïéøéîî,קודש של –ïàvä ìò, חולין של  –ïîe ÀÄÄÄÇÈÈÇÇÙÄ
ïàvä,קודש של –ø÷aä ìò, חולין של  –ìò íéNákä ïî ÇÙÇÇÈÈÄÇÀÈÄÇ

,úBá÷pä ìò íéøëfä ïî ,íéNákä ìò íéfòä ïîe ,íéfòäÈÄÄÄÈÄÄÇÇÀÈÄÄÇÀÈÄÇÇÀÅ
íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe שנאמר י):– כז , ימיר(ויקרא המר "ואם ÄÇÀÅÇÇÀÈÄ

dndaa dnda,"בהמה" נקראים אלו וכל ,"éìòa ìò íéîéîzä ïîÄÇÀÄÄÇÇÂÅ
epôéìçé àG" :øîàpL ,íéîéîzä ìò ïéîeî éìòaîe ,ïéîeîÄÄÇÂÅÄÇÇÀÄÄÆÆÁÇÇÂÄÆ

"áBèa òø-Bà òøa áBè ,Búà øéîé-àGå:חכמים ופירשו  – ÀÈÄÙÀÈÇÀ
"rxa aeh"של מום בעלת בבהמה חולין של תמימה בהמה היינו

aeha",קודש, rx e`" וכתוב קודש; של  בתמימה חולין  של מום בעלת
ומכאן  קדש", יהיה ותמורתו  הוא והיה ימיר ... המר "ואם כן: ֹאחרי

בעלי חולין על  תמורה ושחלה תמורה, עושים מומים בעלי  שקדשים
òøa"מומים. áBè" eäæéàקודש של  מום בעלת איזו  כלומר – ÅÆÀÈ

תמורה? íîeîעושה úà ïLc÷ä íãwL ïéîeî éìòaשנפל – ÇÂÅÄÆÈÇÆÀÅÈÆÈ
דהיינו  להקדשן , מומם קדם אם אבל שהוקדשו ; לאחר מום ֵבהם
המיר שאם תמורה, עושים אינם שהוקדשו , קודם מום בהם שהיה

קדושה כל התמורה על חלה לא בהמה, בכורות בהם ב; י , חולין (עיין

ב). שהריב, "בטוב", "טוב", התיבות של  מייתורן זה למדים בגמרא

לכתוב: היה ea,אפשר  rx e` rxa eze` xini `le eptilgi `l ובאה
"בטוב" ותיבת לוקה; הטוב, על  ממיר שאפילו להשמיענו , "טוב" תיבת

שרק להשמיענו, dxenz,באה dyer exwirn aeh שהיתה בהמה והיינו 
אבל שהוקדשה, בשעה exwirnתמימה rx מומה שקדם (בהמה

dxenz.להקדשה) dyer oi`íéðLa ãçà íéøéîî מתפיסים – ÀÄÄÆÈÄÀÇÄ
שאמר : כגון  קודש , של  בהמות בשתי  חולין  של אחת בהמה בתמורה

אלו, תמורת זו בהמה ãçàaהרי  íéðLe חולין של בהמות שתי  – ÀÇÄÀÆÈ
זו; תמורת אלו  בהמות הרי  שאמר: כגון קודש, של אחת בבהמה

ãçàa äàîe ,äàîa ãçà חולין של אחת בהמה ממירים וכן  – ÆÈÀÅÈÅÈÀÆÈ
של אחת בבהמה חולין של  בהמות מאה או קודש , של  בהמות במאה

שנאמר : טעמם, מבואר בגמרא בברייתא dndaa",קודש. dnda" ולשון
הרבה. בין אחת בין משמע ïéà"בהמה" :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅ

ãçàa ãçà àlà íéøéîî אחת בבהמה חולין  של אחת בהמה – ÀÄÄÆÈÆÈÀÆÈ
קודש , ãçéîשל "àeä" äî "Búøeîúe àeä-äéäå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÈÀÈÇÀËÈ

אחת, קודש  בהמת אחד, אלא אינו "הוא" –úãçéî "Búøeîz" óàÇÀÈÀËÆÆ
בהמת  קודש  של בבהמתו  כשהמיר  אלא חלה תמורה קדושת שאין –

אחת. חולין

i p y m e i
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בהם. חלה התמורה קדושת שאין בדברים ללמד  באה משנתנו

íéøáà ïéøéîî ïéà, חולין בהמת של –íéøaòa; קודש של – ÅÀÄÄÅÈÄÀËÈÄ
אין  זו, בהמה שבמעי  הקדש עובר  תמורת זו  בהמה רגל הרי  והאומר :

בקדושה; נתפסת íéøaòהרגל àGå,חולין בהמת של  –íéøáàa ÀËÈÄÀÅÈÄ
תמורת  זו חולין  שבבהמת עובר  הרי אמר : שאם הקדש, בהמת של –

קדוש; העובר  אין זו , קודש בהמת של  íéøaòåרגל íéøáà àGåÀÅÈÄÀËÈÄ
חולין , של  –íéîìLaבבהמות קודש ;– של  íéîìLשלמות àGå ÄÀÅÄÀÀÅÄ

חולין, של –ïäa. קודש של  בעוברים או  באברים –éñBé éaø ÈÆÇÄÅ
íéîìLa ïéøáà íéøéîî :øîBà זו בהמה רגל  הרי והאומר : – ÅÀÄÄÅÈÄÄÀÅÄ

והקדושה  הרגל , על תמורה קדושת חלה זו, קודש בהמת תמורת
תמורה; וכולה הבהמה, כל  על ïéøáàaמתפשטת íéîìL àGå– ÀÀÅÄÀÅÈÄ

שאין  הקדש , בהמת של  באברים חולין  של שלמים ממירים אין  אבל 
תמורה. לעשות הקדש בהמת של אחד באבר éñBéכוח éaø øîàÈÇÇÄÅ

לדבריו : טעם –ïéLc÷na àGäå,בהמה במקדיש –:øîBàä ÇÂÇËÀÈÄÈÅ
äìBò dlk ,äìBò Bæ ìL dìâø שנאמר ט ):– כז , "ואם (ויקרא ÇÀÈÆÈËÈÈ

לה', קרבן  ממנה יקריבו  אשר  ycewבהמה didi 'dl epnn ozi xy` lk,"
בגמרא): (בברייתא יוסי רבי dl'"ודורש  epnn ozi xy` lk"כל –

עולה, זו  של רגלה שאמר : כגון  אחד, אבר ממנה "didiשהקדיש 
"ycew,עולה שכולה דהיינו כולה, את לרבות –:øîàiLk óàÇÀÆÙÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéøéîî ìkä,íéLðà ãçà,íéLð ãçàå.øéîäì éàMø íãàL àG,àlà,øéîä íàL–øîeî,úà âôBñå ©Ÿ§¦¦¤¨£¨¦§¤¨¨¦¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤
íéòaøàä.íälL úà íéøéîî íéðäkä,íälL úà íéøéîî ìàøNéå.úàhça àG íéøéîî íéðäkä ïéà,íLàa àGå, ¨©§¨¦©Ÿ£¦§¦¦¤¤¨¤§¦§¨¥§¦¦¤¤¨¤¥©Ÿ£¦§¦¦©©¨§¨¨¨

øBëaa àGå.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:øBëaa íéøéîî ïéà äî éðtî éëå?øîààáé÷ò éaø:äðzî íLàå úàhç §©§¨©©¦¨¨¤¦§¦¦§¥¨¥§¦¦©§¨©©¦£¦¨©¨§¨¨©¨¨
ïäkì,ïäkì äðzî øBëaäå,íäa íéøéîî ïéà íLàå úàhç äî,Ba epøéîé àG øBëaä óà.Bì øîàïa ïðçBé éaø ©Ÿ¥§©§©¨¨©Ÿ¥©©¨§¨¨¥§¦¦¨¤©©§§¦¤¨©©¦¨¨¤
éøeð:íLàáe úàhça øéîî Bðéà él äî,íäéiça ïäa ïéëæ ïéàL,åéiça Bì ïéëfL øBëaa øîàz?Bì øîàéaø ¦©¦¥¥¦©©¨¨¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©©§¤¨¦§©¨¨©©¦

àáé÷ò:øîàð øák àGäå(é ,æë àø÷éå):"Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå",åéìò äìç äMã÷ ïëéä?íéìòaä úéáa, £¦¨©£§¨¤¡©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¥¨§ª¨¨¨¨¨§¥©§¨¦
íéìòaä úéáa äøeîz óà. ©§¨§¥©§¨¦

``.oixinn lkdéô ìò ïéá íéùðà éô ìò ïéá .ùã÷ä ìù åæ úçú åæ øîà íà ,ïéìåç úîäáá äøåîú úùåã÷ úñôåúù ,äøåîú úùåã÷á ïéñéôúî ìëä
:äøåîú åúøåîú ,åééçá åùéøåî ùéøôäù ïáø÷á øéîä íàù ùøåé ééåúàì ,àëä ïðéðúã ìëäå .äéô ìò äøåîú úùåã÷ úñôåú äùà äøéîä íà ïåâë ,íéùð

xindl i`yx mc`y `l:øéîé àì áéúë àäã.xnen:úåùåã÷ ïäéúùå äùåã÷ äéìò úñôúð.mirax`d z` bteqeåàìã â"òàå ,øéîé àìã åàì ìò ä÷åì
áéúëã ,àåä äùòì ÷úéðä åàì ,øîàú íàå .íùá åøáç úà ìì÷îå øîéîå òáùðî õåç åéìò ïé÷åì ïéà äùòî åá ïéàù åàì ìë ì"éé÷ã .àåä äùòî åá ïéàù
øîéî ìë ïéàå ä÷åì øîéî ìëù ,åáù äùòä ïî øúåé ììåë åàìäù àëä éðàùã ,øîåì ùé .äùòì ÷úéðä åàì ìò ïé÷åì ïéàå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àåä äéäå

:äùòì ÷úéðä åàì éø÷î àì åàìì äåù äùòä ïéàã ïåéëå ,äøåîú ïéùåò ïéà øåáöå íéôúåù éøäù ,äøåîú äùåò.odly z` oixinn mipdkdúåðáø÷
:äøåîúá ñéôúî ïäëä åá øéîä íà ,åîöòì áéø÷äì ïäëä ùéøôäù.my`a `le z`hga `läùåò ïéà ïäëä åá øéîä íà ,åì áéø÷éù ìàøùé åì ïúðù

:åìù åðéàù øáãá ñéôúî íãà ïéàå ,øùáá äëåæ êìéàå ïéøåîéà úøè÷ä úòùî àìà ,åá ÷ìç åì ïéà àäã ,åãé ìò äøåîú.xekaa `le:ìàøùé åì ïúðù
.xekaa mixinn oipdkd oi` dn iptn ike:åá øôëúî ìàøùé ïéàå åì íéðúåð íééçîå àåä ïäë ìù åìåë àìäå.oixinn oi` my`e z`hg dnéàãå àäã

`xephxa yexit
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א ה נ ש מ ר ו א ב

להמיר  לו  אסור  לשלמים, או לעולה או  לחטאת כגון לקרבן , בהמה שהקדיש  מי 
זו ", חטאת תחת זו "הרי  החולין: בהמת על  לומר  היינו  שלו, חולין בהמת בה

י): כז , (ויקרא שנאמר וכדומה, זו " עולה תמורת זו  "הרי le`או: eptilgi `l"
."aeha rx e` rxa aeh eze` xini,החולין בהמת על  הקדושה חלה והמיר , עבר ואם

נפקעת  שאינה הקרבן , קדושת משום הראשונה קודש, הן הבהמות ששתי כלומר 
(שם): שנאמר  כמו  התמורה, קדושת משום והשניה ההמרה, ידי  על "m`eממנה

."ycw didi ezxenze `ed dide ,dndaa dnda xini xnd הרמב"ם כותב זו  מצוה בטעם Ÿ
:(dxenz 'ld seqa) בסוף שביארנו  כמו  הם, גזירות התורה חוקי שכל  פי  על  "אף

הרי טעם. לו תן טעם, לו ליתן יכול  שאתה מה וכל בהם, להתבונן ראוי מעילה,
התורה. חוקי כל של  הטעמים רוב הבין  שלמה שהמלך  הראשונים, חכמים אמרו
"ואם  שאמר: כענין קדש ", יהיה ותמורתו הוא "והיה הכתוב: שאמר שזה לי , ֹיראה
תורה  ירדה טו), שם, (שם עליו" ערכך  כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל  המקדיש 
ולחוס  קניינו  להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף
משוויו, בפחות ויפדה וניחם, בו  שחזר אפשר והקדיש , שנדר  פי  על  ואף ממונו , על 
הגוף, קדושת בהמה הקדיש  אם וכן  חומש . יוסיף לעצמו  פדה אם תורה: אמרה
לו תתן ואם ממנה; בפחותה יחליפנה לפדותה, יכול  שאינו  וכיון בו , יחזור שמא
הכתוב  סתם לפיכך הוא. טוב ויאמר : ברע, היפה יחליף ביפה, הרע להחליף רשות
וכל קדש". יהיה ותמורתו הוא "והיה ואמר : החליף, אם וקנסֹו יחליף, שלא ֹבפניו 
הדינים  פרטי מבוארים במסכתנו – דעותיו". ולתקן יצרו את לכוף כדי  הדברים אלו

התמורה. של

íéøéîî ìkäתמורה בקדושת מתפיסים הכל ãçà(גמרא),– ÇÙÀÄÄÆÈ
íéLð ãçàå ,íéLðà אנשים בין  על– אמרו  שאם נשים; ובין ÂÈÄÀÆÈÈÄ

שבארנו  כמו  שלהם, קדשים בהמת תמורת שתהיה שלהם חולין בהמת
בגמרא  תמורה. בקדושת נתפסת החולין בהמת למשנתנו , בהקדמה
מורישו  שהפריש בקרבן המיר שאם יורש, לרבות בא ש"הכל " מבואר

תמורה. תמורתו øéîäìבחייו , éàMø íãàL àG,לכתחילה – ÆÈÈÇÇÀÈÄ
נאמר י):שהרי  כז , אותו ",(ויקרא ימיר  ולא יחליפנו  íàL"לא ,àlàÆÈÆÄ

øéîä, זו תמורת זו  שאמר : דהיינו  קדשים, בבהמת חולין  בהמת – ÅÄ
øîeî,קדושות ושתיהן  תמורה, קדושת החולין  בהמת על חלה – È

לעיל , שבארנו íéòaøàäכמו úà âôBñå ארבעים מלקות ולוקה – ÀÅÆÈÇÀÈÄ
אמרו: בגמרא ימיר ". ולא יחליפנו "לא תעשה": "לא על שעבר  משום

מנשבע, חוץ עליה, לוקים אין  מעשה, בה שאין תעשה" "לא מצוות כל
xinne,"ימיר ש "לא היא, הגמרא מסקנת ברם, בשם. חברו את ומקלל 

שנתפסת  מעשה, הוא עושה בדיבורו  שהרי  הוא, מעשה בו שיש לאו 

ימיר" ש"לא פי על שאף בגמרא, מבואר כן  בקדושה. החולין  בהמת
אחריו : נאמר  שהרי  הוא, לעשה הניתק dndaלאו  xini xnd m`e"

,"ycw didi ezxenze `ed dide dndaa שניתק לאו על לוקים ואין Ÿ
לאווים שני כאן  שיש  מפני  זה לאו על לוקה מקום מכל ("l`לעשה,

("eze` xini `le eptilgiלפי הטעם, מפרשים ויש  אחד. ו"עשה"

כל ואין  לוקה, הממיר שכל  שבו, ה"עשה" מן  יותר כולל  שה"לאו "
וכיון  תמורה, עושים אין  וציבור שותפים שכן תמורה, עושה ממיר

לעשה הניתק לאו  נקרא זה אין ללאו , שווה ה"עשה" (רמב"ם ;שאין

íälLברטנורא). úà íéøéîî íéðäkä שהקדישו קרבנות – ÇÙÂÄÀÄÄÆÆÈÆ
íälLבעצמם, úà íéøéîî ìàøNéåישראל או כהן שאם – ÀÄÀÈÅÀÄÄÆÆÈÆ

נתפסת  היא הרי  שלו , חולין  בבהמת והמירה לקרבן , בהמתו  הקדיש 

תמורה. íLàaבקדושת àGå ,úàhça àG íéøéîî íéðäkä ïéàÅÇÙÂÄÀÄÄÇÇÈÀÈÈÈ
שלו , שאינו  בדבר מתפיס אדם שאין להקריבם, ישראל  להם שנתן  –

øBëaa àGå.ישראל להם שנתן  –éëå :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ÀÇÀÈÇÇÄÈÈÆÄÀÄ
øBëaa íéøéîî ïéà äî éðtî–? הכהן של כולו  הוא øîàוהלא ÄÀÅÈÅÀÄÄÇÀÈÇ

ïäkì äðzî íLàå úàhç :àáé÷ò éaø,בבשרם הכהן שזוכה – ÇÄÂÄÈÇÈÀÈÈÇÈÈÇÙÅ
ïäkì äðzî øBëaäå כדין תמורה לענין  הבכור של  דינו לפיכך  – ÀÇÀÇÈÈÇÙÅ

והאשם, íäaהחטאת íéøéîî ïéà íLàå úàhç äî כמו – ÇÇÈÀÈÈÅÀÄÄÈÆ
לעיל, הטעם Baשבארנו epøéîé àG øBëaä óà המירו הכהן  אם – ÇÇÀÀÄÆ

תמורה. בקדושת נתפסת היא אין שלו, חולין éaøבבהמת Bì øîàÈÇÇÄ
éøeð ïa ïðçBé:עקיבא לרבי –íLàáe úàhça øéîî Bðéà él äî ÈÈÆÄÇÄÅÅÄÇÇÈÈÈÈ

והרי ובאשם? בחטאת ממיר הכהן שאין הדין לי מועיל  מה כלומר  –
בהם, הוא íäéiçaהטעם ïäa ïéëæ ïéàL זוכה הכהן שאין  – ÆÅÈÄÈÆÀÇÅÆ

הוא  המזבח על אימוריהם הקטרת לאחר  אלא בחייהם, ובאשם בחטאת

שלו; שאינו  בדבר ממיר אדם ואין שלו, שאינם נמצא בבשר , `laזוכה
mrh dnøBëaa øîàzש בו ,– ממיר הכהן  åéiçaאין Bì ïéëfL– ÙÇÇÀÆÈÄÀÇÈ

שלו?! כולו נעשה והוא מחיים, הבכור  את לו éaøשנותנים Bì øîàÈÇÇÄ
àáé÷ò:נורי בן  יוחנן לרבי –àeä-äéäå" :øîàð øák àGäå ÂÄÈÇÂÀÈÆÁÇÀÈÈ

"Lãw-äéäé Búøeîúe לקדושת התמורה קדושת הכתוב מקיש – ÀÈÄÀÆÙÆ
åéìòהקרבן, äìç äMã÷ ïëéä? הקרבן על  –íéìòaä úéáa– ÅÈÀËÈÈÈÈÈÀÅÇÀÈÄ

הקרבן, את íéìòaäשהקדישו úéáa äøeîz óà בבית חלה – ÇÀÈÀÅÇÀÈÄ
דווקא  הלכך  הכהן . בבית חלה היא אין  אבל הקרבן, של הבעלים
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·ïàvä ìò ø÷aä ïî ïéøéîî,ø÷aä ìò ïàvä ïîe,íéfòä ìò íéNákä ïî,íéNákä ìò íéfòä ïîe,íéøëfä ïî §¦¦¦©¨¨©©Ÿ¦©Ÿ©©¨¨¦©§¨¦©¨¦¦¦¨¦¦©©§¨¦¦©§¨¦
úBá÷pä ìò,íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe,ïéîeî éìòa ìò íéîéîzä ïî,íéîéîzä ìò ïéîeî éìòaîe,øîàpL(íù): ©©§¥¦©§¥©©§¨¦¦©§¦¦©©£¥¦¦©£¥¦©©§¦¦¤¤¡©

Búà øéîé-àGå epôéìçé àG","áBèa òø-Bà òøa áBè.eäæéà"òøa áBè"?íîeî úà ïLc÷ä íãwL ïéîeî éìòa. ©£¦¤§¨¦Ÿ§¨©§¥¤§¨©£¥¦¤¨©¤§¥¨¤¨
íéðLa ãçà íéøéîî,ãçàa íéðLe,äàîa ãçà,ãçàa äàîe.ïBòîL éaøøîBà:ãçàa ãçà àlà íéøéîî ïéà, §¦¦¤¨¦§©¦§©¦§¤¨¤¨§¥¨¥¨§¤¨©¦¦§¥¥§¦¦¤¨¤¨§¤¨

øîàpL(íù):"Búøeîúe àeä-äéäå"–äî"àeä"ãçéî,óà"Búøeîz"úãçéî. ¤¤¡©§¨¨§¨©§ª¨©§¨§ª¤¤
‚íéøaòa íéøáà ïéøéîî ïéà,íéøáàa íéøaò àGå,íéîìLa íéøaòå íéøáà àGå,ïäa íéîìL àGå.éñBé éaø ¥§¦¦¥¨¦§ª¨¦§ª¨¦§¥¨¦§¥¨¦§ª¨¦¦§¥¦§§¥¦¨¤©¦¥

øîBà:íéîìLa ïéøáà íéøéîî,ïéøáàa íéîìL àGå.øîàéñBé éaø:ïéLc÷na àGäå,øîBàä:äìBò Bæ ìL dìâø ¥§¦¦¥¨¦¦§¥¦§§¥¦§¥¨¦¨©©¦¥©£©ª§¨¦¨¥©§¨¤¨
–äìBò dlk,øîàiLk óà:Bæ úçz Bæ ìL dìâø–äézçz äøeîz dlk àäz. ª¨¨©§¤Ÿ©©§¨¤©©§¥ª¨§¨©§¤¨

:êìéàå ïéøåîéà úøè÷äî àìà ïäá íéëåæ íéðäëä ïéàã ïì àèéùô.my`e z`hga xinn epi` il dníùàå úàèçá ïéøéîî íéðäë ïéàù àåä ïéã ,øîåìë
:'åë.ezxenze `ed dide:åîöò ùã÷äì äøåîú ùé÷î.dlg dyecw okid:íéìòá úéáá ,ùã÷ää ìò.dxenz s`úéáá ìáà ,íéìòá úéáá àìà ìåçú àì

:àáé÷ò 'øë äëìäå .øåëáä ìò äùåã÷ä äìç åúåùøá éøäù ,äùåã÷á ñôúð ,åá øéîä íà ìàøùé ìáà .øåëáá øéîî ïäë ïéà êëìä ,éøîâì àìééç àì ïäë
a.'eke o`vd lr xwad on oixinn:åø÷î äîäá åäìåë úåá÷ðå íéøëæ ø÷áå ïàöå ,äîäáá äîäá áéúëã.rxa aehòøá åúåà øéîé àì ïéìåç ìù áåè

ìù íúá ïéìåç ìù íåî ìòá òîùîã ,áåèá òø åà áéúëã ,äøåîú àìééç íåî ìòáàå .äøåîú éãáò ïéîåî éìòá àîìà ,'åâå øéîé øîä íàå ,ùãå÷ ìù
:ùãå÷.rxa aeh edfi`eàì ,äùåã÷ åéìò äìç àìã åùã÷ä úà åîåî íã÷ ìáà .åîåî úà åùã÷ä íã÷ù ìë ,äøåîú ãéáòã ùãå÷ ìù òø åäæéà ,øîåìë

,éì äîì àðîçø áúëã àøúá áåèá ,òøá àìå áåèá àì øéîé àì [òø åà] òîùî äåäå ,[åá] òø åà òøá áåè øéîé àì áúëîì éöî äåäãî .äøåîú ãéáò
:äøåîú äùåò ïéà ,ùã÷åäù íãå÷ íåî åá ìôðù ,åø÷éòî òø .äøåîú äùåò ,íåî åá ìôð áåùå íú äéä ùã÷åäù äòùáù ,åø÷éòî áåè êì øîåìoixinn

.cg`:åìà úçú åæ éøä øîàù ïåâë ,ùãå÷ ìù íéðùá ïéìåç ìù.mipye:åæ úçú åìà éøä ïåâë ,çùãå÷ã ãçàá ïéìåçã.cgein `ed dnïéàå .àåä áéúëã
îù 'øë äëìä:ïåò

b.mixaera mixa`:øáàä ìò äìç äùåã÷ä ïéà ,åæ äîäá éòîáù ùãå÷ øáåò úøåîú åæ äîäá ìâø àäú øîà íàù .ùãå÷ã íéøáåòá ïéìåçã íéøáà
.mixa`a mixaer `le:ùåã÷ øáåòä ïéà ,åæ ùãå÷ úîäá ìù ìâø úøåîú åæ ïéìåç úîäááù øáåò éøä øîà íàùmixa`e mixaer `leíéîéìùá ,ïéìåç ìù

:ùãå÷ãminily `le:ùãå÷ ìù íéøáàå íéøáåòá ,ïéìåçã.minilya mixa` oixinnäøåîú äìç ,åæ ùãå÷ úîäá úøåîú åæ ïéìåç úîäá ìâø éøä øîà

`xephxa yexit

חלה  וברשותם הואיל  ברשותם, שהוא זמן  כל בבכור, ממירים הבעלים
בו. ממיר אינו מישראל , בכור שקיבל  הכהן , אבל עליו, dkldeהקדושה

.`aiwr iaxk
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תמורה. חלה איזו  ועל תמורה עושה בהמה איזו  ללמד , באה משנתנו

ø÷aä ïî ïéøéîî,קודש של –ïàvä ìò, חולין של  –ïîe ÀÄÄÄÇÈÈÇÇÙÄ
ïàvä,קודש של –ø÷aä ìò, חולין של  –ìò íéNákä ïî ÇÙÇÇÈÈÄÇÀÈÄÇ

,úBá÷pä ìò íéøëfä ïî ,íéNákä ìò íéfòä ïîe ,íéfòäÈÄÄÄÈÄÄÇÇÀÈÄÄÇÀÈÄÇÇÀÅ
íéøëfä ìò úBá÷pä ïîe שנאמר י):– כז , ימיר(ויקרא המר "ואם ÄÇÀÅÇÇÀÈÄ

dndaa dnda,"בהמה" נקראים אלו וכל ,"éìòa ìò íéîéîzä ïîÄÇÀÄÄÇÇÂÅ
epôéìçé àG" :øîàpL ,íéîéîzä ìò ïéîeî éìòaîe ,ïéîeîÄÄÇÂÅÄÇÇÀÄÄÆÆÁÇÇÂÄÆ

"áBèa òø-Bà òøa áBè ,Búà øéîé-àGå:חכמים ופירשו  – ÀÈÄÙÀÈÇÀ
"rxa aeh"של מום בעלת בבהמה חולין של תמימה בהמה היינו

aeha",קודש, rx e`" וכתוב קודש; של  בתמימה חולין  של מום בעלת
ומכאן  קדש", יהיה ותמורתו  הוא והיה ימיר ... המר "ואם כן: ֹאחרי

בעלי חולין על  תמורה ושחלה תמורה, עושים מומים בעלי  שקדשים
òøa"מומים. áBè" eäæéàקודש של  מום בעלת איזו  כלומר – ÅÆÀÈ

תמורה? íîeîעושה úà ïLc÷ä íãwL ïéîeî éìòaשנפל – ÇÂÅÄÆÈÇÆÀÅÈÆÈ
דהיינו  להקדשן , מומם קדם אם אבל שהוקדשו ; לאחר מום ֵבהם
המיר שאם תמורה, עושים אינם שהוקדשו , קודם מום בהם שהיה

קדושה כל התמורה על חלה לא בהמה, בכורות בהם ב; י , חולין (עיין

ב). שהריב, "בטוב", "טוב", התיבות של  מייתורן זה למדים בגמרא

לכתוב: היה ea,אפשר  rx e` rxa eze` xini `le eptilgi `l ובאה
"בטוב" ותיבת לוקה; הטוב, על  ממיר שאפילו להשמיענו , "טוב" תיבת

שרק להשמיענו, dxenz,באה dyer exwirn aeh שהיתה בהמה והיינו 
אבל שהוקדשה, בשעה exwirnתמימה rx מומה שקדם (בהמה

dxenz.להקדשה) dyer oi`íéðLa ãçà íéøéîî מתפיסים – ÀÄÄÆÈÄÀÇÄ
שאמר : כגון  קודש , של  בהמות בשתי  חולין  של אחת בהמה בתמורה

אלו, תמורת זו בהמה ãçàaהרי  íéðLe חולין של בהמות שתי  – ÀÇÄÀÆÈ
זו; תמורת אלו  בהמות הרי  שאמר: כגון קודש, של אחת בבהמה

ãçàa äàîe ,äàîa ãçà חולין של אחת בהמה ממירים וכן  – ÆÈÀÅÈÅÈÀÆÈ
של אחת בבהמה חולין של  בהמות מאה או קודש , של  בהמות במאה

שנאמר : טעמם, מבואר בגמרא בברייתא dndaa",קודש. dnda" ולשון
הרבה. בין אחת בין משמע ïéà"בהמה" :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅ

ãçàa ãçà àlà íéøéîî אחת בבהמה חולין  של אחת בהמה – ÀÄÄÆÈÆÈÀÆÈ
קודש , ãçéîשל "àeä" äî "Búøeîúe àeä-äéäå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÈÀÈÇÀËÈ

אחת, קודש  בהמת אחד, אלא אינו "הוא" –úãçéî "Búøeîz" óàÇÀÈÀËÆÆ
בהמת  קודש  של בבהמתו  כשהמיר  אלא חלה תמורה קדושת שאין –

אחת. חולין

i p y m e i
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בהם. חלה התמורה קדושת שאין בדברים ללמד  באה משנתנו

íéøáà ïéøéîî ïéà, חולין בהמת של –íéøaòa; קודש של – ÅÀÄÄÅÈÄÀËÈÄ
אין  זו, בהמה שבמעי  הקדש עובר  תמורת זו  בהמה רגל הרי  והאומר :

בקדושה; נתפסת íéøaòהרגל àGå,חולין בהמת של  –íéøáàa ÀËÈÄÀÅÈÄ
תמורת  זו חולין  שבבהמת עובר  הרי אמר : שאם הקדש, בהמת של –

קדוש; העובר  אין זו , קודש בהמת של  íéøaòåרגל íéøáà àGåÀÅÈÄÀËÈÄ
חולין , של  –íéîìLaבבהמות קודש ;– של  íéîìLשלמות àGå ÄÀÅÄÀÀÅÄ

חולין, של –ïäa. קודש של  בעוברים או  באברים –éñBé éaø ÈÆÇÄÅ
íéîìLa ïéøáà íéøéîî :øîBà זו בהמה רגל  הרי והאומר : – ÅÀÄÄÅÈÄÄÀÅÄ

והקדושה  הרגל , על תמורה קדושת חלה זו, קודש בהמת תמורת
תמורה; וכולה הבהמה, כל  על ïéøáàaמתפשטת íéîìL àGå– ÀÀÅÄÀÅÈÄ

שאין  הקדש , בהמת של  באברים חולין  של שלמים ממירים אין  אבל 
תמורה. לעשות הקדש בהמת של אחד באבר éñBéכוח éaø øîàÈÇÇÄÅ

לדבריו : טעם –ïéLc÷na àGäå,בהמה במקדיש –:øîBàä ÇÂÇËÀÈÄÈÅ
äìBò dlk ,äìBò Bæ ìL dìâø שנאמר ט ):– כז , "ואם (ויקרא ÇÀÈÆÈËÈÈ

לה', קרבן  ממנה יקריבו  אשר  ycewבהמה didi 'dl epnn ozi xy` lk,"
בגמרא): (בברייתא יוסי רבי dl'"ודורש  epnn ozi xy` lk"כל –

עולה, זו  של רגלה שאמר : כגון  אחד, אבר ממנה "didiשהקדיש 
"ycew,עולה שכולה דהיינו כולה, את לרבות –:øîàiLk óàÇÀÆÙÇ

izdw - zex`ean zeipyn



dרכב dpyn oey`x wxt dxenz zkqn

„ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà.ïBaLç éôì àlà õnçî õnçîä ïéà.úà ïéìñBt íéáeàMä íénä ïéà ¥©§ª¨§©¥©¤¨§¦¤§¥©§ª¨§©¥¤¨§¦¤§¥©©¦©§¦§¦¤
äå÷nä,ïBaLç éôì àlà. ©¦§¤¤¨§¦¤§

‰úàhç éî ïéNòð úàhç éî ïéà,øôà ïzî íò àlà.ñøtä úéa äNBò ñøtä úéa ïéà,øçà äîeøz àGå ¥¥©¨©£¦¥©¨¤¨¦©©¥¤¥¥©§©¤¥©§©§§¨©©

:äáéø÷å äìåë äøåîú àéåäå äîäáä ìëá äì äèùôå øáàä ìò.oda minily `le:äøåîú úåùòì ùãå÷ úîäá ìù ãçà øáàá çë ïéàã.oiycwena `lde
:äìåò åæ ìù äìâø øîåàùë ùã÷ää úìçúá.dler dlekáéúëã àø÷î ïðéôìéãë(æ"ë àø÷éå),ùãå÷ äéäé øîåà àåäùë ,ùãå÷ äéäé 'äì åðîî ïúé øùà ìë

:àî÷ àðúë äëìäå .äìåë úà úåáøì
c.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`éôì ïéìåçä ïî äàî ïðéòá ,øçà íå÷îì òîåãîä ïî ìôðå ,åòîãðå ïéìåç äàîî úåçôì äìôðù äîåøú ìù äàñ

:íééðù ïéìåç øåñàì äîåøú äìåë úáùçð äðéàù ,òåîã ìù äàñ äúåà ìë ãâðë äàñ äàî ïðéòá àìå ,òåîã ìù åæ äàñá äîåøú ùéù äîunegnd oi`e
gn.oeayg itl `l` unïéìåç ìù úøçà äñéò êåúì äñéò äúåàî ìôð íàå .íéøæì äøåñà äìåë éøä äîåøú ìù øåàùá äöîçúðù ïéìåç ìù äñéò

ùéù êë ìë ìåãâ øåòéù äðåùàøä ïî äá ìôð ïë íà àìà äðåøçà àøñúî àìå ,äá áøòúðù äîåøú ìù øåàù ïåáùç éôì àìà äúøñåà äðéà ,äúöîçå
:íéòîåãîä ïéìåçä óåøéö àìá äðåøçàä õîçì éãë äá áøåòîä äîåøú ìù øåàùá.oeayg itl `l` dewnd z` milqet miae`y mind oi`eùéù äå÷î

úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã â"òàå .íéøåäè ïäå äëùîä êøã äå÷îì ï÷úåôå ïéàñ øùò äòùú óúëá àìîî ,íéîùâ éî íéàñ íéøùòå ãçà åá
íéáåàùä ïéàã ,ïåáùç éôì åðééäå .íéîùâ éî ïéàñ ãçàå íéøùò àåäù äå÷î øåòéù áåø äðåùàøá íù äéäå äëùîä êøã àéäùë äøùë äáéàùä ,äå÷îä
ïëå ,åæ äðùî ùåøéô äàøð êë .íéîùâ éîî äå÷î øåòéù áåø íù ïéàù ,íéáåàù íéî íéàñ íéøùò ïä ïë íà àìà äëùîä êøã ïäùë äå÷îä íéìñåô
ïë íà àìà äå÷îä úà íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù ïéàù ,íéìë ïåáùç éôì ,àùåøéô éëä àøîâá ìáà .äîåøú äàñ ÷øô úåîåøú úëñîá äéúùøéô
éôì àìà äå÷îä úà íéìñåô íéáåàù íéî ïéàå øîà÷ã åðééäå ,íéìñåô ïðéà øúåé åà ,íéìë äòáøàî åìôð íà ìáà ,úåçô åà íéìë äùìùî äå÷îì åìôð
,äìòîìå íéìë äùìùî íàå .äå÷îä úà íéìñåô úåçô åà íéìë äùìù íä íà ,ïúåà ïéðåîå ,äå÷îì íéî ïéâåì äùìù åìôð ïäîù íéìëä íéáùçîù ,ïåáùç

:äëìä äðéàå ,ïéìñåô ïéà íéìë äùìùî øúåéî åìôðù ïéâåì äùìù øáñ àåäã àéä éðåç ïá éñåé éáø ïéúéðúîå .ïéìñåô ïéà
d.xt` ozn mr `l` z`hg in miyrp z`hg in oi`ìáà .øôà ë"çàå éìëá äìéçú íéî åéäéù ïðéòá êëìä ,úàèç éî íéùòð øôàä úà ïúåðù äòùá

`xephxa yexit

Bæ úçz Bæ ìL dìâø, זו קודש בהמת תחת זו  בהמה רגל –àäz ÇÀÈÆÇÇÀÅ
äézçz äøeîz dlk והקדושה תמורה, בקדושת נתפסת שהרגל  – ËÈÀÈÇÀÆÈ

תנא  לדעת ברם, לעיל. בארנו שכבר  כמו הבהמה, כל  על מתפשטת
אבל קודש, כולה בו תלויה שהנשמה אבר במקדיש  דווקא קמא

זו  של  רגלה האומר: כגון בו , תלויה הנשמה שאין אבר  המקדיש 
הכתוב את דורש  קמא תנא שכן עולה, כולה אין lk"oziעולה, xy`

"'dl epnn" Ð "ycew didi 'dl epnn'לה כולו בגמרא ולא בברייתא  (עיין

ב). nw`.יא , `pzk dklde
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אלא  לעניינינו, שייכות שאינן  אחדות, הלכות מביאות שלאחריה והמשנה משנתנו
תמורה. עושה תמורה שאין ה, משנה בסוף הנשנית ההלכה אגב כאן  שהובאו 

ו ). (ה, תרומות במסכת כולה שנויה משנתנו –

ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà שנתערבה תרומה – ÅÇÀËÈÀÇÅÇÆÈÀÄÆÀ
התרומה, בטלה התרומה, כנגד  חלקים מאה בחולין יש אם בחולין ,
התרומה, כנגד  חלקים מאה בחולין אין  ואם לישראל; מותרת והתערובת

התערובת  חולין, סאה ממאה פחות לתוך  שנפלה תרומה סאה כגון
נקראת והיא חולין "rnecn".אסורה, לתוך המדומע מן  סאה נפלה ואם

לפי לבטלה, כדי כנגדה חולין  סאה במאה צורך אין oi`yאחרים,
rncn rnecnd( אוסר),eay dnexzd oeayg itl `l` חלקים במאה ודי 

המדומע. של בסאה שיש התרומה, חלק כנגד õnçîäחולין  ïéàÅÇÀËÈ
ïBaLç éôì àlà õnçîבשאור שנתחמצה חולין  של עיסה – ÀÇÅÆÈÀÄÆÀ

במאה בטלה ואינה לזרים, כולה אסורה תרומה, zkqnaשל x`eank)
;(c ,a dlxr עיסה מאותה מקצת נפלה שאם ללמד, משנתנו ובאה

התרומה  חשבון  לפי אלא אותה אוסרת אינה חולין, של אחרת לעיסה
האחרת  העיסה לתוך שנפלה המדומעת העיסה בחתיכת שאם בה, שיש 

העיסה  את לחמץ כדי  בו  שיש בשיעור  תרומה של שאור  מעורב
לזרים. נאסר  זו  הרי המדומעים, החולין  צירוף בלא íénäהאחרת ïéàÅÇÇÄ

ïBaLç éôì àlà ,äå÷nä úà ïéìñBt íéáeàMä מקוה – ÇÀÄÀÄÆÇÄÀÆÆÈÀÄÆÀ
כשיעו  בו אין ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו  רלטבילה

את  פוסלים אלו הרי  שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  ונפלו  זה

epiidהמקוה ,xyk dewn jezl ,daxd elit`e ,miae`y min eltp m` ,mxa)
dewnd oi` ,miae`y mpi`y min d`q mirax` ly exeriy mlypy xg`l

;(lqtp פוסלים שאובים מים לוגים שלושת שאין  ללמד, משנתנו ובאה
וזהו  פחות, או  כלים משלושה נפלו כן  אם אלא החסר , המקוה את

oeayg,ששנינו : itl `l` dewnd z` oilqet miae`yd mind oi`כלומר
משניים  שאובים מים לוגים שלושה נפלו שאם הכלים, חשבון  לפי

אם  אבל המקוה, את לפסול מצטרפים הם הרי כלים, משלושה או
המקוה את פוסלים אינם יותר , או כלים מארבעה עיין נפלו  (גמרא ;

טוב"). יום  ok.ברם,"תוספות dkld oi` אחר פירוש מקוה (בגמרא):ויש
עד להשלימו מותר שאובים, שאינם מים סאה ואחת עשרים בו  שיש 

שאובים ממים סאה dkynd,ארבעים jxc מן אדם יערה שלא דהיינו
שאובים  מים לוגים שלושת אפילו זה בכגון  שהרי  המקוה, לתוך  הדלי 

וגומא  חריץ יעשה אלא לעיל , שהזכרנו כמו החסר , המקוה את פוסלים
לתוך החריץ דרך המים ויקלחו  הגומא, לתוך  הדלי מן ויערה למרחוק,

נקרא וזה dkynd"המקוה, jxc",(רש"י) פוסלים השאובים המים ואין
שיעורו  רוב היה כשלא אלא המשכה, דרך  קולחים כשהם המקוה את

משהו  הרמב"ם: ולפי  סאה; ואחת עשרים היינו  שאובים, שאינם ממים
כאן  ששנינו וזהו  סאה. מעשרים `zיותר oilqet miae`yd mind oi`

,oeayg itl `l` dewnd,שבמקווה הכשרים המים חשבון  לפי כלומר 
אותו  פוסלים אינם המשכה דרך  למקוה היורדים השאובים שהמים
אם  אבל פחות, או  כשרים מים סאה עשרים רק בו היו  כן  אם אלא

שבארנו  כמו שאובים, שאינם ממים שיעורו  רוב המקוה היה לעיל ,
ו).כשר ה , תרומות  למשנה  באורנו (עיין

i y i l y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øôà ïzî íò àlà ,úàhç éî ïéNòð úàhç éî ïéà בפרשת – ÅÅÇÈÇÂÄÅÇÈÆÈÄÇÇÅÆ
נאמר אדומה יז ):פרה יט , nhl`(במדבר  egwle"על לזרוק (בשביל

מטומאתו) לטהרו z`hgdהטמא, ztxy xtrn(שנשרפה הפרה (מאפר

,"ilk l` miig min eilr ozpeאפר נתינת שבשעת ללמד, משנתנו  ובאה
מים  תחילה ליתן שצריך  ומכאן חטאת, מי  נעשים הם המים על  הפרה
נתן  כך  ואחר תחילה אפר  נתן ואם אפר ; עליהם ליתן  כך  ואחר בכלי 

שכתוב: ומה פסול ; מים, ozpe"eעליו ilr,"miig min שיתן הכוונה אין
המים  שיהיו ומשמע כלי ", אל חיים "מים כתוב: שהרי  האפר , על מים

שאנו  שכשם עוד, מבואר ובגמרא האפר ; אל  ולא הכלי  אל  נתונים
סוטה בפרשת כמפורש  המים, על  עפר  שנותן בסוטה (במדבר מוצאים

יז ): אלה , ונתן  הכהן יקח המשכן בקרקע יהיה אשר העפר  "ומן 
צריך כאן אף למעלה, המכשיר המין  שיהא שצריך  והרי המים",

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt dxenz zkqn

äîeøz,äøeîz äNBò äøeîz àGå,äøeîz äNBò ãìeä àGå.äãeäé éaøøîBà:äøeîz äNBò ãìeä.Bì eøîà: §¨§§¨¨§¨§©¨¨¤§¨©¦§¨¥©¨¨¤§¨¨§
äøeîz äNBò Lc÷ä,äøeîz ïéNBò äøeîz àGå ãìeä àG. ¤§¥¤§¨©¨¨§§¨¦§¨

Âäøeîz ïéNBò ïðéà úBçðnäå úBôBòä,àlà øîàð àHL:"äîäáa".äøeîz ïéNBò ïðéà íéôzMäå øeavä,øîàpL ¨§©§¨¥¨¦§¨¤¤¡©¤¨¦§¥¨©¦§©ª¨¦¥¨¦§¨¤¤¡©
(é ,æë àø÷éå):"Búà øéîé-àG"–äøeîz äNBò ãéçé,äøeîz íéNBò íéôzMä àGå øeavä àG.úéaä ÷ãa úBðaø÷ ¨¦Ÿ¨¦¤§¨©¦§©ª¨¦¦§¨¨§§¤¤©©¦

äøeîz ïéNBò ïðéà.øîàïBòîL éaø:øNònä àGäåäéä ììka,àöé änìå?åéìà Léwäì:äîïaø÷ øNòn ¥¨¦§¨¨©©¦¦§©£©©£¥©§¨¨¨§¨¨¨¨§©¦¥¨©©£¥¨§©

áéúëã àø÷å .úàèç éî éãáòéî àì åúå ,úàèç éî åùòéù éãë øôà ïúî úòùá íéî íù åéä àì àäã ,ìåñô ,íéî ë"çàå äìéçú øôà ïúð(è"é øáãîá)ïúðå
øçàù øéäæäì ,åéìò ïúðå ,àìà ,øôòä ìà àìå éìëä ìà íéðåúð íéîä òîùîã ,éìë ìà íééç íéî áéúë àäã ,øôàä ìò íéîä ïúéù àì ,íééç íéî åéìò

:åéìò åéúçúù íéîä øéæçéå äôé åòáöàá íáøòé íéîä ìò øô[à]òä ïúéù.qxtd zia dyer qxtd zia oi`úéá ùøçå øæç íà ,øá÷ äá ùøçðù äãù
.ñøôä úéá ãéáò àì ãçà øá÷ã ,äéúåáéáñù úåãùì úåîöòä äëéìåä äùéøçîäù øîåìå ñøôä úéáë úåãù øàùì ïðé÷æçî àì ,åéúåáéáñù úåãùå ñøôä
íà ,ïäéúåãù ùåøçì äò÷áä éðá íéìéâøù êøã åúåàì ïàëì äðòî àåìîå ïàëì äðòî àåìîå ,àåä ïëéä òåãé ïéàù øá÷ä äá ãáàù äãù äúåà ìë àìà
àåìîã íéîëç åøòéù ïëå ,ïàëîå ïàëîù úåãùä ïî úçà êåúì íöòä ìâìâúð íùîå øá÷ä äéä äéùàø éðùî ãçàì àîùã ,íåøãå ïåôö åà áøòîå çøæîì

:äîà äàî äðòî àåìî äîëå .àì éôè ,äùéøçîä éãé ìò ìâìâéì úåîöòä úåéåàø äðòîä.dnexz xg` dnexz oi`eúîåøú ,äæ øçà äæ åîøúù íéôúåùä
ïéúéðúîå .éðùä ïëå ,åøéáç úòãî àìù íøåú ïåùàø äéì éåäå ,ïåùàøä úîåøúá äéì àçéð àìã äéúòã éìâ ,íøúå éðùä øæçù ïåéëã ,äîåøú äðéà ïåùàøä
ïåâë ,äòø ïéòá àìà ïåùàøä íøú àì íàå .äîåøú éðùä úîåøú ïéà ,íéùîçî ãçà åðééäã øåòéùë ïåùàøä íøú íà àìà .äëìä äðéàå ,àéä àáé÷ò éáø

:äîåøú éðùä úîåøú ,íéùùî ãçà íøúù.dxenz dyer dxenz oi`e:åúøåîú úøåîú àìå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àø÷ øîàã.dxenz dyer cled `le
:ãìåä àìå ,àåä äéäå àø÷ øîàã.dxenz dyer cled xne` dcedi iaxíàù ,ãéæîë ââåù úåáøì ,äéäé ,éøáñ ïðáøå .ãìåä úà úåáøì ,äéäé àø÷ øîàã

äøåîú ïéàã â"òà åäéîå .íéîëçë äëìäå .ùéã÷ äøåîú éáâå ,úåòèá ùã÷ä éåäã íåùî ùéã÷ àì íéùã÷ éáâã ,ïáìä úà [øéîäå] øåçù [øéîäì] øáñ
:äøåîú ïìåë ,äæ øçà äæá ïéá úçà úáá ïéá ,ùã÷ä ìù úçà äîäá ìò úåîäá äîë åìéôàå ,úçà äîäáá ïéøéîîå ïéøæåçå ïéøéîî ïì àîéé÷ ,äøåîú äùåò

e.dndaa `l` xn`p `ly:äîäáá äîäá øéîé øîä íàå.dxenz oiyer oi` ziad wca iycwåø÷éà àì úéáä ÷ãá éùã÷å ,ïáø÷ áéúë äøåîú éáâã
:ïáø÷.did llka xyrnd `lde oerny 'x xn`.àëäî àìà äøåîú éãáò àìã ïì à÷ôð àì êëìä ,ïáø÷ åø÷éà úéáä ÷ãá éùã÷ã äéì àøéáñ ïåòîù 'ø

:äøåîú éãáòã íéùã÷ä ìë ììëá ,äéä ììëá øùòî àìäå.`vi dnle:åðøéîé àìå òøì áåè ïéá ø÷áé àì øùòî éáâ áéúëã ,äøåîú äùåòã äéãéãá áéúëã
.cigi oaxw xyrn dn:äøåîú äùåò ãéçé ïáø÷ ìë óà ,äøåîú äùåòå.xeav zepaxw e`viàøúá ÷øôá ïðéøîàãë ,úåôúåùá äéúéì øùòîã .ïéôúåùäå

`xephxa yexit

הכתוב  שכוונת אלא המים; גבי  על  המכשיר , שהוא האפר, שיינתן
"mi ig min eilr ozp e," יפה יערבם המים על  העפר שיתן  שלאחר

עליו . שתחתיו  המים שיחזרו ñøtäעד  úéa äNBò ñøtä úéa ïéàÅÅÇÀÇÆÅÇÀÇ
מסביב  אמה שמאה חכמים, קבעו ונחרשה, קבר בה שהיה שדה –

המת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו  הפרס", "בית נעשה לקבר
המחרשה  עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא, במגע מטמא ועפרו

המת מעצמות כשעורה qxtlry("עצם ,"jngl arxl qext" oeyln Ð "
.(xawdn zenvr exftzpe exayp dyixgd ici שאם ללמדנו, המשנה ובאה

ולהלן , הפרס בית מאותו  וחרש  וחזר הקבר, ממקום אמה מאה חרש
אינה שנחרשה השנייה ששנינו :השדה וזהו  הפרס, בית `oiנעשית

qxtd zia dyer qxtd zia.(א-ב יז, אהלות øçà(עיין äîeøz àGåÀÀÈÇÇ
äîeøz תרומה השנייה התרומה אין  ותרם, וחזר תרומה תרם שאם – ÀÈ
מפרשים(רש"י). הגמרא),ויש  זה (לפי תרמו  בתבואה שותפים שאם

אינה  הראשון תרומת שאף כלומר תרומה, שניהם תרומת אין  זה, אחר 

שותפו; בתרומת לו  ניחא שלא דעתו , גילה אחד שכל  לפי  תרומה,
okאבל  dkld oi`.(ברטנורא פירוש(עיין על  מקשים בתוספות ברם,

הבאה לפיסקה דומה זה שאין dxenz"),זה, dyer dxenz `le")ולפיכך
תרומה, הראשון שתרומת היא, הדברים שכוונת לפרש , להם נראה

וכיון  לתרום, לזה זה רשות השותפים שנתנו בכגון  כאן ומדובר
השני תרומת אבל  תרומה, תרומתו  לפיכך  תרם, חברו  מדעת שהראשון

תרם וכבר לתרום, לחברו  רשות נתן  שהרי תרומה, "תוספות אינה (עיין

ג). ג, תרומות  ועיין ישראל"; "תפארת  טוב"; äNBòיום  äøeîz àGåÀÀÈÈ
äøeîz,תמורה ונעשתה קרבן  בבהמת חולין  בהמת המיר שאם – ÀÈ

שנאמר  תמורה, השנייה אין זו , בתמורה בהמה והמיר (ויקרא וחזר 

לג): י; הואכז , תמורתו .ezxenze"והיה תמורת ולא – קדש" ֹיהיה

äøeîz äNBò ãìeä àGåשנולד בולד חולין  בהמת המיר שאם – ÀÇÈÈÆÀÈ
שנאמר  תמורה, אינה הקדש, ודרשו:ed`"והיה(שם ):מבהמת ,"`ed

הולד . äøeîzולא äNBò ãìeä :øîBà äãeäé éaø: שנאמר – ÇÄÀÈÅÇÈÈÆÀÈ
ותמורתו  הוא היא,didi"והיה מיותרת "יהיה" תיבת והרי  ֹקדש ",

יהודה: רבי  תמורה."didi"ודורש  שעושה הולד את לרבות –eøîàÈÀ
Bìחכמים יהודה:– ãìeäלרבי àG ,äøeîz äNBò Lc÷äÆÀÅÆÀÈÇÈÈ

äøeîz ïéNBò äøeîz àGå דורשים "יהיה" שכתוב ומה – ÀÀÈÄÀÈ
והמיר שחורה בהמה להמיר  חשב שאם כמזיד, שוגג לרבות חכמים:

הקדש, אינו  טעות שהקדש היא ההלכה שבהקדש פי  על אף לבנה,
תמורה. קדושת זה בכגון  עליה חלה בתמורה מקום minkgk.מכל  dklde

אלף  המיר ואפילו אחת, בבהמה וממירים וחוזרים ממירים ברם,
זה, אחר  בזה בין  אחת בבת בין  הקדש , של אחת בהמה על  בהמות

תמורה. כולן

ו ה נ ש מ ר ו א ב

תמורה. עושים שאינם הקדש במיני ללמד  מוסיפה משנתנו 

úBôBòä,לקרבנות שהוקדשו  יונה בני או תורים –úBçðnäå– ÈÀÇÀÈ
שעורים סולת של או חיטים סולת של  zkqnlקרבנות epzgizt oiir)

,(zegpnäøeîz ïéNBò ïðéà בעוף חולין  של עוף המיר שאם – ÅÈÄÀÈ
עליהם  חלה לא הקדש , של בסולת חולין  של סולת או הקדש של

תמורה, "äîäáa"קדושת :àlà øîàð àHLימיר המר  "ואם – ÆÆÁÇÆÈÄÀÅÈ
י)."dndaaבהמה כז , ïéNBò(ויקרא ïðéà íéôzMäå øeaväÇÄÀÇËÈÄÅÈÄ

"Búà øéîé-àG" :øîàpL ,äøeîzיחליפנו "לא –xini `le ÀÈÆÆÁÇÈÄÙ
eze`:למדים נמצאנו יחיד בלשון שכתוב וכיון  ,"äNBò ãéçéÈÄÆ

äøeîz íéNBò íéôzMä àGå øeavä àG ,äøeîz בבהמות – ÀÈÇÄÀÇËÈÄÄÀÈ
המיר מהם ואחד שותפין, של  היתה הקודש בהמת אם וכן שלהם;

ציבור, מקרבנות בקרבן  בהמתו שהמיר מי או שלו, חולין בהמת בה
קודש  התמורה א).אין  א, תמורה הל' úéaä(רמב "ם ÷ãa úBðaø÷ÈÀÀÆÆÇÇÄ

גורסים: ויש  –,ziad wca iycwäøeîz ïéNBò ïðéà שבפרשת – ÅÈÄÀÈ
נאמר  ט):תמורה כז , ממנה(ויקרא  יקריבו אשר בהמה oaxw"ואם

'dl."קרבן" נקראים אינם הבית בדק וקדשי  ."ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
אמר ולכן  קרבן, נקראים הבית בדק קדשי אף שמעון רבי לדעת –

תמורה: עושים אינם הבית בדק שקדשי מה על  אחר  àGäåÇÂטעם
øNònä,בהמה של –äéä ììka שעושים הקרבנות כל בכלל  – ÇÇÂÅÇÀÈÈÈ

àöéתמורה, änìå כמו התמורה, דין  הכתוב בו  שפרט הכלל , מן  – ÀÈÈÈÈ
לב-לג):שנאמר  כז , תחת (ויקרא  יעבור  אשר כל וצאן  בקר מעשר  "וכל 

לה'. קודש יהיה העשירי  epxini,השבט, `le rxl aeh oia xwai `l
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„ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà.ïBaLç éôì àlà õnçî õnçîä ïéà.úà ïéìñBt íéáeàMä íénä ïéà ¥©§ª¨§©¥©¤¨§¦¤§¥©§ª¨§©¥¤¨§¦¤§¥©©¦©§¦§¦¤
äå÷nä,ïBaLç éôì àlà. ©¦§¤¤¨§¦¤§

‰úàhç éî ïéNòð úàhç éî ïéà,øôà ïzî íò àlà.ñøtä úéa äNBò ñøtä úéa ïéà,øçà äîeøz àGå ¥¥©¨©£¦¥©¨¤¨¦©©¥¤¥¥©§©¤¥©§©§§¨©©

:äáéø÷å äìåë äøåîú àéåäå äîäáä ìëá äì äèùôå øáàä ìò.oda minily `le:äøåîú úåùòì ùãå÷ úîäá ìù ãçà øáàá çë ïéàã.oiycwena `lde
:äìåò åæ ìù äìâø øîåàùë ùã÷ää úìçúá.dler dlekáéúëã àø÷î ïðéôìéãë(æ"ë àø÷éå),ùãå÷ äéäé øîåà àåäùë ,ùãå÷ äéäé 'äì åðîî ïúé øùà ìë

:àî÷ àðúë äëìäå .äìåë úà úåáøì
c.oeayg itl `l` rncn rnecnd oi`éôì ïéìåçä ïî äàî ïðéòá ,øçà íå÷îì òîåãîä ïî ìôðå ,åòîãðå ïéìåç äàîî úåçôì äìôðù äîåøú ìù äàñ

:íééðù ïéìåç øåñàì äîåøú äìåë úáùçð äðéàù ,òåîã ìù äàñ äúåà ìë ãâðë äàñ äàî ïðéòá àìå ,òåîã ìù åæ äàñá äîåøú ùéù äîunegnd oi`e
gn.oeayg itl `l` unïéìåç ìù úøçà äñéò êåúì äñéò äúåàî ìôð íàå .íéøæì äøåñà äìåë éøä äîåøú ìù øåàùá äöîçúðù ïéìåç ìù äñéò

ùéù êë ìë ìåãâ øåòéù äðåùàøä ïî äá ìôð ïë íà àìà äðåøçà àøñúî àìå ,äá áøòúðù äîåøú ìù øåàù ïåáùç éôì àìà äúøñåà äðéà ,äúöîçå
:íéòîåãîä ïéìåçä óåøéö àìá äðåøçàä õîçì éãë äá áøåòîä äîåøú ìù øåàùá.oeayg itl `l` dewnd z` milqet miae`y mind oi`eùéù äå÷î

úà ïéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã â"òàå .íéøåäè ïäå äëùîä êøã äå÷îì ï÷úåôå ïéàñ øùò äòùú óúëá àìîî ,íéîùâ éî íéàñ íéøùòå ãçà åá
íéáåàùä ïéàã ,ïåáùç éôì åðééäå .íéîùâ éî ïéàñ ãçàå íéøùò àåäù äå÷î øåòéù áåø äðåùàøá íù äéäå äëùîä êøã àéäùë äøùë äáéàùä ,äå÷îä
ïëå ,åæ äðùî ùåøéô äàøð êë .íéîùâ éîî äå÷î øåòéù áåø íù ïéàù ,íéáåàù íéî íéàñ íéøùò ïä ïë íà àìà äëùîä êøã ïäùë äå÷îä íéìñåô
ïë íà àìà äå÷îä úà íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù ïéàù ,íéìë ïåáùç éôì ,àùåøéô éëä àøîâá ìáà .äîåøú äàñ ÷øô úåîåøú úëñîá äéúùøéô
éôì àìà äå÷îä úà íéìñåô íéáåàù íéî ïéàå øîà÷ã åðééäå ,íéìñåô ïðéà øúåé åà ,íéìë äòáøàî åìôð íà ìáà ,úåçô åà íéìë äùìùî äå÷îì åìôð
,äìòîìå íéìë äùìùî íàå .äå÷îä úà íéìñåô úåçô åà íéìë äùìù íä íà ,ïúåà ïéðåîå ,äå÷îì íéî ïéâåì äùìù åìôð ïäîù íéìëä íéáùçîù ,ïåáùç

:äëìä äðéàå ,ïéìñåô ïéà íéìë äùìùî øúåéî åìôðù ïéâåì äùìù øáñ àåäã àéä éðåç ïá éñåé éáø ïéúéðúîå .ïéìñåô ïéà
d.xt` ozn mr `l` z`hg in miyrp z`hg in oi`ìáà .øôà ë"çàå éìëá äìéçú íéî åéäéù ïðéòá êëìä ,úàèç éî íéùòð øôàä úà ïúåðù äòùá

`xephxa yexit

Bæ úçz Bæ ìL dìâø, זו קודש בהמת תחת זו  בהמה רגל –àäz ÇÀÈÆÇÇÀÅ
äézçz äøeîz dlk והקדושה תמורה, בקדושת נתפסת שהרגל  – ËÈÀÈÇÀÆÈ

תנא  לדעת ברם, לעיל. בארנו שכבר  כמו הבהמה, כל  על מתפשטת
אבל קודש, כולה בו תלויה שהנשמה אבר במקדיש  דווקא קמא

זו  של  רגלה האומר: כגון בו , תלויה הנשמה שאין אבר  המקדיש 
הכתוב את דורש  קמא תנא שכן עולה, כולה אין lk"oziעולה, xy`

"'dl epnn" Ð "ycew didi 'dl epnn'לה כולו בגמרא ולא בברייתא  (עיין

ב). nw`.יא , `pzk dklde

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  לעניינינו, שייכות שאינן  אחדות, הלכות מביאות שלאחריה והמשנה משנתנו
תמורה. עושה תמורה שאין ה, משנה בסוף הנשנית ההלכה אגב כאן  שהובאו 

ו ). (ה, תרומות במסכת כולה שנויה משנתנו –

ïBaLç éôì àlà ònãî ònãîä ïéà שנתערבה תרומה – ÅÇÀËÈÀÇÅÇÆÈÀÄÆÀ
התרומה, בטלה התרומה, כנגד  חלקים מאה בחולין יש אם בחולין ,
התרומה, כנגד  חלקים מאה בחולין אין  ואם לישראל; מותרת והתערובת

התערובת  חולין, סאה ממאה פחות לתוך  שנפלה תרומה סאה כגון
נקראת והיא חולין "rnecn".אסורה, לתוך המדומע מן  סאה נפלה ואם

לפי לבטלה, כדי כנגדה חולין  סאה במאה צורך אין oi`yאחרים,
rncn rnecnd( אוסר),eay dnexzd oeayg itl `l` חלקים במאה ודי 

המדומע. של בסאה שיש התרומה, חלק כנגד õnçîäחולין  ïéàÅÇÀËÈ
ïBaLç éôì àlà õnçîבשאור שנתחמצה חולין  של עיסה – ÀÇÅÆÈÀÄÆÀ

במאה בטלה ואינה לזרים, כולה אסורה תרומה, zkqnaשל x`eank)
;(c ,a dlxr עיסה מאותה מקצת נפלה שאם ללמד, משנתנו ובאה

התרומה  חשבון  לפי אלא אותה אוסרת אינה חולין, של אחרת לעיסה
האחרת  העיסה לתוך שנפלה המדומעת העיסה בחתיכת שאם בה, שיש 

העיסה  את לחמץ כדי  בו  שיש בשיעור  תרומה של שאור  מעורב
לזרים. נאסר  זו  הרי המדומעים, החולין  צירוף בלא íénäהאחרת ïéàÅÇÇÄ

ïBaLç éôì àlà ,äå÷nä úà ïéìñBt íéáeàMä מקוה – ÇÀÄÀÄÆÇÄÀÆÆÈÀÄÆÀ
כשיעו  בו אין ואם שאובים, שאינם מים סאה ארבעים שיעורו  רלטבילה

את  פוסלים אלו הרי  שאובים, מים לוגים שלושה לתוכו  ונפלו  זה

epiidהמקוה ,xyk dewn jezl ,daxd elit`e ,miae`y min eltp m` ,mxa)
dewnd oi` ,miae`y mpi`y min d`q mirax` ly exeriy mlypy xg`l

;(lqtp פוסלים שאובים מים לוגים שלושת שאין  ללמד, משנתנו ובאה
וזהו  פחות, או  כלים משלושה נפלו כן  אם אלא החסר , המקוה את

oeayg,ששנינו : itl `l` dewnd z` oilqet miae`yd mind oi`כלומר
משניים  שאובים מים לוגים שלושה נפלו שאם הכלים, חשבון  לפי

אם  אבל המקוה, את לפסול מצטרפים הם הרי כלים, משלושה או
המקוה את פוסלים אינם יותר , או כלים מארבעה עיין נפלו  (גמרא ;

טוב"). יום  ok.ברם,"תוספות dkld oi` אחר פירוש מקוה (בגמרא):ויש
עד להשלימו מותר שאובים, שאינם מים סאה ואחת עשרים בו  שיש 

שאובים ממים סאה dkynd,ארבעים jxc מן אדם יערה שלא דהיינו
שאובים  מים לוגים שלושת אפילו זה בכגון  שהרי  המקוה, לתוך  הדלי 

וגומא  חריץ יעשה אלא לעיל , שהזכרנו כמו החסר , המקוה את פוסלים
לתוך החריץ דרך המים ויקלחו  הגומא, לתוך  הדלי מן ויערה למרחוק,

נקרא וזה dkynd"המקוה, jxc",(רש"י) פוסלים השאובים המים ואין
שיעורו  רוב היה כשלא אלא המשכה, דרך  קולחים כשהם המקוה את

משהו  הרמב"ם: ולפי  סאה; ואחת עשרים היינו  שאובים, שאינם ממים
כאן  ששנינו וזהו  סאה. מעשרים `zיותר oilqet miae`yd mind oi`

,oeayg itl `l` dewnd,שבמקווה הכשרים המים חשבון  לפי כלומר 
אותו  פוסלים אינם המשכה דרך  למקוה היורדים השאובים שהמים
אם  אבל פחות, או  כשרים מים סאה עשרים רק בו היו  כן  אם אלא

שבארנו  כמו שאובים, שאינם ממים שיעורו  רוב המקוה היה לעיל ,
ו).כשר ה , תרומות  למשנה  באורנו (עיין

i y i l y m e i
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øôà ïzî íò àlà ,úàhç éî ïéNòð úàhç éî ïéà בפרשת – ÅÅÇÈÇÂÄÅÇÈÆÈÄÇÇÅÆ
נאמר אדומה יז ):פרה יט , nhl`(במדבר  egwle"על לזרוק (בשביל

מטומאתו) לטהרו z`hgdהטמא, ztxy xtrn(שנשרפה הפרה (מאפר

,"ilk l` miig min eilr ozpeאפר נתינת שבשעת ללמד, משנתנו  ובאה
מים  תחילה ליתן שצריך  ומכאן חטאת, מי  נעשים הם המים על  הפרה
נתן  כך  ואחר תחילה אפר  נתן ואם אפר ; עליהם ליתן  כך  ואחר בכלי 

שכתוב: ומה פסול ; מים, ozpe"eעליו ilr,"miig min שיתן הכוונה אין
המים  שיהיו ומשמע כלי ", אל חיים "מים כתוב: שהרי  האפר , על מים

שאנו  שכשם עוד, מבואר ובגמרא האפר ; אל  ולא הכלי  אל  נתונים
סוטה בפרשת כמפורש  המים, על  עפר  שנותן בסוטה (במדבר מוצאים

יז ): אלה , ונתן  הכהן יקח המשכן בקרקע יהיה אשר העפר  "ומן 
צריך כאן אף למעלה, המכשיר המין  שיהא שצריך  והרי המים",

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt dxenz zkqn
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áéúëã àø÷å .úàèç éî éãáòéî àì åúå ,úàèç éî åùòéù éãë øôà ïúî úòùá íéî íù åéä àì àäã ,ìåñô ,íéî ë"çàå äìéçú øôà ïúð(è"é øáãîá)ïúðå
øçàù øéäæäì ,åéìò ïúðå ,àìà ,øôòä ìà àìå éìëä ìà íéðåúð íéîä òîùîã ,éìë ìà íééç íéî áéúë àäã ,øôàä ìò íéîä ïúéù àì ,íééç íéî åéìò

:åéìò åéúçúù íéîä øéæçéå äôé åòáöàá íáøòé íéîä ìò øô[à]òä ïúéù.qxtd zia dyer qxtd zia oi`úéá ùøçå øæç íà ,øá÷ äá ùøçðù äãù
.ñøôä úéá ãéáò àì ãçà øá÷ã ,äéúåáéáñù úåãùì úåîöòä äëéìåä äùéøçîäù øîåìå ñøôä úéáë úåãù øàùì ïðé÷æçî àì ,åéúåáéáñù úåãùå ñøôä
íà ,ïäéúåãù ùåøçì äò÷áä éðá íéìéâøù êøã åúåàì ïàëì äðòî àåìîå ïàëì äðòî àåìîå ,àåä ïëéä òåãé ïéàù øá÷ä äá ãáàù äãù äúåà ìë àìà
àåìîã íéîëç åøòéù ïëå ,ïàëîå ïàëîù úåãùä ïî úçà êåúì íöòä ìâìâúð íùîå øá÷ä äéä äéùàø éðùî ãçàì àîùã ,íåøãå ïåôö åà áøòîå çøæîì

:äîà äàî äðòî àåìî äîëå .àì éôè ,äùéøçîä éãé ìò ìâìâéì úåîöòä úåéåàø äðòîä.dnexz xg` dnexz oi`eúîåøú ,äæ øçà äæ åîøúù íéôúåùä
ïéúéðúîå .éðùä ïëå ,åøéáç úòãî àìù íøåú ïåùàø äéì éåäå ,ïåùàøä úîåøúá äéì àçéð àìã äéúòã éìâ ,íøúå éðùä øæçù ïåéëã ,äîåøú äðéà ïåùàøä
ïåâë ,äòø ïéòá àìà ïåùàøä íøú àì íàå .äîåøú éðùä úîåøú ïéà ,íéùîçî ãçà åðééäã øåòéùë ïåùàøä íøú íà àìà .äëìä äðéàå ,àéä àáé÷ò éáø

:äîåøú éðùä úîåøú ,íéùùî ãçà íøúù.dxenz dyer dxenz oi`e:åúøåîú úøåîú àìå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå àø÷ øîàã.dxenz dyer cled `le
:ãìåä àìå ,àåä äéäå àø÷ øîàã.dxenz dyer cled xne` dcedi iaxíàù ,ãéæîë ââåù úåáøì ,äéäé ,éøáñ ïðáøå .ãìåä úà úåáøì ,äéäé àø÷ øîàã

äøåîú ïéàã â"òà åäéîå .íéîëçë äëìäå .ùéã÷ äøåîú éáâå ,úåòèá ùã÷ä éåäã íåùî ùéã÷ àì íéùã÷ éáâã ,ïáìä úà [øéîäå] øåçù [øéîäì] øáñ
:äøåîú ïìåë ,äæ øçà äæá ïéá úçà úáá ïéá ,ùã÷ä ìù úçà äîäá ìò úåîäá äîë åìéôàå ,úçà äîäáá ïéøéîîå ïéøæåçå ïéøéîî ïì àîéé÷ ,äøåîú äùåò

e.dndaa `l` xn`p `ly:äîäáá äîäá øéîé øîä íàå.dxenz oiyer oi` ziad wca iycwåø÷éà àì úéáä ÷ãá éùã÷å ,ïáø÷ áéúë äøåîú éáâã
:ïáø÷.did llka xyrnd `lde oerny 'x xn`.àëäî àìà äøåîú éãáò àìã ïì à÷ôð àì êëìä ,ïáø÷ åø÷éà úéáä ÷ãá éùã÷ã äéì àøéáñ ïåòîù 'ø

:äøåîú éãáòã íéùã÷ä ìë ììëá ,äéä ììëá øùòî àìäå.`vi dnle:åðøéîé àìå òøì áåè ïéá ø÷áé àì øùòî éáâ áéúëã ,äøåîú äùåòã äéãéãá áéúëã
.cigi oaxw xyrn dn:äøåîú äùåò ãéçé ïáø÷ ìë óà ,äøåîú äùåòå.xeav zepaxw e`viàøúá ÷øôá ïðéøîàãë ,úåôúåùá äéúéì øùòîã .ïéôúåùäå
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הכתוב  שכוונת אלא המים; גבי  על  המכשיר , שהוא האפר, שיינתן
"mi ig min eilr ozp e," יפה יערבם המים על  העפר שיתן  שלאחר

עליו . שתחתיו  המים שיחזרו ñøtäעד  úéa äNBò ñøtä úéa ïéàÅÅÇÀÇÆÅÇÀÇ
מסביב  אמה שמאה חכמים, קבעו ונחרשה, קבר בה שהיה שדה –

המת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו  הפרס", "בית נעשה לקבר
המחרשה  עמה גררה שמא שחוששים לפי  ובמשא, במגע מטמא ועפרו

המת מעצמות כשעורה qxtlry("עצם ,"jngl arxl qext" oeyln Ð "
.(xawdn zenvr exftzpe exayp dyixgd ici שאם ללמדנו, המשנה ובאה

ולהלן , הפרס בית מאותו  וחרש  וחזר הקבר, ממקום אמה מאה חרש
אינה שנחרשה השנייה ששנינו :השדה וזהו  הפרס, בית `oiנעשית

qxtd zia dyer qxtd zia.(א-ב יז, אהלות øçà(עיין äîeøz àGåÀÀÈÇÇ
äîeøz תרומה השנייה התרומה אין  ותרם, וחזר תרומה תרם שאם – ÀÈ
מפרשים(רש"י). הגמרא),ויש  זה (לפי תרמו  בתבואה שותפים שאם

אינה  הראשון תרומת שאף כלומר תרומה, שניהם תרומת אין  זה, אחר 

שותפו; בתרומת לו  ניחא שלא דעתו , גילה אחד שכל  לפי  תרומה,
okאבל  dkld oi`.(ברטנורא פירוש(עיין על  מקשים בתוספות ברם,

הבאה לפיסקה דומה זה שאין dxenz"),זה, dyer dxenz `le")ולפיכך
תרומה, הראשון שתרומת היא, הדברים שכוונת לפרש , להם נראה

וכיון  לתרום, לזה זה רשות השותפים שנתנו בכגון  כאן ומדובר
השני תרומת אבל  תרומה, תרומתו  לפיכך  תרם, חברו  מדעת שהראשון

תרם וכבר לתרום, לחברו  רשות נתן  שהרי תרומה, "תוספות אינה (עיין

ג). ג, תרומות  ועיין ישראל"; "תפארת  טוב"; äNBòיום  äøeîz àGåÀÀÈÈ
äøeîz,תמורה ונעשתה קרבן  בבהמת חולין  בהמת המיר שאם – ÀÈ

שנאמר  תמורה, השנייה אין זו , בתמורה בהמה והמיר (ויקרא וחזר 

לג): י; הואכז , תמורתו .ezxenze"והיה תמורת ולא – קדש" ֹיהיה

äøeîz äNBò ãìeä àGåשנולד בולד חולין  בהמת המיר שאם – ÀÇÈÈÆÀÈ
שנאמר  תמורה, אינה הקדש, ודרשו:ed`"והיה(שם ):מבהמת ,"`ed

הולד . äøeîzולא äNBò ãìeä :øîBà äãeäé éaø: שנאמר – ÇÄÀÈÅÇÈÈÆÀÈ
ותמורתו  הוא היא,didi"והיה מיותרת "יהיה" תיבת והרי  ֹקדש ",

יהודה: רבי  תמורה."didi"ודורש  שעושה הולד את לרבות –eøîàÈÀ
Bìחכמים יהודה:– ãìeäלרבי àG ,äøeîz äNBò Lc÷äÆÀÅÆÀÈÇÈÈ

äøeîz ïéNBò äøeîz àGå דורשים "יהיה" שכתוב ומה – ÀÀÈÄÀÈ
והמיר שחורה בהמה להמיר  חשב שאם כמזיד, שוגג לרבות חכמים:

הקדש, אינו  טעות שהקדש היא ההלכה שבהקדש פי  על אף לבנה,
תמורה. קדושת זה בכגון  עליה חלה בתמורה מקום minkgk.מכל  dklde

אלף  המיר ואפילו אחת, בבהמה וממירים וחוזרים ממירים ברם,
זה, אחר  בזה בין  אחת בבת בין  הקדש , של אחת בהמה על  בהמות

תמורה. כולן

ו ה נ ש מ ר ו א ב

תמורה. עושים שאינם הקדש במיני ללמד  מוסיפה משנתנו 

úBôBòä,לקרבנות שהוקדשו  יונה בני או תורים –úBçðnäå– ÈÀÇÀÈ
שעורים סולת של או חיטים סולת של  zkqnlקרבנות epzgizt oiir)

,(zegpnäøeîz ïéNBò ïðéà בעוף חולין  של עוף המיר שאם – ÅÈÄÀÈ
עליהם  חלה לא הקדש , של בסולת חולין  של סולת או הקדש של

תמורה, "äîäáa"קדושת :àlà øîàð àHLימיר המר  "ואם – ÆÆÁÇÆÈÄÀÅÈ
י)."dndaaבהמה כז , ïéNBò(ויקרא ïðéà íéôzMäå øeaväÇÄÀÇËÈÄÅÈÄ

"Búà øéîé-àG" :øîàpL ,äøeîzיחליפנו "לא –xini `le ÀÈÆÆÁÇÈÄÙ
eze`:למדים נמצאנו יחיד בלשון שכתוב וכיון  ,"äNBò ãéçéÈÄÆ

äøeîz íéNBò íéôzMä àGå øeavä àG ,äøeîz בבהמות – ÀÈÇÄÀÇËÈÄÄÀÈ
המיר מהם ואחד שותפין, של  היתה הקודש בהמת אם וכן שלהם;

ציבור, מקרבנות בקרבן  בהמתו שהמיר מי או שלו, חולין בהמת בה
קודש  התמורה א).אין  א, תמורה הל' úéaä(רמב "ם ÷ãa úBðaø÷ÈÀÀÆÆÇÇÄ

גורסים: ויש  –,ziad wca iycwäøeîz ïéNBò ïðéà שבפרשת – ÅÈÄÀÈ
נאמר  ט):תמורה כז , ממנה(ויקרא  יקריבו אשר בהמה oaxw"ואם

'dl."קרבן" נקראים אינם הבית בדק וקדשי  ."ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
אמר ולכן  קרבן, נקראים הבית בדק קדשי אף שמעון רבי לדעת –

תמורה: עושים אינם הבית בדק שקדשי מה על  אחר  àGäåÇÂטעם
øNònä,בהמה של –äéä ììka שעושים הקרבנות כל בכלל  – ÇÇÂÅÇÀÈÈÈ

àöéתמורה, änìå כמו התמורה, דין  הכתוב בו  שפרט הכלל , מן  – ÀÈÈÈÈ
לב-לג):שנאמר  כז , תחת (ויקרא  יעבור  אשר כל וצאן  בקר מעשר  "וכל 

לה'. קודש יהיה העשירי  epxini,השבט, `le rxl aeh oia xwai `l

izdw - zex`ean zeipyn
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ãéçé,eàöéøeaö úBðaø÷;çaæî ïaø÷ øNòn äî,úéaä ÷ãa úBðaø÷ eàöé. ¨¦¨§¨§§¦©©£¥¨§©¦§¥©¨§¨§§¤¤©©¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ãéçiä úBðaø÷a Lé,øeavä úBðaø÷a ïéàM äî,øeavä úBðaø÷a Léå,ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äî:úBðaøwL ¥§¨§§©¨¦©¤¥§¨§§©¦§¥§¨§§©¦©¤¥§¨§§©¨¦¤¨§§
äøeîz íéNBò ãéçiä,äøeîz íéNBò íðéà øeavä úBðaø÷å;úBá÷páe íéøëfa ïéâäBð ãéçiä úBðaø÷,úBðaø÷å ©¨¦¦§¨§¨§§©¦¥¨¦§¨¨§§©¨¦£¦©§¨¦©§¥§¨§§

íéøëfa àlà ïéâäBð ïðéà øeavä;ïúeéøçàa ïéáiç ãéçiä úBðaø÷,íäékñð úeéøçàáe;ïéáiç ïðéà øeavä úBðaø÷å, ©¦¥¨£¦¤¨©§¨¦¨§§©¨¦©¨¦§©£¨¨§©£¨¦§¥¤§¨§§©¦¥¨©¨¦
ïäékñð úeéøçàa àGå ïúeéøçàa àG,çáfä áøwMî ïäékñð úeéøçàa ïéáiç ìáà.øeavä úBðaø÷a Lé,ïéàM äî §©£¨¨§§©£¨¦§¥¤£¨©¨¦§©£¨¦§¥¤¦¤¨©©¤©¥§¨§§©¦©¤¥

ãéçiä úBðaø÷a:äàîhä úàå úaMä úà ïéçBc øeavä úBðaøwL;íéçBc ïðéà ãéçiä úBðaø÷å,úaMä úà àG §¨§§©¨¦¤¨§§©¦¦¤©©¨§¤©ª§¨§¨§§©¨¦¥¨¦¤©©¨
äàîhä úà àGå.øîàøéàî éaø:ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øôe ìBãb ïäk ézáç àGäå,úàå úaMä úà ïéçBãå §¤©ª§¨¨©©¦¥¦©££¦¥Ÿ¥¨©©¦¦¨§©¨¦§¦¤©©¨§¤

äàîhä?òeá÷ ïpîfL àlà. ©ª§¨¤¨¤§©¨¨©

úåøåëáã[å"ë óã]:úåôúåù ìù àìå êì äéäé ,.ziad wca zepaxw e`viáéúëãë ïáø÷ åø÷àã â"òàã(à"ì øáãîá)éìë àöî øùà ùéà 'ä ïáø÷ úà áø÷ðå
:çáæî úåðáø÷ øàùë åø÷à àì 'äì ïáø÷ ,åø÷à 'ä ïáø÷ã éäð ,éøáñ ,ïáø÷ åø÷à àì úéáä ÷ãá éùã÷ ìéòì éøîàã ïðáøå .øùòîë çáæî ïáø÷ åðéà ,áäæ

a`.mixkfa `l` mibdep oi` xeavd zepaxwe .cigid zepaxwa yi,ïä íéøëæã úøöò éùáë àìà íéîìù ïéàéáî ïéàå ,àåä øëæ äìåòå ,úåìåò ïáåøã
:ãçà úàèç øéòù åäìåëá áéúë éîð ïäìù úàèçå.ozeixg`a oiaiig cigid zepaxw,íáéø÷äì áééç ïðîæ øáò åìéôàù ïîæ ïäì òåá÷ù ïúåàî ùé ,øîåìë

:ïðáø÷ ìèá ïðîæ øáò íà ,ïîæ íäì ùéù øåáö úåðáø÷ ìáà .ïîæ øçàì íáéø÷äì áééç åìù éðéîù øáò íà ,òøåöî úåðáø÷å úãìåé úìåò ïåâëaxwyn
.gafdúùøôá áéúëã .íéîé äøùò ãòå ïàëî åìéôà íáéø÷äì ïéáééç ,åîò åéëñð åáø÷ àìå åðîæá çáæä áø÷ íàù,íéøôì íäéëñðå íúçðîå åäìåëá ñçðô

åðîãæéùë ïúåà ïéáéø÷î ,íéëñðå úåçðî íäì åðîãæð àìå åðîæá ïáø÷ åáø÷ íà ,øçîì åìéôàå äìéìá åìéôà íéáø÷ øåáö úåðáø÷ ìù íäéëñðå íúçðî êì øîåì
:íéîé äîë øçàì åìéôà ïäì.lecb odk iziagãéîúáã .äàîåèå úáù äçåãù ïéãéîú ìù äçðîë êì éøä ,ãéîú úçðî åäá áéúëã .äàîåèå úáù ïéçåã

:äàîåèá åúåà íéùåò íéàîè íéðäëä áåø åéä íàù ,äàîåèá óà ,úáùá óà åãòåîá ïðéøîàå ,åãòåîá áéúë.k"dei xte:ìåãâ ïäë ìù åøôopnfy `l`
.reaw:øéàî éáøë äëìäå .äàîåèå úáù äçåã ,íéîåìùú åì ïéà ïîæä øáò íàå òåá÷ åðîæù ïáø÷ ìëã ,ïîæä úåòéá÷á àìà éåìú íòèä ïéà ,øîåìë

`xephxa yexit

ycew didi ezxenze `ed dide epxini xnd m`e?"äî :åéìà LéwäìÀÇÄÅÈÇ
ãéçé ïaø÷ øNònבהמה ממעשר פטורים שהשותפים –dpyn) ÇÂÅÈÀÇÈÄ

,(b ,h zexeka,תמורה עושה יחיד  קרבן כל  אף תמורה, eàöéÈÀועושה
øeaö úBðaø÷;תמורה עושים שאינם השותפים, וקרבנות –äî ÈÀÀÄÇ

çaæî ïaø÷ øNòn,תמורה עושה מזבח קרבן כל אף –eàöé ÇÂÅÈÀÇÄÀÅÇÈÀ
úéaä ÷ãa úBðaø÷ שכתוב כמו "קרבן ", שנקראים פי על שאף – ÈÀÀÆÆÇÇÄ

נ): לא, את(במדבר  d'"ונקרב oaxw,'וכו זהב" כלי  מצא אשר  איש 

תמורה. עושים אינם הלכך  בהמה, כמעשר  מזבח קרבן  אינם מקום מכל
הכלל יסוד  על  הוא בהמה למעשר הקדשים שאר של זה היקש

בהן ): נדרשת שהתורה מידות עשרה llka,(שבשלוש  didy xac lk"
elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l ,cnll llkd on `vie

."`viאמנם נקראים הבית בדק שקדשי  סובר , קמא תנא "oaxwברם,
,"'dאבל לעיל , שהבאנו הכתוב dl'"כפי oaxw" וכיון נקראים, אינם

קרבנות  שדווקא למדים, נמצאנו הרי  לה'", "קרבן  נאמר שבתמורה

הבית בדק קדשי  ולא תמורה עושים aeh",מזבח mei zetqez" oiir)
oerny iax dlek epzpyn `l` ,epzpyna zwelgn oi`y ,yxtl el d`xpy

.(`id

i r i a x m e i
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אינם  ציבור וקרבנות תמורה עושה יחיד  שקרבן  הקודם, הפרק בסוף שלמדנו לאחר 
ואינם  היחיד  בקרבנות שיש  שונים דברים לפרט משנתנו  באה תמורה, עושים

להיפך. וכן  הציבור, בקרבנות

Léå ,øeavä úBðaø÷a ïéàM äî ,ãéçiä úBðaø÷a LéÅÀÈÀÀÇÈÄÇÆÅÀÈÀÀÇÄÀÅ
úBðaøwL :ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äî ,øeavä úBðaø÷aÀÈÀÀÇÄÇÆÅÀÈÀÀÇÈÄÆÈÀÀ
äøeîz íéNBò íðéà øeavä úBðaø÷å ,äøeîz íéNBò ãéçiäÇÈÄÄÀÈÀÈÀÀÇÄÅÈÄÀÈ
ולד אבל  הזבח; בעיקר כאן  ומדובר הקודמת. במשנה ששנינו כמו –
קרבן  וכן תמורה, עושה אינו  יחיד קרבן של אף תמורתו , או הזבח

הקודם בפרק ששנינו  כמו תמורה, עושה אינו  יחיד של  (גמרא ).עוף

úBá÷páe íéøëfa ïéâäBð ãéçiä úBðaø÷ זכרים בבהמות – ÈÀÀÇÈÄÂÄÇÀÈÄÇÀÅ
אבל זכרים, תמיד אמנם הם יחיד של ואשם עולה נקבות; ובבהמות

נקבות, ולפעמים זכרים הם לפעמים יחיד של ושלמים úBðaø÷åÀÈÀÀחטאת

íéøëfa àlà ïéâäBð ïðéà øeavä אינם הציבור  קרבנות שכל  – ÇÄÅÈÂÄÆÈÇÀÈÄ
זכרים. אלא ïúeéøçàaבאים ïéáiç ãéçiä úBðaø÷ בין כלומר – ÈÀÀÇÈÄÇÈÄÀÇÂÈÈ

באחריותם, שחייבים קרבנות יש זמן  להם שקבוע היחיד קרבנות

עולת  כגון  כך , אחר להביאם חייב בזמנם הביאם לא שאם דהיינו
השמיני ביום קרבנותיהם להביא שחייבים המצורע, וקרבנות היולדת

יום  לאחר  להביאם חייבים השמיני , ביום הביאום לא ואם לטהרתם,
íäékñðהשמיני, úeéøçàáe, הקרבן עם הבאים והיין  המנחה – ÀÇÂÈÄÀÅÆ

נסכיהם, בהבאת גם חייבים הקרבנות באחריות וחייבים שהואיל
øeavä úBðaø÷å,והמוספים התמידים כמו קבוע, שזמנם –ïðéà ÀÈÀÀÇÄÅÈ

ïúeéøçàa àG ,ïéáiç,קרבנם בטל  זמנם, עבר  אם שכן  –àGå ÇÈÄÀÇÂÈÈÀ
ïäékñð úeéøçàa פטורים הקרבן, הביאו  ולא זמנם ועבר שהואיל – ÀÇÂÈÄÀÅÆ

זמנו  עבר שאם זה דין  למדים בגמרא ההוא. הקרבן  נסכי  מלהביא גם
המוספים בפרשת שנאמר  ממה קרבנו, לז ):בטל  כג, "אלה (ויקרא 

עולה  לה' אשה להקריב קודש, מקראי אותם תקראו אשר  ה' מועדי 

ונסכים זבח eneומנחה ia mei xac`le meid xar m`y cnln Ð "
mzeixg`a aiig epi` ,m`iad להם שקבוע היחיד  בקרבנות גם יש (ברם,

הגדול, הכהן של חביתין  מנחת כמו קרבנם, בטל  זמנם עבר שאם זמן ,
הכיפורים); יום ופר  יום, בכל  ïäékñðהקרבה úeéøçàa ïéáiç ìáàÂÈÇÈÄÀÇÂÈÄÀÅÆ

çáfä áøwMî את הביאו ולא בזמנו  הקרבן  את הקריבו שאם – ÄÆÈÇÇÆÇ
שלמדים  כפי ימים, כמה לאחר  אפילו  להביאם חייבים עמו , נסכיו 

המקראות מן  בגמרא א).בברייתא יד, øeavä,(תמורה úBðaø÷a LéÅÀÈÀÀÇÄ
úà ïéçBc øeavä úBðaøwL :ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äîÇÆÅÀÈÀÀÇÈÄÆÈÀÀÇÄÄÆ

äàîhä úàå úaMä בזמן ואף בשבת, אף אותם שמקריבים – ÇÇÈÀÆÇËÀÈ
מת, טומאת טמאים àGשהכהנים ,íéçBc ïðéà ãéçiä úBðaø÷åÀÈÀÀÇÈÄÅÈÄ

ézáç àGäå :øéàî éaø øîà .äàîhä úà àGå úaMä úàÆÇÇÈÀÆÇËÀÈÈÇÇÄÅÄÇÂÂÄÅ
ìBãb ïäk,יום בכל מביא הגדול  הכהן  שהיה חביתין  מנחת – ÙÅÈ

האיפה והיא "עשירית בערב", ומחציתה בבוקר מחציתה סולת...
בה: שכתוב שם על "חביתין" תעשה"lr"zagnנקראת (ויקרא בשמן 

יג◌ֿיד), íéøetkäו, íBé øôeגדול כהן  של  פרו  ז ),– טז , ÷ïaø(ויקרא ÇÇÄÄÈÀÇ
ãéçé,הם –äàîhä úàå úaMä úà ïéçBãå אותם שמקריבים – ÈÄÀÄÆÇÇÈÀÆÇËÀÈ

טמאים? שהכהנים בזמן ואף בשבת, הכלל:àlàאף זה –zepaxwd lk ÆÈ
òeá÷ ïpîfL.הטומאה ואת השבת את דוחים היחיד , קרבנות ואפילו  – ÆÀÇÈÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äéìòa eøtkL ãéçiä úàhç–äúî;øeaö ìLå–àäúî dðé.äãeäé éaøøîBà:úeîz.øîàïBòîL éaø: ©¨©¨¦¤¦§§¨¤¨¥¨§¤¦¥¨¥¨©¦§¨¥¨¨©©¦¦§
úàhç ãìåa eðéön äî,úàhç úøeîúáe,äéìòa eúnL úàhçáe–íéøeîà íéøác ãéçéa,øeaöa àG ìáà;óà ©¨¦¦§©©¨¦§©©¨©©¨¤¥§¨¤¨§¨¦§¨¦£¦£¨§¦©

dúðL äøáòLå íéìòaä eøtkL–íéøeîà íéøác ãéçéa,øeaöa àG ìáà. ¤¦§©§¨¦§¤¨§¨§¨¨§¨¦§¨¦£¦£¨§¦
‚äøeîzaî íéLãwa øîç,íéLãwaî äøeîzáe,äøeîz íéNBò íéLãwäL,äøeîz äNBò äøeîz ïéàå;øeavä Ÿ¤©¢¨¦¦©§¨©§¨¦©¢¨¦¤©¢¨¦¦§¨§¥§¨¨§¨©¦

íéLéc÷î ïéôzMäå,íéøéîî àG ìáà;íéøaòå íéøáà íéLéc÷îe,íéøéîî àG ìáà.äøeîza øîç:äìç äMãwäL §©ª¨¦©§¦¦£¨§¦¦©§¦¦¥¨¦§ª¨¦£¨§¦¦Ÿ¤©§¨¤©§ª¨¨¨
òeá÷ íeî úìòa ìò,ãáòäìe ææbäì ïélçì äàöBé dðéàå.äãeäé éaø øa éñBé éaøøîBà:äøeîza ãéæîk ââBL äNò, ©©£©¨©§¥¨§¨§ª¦§¦¨¥§¥¨¥©¦¥©©¦§¨¥¨¨¥§¥¦©§¨

a.eilra extiky cigid z`hg:äðåùàøä úàöîð ë"çàå úøçàá øôëúðå äãáàù.xeav lye:úøçàá åøôéëù.zezn opi`äëìä úåúîä úåàèçã
:øåáö ìùì àìå éøéîâ ãéçéìã àî÷ àðúì äéì àøéáñå ,àåä éðéñî äùîì.ezeni xne` dcedi iax:éøéîâ éîð øåáö ìùáã.epivn dn oerny 'x xn`

åàì åäééðéî úìúã éëéä éëå .úàèç úøåîúå ,úàèç ãìåå ,äúðù äøáòùå ,úøçàá äéìòá åøôéëùå ,äéìòá åúîù ,úåúî úåàèç ùîç ïì àîéé÷ ,øîåìë
äùåò øåáö ïáø÷ ïéà éîð úàèç úøåîúå ,øåáöá äá÷ð úàèç ïéàù øåáöá äì úçëùî àì úàèç ãìå ,øåáö úåðáø÷á åäì úçëùî àì àäã ,éøéîâ øåáöá

:íéúî øåáö ïéà äéìòá åúîùå ,äøåîú.dzpy dxarye dilra extiky s`:úåúîã éøéîâ àì ,øåáöá éçëúùîã øùôàã â"òà,mixen` mixac cigia
:ïåòîù 'øë äëìäå .øåáöá àì ìáà ,úåúîã

b.dxenz dyer dxenz oi`e:åúøåîú úøåîú àìå àðîçø øîà åúøåîúã.mixinn `l mixaere mixa`:áéúë äîäáá äîäáã.reaw men zlra lr
ïéãë àìà ãáòéìå ææâéì ïéìåçì àöú àì äåãôé íàù êë ìë äøåîç äùåã÷ äéìò äìç ,ùã÷ä ìù äîéîú äîäáá íåî úìòá ïéìåç úîäá øéîä íàù
ïéìåçì ïéàöåé ïùéã÷äì ïîåî íã÷ íàù íéùã÷á ë"àùî ,äìéëà øúéä àìà äãåáòå äæéâ øúéä ïäá ïéà ïúåà ïéãåôùëù ïîåî úà ïùã÷ä íã÷ù íéùã÷

:íåî ìòáì íú ïéá ùéøôä àì ,áåèá òø åà òøá áåè àø÷ éìâ äøåîúá ìáà ,ãáòéìå ææâéì ïåéãô é"ò.dxenza cifnk bbey dyrøåù øîåì øåáñ íàù
éàäëá ìáà .ãéæîë ââåù úåáøì ,ùãå÷ äéäé àø÷ äéá éìâã ,ä÷åìå ùéã÷ äøåîú éáâ ,ïáì øåù åéôî àöéå ,åæ úçú äøåîú àäé äìéçú éúéáî àöéù øåçù

`xephxa yexit

העלם  פר כגון הציבור , קרבנות ואפילו  קבוע, זמנם שאין  קרבנות אבל 
ולא  השבת את לא דוחים אינם זרה, עבודה ושעירי  ציבור  של  דבר

הטומאה. dkldאת oke,"ישראל ו"תפארת טוב" יום "תוספות (עיין

מאיר). כרבי סובר  קמא תנא שאף  שם , שמבואר

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו  `),כבר ,g migaf dpynl dncwda) ליקרב ראויות שאינן  חטאות חמש שיש
מהן ומונעים ברפת אותן שסוגרים הוא, ודינן  בהנאה; הן ואסורות המזבח, על 

א. הן: ואלו  המתות", "חטאות הן נקראות ומכאן  ברעב; מתות והן  cleמזון,
;z`hg.ב;z`hg zxenz.ג;dilra ezny z`hg.דzxg`a dilra extkzpy z`hg

הראשונה); נמצאה כך ואחר  תחתיה, אחרת והקריב ואבדה, חטאתו  שהפריש (מי
dzpyה. dxary z`hg כשהיא אלא כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה או (שכבשה

הספיק  ולא שנתה, בתוך שעירה או  כבשה לחטאתו אדם הפריש  ואם שנתה, בתוך
"החטאות  דין  תמות). זו  הרי  אחרת, בחטאת ונתכפר  שנתה, שעברה עד  להקריבה
זו הלכה נאמרה אם במשנתנו, תנאים ונחלקו  הוא; מסיני  למשה הלכה המתות"

חטאת, ולד – הראשונות החטאות שלוש ברם, ציבור . של  בחטאת תמורת אף
אינם  ציבור  קרבנות שהרי ציבור , של בחטאת אינן – בעליה שמתו וחטאת חטאת,
ומכאן הקודמת, במשנה ששנינו  כמו תמורה, עושים ואינם זכרים, אלא באים
ציבור  של בחטאת לומר  אפשר אי  וכן תמורה. ולא ולד  לה אין  ציבור של שחטאת
אלא  במשנתנו נחלקו  שלא מכאן, (גמרא). מתים ציבור  שאין  בעליה", "שמתו –
שעברה  וחטאת באחרת, בעליה שנתכפרו  חטאת – המתות החטאות שתי  שאר  לגבי

ציבור . של  בחטאת אף הן  נוהגות אם – שנתה

äéìòa eøtkL ãéçiä úàhç בעליה ונתכפרו  החטאת שאבדה – ÇÈÇÈÄÆÄÀÀÈÆÈ
הראשונה, נמצאה כך  ואחר ברפת äúîבאחרת, אותה סוגרים – ÅÈ

לעיל ; שבארנו  כמו ברעב, שתמות עד מזון  ממנה øeaöומונעים ìLåÀÆÄ
נמצאה  כך ואחר  באחרת הציבור ונתכפרו  שאבדה ציבור  של  חטאת –

äúîהראשונה, dðéàותימכר מום בה שתפול  עד היא רועה אלא – ÅÈÅÈ
למשה  הלכה שהיא המתות, חטאות של  שההלכה לנדבה, דמיה ויפלו 

ציבור. של  בחטאת ולא יחיד של בחטאת אלא נאמרה לא éaøÇÄמסיני ,
úeîz :øîBà äãeäéהציבור שנתכפרו ציבור  של חטאת אף – ÀÈÅÈ

רבי שלדעת בעליה, שנתכפרו  היחיד חטאת כמו  שתמות דינה באחרת

ציבור. של  בחטאות אף המתות" "חטאות של  ההלכה נאמרה יהודה
,úàhç úøeîúáe ,úàhç ãìåa eðéön äî :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÈÄÄÀÇÇÈÄÀÇÇÈ

äéìòa eúnL úàhçáe חטאות" של  וההלכה הואיל  כלומר, – ÇÇÈÆÅÀÈÆÈ
לפיכך למשנתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו חטאות בחמש נאמרה המתות"

שאר על  מצינו" "מה במידת אלו  חטאות משלוש ללמוד לנו  יש
אלו , חטאות שלוש שלגבי  שכשם íéøeîà,השתיים, íéøác ãéçéaÀÈÄÀÈÄÂÄ

øeaöa àG ìáà שמתו וחטאת חטאת ותמורת חטאת ולד  שהרי – ÂÈÀÄ
לעיל , בארנו  שכבר  כמו  ציבור , בקרבן אינן eøtkLבעליה óàÇÆÄÀ

dúðL äøáòLå íéìòaä– בעליה שנתכפרו חטאת לגבי אף ÇÀÈÄÀÆÈÀÈÀÈÈ
שנתה, שעברה íéøeîàוחטאת íéøác ãéçéa,מתות שהן  –ìáà ÀÈÄÀÈÄÂÄÂÈ

øeaöa àG.ציבור בקרבן  גם הן  אפשריות אלו שחטאות פי על  אף – ÀÄ
.dzn xeaiv z`hg oi`y ,oerny iaxk dklde
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ושבתמורה. שבקדשים החומרות על  ללמד באה משנתנו

äøeîzaî íéLãwa øîç,בתמורה שאינה חומרה בקדשים יש – ÙÆÇÃÈÄÄÇÀÈ
íéLãwaî äøeîzáe.בקדשים שאינה חומרה בתמורה ויש –xneg ÇÀÈÄÇÃÈÄ

,dxenzan miycwaäøeîz ïéàå ,äøeîz íéNBò íéLãwäLÆÇÃÈÄÄÀÈÀÅÀÈ
äøeîz äNBòשנאמר י):– כז , הוא(ויקרא  יהיה ezxenze"והיה ÈÀÈ

תמורתו תמורת ולא d).קדש", ,` lirl epipy xaky enk)øeavä ֹÇÄ
íéLéc÷î ïéôzMäåבהמה –(ser e`), לקרבןíéøéîî àG ìáà ÀÇËÈÄÇÀÄÄÂÈÀÄÄ

ולא  הציבור  לא תמורה, עושה "יחיד  ו): א, (לעיל ששנינו  כמו  –

תמורה". עושים íéøaòåהשותפים íéøáà íéLéc÷îeרשאי – ÇÀÄÄÅÈÄÀËÈÄ
עוברה; או בהמה של אבר להקדיש  éøéîîאדם àG ìáàí– ÂÈÀÄÄ

ברש "י מבואר הטעם ג. משנה א פרק לעיל כמבואר ועוברים, אברים

שנאמר לפי י):ובברטנורא, כז , ימיר(ויקרא  המר dndaa"ואם dnda."
עּובר שהרי  מסתבר , אינו זה שטעם מבואר, טוב" יום ב"תוספות אבל 

"בהמה" `),נקרא ,c oileg `xephxaa x`eank) כמסקנת הוא הטעם אלא
שם ב ),הגמרא סט , שמקיש(חולין היא, שמעון רבי  כדעת שמשנתנו 

בהמה  מעשר מה למדים: ומכאן ו); א, (לעיל  בהמה למעשר  תמורה
בו כתוב שהרי ובעּוברים, באברים נוהג לב):אינו כז , אשר(ויקרא "כל 

ובעוברים באברים נוהגת אינה תמורה אף השבט", תחת (וכן יעבור

ישראל"). ב"תפארת  גם  äìçמבואר  äMãwäL :äøeîza øîçÙÆÇÀÈÆÇÀËÈÈÈ
òeá÷ íeî úìòa ìò קבוע מום בעלת חולין בהמת המיר שאם – ÇÇÂÇÈÇ

קדושה, עליה חלה הקדש, של תמימה ïélçìבבהמה äàöBé dðéàåÀÅÈÀÈÀËÄ
ãáòäìe ææbäì אם שאף התמורה, קדושת היא שחמורה כלומר  – ÀÄÈÅÀÅÈÅ

ובעבודה, בגיזה מותרת להיות לחולין  תצא לא ההקדש מן  יפדוה

אותם  שכשפודים מומם, את הקדשם שקדם קדשים כדין  דינה אלא
כן  שאין  מה בלבד ; באכילה אלא ובעבודה, בגיזה מותרים אינם

izdw - zex`ean zeipyn



רכה ` dpyn ipy wxt dxenz zkqn

ãéçé,eàöéøeaö úBðaø÷;çaæî ïaø÷ øNòn äî,úéaä ÷ãa úBðaø÷ eàöé. ¨¦¨§¨§§¦©©£¥¨§©¦§¥©¨§¨§§¤¤©©¦
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ãéçiä úBðaø÷a Lé,øeavä úBðaø÷a ïéàM äî,øeavä úBðaø÷a Léå,ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äî:úBðaøwL ¥§¨§§©¨¦©¤¥§¨§§©¦§¥§¨§§©¦©¤¥§¨§§©¨¦¤¨§§
äøeîz íéNBò ãéçiä,äøeîz íéNBò íðéà øeavä úBðaø÷å;úBá÷páe íéøëfa ïéâäBð ãéçiä úBðaø÷,úBðaø÷å ©¨¦¦§¨§¨§§©¦¥¨¦§¨¨§§©¨¦£¦©§¨¦©§¥§¨§§

íéøëfa àlà ïéâäBð ïðéà øeavä;ïúeéøçàa ïéáiç ãéçiä úBðaø÷,íäékñð úeéøçàáe;ïéáiç ïðéà øeavä úBðaø÷å, ©¦¥¨£¦¤¨©§¨¦¨§§©¨¦©¨¦§©£¨¨§©£¨¦§¥¤§¨§§©¦¥¨©¨¦
ïäékñð úeéøçàa àGå ïúeéøçàa àG,çáfä áøwMî ïäékñð úeéøçàa ïéáiç ìáà.øeavä úBðaø÷a Lé,ïéàM äî §©£¨¨§§©£¨¦§¥¤£¨©¨¦§©£¨¦§¥¤¦¤¨©©¤©¥§¨§§©¦©¤¥

ãéçiä úBðaø÷a:äàîhä úàå úaMä úà ïéçBc øeavä úBðaøwL;íéçBc ïðéà ãéçiä úBðaø÷å,úaMä úà àG §¨§§©¨¦¤¨§§©¦¦¤©©¨§¤©ª§¨§¨§§©¨¦¥¨¦¤©©¨
äàîhä úà àGå.øîàøéàî éaø:ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øôe ìBãb ïäk ézáç àGäå,úàå úaMä úà ïéçBãå §¤©ª§¨¨©©¦¥¦©££¦¥Ÿ¥¨©©¦¦¨§©¨¦§¦¤©©¨§¤

äàîhä?òeá÷ ïpîfL àlà. ©ª§¨¤¨¤§©¨¨©

úåøåëáã[å"ë óã]:úåôúåù ìù àìå êì äéäé ,.ziad wca zepaxw e`viáéúëãë ïáø÷ åø÷àã â"òàã(à"ì øáãîá)éìë àöî øùà ùéà 'ä ïáø÷ úà áø÷ðå
:çáæî úåðáø÷ øàùë åø÷à àì 'äì ïáø÷ ,åø÷à 'ä ïáø÷ã éäð ,éøáñ ,ïáø÷ åø÷à àì úéáä ÷ãá éùã÷ ìéòì éøîàã ïðáøå .øùòîë çáæî ïáø÷ åðéà ,áäæ

a`.mixkfa `l` mibdep oi` xeavd zepaxwe .cigid zepaxwa yi,ïä íéøëæã úøöò éùáë àìà íéîìù ïéàéáî ïéàå ,àåä øëæ äìåòå ,úåìåò ïáåøã
:ãçà úàèç øéòù åäìåëá áéúë éîð ïäìù úàèçå.ozeixg`a oiaiig cigid zepaxw,íáéø÷äì áééç ïðîæ øáò åìéôàù ïîæ ïäì òåá÷ù ïúåàî ùé ,øîåìë

:ïðáø÷ ìèá ïðîæ øáò íà ,ïîæ íäì ùéù øåáö úåðáø÷ ìáà .ïîæ øçàì íáéø÷äì áééç åìù éðéîù øáò íà ,òøåöî úåðáø÷å úãìåé úìåò ïåâëaxwyn
.gafdúùøôá áéúëã .íéîé äøùò ãòå ïàëî åìéôà íáéø÷äì ïéáééç ,åîò åéëñð åáø÷ àìå åðîæá çáæä áø÷ íàù,íéøôì íäéëñðå íúçðîå åäìåëá ñçðô

åðîãæéùë ïúåà ïéáéø÷î ,íéëñðå úåçðî íäì åðîãæð àìå åðîæá ïáø÷ åáø÷ íà ,øçîì åìéôàå äìéìá åìéôà íéáø÷ øåáö úåðáø÷ ìù íäéëñðå íúçðî êì øîåì
:íéîé äîë øçàì åìéôà ïäì.lecb odk iziagãéîúáã .äàîåèå úáù äçåãù ïéãéîú ìù äçðîë êì éøä ,ãéîú úçðî åäá áéúëã .äàîåèå úáù ïéçåã

:äàîåèá åúåà íéùåò íéàîè íéðäëä áåø åéä íàù ,äàîåèá óà ,úáùá óà åãòåîá ïðéøîàå ,åãòåîá áéúë.k"dei xte:ìåãâ ïäë ìù åøôopnfy `l`
.reaw:øéàî éáøë äëìäå .äàîåèå úáù äçåã ,íéîåìùú åì ïéà ïîæä øáò íàå òåá÷ åðîæù ïáø÷ ìëã ,ïîæä úåòéá÷á àìà éåìú íòèä ïéà ,øîåìë

`xephxa yexit

ycew didi ezxenze `ed dide epxini xnd m`e?"äî :åéìà LéwäìÀÇÄÅÈÇ
ãéçé ïaø÷ øNònבהמה ממעשר פטורים שהשותפים –dpyn) ÇÂÅÈÀÇÈÄ

,(b ,h zexeka,תמורה עושה יחיד  קרבן כל  אף תמורה, eàöéÈÀועושה
øeaö úBðaø÷;תמורה עושים שאינם השותפים, וקרבנות –äî ÈÀÀÄÇ

çaæî ïaø÷ øNòn,תמורה עושה מזבח קרבן כל אף –eàöé ÇÂÅÈÀÇÄÀÅÇÈÀ
úéaä ÷ãa úBðaø÷ שכתוב כמו "קרבן ", שנקראים פי על שאף – ÈÀÀÆÆÇÇÄ

נ): לא, את(במדבר  d'"ונקרב oaxw,'וכו זהב" כלי  מצא אשר  איש 

תמורה. עושים אינם הלכך  בהמה, כמעשר  מזבח קרבן  אינם מקום מכל
הכלל יסוד  על  הוא בהמה למעשר הקדשים שאר של זה היקש

בהן ): נדרשת שהתורה מידות עשרה llka,(שבשלוש  didy xac lk"
elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l ,cnll llkd on `vie

."`viאמנם נקראים הבית בדק שקדשי  סובר , קמא תנא "oaxwברם,
,"'dאבל לעיל , שהבאנו הכתוב dl'"כפי oaxw" וכיון נקראים, אינם

קרבנות  שדווקא למדים, נמצאנו הרי  לה'", "קרבן  נאמר שבתמורה

הבית בדק קדשי  ולא תמורה עושים aeh",מזבח mei zetqez" oiir)
oerny iax dlek epzpyn `l` ,epzpyna zwelgn oi`y ,yxtl el d`xpy

.(`id
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אינם  ציבור וקרבנות תמורה עושה יחיד  שקרבן  הקודם, הפרק בסוף שלמדנו לאחר 
ואינם  היחיד  בקרבנות שיש  שונים דברים לפרט משנתנו  באה תמורה, עושים

להיפך. וכן  הציבור, בקרבנות

Léå ,øeavä úBðaø÷a ïéàM äî ,ãéçiä úBðaø÷a LéÅÀÈÀÀÇÈÄÇÆÅÀÈÀÀÇÄÀÅ
úBðaøwL :ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äî ,øeavä úBðaø÷aÀÈÀÀÇÄÇÆÅÀÈÀÀÇÈÄÆÈÀÀ
äøeîz íéNBò íðéà øeavä úBðaø÷å ,äøeîz íéNBò ãéçiäÇÈÄÄÀÈÀÈÀÀÇÄÅÈÄÀÈ
ולד אבל  הזבח; בעיקר כאן  ומדובר הקודמת. במשנה ששנינו כמו –
קרבן  וכן תמורה, עושה אינו  יחיד קרבן של אף תמורתו , או הזבח

הקודם בפרק ששנינו  כמו תמורה, עושה אינו  יחיד של  (גמרא ).עוף

úBá÷páe íéøëfa ïéâäBð ãéçiä úBðaø÷ זכרים בבהמות – ÈÀÀÇÈÄÂÄÇÀÈÄÇÀÅ
אבל זכרים, תמיד אמנם הם יחיד של ואשם עולה נקבות; ובבהמות

נקבות, ולפעמים זכרים הם לפעמים יחיד של ושלמים úBðaø÷åÀÈÀÀחטאת

íéøëfa àlà ïéâäBð ïðéà øeavä אינם הציבור  קרבנות שכל  – ÇÄÅÈÂÄÆÈÇÀÈÄ
זכרים. אלא ïúeéøçàaבאים ïéáiç ãéçiä úBðaø÷ בין כלומר – ÈÀÀÇÈÄÇÈÄÀÇÂÈÈ

באחריותם, שחייבים קרבנות יש זמן  להם שקבוע היחיד קרבנות

עולת  כגון  כך , אחר להביאם חייב בזמנם הביאם לא שאם דהיינו
השמיני ביום קרבנותיהם להביא שחייבים המצורע, וקרבנות היולדת

יום  לאחר  להביאם חייבים השמיני , ביום הביאום לא ואם לטהרתם,
íäékñðהשמיני, úeéøçàáe, הקרבן עם הבאים והיין  המנחה – ÀÇÂÈÄÀÅÆ

נסכיהם, בהבאת גם חייבים הקרבנות באחריות וחייבים שהואיל
øeavä úBðaø÷å,והמוספים התמידים כמו קבוע, שזמנם –ïðéà ÀÈÀÀÇÄÅÈ

ïúeéøçàa àG ,ïéáiç,קרבנם בטל  זמנם, עבר  אם שכן  –àGå ÇÈÄÀÇÂÈÈÀ
ïäékñð úeéøçàa פטורים הקרבן, הביאו  ולא זמנם ועבר שהואיל – ÀÇÂÈÄÀÅÆ

זמנו  עבר שאם זה דין  למדים בגמרא ההוא. הקרבן  נסכי  מלהביא גם
המוספים בפרשת שנאמר  ממה קרבנו, לז ):בטל  כג, "אלה (ויקרא 

עולה  לה' אשה להקריב קודש, מקראי אותם תקראו אשר  ה' מועדי 

ונסכים זבח eneומנחה ia mei xac`le meid xar m`y cnln Ð "
mzeixg`a aiig epi` ,m`iad להם שקבוע היחיד  בקרבנות גם יש (ברם,

הגדול, הכהן של חביתין  מנחת כמו קרבנם, בטל  זמנם עבר שאם זמן ,
הכיפורים); יום ופר  יום, בכל  ïäékñðהקרבה úeéøçàa ïéáiç ìáàÂÈÇÈÄÀÇÂÈÄÀÅÆ

çáfä áøwMî את הביאו ולא בזמנו  הקרבן  את הקריבו שאם – ÄÆÈÇÇÆÇ
שלמדים  כפי ימים, כמה לאחר  אפילו  להביאם חייבים עמו , נסכיו 

המקראות מן  בגמרא א).בברייתא יד, øeavä,(תמורה úBðaø÷a LéÅÀÈÀÀÇÄ
úà ïéçBc øeavä úBðaøwL :ãéçiä úBðaø÷a ïéàM äîÇÆÅÀÈÀÀÇÈÄÆÈÀÀÇÄÄÆ

äàîhä úàå úaMä בזמן ואף בשבת, אף אותם שמקריבים – ÇÇÈÀÆÇËÀÈ
מת, טומאת טמאים àGשהכהנים ,íéçBc ïðéà ãéçiä úBðaø÷åÀÈÀÀÇÈÄÅÈÄ

ézáç àGäå :øéàî éaø øîà .äàîhä úà àGå úaMä úàÆÇÇÈÀÆÇËÀÈÈÇÇÄÅÄÇÂÂÄÅ
ìBãb ïäk,יום בכל מביא הגדול  הכהן  שהיה חביתין  מנחת – ÙÅÈ

האיפה והיא "עשירית בערב", ומחציתה בבוקר מחציתה סולת...
בה: שכתוב שם על "חביתין" תעשה"lr"zagnנקראת (ויקרא בשמן 

יג◌ֿיד), íéøetkäו, íBé øôeגדול כהן  של  פרו  ז ),– טז , ÷ïaø(ויקרא ÇÇÄÄÈÀÇ
ãéçé,הם –äàîhä úàå úaMä úà ïéçBãå אותם שמקריבים – ÈÄÀÄÆÇÇÈÀÆÇËÀÈ

טמאים? שהכהנים בזמן ואף בשבת, הכלל:àlàאף זה –zepaxwd lk ÆÈ
òeá÷ ïpîfL.הטומאה ואת השבת את דוחים היחיד , קרבנות ואפילו  – ÆÀÇÈÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt dxenz zkqn

·äéìòa eøtkL ãéçiä úàhç–äúî;øeaö ìLå–àäúî dðé.äãeäé éaøøîBà:úeîz.øîàïBòîL éaø: ©¨©¨¦¤¦§§¨¤¨¥¨§¤¦¥¨¥¨©¦§¨¥¨¨©©¦¦§
úàhç ãìåa eðéön äî,úàhç úøeîúáe,äéìòa eúnL úàhçáe–íéøeîà íéøác ãéçéa,øeaöa àG ìáà;óà ©¨¦¦§©©¨¦§©©¨©©¨¤¥§¨¤¨§¨¦§¨¦£¦£¨§¦©

dúðL äøáòLå íéìòaä eøtkL–íéøeîà íéøác ãéçéa,øeaöa àG ìáà. ¤¦§©§¨¦§¤¨§¨§¨¨§¨¦§¨¦£¦£¨§¦
‚äøeîzaî íéLãwa øîç,íéLãwaî äøeîzáe,äøeîz íéNBò íéLãwäL,äøeîz äNBò äøeîz ïéàå;øeavä Ÿ¤©¢¨¦¦©§¨©§¨¦©¢¨¦¤©¢¨¦¦§¨§¥§¨¨§¨©¦

íéLéc÷î ïéôzMäå,íéøéîî àG ìáà;íéøaòå íéøáà íéLéc÷îe,íéøéîî àG ìáà.äøeîza øîç:äìç äMãwäL §©ª¨¦©§¦¦£¨§¦¦©§¦¦¥¨¦§ª¨¦£¨§¦¦Ÿ¤©§¨¤©§ª¨¨¨
òeá÷ íeî úìòa ìò,ãáòäìe ææbäì ïélçì äàöBé dðéàå.äãeäé éaø øa éñBé éaøøîBà:äøeîza ãéæîk ââBL äNò, ©©£©¨©§¥¨§¨§ª¦§¦¨¥§¥¨¥©¦¥©©¦§¨¥¨¨¥§¥¦©§¨

a.eilra extiky cigid z`hg:äðåùàøä úàöîð ë"çàå úøçàá øôëúðå äãáàù.xeav lye:úøçàá åøôéëù.zezn opi`äëìä úåúîä úåàèçã
:øåáö ìùì àìå éøéîâ ãéçéìã àî÷ àðúì äéì àøéáñå ,àåä éðéñî äùîì.ezeni xne` dcedi iax:éøéîâ éîð øåáö ìùáã.epivn dn oerny 'x xn`

åàì åäééðéî úìúã éëéä éëå .úàèç úøåîúå ,úàèç ãìåå ,äúðù äøáòùå ,úøçàá äéìòá åøôéëùå ,äéìòá åúîù ,úåúî úåàèç ùîç ïì àîéé÷ ,øîåìë
äùåò øåáö ïáø÷ ïéà éîð úàèç úøåîúå ,øåáöá äá÷ð úàèç ïéàù øåáöá äì úçëùî àì úàèç ãìå ,øåáö úåðáø÷á åäì úçëùî àì àäã ,éøéîâ øåáöá

:íéúî øåáö ïéà äéìòá åúîùå ,äøåîú.dzpy dxarye dilra extiky s`:úåúîã éøéîâ àì ,øåáöá éçëúùîã øùôàã â"òà,mixen` mixac cigia
:ïåòîù 'øë äëìäå .øåáöá àì ìáà ,úåúîã

b.dxenz dyer dxenz oi`e:åúøåîú úøåîú àìå àðîçø øîà åúøåîúã.mixinn `l mixaere mixa`:áéúë äîäáá äîäáã.reaw men zlra lr
ïéãë àìà ãáòéìå ææâéì ïéìåçì àöú àì äåãôé íàù êë ìë äøåîç äùåã÷ äéìò äìç ,ùã÷ä ìù äîéîú äîäáá íåî úìòá ïéìåç úîäá øéîä íàù
ïéìåçì ïéàöåé ïùéã÷äì ïîåî íã÷ íàù íéùã÷á ë"àùî ,äìéëà øúéä àìà äãåáòå äæéâ øúéä ïäá ïéà ïúåà ïéãåôùëù ïîåî úà ïùã÷ä íã÷ù íéùã÷

:íåî ìòáì íú ïéá ùéøôä àì ,áåèá òø åà òøá áåè àø÷ éìâ äøåîúá ìáà ,ãáòéìå ææâéì ïåéãô é"ò.dxenza cifnk bbey dyrøåù øîåì øåáñ íàù
éàäëá ìáà .ãéæîë ââåù úåáøì ,ùãå÷ äéäé àø÷ äéá éìâã ,ä÷åìå ùéã÷ äøåîú éáâ ,ïáì øåù åéôî àöéå ,åæ úçú äøåîú àäé äìéçú éúéáî àöéù øåçù

`xephxa yexit

העלם  פר כגון הציבור , קרבנות ואפילו  קבוע, זמנם שאין  קרבנות אבל 
ולא  השבת את לא דוחים אינם זרה, עבודה ושעירי  ציבור  של  דבר

הטומאה. dkldאת oke,"ישראל ו"תפארת טוב" יום "תוספות (עיין

מאיר). כרבי סובר  קמא תנא שאף  שם , שמבואר

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו  `),כבר ,g migaf dpynl dncwda) ליקרב ראויות שאינן  חטאות חמש שיש
מהן ומונעים ברפת אותן שסוגרים הוא, ודינן  בהנאה; הן ואסורות המזבח, על 

א. הן: ואלו  המתות", "חטאות הן נקראות ומכאן  ברעב; מתות והן  cleמזון,
;z`hg.ב;z`hg zxenz.ג;dilra ezny z`hg.דzxg`a dilra extkzpy z`hg

הראשונה); נמצאה כך ואחר  תחתיה, אחרת והקריב ואבדה, חטאתו  שהפריש (מי
dzpyה. dxary z`hg כשהיא אלא כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה או (שכבשה

הספיק  ולא שנתה, בתוך שעירה או  כבשה לחטאתו אדם הפריש  ואם שנתה, בתוך
"החטאות  דין  תמות). זו  הרי  אחרת, בחטאת ונתכפר  שנתה, שעברה עד  להקריבה
זו הלכה נאמרה אם במשנתנו, תנאים ונחלקו  הוא; מסיני  למשה הלכה המתות"

חטאת, ולד – הראשונות החטאות שלוש ברם, ציבור . של  בחטאת תמורת אף
אינם  ציבור  קרבנות שהרי ציבור , של בחטאת אינן – בעליה שמתו וחטאת חטאת,
ומכאן הקודמת, במשנה ששנינו  כמו תמורה, עושים ואינם זכרים, אלא באים
ציבור  של בחטאת לומר  אפשר אי  וכן תמורה. ולא ולד  לה אין  ציבור של שחטאת
אלא  במשנתנו נחלקו  שלא מכאן, (גמרא). מתים ציבור  שאין  בעליה", "שמתו –
שעברה  וחטאת באחרת, בעליה שנתכפרו  חטאת – המתות החטאות שתי  שאר  לגבי

ציבור . של  בחטאת אף הן  נוהגות אם – שנתה

äéìòa eøtkL ãéçiä úàhç בעליה ונתכפרו  החטאת שאבדה – ÇÈÇÈÄÆÄÀÀÈÆÈ
הראשונה, נמצאה כך  ואחר ברפת äúîבאחרת, אותה סוגרים – ÅÈ

לעיל ; שבארנו  כמו ברעב, שתמות עד מזון  ממנה øeaöומונעים ìLåÀÆÄ
נמצאה  כך ואחר  באחרת הציבור ונתכפרו  שאבדה ציבור  של  חטאת –

äúîהראשונה, dðéàותימכר מום בה שתפול  עד היא רועה אלא – ÅÈÅÈ
למשה  הלכה שהיא המתות, חטאות של  שההלכה לנדבה, דמיה ויפלו 

ציבור. של  בחטאת ולא יחיד של בחטאת אלא נאמרה לא éaøÇÄמסיני ,
úeîz :øîBà äãeäéהציבור שנתכפרו ציבור  של חטאת אף – ÀÈÅÈ

רבי שלדעת בעליה, שנתכפרו  היחיד חטאת כמו  שתמות דינה באחרת

ציבור. של  בחטאות אף המתות" "חטאות של  ההלכה נאמרה יהודה
,úàhç úøeîúáe ,úàhç ãìåa eðéön äî :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÇÈÄÄÀÇÇÈÄÀÇÇÈ

äéìòa eúnL úàhçáe חטאות" של  וההלכה הואיל  כלומר, – ÇÇÈÆÅÀÈÆÈ
לפיכך למשנתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו חטאות בחמש נאמרה המתות"

שאר על  מצינו" "מה במידת אלו  חטאות משלוש ללמוד לנו  יש
אלו , חטאות שלוש שלגבי  שכשם íéøeîà,השתיים, íéøác ãéçéaÀÈÄÀÈÄÂÄ

øeaöa àG ìáà שמתו וחטאת חטאת ותמורת חטאת ולד  שהרי – ÂÈÀÄ
לעיל , בארנו  שכבר  כמו  ציבור , בקרבן אינן eøtkLבעליה óàÇÆÄÀ

dúðL äøáòLå íéìòaä– בעליה שנתכפרו חטאת לגבי אף ÇÀÈÄÀÆÈÀÈÀÈÈ
שנתה, שעברה íéøeîàוחטאת íéøác ãéçéa,מתות שהן  –ìáà ÀÈÄÀÈÄÂÄÂÈ

øeaöa àG.ציבור בקרבן  גם הן  אפשריות אלו שחטאות פי על  אף – ÀÄ
.dzn xeaiv z`hg oi`y ,oerny iaxk dklde

i y i n g m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ושבתמורה. שבקדשים החומרות על  ללמד באה משנתנו

äøeîzaî íéLãwa øîç,בתמורה שאינה חומרה בקדשים יש – ÙÆÇÃÈÄÄÇÀÈ
íéLãwaî äøeîzáe.בקדשים שאינה חומרה בתמורה ויש –xneg ÇÀÈÄÇÃÈÄ

,dxenzan miycwaäøeîz ïéàå ,äøeîz íéNBò íéLãwäLÆÇÃÈÄÄÀÈÀÅÀÈ
äøeîz äNBòשנאמר י):– כז , הוא(ויקרא  יהיה ezxenze"והיה ÈÀÈ

תמורתו תמורת ולא d).קדש", ,` lirl epipy xaky enk)øeavä ֹÇÄ
íéLéc÷î ïéôzMäåבהמה –(ser e`), לקרבןíéøéîî àG ìáà ÀÇËÈÄÇÀÄÄÂÈÀÄÄ

ולא  הציבור  לא תמורה, עושה "יחיד  ו): א, (לעיל ששנינו  כמו  –

תמורה". עושים íéøaòåהשותפים íéøáà íéLéc÷îeרשאי – ÇÀÄÄÅÈÄÀËÈÄ
עוברה; או בהמה של אבר להקדיש  éøéîîאדם àG ìáàí– ÂÈÀÄÄ

ברש "י מבואר הטעם ג. משנה א פרק לעיל כמבואר ועוברים, אברים

שנאמר לפי י):ובברטנורא, כז , ימיר(ויקרא  המר dndaa"ואם dnda."
עּובר שהרי  מסתבר , אינו זה שטעם מבואר, טוב" יום ב"תוספות אבל 

"בהמה" `),נקרא ,c oileg `xephxaa x`eank) כמסקנת הוא הטעם אלא
שם ב ),הגמרא סט , שמקיש(חולין היא, שמעון רבי  כדעת שמשנתנו 

בהמה  מעשר מה למדים: ומכאן ו); א, (לעיל  בהמה למעשר  תמורה
בו כתוב שהרי ובעּוברים, באברים נוהג לב):אינו כז , אשר(ויקרא "כל 

ובעוברים באברים נוהגת אינה תמורה אף השבט", תחת (וכן יעבור

ישראל"). ב"תפארת  גם  äìçמבואר  äMãwäL :äøeîza øîçÙÆÇÀÈÆÇÀËÈÈÈ
òeá÷ íeî úìòa ìò קבוע מום בעלת חולין בהמת המיר שאם – ÇÇÂÇÈÇ

קדושה, עליה חלה הקדש, של תמימה ïélçìבבהמה äàöBé dðéàåÀÅÈÀÈÀËÄ
ãáòäìe ææbäì אם שאף התמורה, קדושת היא שחמורה כלומר  – ÀÄÈÅÀÅÈÅ

ובעבודה, בגיזה מותרת להיות לחולין  תצא לא ההקדש מן  יפדוה

אותם  שכשפודים מומם, את הקדשם שקדם קדשים כדין  דינה אלא
כן  שאין  מה בלבד ; באכילה אלא ובעבודה, בגיזה מותרים אינם

izdw - zex`ean zeipyn



`רכו dpyn iyily wxt dxenz zkqn

íéLc÷na ãéæîk ââBL äNò àGå.øæòìà éaøøîBà:íéàìkä,äôøhäå,ïôã àöBéå,ñBðéâBøcðàå íeèîè–àG §¨¨¥§¥¦©ª§¨¦©¦¤§¨¨¥©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤ª§§©§§¦
íéLã÷,íéLéc÷î àGå. §¥¦§©§¦¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïäá àöBik ïäéúBøeîúe ïäéúBãìeL íéLã÷ elà:ïúøeîúe íéîìL ãìå,ïãìåe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe– ¥¨¨¦¤©§¥¤§¥¤©¥¨¤§©§¨¦§¨¨§¨¨§©§¨¨©¨¨

íéîìMk elà éøä,äëéîñ íéðeòèe,íéëñðe,äôeðúe,÷BLå äæçå.øæòéìà éaøøîBà:íéîìL áø÷é àG íéîìL ãìå. £¥¥©§¨¦§¦§¦¨§¨¦§¨§¨¤¨©¦¡¦¤¤¥§©§¨¦¦§©§¨¦
íéîëçåíéøîBà:áø÷é.øîàïBòîL éaø:íéîìL ãìå ãìå ìò e÷ìçð àG,äøeîz ãìå ãìå ìòå–áø÷é àHL, ©£¨¦§¦¦§©¨©©¦¦§¤§§©§©§©§¨¦§©§©§©§¨¤¦§©

e÷ìçp äî ìòå?ãìeä ìò,øæòéìà éaøLøîBà:áø÷é àG,íéîëçåíéøîBà:áø÷é.ãéòäñétt éaøå òLBäé éaø §©©¤§§©©¨¨¤©¦¡¦¤¤¥¦§©©£¨¦§¦¦§©¥¦©¦§ª©§©¦©§©
íéîìL áø÷iL íéîìL ãìå ìò.øîàñétt éaø:ãéòî éðà,íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,çñta äeðìëàå,eðìëàå ©§©§¨¦¤¦§©§¨¦¨©©¦©§©£¦¥¦¤¨§¨¨¨¨¦§¥§¨¦©£©§¨©¤©§¨©§

âça íéîìL dãìå. §¨¨§¨¦¤¨

:ùã÷ä åðéà úåòè ùã÷äã ,ä÷åì åðéàå ùéã÷ àì çáæîì ,àåä íåî ìòá íà ,íéùã÷ì àðåâ.mi`lkd:ìçøå ùéúî àáä.miycw `läøåîúã â"òàå .äøåîúá
:åìà ìò äìç äðéà ,òåá÷ íåî ìòá ìò äúùåã÷ äìç.miyicwn `leùéã÷äù ïåâë ,äùåã÷ àéäù äì úçëùî äôéøèå .íä íéùã÷ íà ,äøåîúá íéøçà

äúà éàå åì÷ì÷úð ïúééøá úìçúî ,ñåðéâåøãðàå íåèîåèå íéàìë ìáà .äøåîú äùåò ïéà ,àéä äùåã÷ù ô"òàã øîåì êøöåä åæáå ,äôøèð ë"çàå äîäá
àáéìàå .äøåîú ïéùåò ïéàã øîåì êøöåä ïäáå ,ïä ïîà êøéã ,íéùã÷ ïäéìàî àúùäã ,äøáòúðù íãå÷ íîà äùã÷ù ,íéùã÷ éãìåá àìà äùåã÷ ïäá àöåî

òáã ,íåî ìòáì åîã àìå .äøåîú äùåò íéùã÷ ãìå øàùá øîàã äãåäé 'øãäðéàù äàîè äîäáë éáéùçå ïáø÷ ïðéîá ïéà êðä ìáà ïáø÷ åðéîá ùé íåî ì
:àäá åäééìò âéìôã ïàî àëéìã ,ïì àîéé÷ øæòìà éáøëå äãåäé éáøá éñåé éáøëå .äøåîú äùåò

b`.mlerd seq cr ocle clee .miycw el`øîàã øæòéìà 'øì ïãéã àðú äéòîùã íåùî .éì äîì íìåòä óåñ ãò ïãìå ãìå ,ïãìåå éðúã ïåéë ,êéøô àøîâá
àì íìåòä óåñ ãò åìéôà àìà ,êì àðéãåî àìã ïãìåá àéòáéî àì ,øîåìë ,íìåòä óåñ ãò ïãìå ãìå àðú éëä íåùî ,íéîìù áø÷é àì íéîìù ãìå ïî÷ì

:êì àðéãåî.minly axwi `l minly cleãìúù ãò íàì ééåäùì éúà ,äð÷ú åì ùé íéîìù ãìå úøîà éàã ,äøéæâ íåùî .ïðáøãî .úîå äôéëì åñðåë àìà
:äãåáòå äæéâ éãéì åäá åúàå úåãìåä ïî íéøãò ìãâéå.minly cle cle lr ewlgp `låúáùçîù ,áø÷é àìã íéîìù ãìå ãìåá øæòéìà 'øì íéîëç íéãåî

:íéîìùë åìà éøä íìåòä óåñ ãò ïãìå (ãìå) ãìåù àî÷ àðúë äëìää ÷ñôå .éòá íéøãò ìãâìã åéùòî êåúî úøëéð.'eke ryedi iax cird'øë àìã
:äëìäå úîà äæ úåãòå .øæòéìà.bga minly dcle eplk`eäôöîå ïéúîî äéä íàù ,øîà÷ úåòåáùä âçáøáåò àöîð ,úåëåñä âçìøîàðù ,äùòáíéøáã)

`xephxa yexit

לחולין , הם יוצאים אותם שכשפודים להקדשם, מומם שקדם הקדשים

בתמורה: שנאמר משום הוא, הטעם ובעבודה. בגיזה אף ומותרים
מום, בעל היינו ו"רע" תם, היינו "טוב" בטוב", רע או  ברע "טוב

מום לבעל תם בין  התמורה בקדושת התורה הבדילה שלא (רש"י).והרי

äøeîza ãéæîk ââBL äNò :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaøÇÄÅÇÇÄÀÈÅÈÈÅÀÅÄÇÀÈ
"יהיה" תיבת ובאה קדש ", יהיה ותמורתו  הוא "והיה שנאמר: –ֹ

(zxzein `idy) שנתכוון כגון בגמרא, ומבואר כמזיד, שוגג לרבות

תמורת  זו  בהמה הרי ואמר: לי , שיש  עולה תמורת זו בהמה הרי  לומר :
ימיר"; "לא על שעבר משום ולוקה תמורה, זו  הרי לי, שיש שלמים

תמורת  יהיה תחילה מביתי שיצא שחור  שור  לומר : נתכוון אם וכן
הרי לבן , שור מביתו ויצא לבן , שור בטעות: ואמר זו, קדשים בהמת

זו  הרי  והמיר, להמיר שמותר  היה סבור אם ברם, ולוקה; תמורה, זה
עליה לוקה ואינו תמורה תמורה, הל' רמב"ם  לקיש; וריש  יוחנן ר ' (כדעת 

הראב"ד ), השגות  שם  ועיין ב; íéLc÷naא , ãéæîk ââBL äNò àGåÀÈÈÅÀÅÄÇËÀÈÄ
הקדש  אינו  טעות שהקדש היא שההלכה א );– ה, נזיר ומכאן ,(עיין

מום  בעל שהמקדיש  פי  על אף מום, בעל  היה בטעות הנקדש  אם
לוקה. אינו בטעות שהיה זה בכגון מקום מכל מלקות, חייב למזבח,

íéàìkä :øîBà øæòìà éaø, ורחל מתיש הנולד כגון  –äôøhäå ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÀÇÄÀÇÀÅÈ
חיה, דרוסת כגון –ïôã àöBéå יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

שנחתכה, האם דופן זכרíeèîèדרך  סימני  לא בו  ניכרים שאין – ËÀ
נקבה, סימני נקבה;ñBðéâBøcðàåולא וסימני  זכר  סימני לו  שיש – ÀÇÀÀÄ

אלו ÷íéLãכל àG שכן וכל תמורה, קדושת עליהם חלה לא – ÀÅÄ
קדושים; אינם הקדישם íéLéc÷îשאם àGå,קדושים הם שאם – ÀÇÀÄÄ

דופן  וביוצא בכלאים או  שהוקדשה, לאחר שנטרפה בטריפה כגון

קודם  אמן שהוקדשה קדשים בהמת של  ולדות שהיו בכגון וכו'
הוא, אמו  ירך עּובר שכן מאליהם, קדושים הם והרי  שנתעברה,

תמורה  עושה קדשים שולד הסובר היא, יהודה רבי לדעת ומשנתנו
אל כל בהם – חולין בהמת שהממיר  כלומר  אחרים, מקדישים אינם ו

תמורה oicnאינה el` ly mpic dpey mrh dn ,miyxtnae `xnba oiir)
.xfrl` iaxke dcedi xa iqei iaxk dklde .(men lra
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התמורות. ולדות דיני  וכן  ותמורותיהם הקרבנות ולדות דיני  ללמד  באה משנתנו

ïäá àöBik ïäéúBøeîúe ïäéúBãìeL íéLã÷ elà שדינם – ÅÈÈÄÆÇÀÅÆÀÅÆÇÅÈÆ
הקדשים: כמו ïúøeîúeלהיקרב íéîìL ãìå,שלמים ותמורת – ÀÇÀÈÄÀÈÈ

ïãìåe,שלמים תמורת ושל שלמים ולד  של  –óBñ ãò ïãìå ãìåe ÀÈÈÀÇÀÈÈÇ
íìBòä,העולם סוף עד וכו' ולד  ולד  ולד  אפילו כלומר  –elà éøä ÈÈÂÅÅ

íéîìMk,שלמים כקרבנות דינם –äëéîñ íéðeòèe שכתוב כמו  – ÇÀÈÄÀÄÀÄÈ
שלמים ב):בקרבן  ג, קרבנו",(ויקרא ראש על ידו –íéëñðe"וסמך ÀÈÄ

הקרבן עם שמביאים ויין , ג-י ),מנחה טו, במדבר וישäôeðúe(עיין – ÀÈ
ztepze÷BLåגורסים: äæçåלכהנים השלמים מן שנותנים (עיין – ÀÈÆÈ

ל-לד ). ז , áø÷éויקרא àG íéîìL ãìå :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÈÄÄÀÇ
íéîìL ומונעים ברפת אותו  שסוגרים כלומר לכיפה, כונסו  אלא – ÀÈÄ

יגדל שמא "גזירה בגמרא: מבואר טעמו ברעב. שימות עד מזון  ממנו 

חשש יש  לולד , תקנה שיש  נאמר  שאם כלומר  עדרים", עדרים מהם
א  ישהה ויגדלשמא שתלד, בשביל שלמים, לקרבן  שנדב הבהמה, ת

בתורה שנאמר מה על ויעבור  עדרים, כב):ממנה כג, תדור(דברים  "כי
לשלמו" תאחר  לא אֿלהיך  לה' גיזה (רמב"ם );נדר לידי יבוא שמא או

ברטנורא).ועבודה áø÷é(רש"י; :íéøîBà íéîëçå,שלמים הולד  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ
שתלד. בשביל  הבהמה את ישהה שמא גוזרים ïBòîL:ואין éaø øîàÈÇÇÄÄÀ

e÷ìçð àG,וחכמים אליעזר רבי –ìòå ,íéîìL ãìå ãìå ìò ÆÀÀÇÀÇÀÇÀÈÄÀÇ
äøeîz ãìå ãìå,השלמים תמורת של  ולדה ולד  –áø÷é àHL ÀÇÀÇÀÈÆÄÀÇ

מאחר יקרב, שלא וכו ' שלמים ולד  בולד  מודים חכמים שאף –
ולדות, לגדל  כדי אותם משהה שהוא מעשיו , מתוך  ניכרת שמחשבתו

עדרים; לגדל  רוצה הוא שמא חוששים e÷ìçp?הלכך  äî ìòåÀÇÇÆÀÀ
ãìeä ìò,שלמים של  –áø÷é àG :øîBà øæòéìà éaøL– ÇÇÈÈÆÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇ

למעלה, שהזכרנו  הגזירה áø÷éמשום :íéøîBà íéîëçåשלגבי – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ
לעיל. שבארנו כמו גוזרים, הם אין éaøåהולד  òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄ

íéîìL áø÷iL íéîìL ãìå ìò ñétt קבלו שכך כלומר , – ÇÀÇÇÀÇÀÈÄÆÄÀÇÀÈÄ
חכמים. כדעת dkldd.מרבותיהם, oke,ãéòî éðà :ñétt éaø øîàÈÇÇÄÇÀÇÂÄÅÄ
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·äãBz ãìå,dúøeîúe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå–äãBzk elà éøä,íçì ïéðeòè ïðéàL ãáìáe.úøeîz §©¨§¨¨§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥©¨¦§©¤¥¨§¦¤¤§©
äìBò,äøeîz ãìåe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå–äìBòk elà éøä,çezðå èLôä ïéðeòèe,íéMàì ìéìëå. ¨§©§¨§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥¨¨§¦¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦
‚øëæ äãìéå äìBòì äá÷ð Léøônä–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äìBò åéîãa àéáéå.øæòìà éaøøîBà:àeä ©©§¦§¥¨§¨§¨§¨¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨¨©¦¤§¨¨¥

äìBò áø÷é Bîöò.íLàì äá÷ð Léøônä–áàzñzL ãò äòøz,øënúå,íLà äéîãa àéáéå.BîLà áø÷ íà– ©§¦§©¨©©§¦§¥¨§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¤¨¨¨¦¨©£¨
äáãðì äéîc eìté.ïBòîL éaøøîBà:íeîa àHL øënz.íLà úøeîz,dúøeîz ãìå,óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåe ¦§¨¤¨¦§¨¨©¦¦§¥¦¨¥¤§§©¨¨§©§¨¨§¨¨§©§¨¨©

íìBòä–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,äáãðì ïäéîc eìtéå.øæòéìà éaøøîBà:eúeîé.øæòìà éaøåøîBà:àéáé ¨¨¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨§©¦¤§¨¨¥¨¦

(á"éíúàáäå äîù úàáå:íéìâø ùìù åéìò åøáòéù ãò øáåò åðéà øçàú àìã åàìá åäéî .êéìòù íéøãð ìë àáä äîù àåáúù ïåùàø ìâøá òîùîã ,äîù
a.dcezk el` ixd:äìéìå íåéì ìëàð øùáäå çáæîä éáâ ìò íéáø÷ ïäéøåîéà.mgl oiperh opi`y calaeäðåòè äîöò äãåúä ,äãåúä íçì ìò áéúëã

:íçì íéðåòè äúøåîúå äãìå àìå ,íçìzxenz.dlerøëæ øéîä ïåâë:äìåòá.dzxenz clee,äìåò úøåîúá úùã÷úî äá÷ðã ,äìåòá äá÷ð øéîä ïåâë
:øëæ äøåîúä äãìéå

b.dler einca `iaieãìå éáâ äìåòë åìà éøä éðú÷ã àùéøåàëä ìáà .àåä øëæã ,áø÷ àåä åçåëî íìåë åìà åàáù ïåùàø ùã÷äã íåùî ,äøåîú ìù
:äìåò åéîãá àéáéå øëîé àìà äìåòë åðéà êëìä ,äáéø÷ äðéàå àéä äá÷ð åçåëî íéàá íìåëù ïåùàø ùã÷ä ,äìåòì äá÷ð ùéøôîá.my`l dawp yixtnd

:äá÷ðä ïî àá íùà ïéàå.a`zqzy cr drxzäùã÷ àìå äæ àåä øåîâ íåî äéúìîì àéæç àìå ìéàåäã ,íåî àìá øëîúå ,êéøô àøîâáå .íåî äá ìåôéù ãò
äì äúçðå ìéàåä ,éðùîå .íùà äéîãá àéáéå ãéî øëîúå ,éîãì àìà:íåî ïðéòáã àúìî àäì óåâä úùåã÷ éîð äì äúçð ,íéîã úùåã÷.eny` axw m`

:íùàì êéøö àì åúå.dacpl dinc elti:øåáö úáãðì àéáäì íéìèåð åéä ïäîù ùã÷îáù úåøôåùì.mena `ly xknzêì ïéà íùàì àéæç àìå ìéàåäã
àëéàã àåä íúä ,íåî àéòáã ïåòîù 'ø âéìô àì äìåòì äá÷ð ùéøôî éáâã â"òàå .íùà äéîãá àéáéå ãéî øëîúå óåâä úùåã÷ äùã÷ àìå ,äæî ìåãâ íåî
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íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,שלמים לקרבן  שהוקדשה – ÆÈÀÈÈÈÈÄÀÅÀÈÄ
çñta äeðìëàå,הפסח בחג בשרה ואכלנו אותה והקרבנו  –eðìëàå ÇÂÇÀÈÇÆÇÀÈÇÀ

âça íéîìL dãìå כקרבן הולד  את שהקרבנו העצרת, בחג היינו – ÀÈÈÀÈÄÆÈ
שנאמר  מה לקיים השבועות, בחג בשרו  ואכלנו  יב,שלמים (דברים 

שתבוא ה-ו ): ראשון  ברגל  שמשמעו : שמה", והבאתם – שמה "ובאת
סתם (milyexil)שמה ש "חג" אומרים, ויש שעליך. הנדרים כל  הבא

את  שאכלו  היא הכוונה כאן  ואף הסוכות. חג מקום: בכל  פירושו

שמה, "ובאת של  עשה קיימו שלא וזה הסוכות, בחג שלמים הולד 
יכלו  ולא חולה, היה שהוולד  משום הוא, הטעם שמה", והבאתם

הסוכות בחג אלא השבועות בחג א ).להקריבו ו, השנה ראש (גמרא 

למעשה. הלכה נהגו שכך  להשמיענו  זו עדות באה מקום מכל

i y y m e i
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äãBz ãìå,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד –dúøeîúe ÀÇÈÀÈÈ
בתודה, שהמיר חולין בהמת –,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈ

äãBzk elà éøä ובשרם המזבח, גבי  על אימוריהם שקרבים – ÂÅÅÇÈ
ולילה, ליום התודה,ãáìáeנאכל  מן הם שונים בלבד זה ובדבר – ÄÀÇ

íçì ïéðeòè ïðéàLשנאמר התודה, עם הבא יב):– ז , (ויקרא  ÆÅÈÀÄÆÆ
זבח על ודרשו:dcezd"והקריב וכו ', מצות" עצמה dcezdחלות

לחם טעונים ותמורתה ולדה ואין לחם ד ).טעונה ז , מנחות  úøeîzÀÇ(עיין
äìBò,בעולה זכר שהמיר –äøeîz ãìåeשהמיר עולה, של  – ÈÀÇÀÈ

ולד, לה אין  עצמה העולה אבל  זכר ; התמורה וילדה בעולה, נקבה

נקבה, באה העולה íìBòäשאין  óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå– ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈ
וכו', ולדה ולד  ולד  התמורה, של  ולדה ולד äìBòkכלומר elà éøäÂÅÅÈÈ

ק  כעולה,– çezðåרבים èLôä ïéðeòèe בעולה שנאמר כמו – ÀÄÆÀÅÀÄÇ
ו): א , לנתחיה",(ויקרא אותה ונתח העולה את ìéìëåÀÈÄ"והפשיט

íéMàìשנאמר כמו המזבח, גבי שעל  האש על  כולה נקטרת שהיא – ÈÄÄ
ח): שם, המזבחה".(שם  הכל  את הכהן "והקטיר 
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äìBòì äá÷ð Léøônäשכבר כמו נקבה, באה העולה אין  והרי  – ÇÇÀÄÀÅÈÀÈ
ותימכר, מום, בה שיפול עד  שתרעה ודינה הקודמת, במשנה הזכרנו

זכר , עולה בדמיה øëæויביא äãìéå קרב הולד  אין  כן  פי על  אף – ÀÈÀÈÈÈ
אלא áàzñiLעולה, ãò äòøé,מום בו  שיפול  –àéáéå ,øënéå ÄÀÆÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄ

äìBò åéîãa העולה תמורת שולד הקודמת, במשנה ששנינו  ומה – ÀÈÈÈ

מכוחו , באה שהתמורה הראשון , שההקדש  משום היינו כעולה, היא הרי
שהוולד העולה, היינו הראשון , ההקדש כאן אבל  קרב, והוא זכר , היה

הלכך קריבה, ואינה היתה, נקבה הרי מכוחה, קרב בא אינו הולד  גם
עולה בדמיו ויביא ויימכר שיסתאב עד  ירעה אלא éaøÇÄ(גמרא ).עולה,

äìBò áø÷é Bîöò àeä :øîBà øæòìà,עולה קרב עצמו  הולד – ÆÀÈÈÅÇÀÄÀÇÈ
אמו על  עולה שם שיש ותוספות משום רש"י ועיין א -ב; יט , ב; יח , (גמרא

íLàìשם). äá÷ð Léøônä,נקבה בא אשם ואין –ãò äòøz ÇÇÀÄÀÅÈÀÈÈÄÀÆÇ
áàzñzL,מום בה שיפול –íLà äéîãa àéáéå ,øënúå– ÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄÀÈÆÈÈÈ

ותימכר  שואלים: הריבגמרא לאשם ראויה ואינה שהואיל מום, בלא

ומשיבים: דמים? קדושת אלא עליה חלה שלא ונמצא הוא, גמור  מום
לענין  הגוף קדושת אף עליה חלה דמים קדושת עליה וחלה הואיל 

מום. בה שיפול עד  תימכר  שלא BîLàזה áø÷ íà אשם שהביא – ÄÈÇÂÈ
זה, לאשם צריך  אינו  ושוב äáãðìאחר , äéîc eìtéלשופר – ÄÀÈÆÈÄÀÈÈ

(daizl epiid) עיין) נדבה עולות מביאים היו שבו  שממעות שבמקדש,
ה-ו). ו , íeîaשקלים àHL øënz :øîBà ïBòîL éaøשהואיל – ÇÄÄÀÅÄÈÅÆÀ

הגוף, קדושת עליה חלה ולא גמור , מום זה הרי לאשם, ראויה ואינה
לעולה  נקבה במפריש ברם, אשם. בדמיה ויביא מיד תימכר  הלכך 

על עולה שם שיש  לפי מום, בלא נמכרת שאינה שמעון רבי מודה
אנו  אין  נקבה אשם אבל בעוף, נקבה עולת אנו  מוצאים שהרי  נקבה,

לדמים אלא קדשה ולא מומה, זהו  הלכך  כלל, מכאן (רש "י);מוצאים
כדי עצמה, העולה דין ולא הולד , דין  בעולה המשנה נקטה גם

לפיכך אמו, על עולה שם ויש הואיל  אלעזר  רבי שלדעת להשמיענו,
לפי אלעזר, רבי  נחלק לא האשם בולד  אבל עולה, יקרב עצמו  הוא

עצמה, הנקבה דין המשנה נקטה באשם ברם, אמו; על אשם שם שאין
נדבה, בא אשם שאין משום קרב, ללא אשמו קרב בין לחלק כדי 

נדבה. באה העולה íLàאבל úøeîz בין זכר  שהתמורה בין – ÀÇÈÈ
נקבה, dúøeîzשהיא ãìå,זכר וילדה באשם נקבה שהמיר  כגון – ÀÇÀÈÈ

íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåe,אלו כל  –eáàzñiL ãò eòøé ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, בהם שיפול –äáãðì ïäéîc eìtéå ,eøënéå לתיבה – ÀÄÈÀÀÄÀÀÅÆÄÀÈÈ

הטעם  לעיל. שבארנו  כמו  נדבה, עולות מביאים שממעותיה שבמקדש ,

מתה, שבחטאת כל  היא: מקובלת שהלכה לפי  במפרשים, מבואר
והרי שיסתאב, עד  רועה מתהבאשם שהיא דינה חטאת (רמב"ם ;תמורת

ברטנורא). eúeîéרש "י; :øîBà øæòéìà éaøאליעזר רבי  שלדעת – ÇÄÁÄÆÆÅÈ
החטאת. כדין  האשם ïäéîãaדין  àéáé :øîBà øæòìà éaøåÀÇÄÆÀÈÈÅÈÄÄÀÅÆ

úBìBò במשנה כמבואר  יחיד, עולות בדמיהן מביא התמורה בעל –
åéìòaהבאה. eúnL íLà, שהקריבוהו קודם –åéìòa eøtkLå ÈÈÆÅÀÈÈÀÆÄÀÀÈÈ
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íéLc÷na ãéæîk ââBL äNò àGå.øæòìà éaøøîBà:íéàìkä,äôøhäå,ïôã àöBéå,ñBðéâBøcðàå íeèîè–àG §¨¨¥§¥¦©ª§¨¦©¦¤§¨¨¥©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤ª§§©§§¦
íéLã÷,íéLéc÷î àGå. §¥¦§©§¦¦
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‡ïäá àöBik ïäéúBøeîúe ïäéúBãìeL íéLã÷ elà:ïúøeîúe íéîìL ãìå,ïãìåe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe– ¥¨¨¦¤©§¥¤§¥¤©¥¨¤§©§¨¦§¨¨§¨¨§©§¨¨©¨¨

íéîìMk elà éøä,äëéîñ íéðeòèe,íéëñðe,äôeðúe,÷BLå äæçå.øæòéìà éaøøîBà:íéîìL áø÷é àG íéîìL ãìå. £¥¥©§¨¦§¦§¦¨§¨¦§¨§¨¤¨©¦¡¦¤¤¥§©§¨¦¦§©§¨¦
íéîëçåíéøîBà:áø÷é.øîàïBòîL éaø:íéîìL ãìå ãìå ìò e÷ìçð àG,äøeîz ãìå ãìå ìòå–áø÷é àHL, ©£¨¦§¦¦§©¨©©¦¦§¤§§©§©§©§¨¦§©§©§©§¨¤¦§©

e÷ìçp äî ìòå?ãìeä ìò,øæòéìà éaøLøîBà:áø÷é àG,íéîëçåíéøîBà:áø÷é.ãéòäñétt éaøå òLBäé éaø §©©¤§§©©¨¨¤©¦¡¦¤¤¥¦§©©£¨¦§¦¦§©¥¦©¦§ª©§©¦©§©
íéîìL áø÷iL íéîìL ãìå ìò.øîàñétt éaø:ãéòî éðà,íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,çñta äeðìëàå,eðìëàå ©§©§¨¦¤¦§©§¨¦¨©©¦©§©£¦¥¦¤¨§¨¨¨¨¦§¥§¨¦©£©§¨©¤©§¨©§

âça íéîìL dãìå. §¨¨§¨¦¤¨

:ùã÷ä åðéà úåòè ùã÷äã ,ä÷åì åðéàå ùéã÷ àì çáæîì ,àåä íåî ìòá íà ,íéùã÷ì àðåâ.mi`lkd:ìçøå ùéúî àáä.miycw `läøåîúã â"òàå .äøåîúá
:åìà ìò äìç äðéà ,òåá÷ íåî ìòá ìò äúùåã÷ äìç.miyicwn `leùéã÷äù ïåâë ,äùåã÷ àéäù äì úçëùî äôéøèå .íä íéùã÷ íà ,äøåîúá íéøçà

äúà éàå åì÷ì÷úð ïúééøá úìçúî ,ñåðéâåøãðàå íåèîåèå íéàìë ìáà .äøåîú äùåò ïéà ,àéä äùåã÷ù ô"òàã øîåì êøöåä åæáå ,äôøèð ë"çàå äîäá
àáéìàå .äøåîú ïéùåò ïéàã øîåì êøöåä ïäáå ,ïä ïîà êøéã ,íéùã÷ ïäéìàî àúùäã ,äøáòúðù íãå÷ íîà äùã÷ù ,íéùã÷ éãìåá àìà äùåã÷ ïäá àöåî

òáã ,íåî ìòáì åîã àìå .äøåîú äùåò íéùã÷ ãìå øàùá øîàã äãåäé 'øãäðéàù äàîè äîäáë éáéùçå ïáø÷ ïðéîá ïéà êðä ìáà ïáø÷ åðéîá ùé íåî ì
:àäá åäééìò âéìôã ïàî àëéìã ,ïì àîéé÷ øæòìà éáøëå äãåäé éáøá éñåé éáøëå .äøåîú äùåò

b`.mlerd seq cr ocle clee .miycw el`øîàã øæòéìà 'øì ïãéã àðú äéòîùã íåùî .éì äîì íìåòä óåñ ãò ïãìå ãìå ,ïãìåå éðúã ïåéë ,êéøô àøîâá
àì íìåòä óåñ ãò åìéôà àìà ,êì àðéãåî àìã ïãìåá àéòáéî àì ,øîåìë ,íìåòä óåñ ãò ïãìå ãìå àðú éëä íåùî ,íéîìù áø÷é àì íéîìù ãìå ïî÷ì

:êì àðéãåî.minly axwi `l minly cleãìúù ãò íàì ééåäùì éúà ,äð÷ú åì ùé íéîìù ãìå úøîà éàã ,äøéæâ íåùî .ïðáøãî .úîå äôéëì åñðåë àìà
:äãåáòå äæéâ éãéì åäá åúàå úåãìåä ïî íéøãò ìãâéå.minly cle cle lr ewlgp `låúáùçîù ,áø÷é àìã íéîìù ãìå ãìåá øæòéìà 'øì íéîëç íéãåî

:íéîìùë åìà éøä íìåòä óåñ ãò ïãìå (ãìå) ãìåù àî÷ àðúë äëìää ÷ñôå .éòá íéøãò ìãâìã åéùòî êåúî úøëéð.'eke ryedi iax cird'øë àìã
:äëìäå úîà äæ úåãòå .øæòéìà.bga minly dcle eplk`eäôöîå ïéúîî äéä íàù ,øîà÷ úåòåáùä âçáøáåò àöîð ,úåëåñä âçìøîàðù ,äùòáíéøáã)
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לחולין , הם יוצאים אותם שכשפודים להקדשם, מומם שקדם הקדשים

בתמורה: שנאמר משום הוא, הטעם ובעבודה. בגיזה אף ומותרים
מום, בעל היינו ו"רע" תם, היינו "טוב" בטוב", רע או  ברע "טוב

מום לבעל תם בין  התמורה בקדושת התורה הבדילה שלא (רש"י).והרי

äøeîza ãéæîk ââBL äNò :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaøÇÄÅÇÇÄÀÈÅÈÈÅÀÅÄÇÀÈ
"יהיה" תיבת ובאה קדש ", יהיה ותמורתו  הוא "והיה שנאמר: –ֹ

(zxzein `idy) שנתכוון כגון בגמרא, ומבואר כמזיד, שוגג לרבות

תמורת  זו  בהמה הרי ואמר: לי , שיש  עולה תמורת זו בהמה הרי  לומר :
ימיר"; "לא על שעבר משום ולוקה תמורה, זו  הרי לי, שיש שלמים

תמורת  יהיה תחילה מביתי שיצא שחור  שור  לומר : נתכוון אם וכן
הרי לבן , שור מביתו ויצא לבן , שור בטעות: ואמר זו, קדשים בהמת

זו  הרי  והמיר, להמיר שמותר  היה סבור אם ברם, ולוקה; תמורה, זה
עליה לוקה ואינו תמורה תמורה, הל' רמב"ם  לקיש; וריש  יוחנן ר ' (כדעת 

הראב"ד ), השגות  שם  ועיין ב; íéLc÷naא , ãéæîk ââBL äNò àGåÀÈÈÅÀÅÄÇËÀÈÄ
הקדש  אינו  טעות שהקדש היא שההלכה א );– ה, נזיר ומכאן ,(עיין

מום  בעל שהמקדיש  פי  על אף מום, בעל  היה בטעות הנקדש  אם
לוקה. אינו בטעות שהיה זה בכגון מקום מכל מלקות, חייב למזבח,

íéàìkä :øîBà øæòìà éaø, ורחל מתיש הנולד כגון  –äôøhäå ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÀÇÄÀÇÀÅÈ
חיה, דרוסת כגון –ïôã àöBéå יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

שנחתכה, האם דופן זכרíeèîèדרך  סימני  לא בו  ניכרים שאין – ËÀ
נקבה, סימני נקבה;ñBðéâBøcðàåולא וסימני  זכר  סימני לו  שיש – ÀÇÀÀÄ

אלו ÷íéLãכל àG שכן וכל תמורה, קדושת עליהם חלה לא – ÀÅÄ
קדושים; אינם הקדישם íéLéc÷îשאם àGå,קדושים הם שאם – ÀÇÀÄÄ

דופן  וביוצא בכלאים או  שהוקדשה, לאחר שנטרפה בטריפה כגון

קודם  אמן שהוקדשה קדשים בהמת של  ולדות שהיו בכגון וכו'
הוא, אמו  ירך עּובר שכן מאליהם, קדושים הם והרי  שנתעברה,

תמורה  עושה קדשים שולד הסובר היא, יהודה רבי לדעת ומשנתנו
אל כל בהם – חולין בהמת שהממיר  כלומר  אחרים, מקדישים אינם ו

תמורה oicnאינה el` ly mpic dpey mrh dn ,miyxtnae `xnba oiir)
.xfrl` iaxke dcedi xa iqei iaxk dklde .(men lra

א ה נ ש מ ר ו א ב

התמורות. ולדות דיני  וכן  ותמורותיהם הקרבנות ולדות דיני  ללמד  באה משנתנו

ïäá àöBik ïäéúBøeîúe ïäéúBãìeL íéLã÷ elà שדינם – ÅÈÈÄÆÇÀÅÆÀÅÆÇÅÈÆ
הקדשים: כמו ïúøeîúeלהיקרב íéîìL ãìå,שלמים ותמורת – ÀÇÀÈÄÀÈÈ

ïãìåe,שלמים תמורת ושל שלמים ולד  של  –óBñ ãò ïãìå ãìåe ÀÈÈÀÇÀÈÈÇ
íìBòä,העולם סוף עד וכו' ולד  ולד  ולד  אפילו כלומר  –elà éøä ÈÈÂÅÅ

íéîìMk,שלמים כקרבנות דינם –äëéîñ íéðeòèe שכתוב כמו  – ÇÀÈÄÀÄÀÄÈ
שלמים ב):בקרבן  ג, קרבנו",(ויקרא ראש על ידו –íéëñðe"וסמך ÀÈÄ

הקרבן עם שמביאים ויין , ג-י ),מנחה טו, במדבר וישäôeðúe(עיין – ÀÈ
ztepze÷BLåגורסים: äæçåלכהנים השלמים מן שנותנים (עיין – ÀÈÆÈ

ל-לד ). ז , áø÷éויקרא àG íéîìL ãìå :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÈÄÄÀÇ
íéîìL ומונעים ברפת אותו  שסוגרים כלומר לכיפה, כונסו  אלא – ÀÈÄ

יגדל שמא "גזירה בגמרא: מבואר טעמו ברעב. שימות עד מזון  ממנו 

חשש יש  לולד , תקנה שיש  נאמר  שאם כלומר  עדרים", עדרים מהם
א  ישהה ויגדלשמא שתלד, בשביל שלמים, לקרבן  שנדב הבהמה, ת

בתורה שנאמר מה על ויעבור  עדרים, כב):ממנה כג, תדור(דברים  "כי
לשלמו" תאחר  לא אֿלהיך  לה' גיזה (רמב"ם );נדר לידי יבוא שמא או

ברטנורא).ועבודה áø÷é(רש"י; :íéøîBà íéîëçå,שלמים הולד  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ
שתלד. בשביל  הבהמה את ישהה שמא גוזרים ïBòîL:ואין éaø øîàÈÇÇÄÄÀ

e÷ìçð àG,וחכמים אליעזר רבי –ìòå ,íéîìL ãìå ãìå ìò ÆÀÀÇÀÇÀÇÀÈÄÀÇ
äøeîz ãìå ãìå,השלמים תמורת של  ולדה ולד  –áø÷é àHL ÀÇÀÇÀÈÆÄÀÇ

מאחר יקרב, שלא וכו ' שלמים ולד  בולד  מודים חכמים שאף –
ולדות, לגדל  כדי אותם משהה שהוא מעשיו , מתוך  ניכרת שמחשבתו

עדרים; לגדל  רוצה הוא שמא חוששים e÷ìçp?הלכך  äî ìòåÀÇÇÆÀÀ
ãìeä ìò,שלמים של  –áø÷é àG :øîBà øæòéìà éaøL– ÇÇÈÈÆÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇ

למעלה, שהזכרנו  הגזירה áø÷éמשום :íéøîBà íéîëçåשלגבי – ÇÂÈÄÀÄÄÀÇ
לעיל. שבארנו כמו גוזרים, הם אין éaøåהולד  òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄ

íéîìL áø÷iL íéîìL ãìå ìò ñétt קבלו שכך כלומר , – ÇÀÇÇÀÇÀÈÄÆÄÀÇÀÈÄ
חכמים. כדעת dkldd.מרבותיהם, oke,ãéòî éðà :ñétt éaø øîàÈÇÇÄÇÀÇÂÄÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äãBz ãìå,dúøeîúe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå–äãBzk elà éøä,íçì ïéðeòè ïðéàL ãáìáe.úøeîz §©¨§¨¨§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥©¨¦§©¤¥¨§¦¤¤§©
äìBò,äøeîz ãìåe,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå–äìBòk elà éøä,çezðå èLôä ïéðeòèe,íéMàì ìéìëå. ¨§©§¨§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥¨¨§¦¤§¥§¦©§¨¦¨¦¦
‚øëæ äãìéå äìBòì äá÷ð Léøônä–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äìBò åéîãa àéáéå.øæòìà éaøøîBà:àeä ©©§¦§¥¨§¨§¨§¨¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨¨©¦¤§¨¨¥

äìBò áø÷é Bîöò.íLàì äá÷ð Léøônä–áàzñzL ãò äòøz,øënúå,íLà äéîãa àéáéå.BîLà áø÷ íà– ©§¦§©¨©©§¦§¥¨§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¤¨¨¨¦¨©£¨
äáãðì äéîc eìté.ïBòîL éaøøîBà:íeîa àHL øënz.íLà úøeîz,dúøeîz ãìå,óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåe ¦§¨¤¨¦§¨¨©¦¦§¥¦¨¥¤§§©¨¨§©§¨¨§¨¨§©§¨¨©

íìBòä–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,äáãðì ïäéîc eìtéå.øæòéìà éaøøîBà:eúeîé.øæòìà éaøåøîBà:àéáé ¨¨¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨©¦¡¦¤¤¥¨§©¦¤§¨¨¥¨¦

(á"éíúàáäå äîù úàáå:íéìâø ùìù åéìò åøáòéù ãò øáåò åðéà øçàú àìã åàìá åäéî .êéìòù íéøãð ìë àáä äîù àåáúù ïåùàø ìâøá òîùîã ,äîù
a.dcezk el` ixd:äìéìå íåéì ìëàð øùáäå çáæîä éáâ ìò íéáø÷ ïäéøåîéà.mgl oiperh opi`y calaeäðåòè äîöò äãåúä ,äãåúä íçì ìò áéúëã

:íçì íéðåòè äúøåîúå äãìå àìå ,íçìzxenz.dlerøëæ øéîä ïåâë:äìåòá.dzxenz clee,äìåò úøåîúá úùã÷úî äá÷ðã ,äìåòá äá÷ð øéîä ïåâë
:øëæ äøåîúä äãìéå

b.dler einca `iaieãìå éáâ äìåòë åìà éøä éðú÷ã àùéøåàëä ìáà .àåä øëæã ,áø÷ àåä åçåëî íìåë åìà åàáù ïåùàø ùã÷äã íåùî ,äøåîú ìù
:äìåò åéîãá àéáéå øëîé àìà äìåòë åðéà êëìä ,äáéø÷ äðéàå àéä äá÷ð åçåëî íéàá íìåëù ïåùàø ùã÷ä ,äìåòì äá÷ð ùéøôîá.my`l dawp yixtnd

:äá÷ðä ïî àá íùà ïéàå.a`zqzy cr drxzäùã÷ àìå äæ àåä øåîâ íåî äéúìîì àéæç àìå ìéàåäã ,íåî àìá øëîúå ,êéøô àøîâáå .íåî äá ìåôéù ãò
äì äúçðå ìéàåä ,éðùîå .íùà äéîãá àéáéå ãéî øëîúå ,éîãì àìà:íåî ïðéòáã àúìî àäì óåâä úùåã÷ éîð äì äúçð ,íéîã úùåã÷.eny` axw m`

:íùàì êéøö àì åúå.dacpl dinc elti:øåáö úáãðì àéáäì íéìèåð åéä ïäîù ùã÷îáù úåøôåùì.mena `ly xknzêì ïéà íùàì àéæç àìå ìéàåäã
àëéàã àåä íúä ,íåî àéòáã ïåòîù 'ø âéìô àì äìåòì äá÷ð ùéøôî éáâã â"òàå .íùà äéîãá àéáéå ãéî øëîúå óåâä úùåã÷ äùã÷ àìå ,äæî ìåãâ íåî

`xephxa yexit

íéîìL éçáæ äøt eðì äúéäL,שלמים לקרבן  שהוקדשה – ÆÈÀÈÈÈÈÄÀÅÀÈÄ
çñta äeðìëàå,הפסח בחג בשרה ואכלנו אותה והקרבנו  –eðìëàå ÇÂÇÀÈÇÆÇÀÈÇÀ

âça íéîìL dãìå כקרבן הולד  את שהקרבנו העצרת, בחג היינו – ÀÈÈÀÈÄÆÈ
שנאמר  מה לקיים השבועות, בחג בשרו  ואכלנו  יב,שלמים (דברים 

שתבוא ה-ו ): ראשון  ברגל  שמשמעו : שמה", והבאתם – שמה "ובאת
סתם (milyexil)שמה ש "חג" אומרים, ויש שעליך. הנדרים כל  הבא

את  שאכלו  היא הכוונה כאן  ואף הסוכות. חג מקום: בכל  פירושו

שמה, "ובאת של  עשה קיימו שלא וזה הסוכות, בחג שלמים הולד 
יכלו  ולא חולה, היה שהוולד  משום הוא, הטעם שמה", והבאתם

הסוכות בחג אלא השבועות בחג א ).להקריבו ו, השנה ראש (גמרא 

למעשה. הלכה נהגו שכך  להשמיענו  זו עדות באה מקום מכל

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

äãBz ãìå,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד –dúøeîúe ÀÇÈÀÈÈ
בתודה, שהמיר חולין בהמת –,íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈ

äãBzk elà éøä ובשרם המזבח, גבי  על אימוריהם שקרבים – ÂÅÅÇÈ
ולילה, ליום התודה,ãáìáeנאכל  מן הם שונים בלבד זה ובדבר – ÄÀÇ

íçì ïéðeòè ïðéàLשנאמר התודה, עם הבא יב):– ז , (ויקרא  ÆÅÈÀÄÆÆ
זבח על ודרשו:dcezd"והקריב וכו ', מצות" עצמה dcezdחלות

לחם טעונים ותמורתה ולדה ואין לחם ד ).טעונה ז , מנחות  úøeîzÀÇ(עיין
äìBò,בעולה זכר שהמיר –äøeîz ãìåeשהמיר עולה, של  – ÈÀÇÀÈ

ולד, לה אין  עצמה העולה אבל  זכר ; התמורה וילדה בעולה, נקבה

נקבה, באה העולה íìBòäשאין  óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìå– ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈ
וכו', ולדה ולד  ולד  התמורה, של  ולדה ולד äìBòkכלומר elà éøäÂÅÅÈÈ

ק  כעולה,– çezðåרבים èLôä ïéðeòèe בעולה שנאמר כמו – ÀÄÆÀÅÀÄÇ
ו): א , לנתחיה",(ויקרא אותה ונתח העולה את ìéìëåÀÈÄ"והפשיט

íéMàìשנאמר כמו המזבח, גבי שעל  האש על  כולה נקטרת שהיא – ÈÄÄ
ח): שם, המזבחה".(שם  הכל  את הכהן "והקטיר 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòì äá÷ð Léøônäשכבר כמו נקבה, באה העולה אין  והרי  – ÇÇÀÄÀÅÈÀÈ
ותימכר, מום, בה שיפול עד  שתרעה ודינה הקודמת, במשנה הזכרנו

זכר , עולה בדמיה øëæויביא äãìéå קרב הולד  אין  כן  פי על  אף – ÀÈÀÈÈÈ
אלא áàzñiLעולה, ãò äòøé,מום בו  שיפול  –àéáéå ,øënéå ÄÀÆÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄ

äìBò åéîãa העולה תמורת שולד הקודמת, במשנה ששנינו  ומה – ÀÈÈÈ

מכוחו , באה שהתמורה הראשון , שההקדש  משום היינו כעולה, היא הרי
שהוולד העולה, היינו הראשון , ההקדש כאן אבל  קרב, והוא זכר , היה

הלכך קריבה, ואינה היתה, נקבה הרי מכוחה, קרב בא אינו הולד  גם
עולה בדמיו ויביא ויימכר שיסתאב עד  ירעה אלא éaøÇÄ(גמרא ).עולה,

äìBò áø÷é Bîöò àeä :øîBà øæòìà,עולה קרב עצמו  הולד – ÆÀÈÈÅÇÀÄÀÇÈ
אמו על  עולה שם שיש ותוספות משום רש"י ועיין א -ב; יט , ב; יח , (גמרא

íLàìשם). äá÷ð Léøônä,נקבה בא אשם ואין –ãò äòøz ÇÇÀÄÀÅÈÀÈÈÄÀÆÇ
áàzñzL,מום בה שיפול –íLà äéîãa àéáéå ,øënúå– ÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄÀÈÆÈÈÈ

ותימכר  שואלים: הריבגמרא לאשם ראויה ואינה שהואיל מום, בלא

ומשיבים: דמים? קדושת אלא עליה חלה שלא ונמצא הוא, גמור  מום
לענין  הגוף קדושת אף עליה חלה דמים קדושת עליה וחלה הואיל 

מום. בה שיפול עד  תימכר  שלא BîLàזה áø÷ íà אשם שהביא – ÄÈÇÂÈ
זה, לאשם צריך  אינו  ושוב äáãðìאחר , äéîc eìtéלשופר – ÄÀÈÆÈÄÀÈÈ

(daizl epiid) עיין) נדבה עולות מביאים היו שבו  שממעות שבמקדש,
ה-ו). ו , íeîaשקלים àHL øënz :øîBà ïBòîL éaøשהואיל – ÇÄÄÀÅÄÈÅÆÀ

הגוף, קדושת עליה חלה ולא גמור , מום זה הרי לאשם, ראויה ואינה
לעולה  נקבה במפריש ברם, אשם. בדמיה ויביא מיד תימכר  הלכך 

על עולה שם שיש  לפי מום, בלא נמכרת שאינה שמעון רבי מודה
אנו  אין  נקבה אשם אבל בעוף, נקבה עולת אנו  מוצאים שהרי  נקבה,

לדמים אלא קדשה ולא מומה, זהו  הלכך  כלל, מכאן (רש "י);מוצאים
כדי עצמה, העולה דין ולא הולד , דין  בעולה המשנה נקטה גם

לפיכך אמו, על עולה שם ויש הואיל  אלעזר  רבי שלדעת להשמיענו,
לפי אלעזר, רבי  נחלק לא האשם בולד  אבל עולה, יקרב עצמו  הוא

עצמה, הנקבה דין המשנה נקטה באשם ברם, אמו; על אשם שם שאין
נדבה, בא אשם שאין משום קרב, ללא אשמו קרב בין לחלק כדי 

נדבה. באה העולה íLàאבל úøeîz בין זכר  שהתמורה בין – ÀÇÈÈ
נקבה, dúøeîzשהיא ãìå,זכר וילדה באשם נקבה שהמיר  כגון – ÀÇÀÈÈ

íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåe ïãìåe,אלו כל  –eáàzñiL ãò eòøé ÀÈÈÀÇÀÈÈÇÈÈÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, בהם שיפול –äáãðì ïäéîc eìtéå ,eøënéå לתיבה – ÀÄÈÀÀÄÀÀÅÆÄÀÈÈ

הטעם  לעיל. שבארנו  כמו  נדבה, עולות מביאים שממעותיה שבמקדש ,

מתה, שבחטאת כל  היא: מקובלת שהלכה לפי  במפרשים, מבואר
והרי שיסתאב, עד  רועה מתהבאשם שהיא דינה חטאת (רמב"ם ;תמורת

ברטנורא). eúeîéרש "י; :øîBà øæòéìà éaøאליעזר רבי  שלדעת – ÇÄÁÄÆÆÅÈ
החטאת. כדין  האשם ïäéîãaדין  àéáé :øîBà øæòìà éaøåÀÇÄÆÀÈÈÅÈÄÄÀÅÆ

úBìBò במשנה כמבואר  יחיד, עולות בדמיהן מביא התמורה בעל –
åéìòaהבאה. eúnL íLà, שהקריבוהו קודם –åéìòa eøtkLå ÈÈÆÅÀÈÈÀÆÄÀÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



dרכח dpyn iyily wxt dxenz zkqn

úBìBò ïäéîãa.åéìòa eúnL íLà,åéìòa eøtkLå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äáãðì åéîc eìtéå.øæòéìà éaø ¦§¥¤¨¨¤¥§¨¨§¤¦§§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤
øîBà:úeîé.øæòìà éaøøîBà:äìBò åéîãa àéáé. ¥¨©¦¤§¨¨¥¨¦§¨¨¨
„àéä äìBò äáãpä óà àGäå,éøác ïéa äîéaøøæòìàéøáãìíéîëç?äáBç äàa àéäL ïîæa àlà–àeä ©£©©§¨¨¨¦©¥¦§¥©¦¤§¨¨§¦§¥£¨¦¤¨¦§©¤¦¨¨¨

äéìò CîBñ,ïéëñð äéìò àéáîe,BlMî äéëñðe;ïäk äéä íàå,BlL døBòå dúãBáò.äáãð äàa àéäL ïîæáe– ¥¨¤¨¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤§¦¨¨Ÿ¥£¨¨§¨¤¦§©¤¦¨¨§¨¨
äéìò CîBñ Bðéà,ïéëñð äéìò àéáî Bðéàå,øeaö ìMî äéëñðe;ïäk àeäL ét ìò óà,éLðà ìL døBòå dúãBáò ¥¥¨¤¨§¥¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤¦©©¦¤Ÿ¥£¨¨§¨¤©§¥

øîLî. ¦§¨
‰øNònäå øBëaä úøeîz,ïãìåe,ïãìå ãìåeíìBòä óBñ ãò–øNònëå øBëak elà éøä,íîeîa eìëàéå §©©§§©©£¥§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥©§§©©£¥§¥¨§§¨

íéìòaì.íéLãwä ìk ïéáì øNònäå øBëaä ïéa äî?ñéìèàa ïéèçLðå ñéìèàa íéøkîð íéLãwä ìkL,ïéì÷Lðå ©§¨¦©¥©§§©©£¥§¥¨©¢¨¦¤¨©¢¨¦¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦
àøèìa,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;ïBéãt ïäì Léå,ïBéãt ïäéúBøeîúìå,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;íéàáe §¦§¨¦©§¦©©£¥§¥¨¤¦§§¦§¥¤¦§¦©§¦©©£¥¨¦

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éîãì àìà äùã÷ àìå àîåî åðééä êëìä ,åðéöî àì äá÷ð íùà ìáà ,óåòá äá÷ð úìåò ïçëùàã ,äá÷ðá äìåò íùmy` zxenz
.'eke:äúî úàèç úøåîúå ,äòåø íùàá äúî úàèçáù ìë àéä äëìäã ,åòøé ïìåë.ezeniàë úàèçë øæòéìà 'øì äéì úéàãóà äúî úàèçá äî ,íù

:äúî íùàá.zeler odinca `iai:øåáö úáãðì àìå éìæà ãéçé úáãðì úåøúåîã.xg`a eilra extiky e` eilra ezny my`íùàáå ,úåîú úàèçáã
:áàúñéù ãò äòøé

c.dler dacpd s` `lde:åäééðéá éàî ùøôî÷ éùåøéô.daeg d`a `idy onfa:'åë äéìò êîåñ .äáéø÷äì ãéçéä ìò úìèåî àéäù.odk did m`eåúåà
:äééòøá ïåùàøì å÷úðå øçàá øôëúðå íùà ùéøôäù.dxere dzcear,øåòä ìèåðå äáéø÷î åîöò àåäù ,àéä åìù ,íùà åúåà éîãî äéåð÷ä äìåò ìù

:úáù äúåà ìù øîùîä ïî åðéà åìéôàå.dilr jneq epi`:äëéîñ äá ïéà øåáö úáãðã.xnyn iyp`l dxere dzcear odk `edy t"r`eìù éøäù
áéúëã ,áéø÷äì éàùø øçà øîùî ìù ïäë ïéàå àåä øåáö(ç"é íéøáã)ìåèà éðàå êúáù úà äúà ìåè ,äæì äæ úåáàä åøëîù äî ,úåáàä ìò åéøëîî ãáì

:íéîëç éøáãë äëìäå .éúáù úà
d.xyrnke xekak el` ixd:åãôðå íåî ïäá ìôðù øçàì åìéôà ,øùáä åá ïéøëåîù ÷åùá åðééäã ,ñéìèéàá íéèçùð ïéàù ,äîäá øùòîå øåëá úùåã÷ë

.xyrnde xekadn uegùòî éîãå ,ïäëì øåëá éîãã ,äøéëîá ùã÷äì äàðä ïéàù éðôî:íéùã÷á ïðéìæìæî àì åäãéã äàðä íåùîå ,íéìòáì ødvegn oi`ae

`xephxa yexit

ואחר אחר , אשם בעליו והביאו שאבד, דהיינו בעליו , שנתכפרו  או –
הראשון , נמצא åéîcכך  eìtéå ,øënéå ,áàzñiL ãò äòøéÄÀÆÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈ

äáãðìשכל לעיל , הטעם שבארנו  כמו ציבור , של  נדבה לעולות – ÄÀÈÈ
ירעה. באשם מתה, øæòéìàשבחטאת éaøúeîé :øîBà כמו – ÇÄÁÄÆÆÅÈ

äìBòבחטאת. åéîãa àéáé :øîBà øæòìà éaø במשנה כמבואר – ÇÄÆÀÈÈÅÈÄÀÈÈÈ
`dzeהבאה eprinydl dpynd dzid dkixv dn meyn `xnba oiir)

.(eilra extkzpye eilra ezny my`a mbe my` zxenza mb zwelgn

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

תנא  דברי בין  ההבדל  מהו  לפרש , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עולות"). בדמיהן  ("יביא אלעזר  רבי  לדברי  לנדבה") דמיו  ויפלו ("ויימכר  קמא

àéä äìBò äáãpä óà àGäå הנדבה שבתיבת המעות מן  אף – ÇÂÇÇÀÈÈÈÄ
עולות, מביאים היו  øæòìàשבמקדש éaø éøác ïéa äî שיביא – ÇÅÄÀÅÇÄÆÀÈÈ

עולות, íéîëçבדמיהן  éøáãì?לנדבה דמיו שיפלו  –ïîæa àlà ÀÄÀÅÂÈÄÆÈÄÀÇ
äáBç äàa àéäL,בה חייב שהוא עולה מביא שהיחיד –àeä ÆÄÈÈÈ

äéìò CîBñ,השחיטה לפני  העולה על בידיו  סומך  –äéìò àéáîe ÅÈÆÈÅÄÈÆÈ
ïéëñð, ויין מנחה –BlMî äéëñðe;מכספו –ïäk äéä íàå– ÀÈÄÀÈÆÈÄÆÀÄÈÈÙÅ

כהן , היה עולה בדמיו שמקריב האשם בעל døBòåאם dúãBáò– ÂÈÈÀÈ
העולה, אותה העור,BlLשל  ונוטל מקריבה עצמו  שהוא היא, – Æ

"מניין  בברייתא: שנו שכן שבוע, אותו של במשמר  עובד אינו אם אף
לומר  תלמוד שירצה? עת בכל קרבנותיו  ומקריב שבא (דברים לכהן 

ו): ושרת"יח , ה' יבחר אשר המקום אל נפשו אות בכל  (בבא "ובא

ב). קט , äáãðקמא  äàa àéäL ïîæáe המעות מן  באה שהעולה – ÄÀÇÆÄÈÈÀÈÈ
שבמקדש, הנדבה לתיבת ליפול äéìòשדינן CîBñ Bðéà אין – ÅÅÈÆÈ

כעולה  היא שנחשבת לפי העולה, אותה על  סומך  המעות אותן בעל 
ציבור  בקרבנות סמיכה ואין ציבור, glzyndשל  xiryd :miipyn ueg)

oixcdpq dpynl epxe`a oiir Ð xeaiv ly xac mlrd xte mixetkd meia
,(b ,`ïéëñð äéìò àéáî Bðéàå,מכספו ויין מנחה –äéëñðe ÀÅÅÄÈÆÈÀÈÄÀÈÆÈ

øeaö ìMî;היא ציבור  של  שכעולה לעיל, שבארנו  מהטעם –óà ÄÆÄÇ
øîLî éLðà ìL døBòå dúãBáò ,ïäk àeäL ét ìò– ÇÄÆÙÅÂÈÈÀÈÆÇÀÅÄÀÈ

כעולה  נחשבת והיא שהואיל המקדש , בבית השבוע באותו  העובדים
להקריבה. רשאי אחר משמר של  כהן  אין לעיל , שבארנו כמו  ציבור, של

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øNònäå øBëaä úøeîz,בהמה של  המעשר  ותמורת –,ïãìåe ÀÇÇÀÀÇÇÂÅÀÈÈ
íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåeהבכור תמורת ולד כלומר –cle `le) ÀÇÀÈÈÇÈÈ

(xkf xekad ixdy ,xekadהמעשר ולד וכן  העולם, כל  סוף עד  ולדו ּוולד 
העולם, סוף עד ולדן  ּוולד המעשר  תמורת øBëakּוולד elà éøäÂÅÅÇÀ

øNònëåבהמה בבכור נאמר  שהרי שיקרבו, לא יז ):– יח, (במדבר  ÀÇÇÂÅ
ולא  קרבים הם ודרשו: הם", קודש  תפדה, ולמדים "לא תמורתם,

קדושת  בהם לנהוג שיש  אלא ח), ט, בכורות (עיין  מבכור בהמה מעשר
כבכור ויישחטו מום בהם שיפול  עד  שירעו  דהיינו  ומעשר, בכור 

שמוכרים  כדרך ובמשקל בשוק יימכרו ולא מום, בהם שנפל וכמעשר
להלן , כמבואר  חולין, íéìòaìבשר íîeîa eìëàéå תמורת – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ

לבעליו . ותמורתו המעשר  ולדות לכהן; ּוולדותיה ïéaהבכור  äîÇÅ
íéLãwä ìk ïéáì øNònäå øBëaä?מום בהם כשנפל –ìkL ÇÀÀÇÇÂÅÀÅÈÇÃÈÄÆÈ

íéLãwä,ונפדו מום, בהם שנפל  –ïéèçLðå ñéìèàa íéøkîð ÇÃÈÄÄÀÈÄÈÄÀÄÀÄÀÈÄ
ñéìèàa, חולין ובשר  בהמות בו שמוכרים בשוק –ïéì÷Lðå ÈÄÀÄÀÄÀÈÄ
àøèìa חוששים ואין  חולין , בשר מוכרים שהקצבים כדרך במשקל , – ÀÄÀÈ

קדשים, øNònäלביזוי ïîe øBëaä ïî õeçשנפל בהמה, של – ÄÇÀÄÇÇÂÅ
בליטרא, נשקלים ואינם באטליס, ונשחטים נמכרים שאינם מום, בהם
הנאתם  והמעשר  שהבכור  לפי א), (ה, בכורות במסכת הטעם כמבואר 
חולין , בשר  של  במחיר ובמשקל , בשוק שכשנמכרים כלומר לבעלים,

וישראל הבכור, של  בעליו שהוא הכהן  היינו  הבעלים, מהם נהנים
מזלזלים  אין  הבעלים הנאת ומשום בהמה, מעשר של בעליו  שהוא

אלא  חולין  בשר שמוכרים כדרך ובמשקל  בשוק אותם למכור בקדשים
כך, ידי  על שמפסידים פי על  אף משקל , ובלי בבית הם נמכרים

ונפדו  מום בהם שנפל  הקדשים שאר  כל  אבל בזול. למכור שצריכים
נמכרים  ובמשקל , בשוק אותם מוכרים שאם כלומר  להקדש, הנאתן 

ההקדש מן אותם פודים גם כך ידי ועל  חולין , בשר במחיר ביוקר , הם
נהנה. ההקדש ונמצא ïBéãtביוקר, ïäì Léåשנפל הקדשים כל  – ÀÅÈÆÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt dxenz zkqn

õøàì äöeçî,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;íéîéîz eàa íà–eáø÷é,ïéîeî éìòa íàå–íéìòaì ïîeîa eìëàé. ¦¨¨¨¤¦©§¦©©£¥¦¨§¦¦¦§§§¦©£¥¦¥¨§§¨©§¨¦
øîàïBòîL éaø:íòhä äî?ïîB÷îa äñðøt ïäì Lé øNònäå øBëaäL,íéLãwä ìk øàLe,ãìBpL ét ìò óà ¨©©¦¦§©©©©¤©§§©©£¥¥¨¤©§¨¨¦§¨§¨¨©¢¨¦©©¦¤©

íeî íäì–ïúMã÷a elà éøä. ¨¤£¥¥¦§ª¨¨

.xyrnd one xekad on ueg ux`l ux`l:åáø÷é íéîéîú åàá íà ìáà .ïî÷ì àîòè ùøôîãë ,õøàì äöåçî äìçúëì íéàá ïðéàù.milral,ïäëì øåëá
:ìàøùéì øùòîå.mrh dn oerny 'x xn`:íéùã÷ øàùë õøàì äöåçî ïéàá ïðéà øùòîäå øåëáäù.onewna dqpxt mdl yi xyrne xekayíäì ùé

:íéìòáì ïîåîá åìëàéå åáàúñéù ãò åòøéù ïîå÷îá äð÷ú.miycwd lk x`yeïäéîã úåìòäìå ïúåãôì äúà êéøöå ,ïúùåã÷á ïä éøä íåî ïäá ìôðù ô"òà
áéúëã ,åáø÷é àì íéîéîú õøàì äöåçî åìòù øùòîå øåëáã ,äëìää ÷ñôå .åáø÷éå ïîöò ïä åìòé ,ïäéîã úåìòäì ïôåñå ìéàåäå ,ïáéø÷äìå(ã"é íéøáã)

äúà ïéàù íå÷îîå ,øåëá äìòî äúà ïâãå øùòî äìòî äúàù íå÷îî ,êðàöå êø÷á úåøåëáå êøäöéå êùåøéú êðâã øùòî 'åâå êéäìà 'ä éðôì úìëàå
:ïâã øùòîì ù÷úà éîð äîäá øùòîå .øåëá äìòî äúà ïéà ,ïâã øùòî äìòî

`xephxa yexit

אותם, פודים מום, ïBéãtבהם ïäéúBøeîúìå התמורות שאם – ÀÄÀÅÆÄÀ
הן אף מום, בעלי אותן ,היו  øNònäפודים ïîe øBëaä ïî õeçÄÇÀÄÇÇÂÅ

לבעלים, במומם הם נאכלים אלא פדיון, להם שאין מום, בהם שנפל  –
שנאמר  לעיל, שבארנו  יז ):כמו יח , בכור(במדבר  או  שור בכור "אך

נאמר בהמה ובמעשר  תפדה", לא עז  בכור או  לג):כשב כז , (ויקרא 

יגאל" õøàì(רש"י)."לא äöeçî íéàáeמותר הקדשים כל  – ÈÄÄÈÈÈÆ
לארץ, מחוץ אף øNònäלהביאם ïîe øBëaä ïî õeç שאין – ÄÇÀÄÇÇÂÅ

להלן; הטעם כמבואר לארץ, מחוץ לכתחילה אותם eàaמביאים íàÄÈ
ישראל, לארץ לארץ מחוץ באו אם בדיעבד אבל  –eáø÷é ,íéîéîzÀÄÄÄÀÀ

אותם, מקריבים מום, בלי הם, תמימים אם –,ïéîeî éìòa íàåÀÄÇÂÅÄ
íéìòaì ïîeîa eìëàé. לבעליו והמעשר  לכהן , הבכור –øîà ÅÈÀÀÈÇÀÈÄÈÇ

íòhä äî :ïBòîL éaø מחוץ באים אינם והמעשר שהבכור – ÇÄÄÀÇÇÇÇ

הקדשים? כל כשאר äñðøtלארץ ïäì Lé øNònäå øBëaäLÆÇÀÀÇÇÂÅÅÈÆÇÀÈÈ
ïîB÷îaשיפול עד  שירעו  לארץ, בחוץ אף תקנה להם יש  כלומר  – ÄÀÈ

לארץ, להביאם צורך  ואין שם, במומם וייאכלו מום ìkבהם øàLeÀÈÈ
ïúMã÷a elà éøä ,íeî íäì ãìBpL ét ìò óà ,íéLãwäÇÃÈÄÇÇÄÆÇÈÆÂÅÅÄÀËÈÈ
את  להביא מוטב לפיכך  קרבן, בדמיהם ולהביא לפדותם וצריכים –

ולהקריב  לארץ תמימים כשהם עצמם id`,ם.הקדשים dklddeשבכור

יקרבו , לא בדיעבד, אפילו לארץ, מחוץ תמימים שעלו  בהמה ומעשר 
כג):שנאמר יד, תירושך(דברים  דגנך  מעשר אל ֿהיך ... ה' לפני "ואכלת

דגן  מעשר מביא שאתה ממקום – וצאנך" בקרך  ובכורות ויצהרך
אי דגן , מעשר  מביא אתה שאין  וממקום וצאן, בקר בכור  מביא אתה

וצאן  בקר  בכור מביא ה ),אתה א , בכורות הל' מעשר(רמב "ם ואף
דגן  למעשר הוקש  (ברטנורא ).בהמה

izdw - zex`ean zeipyn



רכט d dpyn iyily wxt dxenz zkqn

úBìBò ïäéîãa.åéìòa eúnL íLà,åéìòa eøtkLå–áàzñiL ãò äòøé,øënéå,äáãðì åéîc eìtéå.øæòéìà éaø ¦§¥¤¨¨¤¥§¨¨§¤¦§§¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦¡¦¤¤
øîBà:úeîé.øæòìà éaøøîBà:äìBò åéîãa àéáé. ¥¨©¦¤§¨¨¥¨¦§¨¨¨
„àéä äìBò äáãpä óà àGäå,éøác ïéa äîéaøøæòìàéøáãìíéîëç?äáBç äàa àéäL ïîæa àlà–àeä ©£©©§¨¨¨¦©¥¦§¥©¦¤§¨¨§¦§¥£¨¦¤¨¦§©¤¦¨¨¨

äéìò CîBñ,ïéëñð äéìò àéáîe,BlMî äéëñðe;ïäk äéä íàå,BlL døBòå dúãBáò.äáãð äàa àéäL ïîæáe– ¥¨¤¨¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤§¦¨¨Ÿ¥£¨¨§¨¤¦§©¤¦¨¨§¨¨
äéìò CîBñ Bðéà,ïéëñð äéìò àéáî Bðéàå,øeaö ìMî äéëñðe;ïäk àeäL ét ìò óà,éLðà ìL døBòå dúãBáò ¥¥¨¤¨§¥¥¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¦¤¦©©¦¤Ÿ¥£¨¨§¨¤©§¥

øîLî. ¦§¨
‰øNònäå øBëaä úøeîz,ïãìåe,ïãìå ãìåeíìBòä óBñ ãò–øNònëå øBëak elà éøä,íîeîa eìëàéå §©©§§©©£¥§¨¨§©§¨¨©¨¨£¥¥©§§©©£¥§¥¨§§¨

íéìòaì.íéLãwä ìk ïéáì øNònäå øBëaä ïéa äî?ñéìèàa ïéèçLðå ñéìèàa íéøkîð íéLãwä ìkL,ïéì÷Lðå ©§¨¦©¥©§§©©£¥§¥¨©¢¨¦¤¨©¢¨¦¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦
àøèìa,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;ïBéãt ïäì Léå,ïBéãt ïäéúBøeîúìå,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;íéàáe §¦§¨¦©§¦©©£¥§¥¨¤¦§§¦§¥¤¦§¦©§¦©©£¥¨¦

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .éîãì àìà äùã÷ àìå àîåî åðééä êëìä ,åðéöî àì äá÷ð íùà ìáà ,óåòá äá÷ð úìåò ïçëùàã ,äá÷ðá äìåò íùmy` zxenz
.'eke:äúî úàèç úøåîúå ,äòåø íùàá äúî úàèçáù ìë àéä äëìäã ,åòøé ïìåë.ezeniàë úàèçë øæòéìà 'øì äéì úéàãóà äúî úàèçá äî ,íù

:äúî íùàá.zeler odinca `iai:øåáö úáãðì àìå éìæà ãéçé úáãðì úåøúåîã.xg`a eilra extiky e` eilra ezny my`íùàáå ,úåîú úàèçáã
:áàúñéù ãò äòøé

c.dler dacpd s` `lde:åäééðéá éàî ùøôî÷ éùåøéô.daeg d`a `idy onfa:'åë äéìò êîåñ .äáéø÷äì ãéçéä ìò úìèåî àéäù.odk did m`eåúåà
:äééòøá ïåùàøì å÷úðå øçàá øôëúðå íùà ùéøôäù.dxere dzcear,øåòä ìèåðå äáéø÷î åîöò àåäù ,àéä åìù ,íùà åúåà éîãî äéåð÷ä äìåò ìù

:úáù äúåà ìù øîùîä ïî åðéà åìéôàå.dilr jneq epi`:äëéîñ äá ïéà øåáö úáãðã.xnyn iyp`l dxere dzcear odk `edy t"r`eìù éøäù
áéúëã ,áéø÷äì éàùø øçà øîùî ìù ïäë ïéàå àåä øåáö(ç"é íéøáã)ìåèà éðàå êúáù úà äúà ìåè ,äæì äæ úåáàä åøëîù äî ,úåáàä ìò åéøëîî ãáì

:íéîëç éøáãë äëìäå .éúáù úà
d.xyrnke xekak el` ixd:åãôðå íåî ïäá ìôðù øçàì åìéôà ,øùáä åá ïéøëåîù ÷åùá åðééäã ,ñéìèéàá íéèçùð ïéàù ,äîäá øùòîå øåëá úùåã÷ë

.xyrnde xekadn uegùòî éîãå ,ïäëì øåëá éîãã ,äøéëîá ùã÷äì äàðä ïéàù éðôî:íéùã÷á ïðéìæìæî àì åäãéã äàðä íåùîå ,íéìòáì ødvegn oi`ae

`xephxa yexit

ואחר אחר , אשם בעליו והביאו שאבד, דהיינו בעליו , שנתכפרו  או –
הראשון , נמצא åéîcכך  eìtéå ,øënéå ,áàzñiL ãò äòøéÄÀÆÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÄÀÈÈ

äáãðìשכל לעיל , הטעם שבארנו  כמו ציבור , של  נדבה לעולות – ÄÀÈÈ
ירעה. באשם מתה, øæòéìàשבחטאת éaøúeîé :øîBà כמו – ÇÄÁÄÆÆÅÈ

äìBòבחטאת. åéîãa àéáé :øîBà øæòìà éaø במשנה כמבואר – ÇÄÆÀÈÈÅÈÄÀÈÈÈ
`dzeהבאה eprinydl dpynd dzid dkixv dn meyn `xnba oiir)

.(eilra extkzpye eilra ezny my`a mbe my` zxenza mb zwelgn

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

תנא  דברי בין  ההבדל  מהו  לפרש , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עולות"). בדמיהן  ("יביא אלעזר  רבי  לדברי  לנדבה") דמיו  ויפלו ("ויימכר  קמא

àéä äìBò äáãpä óà àGäå הנדבה שבתיבת המעות מן  אף – ÇÂÇÇÀÈÈÈÄ
עולות, מביאים היו  øæòìàשבמקדש éaø éøác ïéa äî שיביא – ÇÅÄÀÅÇÄÆÀÈÈ

עולות, íéîëçבדמיהן  éøáãì?לנדבה דמיו שיפלו  –ïîæa àlà ÀÄÀÅÂÈÄÆÈÄÀÇ
äáBç äàa àéäL,בה חייב שהוא עולה מביא שהיחיד –àeä ÆÄÈÈÈ

äéìò CîBñ,השחיטה לפני  העולה על בידיו  סומך  –äéìò àéáîe ÅÈÆÈÅÄÈÆÈ
ïéëñð, ויין מנחה –BlMî äéëñðe;מכספו –ïäk äéä íàå– ÀÈÄÀÈÆÈÄÆÀÄÈÈÙÅ

כהן , היה עולה בדמיו שמקריב האשם בעל døBòåאם dúãBáò– ÂÈÈÀÈ
העולה, אותה העור,BlLשל  ונוטל מקריבה עצמו  שהוא היא, – Æ

"מניין  בברייתא: שנו שכן שבוע, אותו של במשמר  עובד אינו אם אף
לומר  תלמוד שירצה? עת בכל קרבנותיו  ומקריב שבא (דברים לכהן 

ו): ושרת"יח , ה' יבחר אשר המקום אל נפשו אות בכל  (בבא "ובא

ב). קט , äáãðקמא  äàa àéäL ïîæáe המעות מן  באה שהעולה – ÄÀÇÆÄÈÈÀÈÈ
שבמקדש, הנדבה לתיבת ליפול äéìòשדינן CîBñ Bðéà אין – ÅÅÈÆÈ

כעולה  היא שנחשבת לפי העולה, אותה על  סומך  המעות אותן בעל 
ציבור  בקרבנות סמיכה ואין ציבור, glzyndשל  xiryd :miipyn ueg)

oixcdpq dpynl epxe`a oiir Ð xeaiv ly xac mlrd xte mixetkd meia
,(b ,`ïéëñð äéìò àéáî Bðéàå,מכספו ויין מנחה –äéëñðe ÀÅÅÄÈÆÈÀÈÄÀÈÆÈ

øeaö ìMî;היא ציבור  של  שכעולה לעיל, שבארנו  מהטעם –óà ÄÆÄÇ
øîLî éLðà ìL døBòå dúãBáò ,ïäk àeäL ét ìò– ÇÄÆÙÅÂÈÈÀÈÆÇÀÅÄÀÈ

כעולה  נחשבת והיא שהואיל המקדש , בבית השבוע באותו  העובדים
להקריבה. רשאי אחר משמר של  כהן  אין לעיל , שבארנו כמו  ציבור, של

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øNònäå øBëaä úøeîz,בהמה של  המעשר  ותמורת –,ïãìåe ÀÇÇÀÀÇÇÂÅÀÈÈ
íìBòä óBñ ãò ïãìå ãìåeהבכור תמורת ולד כלומר –cle `le) ÀÇÀÈÈÇÈÈ

(xkf xekad ixdy ,xekadהמעשר ולד וכן  העולם, כל  סוף עד  ולדו ּוולד 
העולם, סוף עד ולדן  ּוולד המעשר  תמורת øBëakּוולד elà éøäÂÅÅÇÀ

øNònëåבהמה בבכור נאמר  שהרי שיקרבו, לא יז ):– יח, (במדבר  ÀÇÇÂÅ
ולא  קרבים הם ודרשו: הם", קודש  תפדה, ולמדים "לא תמורתם,

קדושת  בהם לנהוג שיש  אלא ח), ט, בכורות (עיין  מבכור בהמה מעשר
כבכור ויישחטו מום בהם שיפול  עד  שירעו  דהיינו  ומעשר, בכור 

שמוכרים  כדרך ובמשקל בשוק יימכרו ולא מום, בהם שנפל וכמעשר
להלן , כמבואר  חולין, íéìòaìבשר íîeîa eìëàéå תמורת – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ

לבעליו . ותמורתו המעשר  ולדות לכהן; ּוולדותיה ïéaהבכור  äîÇÅ
íéLãwä ìk ïéáì øNònäå øBëaä?מום בהם כשנפל –ìkL ÇÀÀÇÇÂÅÀÅÈÇÃÈÄÆÈ

íéLãwä,ונפדו מום, בהם שנפל  –ïéèçLðå ñéìèàa íéøkîð ÇÃÈÄÄÀÈÄÈÄÀÄÀÄÀÈÄ
ñéìèàa, חולין ובשר  בהמות בו שמוכרים בשוק –ïéì÷Lðå ÈÄÀÄÀÄÀÈÄ
àøèìa חוששים ואין  חולין , בשר מוכרים שהקצבים כדרך במשקל , – ÀÄÀÈ

קדשים, øNònäלביזוי ïîe øBëaä ïî õeçשנפל בהמה, של – ÄÇÀÄÇÇÂÅ
בליטרא, נשקלים ואינם באטליס, ונשחטים נמכרים שאינם מום, בהם
הנאתם  והמעשר  שהבכור  לפי א), (ה, בכורות במסכת הטעם כמבואר 
חולין , בשר  של  במחיר ובמשקל , בשוק שכשנמכרים כלומר לבעלים,

וישראל הבכור, של  בעליו שהוא הכהן  היינו  הבעלים, מהם נהנים
מזלזלים  אין  הבעלים הנאת ומשום בהמה, מעשר של בעליו  שהוא

אלא  חולין  בשר שמוכרים כדרך ובמשקל  בשוק אותם למכור בקדשים
כך, ידי  על שמפסידים פי על  אף משקל , ובלי בבית הם נמכרים

ונפדו  מום בהם שנפל  הקדשים שאר  כל  אבל בזול. למכור שצריכים
נמכרים  ובמשקל , בשוק אותם מוכרים שאם כלומר  להקדש, הנאתן 

ההקדש מן אותם פודים גם כך ידי ועל  חולין , בשר במחיר ביוקר , הם
נהנה. ההקדש ונמצא ïBéãtביוקר, ïäì Léåשנפל הקדשים כל  – ÀÅÈÆÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt dxenz zkqn

õøàì äöeçî,øNònä ïîe øBëaä ïî õeç;íéîéîz eàa íà–eáø÷é,ïéîeî éìòa íàå–íéìòaì ïîeîa eìëàé. ¦¨¨¨¤¦©§¦©©£¥¦¨§¦¦¦§§§¦©£¥¦¥¨§§¨©§¨¦
øîàïBòîL éaø:íòhä äî?ïîB÷îa äñðøt ïäì Lé øNònäå øBëaäL,íéLãwä ìk øàLe,ãìBpL ét ìò óà ¨©©¦¦§©©©©¤©§§©©£¥¥¨¤©§¨¨¦§¨§¨¨©¢¨¦©©¦¤©

íeî íäì–ïúMã÷a elà éøä. ¨¤£¥¥¦§ª¨¨

.xyrnd one xekad on ueg ux`l ux`l:åáø÷é íéîéîú åàá íà ìáà .ïî÷ì àîòè ùøôîãë ,õøàì äöåçî äìçúëì íéàá ïðéàù.milral,ïäëì øåëá
:ìàøùéì øùòîå.mrh dn oerny 'x xn`:íéùã÷ øàùë õøàì äöåçî ïéàá ïðéà øùòîäå øåëáäù.onewna dqpxt mdl yi xyrne xekayíäì ùé

:íéìòáì ïîåîá åìëàéå åáàúñéù ãò åòøéù ïîå÷îá äð÷ú.miycwd lk x`yeïäéîã úåìòäìå ïúåãôì äúà êéøöå ,ïúùåã÷á ïä éøä íåî ïäá ìôðù ô"òà
áéúëã ,åáø÷é àì íéîéîú õøàì äöåçî åìòù øùòîå øåëáã ,äëìää ÷ñôå .åáø÷éå ïîöò ïä åìòé ,ïäéîã úåìòäì ïôåñå ìéàåäå ,ïáéø÷äìå(ã"é íéøáã)

äúà ïéàù íå÷îîå ,øåëá äìòî äúà ïâãå øùòî äìòî äúàù íå÷îî ,êðàöå êø÷á úåøåëáå êøäöéå êùåøéú êðâã øùòî 'åâå êéäìà 'ä éðôì úìëàå
:ïâã øùòîì ù÷úà éîð äîäá øùòîå .øåëá äìòî äúà ïéà ,ïâã øùòî äìòî

`xephxa yexit

אותם, פודים מום, ïBéãtבהם ïäéúBøeîúìå התמורות שאם – ÀÄÀÅÆÄÀ
הן אף מום, בעלי אותן ,היו  øNònäפודים ïîe øBëaä ïî õeçÄÇÀÄÇÇÂÅ

לבעלים, במומם הם נאכלים אלא פדיון, להם שאין מום, בהם שנפל  –
שנאמר  לעיל, שבארנו  יז ):כמו יח , בכור(במדבר  או  שור בכור "אך

נאמר בהמה ובמעשר  תפדה", לא עז  בכור או  לג):כשב כז , (ויקרא 

יגאל" õøàì(רש"י)."לא äöeçî íéàáeמותר הקדשים כל  – ÈÄÄÈÈÈÆ
לארץ, מחוץ אף øNònäלהביאם ïîe øBëaä ïî õeç שאין – ÄÇÀÄÇÇÂÅ

להלן; הטעם כמבואר לארץ, מחוץ לכתחילה אותם eàaמביאים íàÄÈ
ישראל, לארץ לארץ מחוץ באו אם בדיעבד אבל  –eáø÷é ,íéîéîzÀÄÄÄÀÀ

אותם, מקריבים מום, בלי הם, תמימים אם –,ïéîeî éìòa íàåÀÄÇÂÅÄ
íéìòaì ïîeîa eìëàé. לבעליו והמעשר  לכהן , הבכור –øîà ÅÈÀÀÈÇÀÈÄÈÇ

íòhä äî :ïBòîL éaø מחוץ באים אינם והמעשר שהבכור – ÇÄÄÀÇÇÇÇ

הקדשים? כל כשאר äñðøtלארץ ïäì Lé øNònäå øBëaäLÆÇÀÀÇÇÂÅÅÈÆÇÀÈÈ
ïîB÷îaשיפול עד  שירעו  לארץ, בחוץ אף תקנה להם יש  כלומר  – ÄÀÈ

לארץ, להביאם צורך  ואין שם, במומם וייאכלו מום ìkבהם øàLeÀÈÈ
ïúMã÷a elà éøä ,íeî íäì ãìBpL ét ìò óà ,íéLãwäÇÃÈÄÇÇÄÆÇÈÆÂÅÅÄÀËÈÈ
את  להביא מוטב לפיכך  קרבן, בדמיהם ולהביא לפדותם וצריכים –

ולהקריב  לארץ תמימים כשהם עצמם id`,ם.הקדשים dklddeשבכור

יקרבו , לא בדיעבד, אפילו לארץ, מחוץ תמימים שעלו  בהמה ומעשר 
כג):שנאמר יד, תירושך(דברים  דגנך  מעשר אל ֿהיך ... ה' לפני "ואכלת

דגן  מעשר מביא שאתה ממקום – וצאנך" בקרך  ובכורות ויצהרך
אי דגן , מעשר  מביא אתה שאין  וממקום וצאן, בקר בכור  מביא אתה

וצאן  בקר  בכור מביא ה ),אתה א , בכורות הל' מעשר(רמב "ם ואף
דגן  למעשר הוקש  (ברטנורא ).בהמה

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ששואל אם יקנה עסק בשותפות עם עוד אחד שאינו שומר שבת, באופן אשר 

גם העסק לא יהי' בשמירת שבת, אלא שיהי' על חלקו של השני.

הנה בטח יודע כי ממון הקשור עם חלול שבת הנה ר"ל לא רק הם הולכים לטמיון, אלא גם 

גוררים ממון אחר, א"כ מה לו ולמסחרים כאלה הקרובים מאד מאד להפסד ורחוקים משכר?!

והשי"ת הזן ומפרנס לכל, בטח ימציא לו פרנסתו בריוח באופן כשר ובאופן שיוכל להשתמש 

בפרנסתו אף געזונטע זאכן און אידישע זאכן.

אשמח לשמוע שקבע שיעורי תורה בחבורה, ובטח ישמחני בהודעה מהגדלת מספר המשתתפים 

בהלימודים ושיקבעו ג"כ שיעור לימוד בתורת החסידות.

בברכה ופ"ש המשתתפים בהשיעורים יחיו.

מוסג"פ שיחת ל"ג בעומר דהאי שתא ובטח יזכה בה את הרבים.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כו במשנה:דף eëå'.שנינו íéøôñ eçwé àì äøBz eøëî ìáà£¨¨§¨Ÿ¦§§¨¦§

יותר. גדולה שקדושתו דבר בדמיו לקנות צריך קדוש דבר מכרו שאם מבואר במשנה

זה: בענין ספק מביאה ïLéהגמרא äøBz øôñ øBkîì eäî ,eäì àéòaéà שראוי ¦©§¨§©¦§¥¤¨¨¨
ו  בו Baלקרות çwéìתורה ספר בדמיו -Lãç.:הספק éìòîהאםביאור àìc ïåék ¦©¨¨¥¨§Ÿ©£¥

déìיותר גדולה לקדושה àîìcלדמיו Bà ,øeñàתורה ééelòìשבספר àkéìc ïåék ¥¨¦§¨¥¨§¥¨§©¥
ל  àðéøçà,לדמיו àééeléò,יותר גדולה קדושה אין éîc,שהרי øétL בו נאמר ולא ¦¨©£¦¨©¦¨¥

יותר. גדולה לקדושה דמיו להעלות שיש הדין

ממשנתינו: לפשוט רוצה òîL,הגמרא àz,במשנתינו äøBzששנינו eøëî ìáà ¨§©£¨¨§¨
,íéøôñ eçwé àìשדווקא וכתוביםíéøôñומדויק, נביאים -àìc àeä בדמי יקחו Ÿ¦§§¨¦§¨¦§Ÿ

מהם, גדולה שקדושתו תורה äøBúaספר äøBz àä,שוה éîcשקדושתן øétL ¨¨§¨©¦¨¥
לקנות.

הגמרא: ב דוחה ב ïéúéðúîהדין מותר,ãáòécהוא אכן ואז תורה, ספר כבר כשמכרו ©§¦¦¦£©
ïìו  àéòaéî à÷ éëבזה הדין אחר.älçzëì,מה  בדמיו ולקנות למכרו מותר האם ¦¨¦©§¨¨§©§¦¨

אחר: ממקום לפשוט הגמרא òîL,רוצה àz,בברייתא äøBzששנינו øôñ ïéììBb ¨§©§¦¥¤¨
ïéLneç úBçtèîa,יותר גדולה לקדושה שמעלם לחומשים, המחולק תורה ספר - §¦§§¨¦

åכןíéáeúëe íéàéáð àì ìáà ,íéáeúëe íéàéáð úBçtèîa ïéLneç §¨¦§¦§§§¦¦§¦£¨Ÿ§¦¦§¦
,ïéLneç úBçtèîa,מקדושתן äøBz.כןåשמורידן øôñ úBçtèîa ïéLneç àì §¦§§¨¦§Ÿ¨¦§¦§§¥¤¨

,ïéLneç úBçtèîa äøBz øôñ íéììBb ,úäéî éðz÷ ב úBçtèîומדויק, ¨¨¥¦©§¦¥¤¨§¦§§¨¦¦§§
,ïéà ïéLneç ב äøBzאך øôñ úBçtèîאחר,àì למכור שאסור הדין הוא כן ואם ¨¦¦¦§§¥¤¨Ÿ

אחר. בדמיו ולקנות תורה ספר

הגמרא: שכןדוחה כך, לדייק ניתן øôñלא úBçtèîa ïéLneç àìå ,àôéñ àîéà¥¨¥¨§Ÿ¨¦§¦§§¥¤
,äøBz,אסור זה שדווקא äøBúaומשמע äøBz àäשוה éîc,שקדושתן øétL ¨¨¨§¨©¦¨¥

הרישא. מן מהמדויק הגמרא:ולהיפך dpéîודאיàlàמסיקה òîLéîì àkéì àäî ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
בזה. הדין את

אחרת: òîL,ראיה àz,בברייתא éabששנינו ìò äøBz øôñ ïéçépîספרäøBz ¨§©©¦¦¥¤¨©©¥¨
åספרàì ìáà ,íéáeúëe íéàéáð éab ìò ïéLneçå ,ïéLneç éab ìò äøBz §¨©©¥¨¦§¨¦©©¥§¦¦§¦£¨Ÿ

éab ìò ïéLneç àìå ïéLneç éab ìò íéáeúëe íéàéáðספר,äøBz גבי על תורה שספר ומדויק , יותר. גדולה שקדושתם §¦¦§¦©©¥¨¦§Ÿ¨¦©©¥¨
אחר. תורה ספר בדמיו לקנות שמותר הדין הוא כן ואם להניח, מותר תורה ספר

הגמרא: ÷úøîàדוחה äçpäשכן ממנה להוכיח אין ראיה, ממנה øLôàלהביא àìc äçpä éðàL על תורה ספר להניח שלא ©¨¨¨¨§©©¦©¨¨§Ÿ¤§¨
תורה, ספר ïðéëøkגבי éëéä Cøëéî ,éëä àîéz àì éàc,תורה ספר גוללים כיצד -déøáçà àtc áéúé à÷ àäå הרי - §¦Ÿ¥¨¨¦¦§©¥¦©§¦¨§¨¨¨¦©¨©©§¥

חבירו, על נגלל øLôàודאיàlàדף àìc ïåékזה בלא ïåékלגלול énð àëä ,éøLשפעמיםøLôà àìc יהיו שלא להזהר ¤¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¥¨¨©¦¥¨§Ÿ¤§¨
זה על זה התורה ספרי תורה.éøL,מונחים ספר קניית לענין מכך לפשוט ואין ¨¥

אחרת: íãàראיה øBkîé àì ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¦§¨¨
,Lãç Ba çwéì ïLé äøBz øôñ.שאסור ומפורש ¥¤¨¨¨¦©¨¨

הגמרא: ל íeMîאסורíúäדוחה הדמים àúeòéLt,שחוששים יפסדו כך ומתוך אחר יקנה ולא יפשע שימכור לאחר ו שמא ,éë ¨¨¦§¦¨¦
ïðéøîà÷,ספק é÷eøôéàìשיש çpîe áéúëc ïBâk שבידו ישן תורה ספר למכור ורוצה הסופר, בבית חדש תורה ספר שיש - ¨©§¦¨§¦§¦©©§¦§¥

לקנותו, בזה.éàîכדי הדין מה - ©
אחרת: àlàראיה ,äøBz øôñ ïéøëBî ïéà ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,òîL àzכדיäøBz ãBîìì ולהתפרנס ¨§©§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¥§¦¥¤¨¤¨¦§¨

כדי åמדמיו, דמים לו äMà.שיהא àNéì,אחר תורה ספר בדמיו לקנות כדי שמותר הדין הוא  תורה, ללמוד כדי שמותר וכשם §¦¨¦¨
dpéîו  òîLספר aשלמכור äøBzלספר éîc.תמורה øétL äøBz §©¦¨¨§¨©¦¨¥

הגמרא: ãenìדוחה éðàL àîìc,תורה ספר עבורו למכור שמותר äNòî,תורה éãéì àéáî ãenläLולישאénð äMà ¦§¨©¦¦¤©¦¥¦¦¥©£¤¦¨©¦
ש  משום ìהתירו dàøá eäú àì''døöé úáL(יח מה ספרìáà,(ישעיה aלמכור äøBz לספר àì.תמורה äøBz נפשט ולא ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨£¨¨§¨Ÿ

הספק.

i"yx

ãáòéãÐ.ipzwck ,xak edexkny
xzen ikd meyne .dxez exkn
e`l m`y ,dxez xtq einca gwil

Ð`irain `w ik ?mdn egwi dn
olÐ.jkl dligzkl xeknl

ïéùîåçÐea oi`y dxez xtq
.cg` yneg `l`íéàéáð àì ìáà

äøåú øôñ úåçôèîá íéáåúëåÐ
.ozyecwn zegthnd cixeny

ïéùîåç ìù úåçôèîáÐ`wc
.zegthnl edl ilrnìáà

àì äøåú øôñ úåçôèîáÐ
,da `veikl oipyn oi` :`nl`

.dpnid dlrnl `l`àôéñ àîéà
øôñ ìù úåçôèîá ïéùîåç àìå

äøåúÐ.`id dcixi `dcà÷å
äéøáçà àôã áéúåîÐllbp sc

.exiag lràúåòéùô íåùîÐ
,dpwi `l aey xekniyn `ny

.mincd ecqti jk jezneéë
é÷åøôéàì çðîã ïðéøîà÷Ð

,xteqd ziaa ycgd xak aezky
.minc el zzl `l` akern epi`e

äøåú ãåîìì àìàÐea qpxtzdl
jzrc `wlq `we .dxez cnelyk
.dxez xtq zepwl oicd `edc



רלי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zay(iyiy meil)

,zn`d l` ribdl ick `l ,lad ly letlta mnvrøîBì ãeîìz©§©
,weqtd jynda,'úîà øác ìò'wx dxn`p ef dlrny epcnll ©§©¡¤

.dxezd zezin` lr `al ick didi cecigde letltd xy`kìBëé̈
elit`Bzòc ñéâä íà,exiag z` gtwl oeekne ecenila d`bzd - ¦¥¦©§

øîBì ãeîìzweqtd jynda,'÷ãö äåðòå'depr jxca cneld wxy ©§©§©§¨¤¤
.dfl dkef exiag mr zgpaïk ïéNBò íàå,miny myläøBzì ïéëBæ §¦¦¥¦©¨

øîàpL ,ïéîia äðzépLweqtd jyndaðéîé úBàøBð EøBúå','E ¤¦§¨©¨¦¤¤¡©§§¨§¦¤
.mi`xep mixac jcnlze jze` dxez oinia dpzipy dxezd ,xnelk
,äøBz ìL dðéîéa eøîàpL íéøáãì ïéëBæ ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¦¦§¨¦¤¤¤§¦¦¨¤¨

dì éøîàå ,àìéL áø øa àáø øîàc[mixne` yie-]óñBé áø øîà §¨©¨¨©©¦¨§¨§¦¨¨©©¥
áéúëc éàî ,úLL áø øîà àîç øaaezkd zernyn edn -ilyn) ©¨¨¨©©¥¤©¦§¦

(fh b,'ãBáëå øLBò dìàîNa dðéîéa íéîé CøBà'yxtl xyt` i` ixd ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨¤§¨
yiy oeik ,ceake xyer `le mini jxe` wx yi dpiniay eheytk

zeywdlàkéì ãBáëå øLBò àkéà íéîé CøBà dðéîéa àlàike - ¤¨¦¦¨¤¨¦¦¨¤§¨¥¨
jxe` da yiy oeik ixd ,ceake xyer `le mini jxe` wx yi dpinia

,ceake xyer da yiy oky lk miniàlà,eyexit `ed jkïéðéîéénì ¤¨©¥¦¦
,dampiadl dxezd inrh xg` miwcwcne mixwegd el`l xnelk ¨

,miixea lr,xwir `idy oini cia ynzynd mc`kíéîé CøBà¤¨¦
àkéà[yi-].ãBáëå øLBò ïkL ìëåla`da íéìéàîNnìoi`y ¦¨§¨¤¥¤§¨©©§§¦¦¨

ezk`ln oi`y l`ny cia ynzynd enke ,mkxv lk da miribi
,dxexa dk`ln.àkéì íéîé CøBà ,àkéà ãBáëå øLBò¤§¨¦¨¤¨¦¥¨

:dxezd cenil oipra ztqep dyxcïBòîL éaø øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¦§
äëìäa äæì äæ ïéçBpä íéîëç éãéîìz éðL ,Lé÷ì ïami`yepd - ¤¨¦§¥©§¦¥£¨¦©¦¤¨¤©£¨¨

,dfn df ecnliy ick zgpa da mipzepeáéL÷î àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¦
øîàpL ,ïäì(fh b ik`ln)'åâå 'ä éàøé eøaãð æà'rnWIe 'd aWwIe ¨¤¤¤¡©¨¦§§¦§¥©©§¥©¦§¨

e ,'FnW iaWglE dedi i`xil eiptl oFxMf xtq azMIeàlà 'øeaéc' ïéà ©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨§¦§¥§Ÿ¨§Ÿ§¥§¥¦¤¨
øîàpL ,'úçð'(c fn milidz),'eðézçz íénò øaãé'`ed 'xaci' yexite ©©¤¤¡©©§¥©¦©§¥

aqeny ,''d i`xi exacp f`' o`k aezkd ixac yexcl yie ,'lityi'
.zgpe zeltya mixacnd minkg icinlz lr

weqtd jynd z` zyxec `xnbd:lirl yxcpyéáLBçìe' éàî©§§¥
áMéç eléôà ,énà éaø øîà ,'BîLmc`àìå ñðàðå äåöî úBNòì §¨©©¦©¦£¦¦¥©£¦§¨§¤¡©§Ÿ

.dàNò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,dàNò£¨¨©£¤¨¨©¨§¦£¨¨
:devn ziiyr oipra ztqep dyxcìk ,éãéà øa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨©¦¦¨

,døîàîk äåöî äNBòädihxt lkl dpwzk devnd dyery epiidc ¨¤¦§¨§©£¨¨
,oexqg mey `la diwecwce,úBòø úBøBNa BúBà ïéøOáî ïéà¥§©§¦§¨

øîàpL(d g zldw),éqà éaø øîà .'òø øác òãé àì äåöî øîBL' ¤¤¡©¥¦§¨Ÿ¥©¨¨¨¨©©¦©¦
àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -Ceøa LBãwä eléôà ,àðéðç éaø §¦¥¨©¦£¦¨£¦©¨¨

àeä ,äøéæb øæBb àeä[dxn`nk devn dyerd-]øîàpL ,dìháî ¥§¥¨§©§¨¤¤¡©
okl mcew(c g my)'äNòz äî Bì øîàé éîe ïBèìL Cìî øác øLàa'©£¤§©¤¤¦§¦Ÿ©©©£¤

éîñådéì Cxn`p df aezkl jenqe -,'òø øác òãé àì äåöî øîBL' §¨¦¥¥¦§¨Ÿ¥©¨¨¨
.dyrz dn el xnel lkei ok` zevn xneyy xnelk

:dxezd cenil oipra ztqep dyxcïBòîL éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦§
,äëìäa äæì äæ íéáéL÷nä íéîëç éãéîìz éðL ,Lé÷ì ïa,xnelk ¤¨¦§¥©§¦¥£¨¦©©§¦¦¤¨¤©£¨¨

,dfn df mipiane df z` df micnlnyòîBL àeä Ceøa LBãwä©¨¨¥©
øîàpL ,ïìB÷ì(bi g mixiyd xiy),íéáéL÷î íéøáç íépba úáLBiä' §¨¤¤¡©©¤¤©©¦£¥¦©§¦¦

ì'éðòéîLä CìB÷,zeyxcn izaa miayeid epiid 'mipba zayeid' - §¥©§¦¦¦
`ed jexa yecwd mdl xne` ,dfl df 'miaiywn mixag' md m`

.mkl dpr`e mklew iperinyd ,'ipirinyd jlewl'ïéNBò ïéà íàå§¦¥¦
ïk,dfl df miaiywn oi` -,ìàøNiî ú÷lzñnL äðéëMì ïéîøBb ¥§¦©§¦¨¤¦§©¤¤¦¦§¨¥

øîàpLjynda(ci d my)éãBc çøa'[dpikyl iepik-].'åâå 'äîãe ¤¤¡©§©¦§¥
:df oipra ztqep dyxc,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦

,äëìäa äæì äæ íéìébãnä íéîëç éãéîìz éðLmitq`zn ,xnelk §¥©§¦¥£¨¦©©§¦¦¤¨¤©£¨¨
ax mdl oi`y oeik cenild zpada df z` df riiqle cenll cgi

,mcnliyøîàpL ,ïáäBà àeä Ceøa LBãwä(c a my)éìò ,Bìâãå' ©¨¨£¨¤¤¡©§¦§¨©
àzòîLc àúøeö éòãéc àeäå ,àáø øîà .'äáäàwx `ed df xac - ©£¨¨©¨¨§§¨§¦§¨¦§©§¨

xacd yxey zvw ecnly xnelk ,drenyd zxev mirceiy ote`a
,maxndépéî øîâéîì àúîa äaø eäì úéìc àeäåoi`y ote`a wxe - §§¥§©¨§¨¨§¦§©¦¥

.epnn cenll xira ax mdl
`a` iax xn`y dcb` ixaca mitqep mixn`n d`ian `xnbd

mya:yiwl yixïa ïBòîL éaø øîà àaà [éaø øîàå] (éáø øîà)§¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤
,ä÷ãö äNBòä ïî øúBé äåìnä ìBãb ,Lé÷ìyea iprd oi`y itl ¨¦¨©©§¤¥¦¨¤§¨¨

,xacañéka ìéèîeewlgzie mda xegql zern iprl ozep m` - ¥¦©¦
lecb ,cqtdae geixa mdipy,ïlekî øúBéleki df ote`ay itl ¥¦¨

.ez`eld z` el xifgdl s`e ezqpxt ick zerna xkzydl iprd
ãéîìz íà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àaà [éaø øîàå] (éáø øîà)§¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦¦©§¦

éðúî ìò eäéøâç ,àeä Lçðk øèBðå í÷Bð íëç,E,ea wacd xnelk ¨¨¥§¥§¨¨¨§¥©¨§¤
,ecenlzn zepdil jteqyàeä õøàä íò íàelit`eøeãz ìà ,ãéñç ¦©¨¨¤¨¦©¨

,BúðeëLa,dnly ezeciqg oi`e zevn iwecwca rcei epi`y oeik ¦§¨
.epnn cenll jteqe

dì éøîàå ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àðäk áø øîà[mixne` yi-] ¨©©©£¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨§¦¨
dì éøîàå ,[Lé÷ì ïa ïBòîL éaø] (ùé÷ì ùéø) øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¦¦§¤¨¦§¨§¦¨
CBúa òø áìk ìcâîä ìk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦¨©§©¥¤¤©§

,Búéa CBzî ãñç òðBî ,Búéa`al miiprd z` gipn epi`y iptn ¥¥©¤¤¦¥
,egztløîàpL(ci e aei`)ñnì' ¤¤¡©©¨
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סמשך ביאור למה' שבת ליום שישי עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אם  שיהי' בה"כ באיזה חילוק זה ואין שלנו, הלשון בסגנון

בעניני' כלל לכנוס שלא והיינו אחר, או זה רבי מחסידי

כאלו.

לך  שיש שי' מהתלמידי' תבחר אשר ורצוני חפצי וכן

מאמרים  עבורם שתבחר והיינו ברבים, לדבר ותלמדם

היטיב קצרים רגילים שילמדום ושיהיו הפנימי שיבינו

שהם  כאלו ישנם כי ברבים, ידברו כי ותכריחם בהם,

כי  להם ותראה זה על תעוררם והדומה ביותר ֶַביישנים

אי"ה  יתגדל לזמן ומזמן לדבר, וצריכים כן האמת  אין

חלקך. ואשרי ית'. בעזרתו מרובה תועלת ויביא זה, דבר

רוחו  אשר ורבך מורך זכור תחת, ואל תירא אל ואמץ ֵָחזק

בהדרך  ללכת נוכל אשר עלינו יגן וזכותו הוא אתנו הק'

ולא  בחיל לא זה, בעד תתן לך אשר וכל לנו, סלל אשר

תמימה  תורת להרביץ ית' אותו וידוע השכל אם כי ְֵַבכחו

בנ"י  ירבו שמים וככוכבי בישראל, חי כל נפש ַהמשיבה

ואז  מדרשים, ובתי כנסיות בבתי התורה שולחני אל יחיו

ישראל  בטוב לראות בחיים, חלקנו טוב מה אשרינו

בגו"ר. והצלחתו

ci jxk v"iixden w"b`
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סמשך מעמוד רעס



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zay(oey`x meil)

íeMî da ïéà,'úBlk úBøèò'exfb ycwnd zia oaxeg xg`ly ¥¨¦©§©
minkg(.hn dheq)la` ,dy`xay dxhra dlkd `vz `ly

.hywzdl dlkl xzen '`nhqi`'a
'leak' xe`iaa eda` iax ixac lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:epzpynayïðz àcáòc àìák ,øîà ìàeîLedxq`y leak - §¥¨©©§¨§©§¨§©
.carl miyery mzeg `ed ea z`vl dpynd

:`xnbd dywn .l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdøîà éîe¦¨©
éëä ìàeîLepzpyn z` yxtl l`eny xn` jky okzi ike ± §¥¨¦

,car ly mzega xaecnyãáòä àöBé ,ìàeîL øîàäåzaya §¨¨©§¥¥¨¤¤
íúBçahih lyLielzL íúBça àì ìáà ,Bøàeöaxaegn,Búeñëa §¨¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§

el did ok m` ,`ed car ly mzeg epzpyna xen`d leak m`e
s` dxq`e dnzq epzpyn ixdy ,ex`evay mzega s` xeq`l

.ex`evay mzega
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìcarl mixiznd l`eny ixac - Ÿ©§¨¨

mzega md ,ex`evay mzega z`vldéaø déì ãáòcel dyry - §¨©¥©¥
`ly ,eilr eax zni`y iptn ,ecia elhil epxiqi `l i`cey ,eax

e .ea cexnl ick ok dyry xn`iàäz`vl dxq`y epzpyn - ¨
mzega `ed ,ex`evay mzegadéLôðì eäéà ãáòccard dyry - §¨©¦§©§¥

,oixeg oak ze`xdl ick eilrn epxiqiy yegl yi dfae ,envrl
.miaxd zeyxa zen` rax` exiardl `aie

:df uexiz lr `xnbd dywnìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîadna - §©¦§¨§¨¦§¥
,ex`evay mzega z`vl carl xizdy l`eny ixac z` zcnrd

ote`a,déaø déì ãáòcm` ,exiqdl `ai `l i`ce eax zni` iptne §¨©¥©¥
okàì éànà BúeñëaL íúBçadfa mb ixd ,ea z`vl xeq` recn - §¨¤¦§©©Ÿ

yegl oi` mpn` :`xnbd zvxzn .eax zni` iptn exiqdl `eai `l
minkg eyyg la` ,exiqi `ny÷ñôéî àîìécwqti `ny - ¦§¨¦§¨

,xayie ezeqkn mzegdúzøéîe,jk ep`xiy eaxn card cgtie - ¦§¨
détúkà déì úéçîe déì ìt÷éîelr edgipie ezilh z` ltwie - §©¥¥©¦¥©¦§¥

jxc df oi`y oeike ,mzegd mewn z` e`xi `ly ick eitizk
e ,`ziixe`c d`ved xeqi` lr xeari ,yealn,óñBé øa ÷çöé áøãk¦§©¦§¨©¥

úìte÷î úélèa àöBiä ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîàc§¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©¥§©¦§¤¤
úaMa åéôúk ìò Bì úçpeîediabd ,ey`x lr dpzpy xg`ly - ©©©§¥¨©©¨
,eitzk lr zilhd iletiyúàhç áéiç.jka yealn jxc oi`y oeik ©¨©¨

mzega la` ,ezeqkay mzega `l` epi` df yyg lk mpn`
.ea z`vl xzen okle df yyg jiiy `l ex`evay

:df yexitl reiq `xnbd d`ianàä éëå[enk `ed df oice-]øîàc §¦¨§¨©
àúeìb Léø éác ïðaø eälek ,àìéL øa àðpéç áøì ìàeîL déìlk - ¥§¥§©¦§¨©¦¨§©¨¨§¥¥¨¨

,el mitetkd dlebd y`x zia inkgéîéúç éìaøña e÷téì àì`l - Ÿ¦§§©§¨¥£¦¥
ly mzeg oirk mda miyer eidy ,zenezg zezilha zaya e`vi
`ny yeygl yiy ,`zelb yixl mitetk mdy gikedl ,zecar
mzilh eltwi ,dlebd y`x zia iyp` `xen zngne mzegd wqti

,yealn jxca `ly mtizk lrpéî øáìCxa `ppig ax ,jnn ueg - §©¦¨
oeik ,df yyg ja jiiy `ly ,`liyéìò éãô÷ àìcàúeìb Léø éác C §Ÿ¨§¦£¨§¥¥¨¨

.mzeg `la jlz m` dlebd y`x zia iyp` jilr micitwn oi`y -
oia dxizq dywne l`eny ixac z` d`iane day `xnbd

:df oecipa zeziixadãáòä àöBé ,ìàeîL øîà ,àôebzayaíúBça ¨¨©§¥¥¨¤¤§¨
éëä énð àéðz .BúeñëaL íúBça àì ìáà ,BøàeöaLok epipy ± ¤§©¨£¨Ÿ§¨¤¦§©§¨©¦¨¦

,l`eny ixack `ziixaaàì ìáà BøàeöaL íúBça ãáòä àöBé¥¨¤¤§¨¤§©¨£¨Ÿ
.BúeñëaL íúBça:jk lr dxizq `xnbd dywn,eäðéîøeepipy §¨¤¦§§¦§
,zxg` `ziixaaãáòä àöé àì`líúBça àìå BøàeöaL íúBça Ÿ¥¥¨¤¤§¨¤§©¨§Ÿ§¨

,BúeñëaLeäæå äæezeqkaye ex`evay mzeg -ïéìa÷î ïéà ¤¦§¤¨¤¥§©§¦
,äàîeèmd i`pbl ieyrd xac ,jtidl `l` hiykz mpi`y oeik §¨

,mc`d yinyzl ieyrd ilk mpi` mbe ,car `edy gikedlåokàì §Ÿ
`viâeæaoenrt -eöaL,Bøà,iepl ieyrdâeæa àeä àöBé ìáà §¤§©¨£¨¥§

äæå äæ .BúeñëaLezeqkaye ex`evay oenrt -,äàîeè ïéìa÷î ¤¦§¤¨¤§©§¦§¨
.md hiykz ixdyäîäa àöz àìå,zaya,døàeöaL íúBça àì §Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨¤§©¨¨

äæ .døàeöaL âeæa àìå ,dúeñëaL âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨¤

äæå[mibefd ipy-],äàîeè ïéìa÷î ïéà.dndal hiykz oi`y oeik ¨¤¥§©§¦§¨
mzega s` z`vl carl xeq`y ef `ziixaa x`ean mewn lkne

.ex`evay
:dxizqd aeyiia dpc `xnbdàîéìitk uxzl xn`p m`d ± ¥¨

c ,l`eny ixac lr epzpynn `iyewd z` lirl epvxizyàä- ¨
,ex`evay mzega z`vl carl dxizny dpey`xd `ziixady

ote`a zxacn,déaø déì ãáòcmiyyeg oi` eax zni` iptne §¨©¥©¥
e ,ex`evn mzegd lehiyàäzxacn ,zxqe`y dipyd `ziixad ± ¨

ote`a,déLôðì eäéà ãáòc.ecia eplhi `ny miyyegy §¨©¦§©§¥
:`xnbd dgecàìmlerl `l` ,jk ayiil oi` ±éãéàå éãéàizy - Ÿ¦¦§¦¦

ote`a zewqer zeziixadå .déaø déì ãáòcy ,`ed weligdïàë- §¨©¥©¥§¨
zxacn ,ex`eva zxqe`d `ziixadamzegúëzî ìLeaxy §¤©¤¤

,eax zni` iptn epxiqi `l cardy it lr s`e ,eixay lr citwn
eilr citwi eaxy iptn eaxl eixay z` `iai ,wqti m` mewn lkn

.m`iai `l m`ïàëåzxacn ,ex`eva zxznd `ziixad -amzeg §¨§
,èéè ìLwqti m`e ,eixay lr citwn eax oi` jxr el oi`y oeiky ¤¦

.eixay z` lhlhl `ai `l
:df weligl di`x `xnbd d`ian,deáà øa äaø øîà ïîçð áøãëå§¦§©©§¨¨©©¨©£©

lky ,llk dfa xn`yBaø åéìò ãét÷nä øác,ca`i m`ïéà ¨¨©©§¦¨¨©¥
micard,Ba ïéàöBéxeqi`a lykie card ep`iai wqti m` ixdy §¦

la` ,d`ved,Ba ïéàöBé ,åéìò ãét÷î ïéàL øác.dfa yeygl oi`y ¨¨¤¥©§¦¨¨§¦
lya zwqer ok` dxq`y dipyd `ziixady `xnbd dgiken

:zkznàøazñî énð éëä,zkzn lya zxacn dipyd `ziixady ¨¦©¦¦§©§¨
éðz÷cîly zenzeg iabl eprinydl `ziixad dkxvedy jkn ± ¦§¨¨¥
y ,car,'äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ'miieyr mpi`y iptn mrhde ¤¨¤¥§©§¦§¨

e ,ilkl miynyn mpi`e ieplúëzî ìL àîìLa úøîà éàm` ± ¦¨§©¦§¨¨¤©¤¤
y ,dfa `ziixad yecig oaen zkzn lya xaecny xn`zéðä- ¨¥

zkzn ly zenzegeäãéc íéìk àä ,äàîeè éìa÷î àìc àeäla` - §Ÿ§©§¦§¨¨¥¦¦§
zkzn ly milkïðz èéè ìLa úøîà éà àlà .äàîeè éìa÷î± §©§¦§¨¤¨¦¨§©§¤¦§©

c xnel lkep ike ,hih lya zxacn ef `ziixay xn`z m` `l`éðä̈¥
zenzegd -äàîeè éìa÷î àìc àeäiepl miieyr mpi`y iptn §Ÿ§©§¦§¨

,ilkl miynyn mpi`eeäãéc íéìk àähihn miieyrd milk la` - ¨¥¦¦§
íéðáà éìk ,àéðz àäå ,äàîeè éìa÷îoke ,oa`n miieyrd milk - §©§¦§¨§¨©§¨§¥£¨¦

íéììb éìk,xwa z`evn miieyrd -äîãà éìëehihn miieyrd - §¥§¨¦§¥£¨¨
,oyaka metxy `lyàìå äøBú éøácî àì äàîeè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ
àlà .íéøôBñ éøácîi`cedpéî òîL`ziixady ,o`kn gken ± ¦¦§¥§¦¤¨§©¦¨

zenzega zwqer,úëzî ìL:`xnbd dwiqndpéî òîLyi ok` ± ¤©¤¤§©¦¨
.ok gikedl

:`ziixaa xkfedy bef oica oecl zxaer `xnbdøî øîàxn`p ± ¨©©
,`ziixaa lirlàìåcard `viâeæa àeä àöBé ìáà BøàeöaL âeæa §Ÿ§¤§©¨£¨¥§

.BúeñëaL:df welig lr `xnbd ddnzàì éànà BøàeöaL âeæ- ¤¦§¤§©¨©©Ÿ
meyn i`ce ,ex`evay befa z`vl xeq`y mrhd ednàîìéc¦§¨

ééeúéàì àúàå ÷éñtéîick ecia ez`yl `eaie wqti `ny ± ¦§¦©£¨§¦¥
ok m` ,eaxl exifgdlLeçéì énð BúeñëaL âeæ[yeygp ok mb-] ¤¦§©¦¦

,ééeúéàì éúàå ÷éñtéî àîìéczvxzn .mdipia wlgl mrhd dne ¦§¨¦§¦§¨¥§¦¥
:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna `ziixaa o`k ±àçéîc ¨¨§©¨§¦©§¦¨

àçîeî déa,wqtil `ai `le cbaa befd z` bx`y -àðeä áøãëå ¥§¨§¦§©¨
âeøà àeäL ìk ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ,òLBäé áøc déøa§¥§©§ª§¨©©¨§¥§©§ª©Ÿ¤¨

.eøæb àìŸ¨§
:`ziixaa xkfedy befa d`neh zlaw oica oecl zxaer `xnbd

øî øîà,lirl `ziixaa xn`p ±íúBça àì äîäa àöz àì ¨©©Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨
âeæa àìå ,døàeöaL âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå ,døàeöaL¤§©¨¨§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨§Ÿ§

.äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,dúeñëaL:`xnbd dywnåikâeæ ¤¦§¨¤¨¤¥§©§¦§¨§
eäðéîøe ,äàîeè ïéìa÷î ïéà äîäácdxizq jk lr zeywdl yie - ¦§¥¨¥§©§¦§¨§¦§

,epipyy ,zxg` `ziixan[àîè] (äàîè) ,äîäa ìL âeælawn - ¤§¥¨¨¥
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dhFq 'QnA ,xrvc).hn s(:øîà ìàeîLe.lEaM`laM 'ipznC'xC` biltE ,`CarC ©©§©¤¨§¥¨©¨§©§¦©§¨§©§¨¨¥©§
EdA`:BøàeöaL íúBç.hih lXn FzF` oiUFr Eide ,`CarC `laM `Ed:déì ãéáòc ©¨¨¤§©¨©§¨§©§¨§¨¦¦¤¦©£¥¥
déaø.FciA FkilFdl Fx`ESn Dil liwW `le ,`zni` Dil zi`:÷ñôéî.mzFgd ©¥¦¥¥¨¨§¨¨¥¥¦©¨§¦§¨¦§©©¨

zzxinE ,xAWpe`EdW xn`i `NW ,FAxn §¦§¨¦§©¥©¤ŸŸ©¤
oixFg oA `EdW wEXA zF`xdl ,Flhp:eìt÷î §¨§©§©¤¤¦¦§©

déì.mFwn d`xi `NW icM ,eitzM lr ziNHd ¥©©¦©§¥¨§¥¤Ÿ¥¨¤§
`le mzFgdlr ziNHd ince ,ltPW Epiai ©¨§Ÿ¨¦¤¨©§¨¥©©¦©
iFVnM FtzM:úàhç áéiç.hiWkY Fpi`C §¥§©©¨©¨§¥©§¦

WEAln KxC FWaFNW onfA `N`:ïðaø eälek ¤¨¦§©¤§¤¤©§§©¨©
àìe÷ôéìéìaøñaéîéúç.oiUFr Eid ¨¥§§©§¨¥£¦¥¨¦

zFnzFgzFziNhl,micar oirM odNW ¨§©¦¤¨¤§¥£¨¦
`l .`zElB Wixl oitEtM odW zF`xdlEwtil §©§¤¥§¦§¥¨¨¨¥§

iwqtn i`C -izYxnilRwnEEdl:éãô÷ àìc §¦¦§§¥¦§§¥§©§¥§§¨¨§¦
Cìò.mzFg `lA KlY m`:ãáòä àöBé £¨¦¥¥§Ÿ¨¥¨¤¤

íúBçaBøàeöaL.citw `lC ,hih lWaE §¨¤§©¨§¤¦§¨¨¥
i`n - zzxinC mEXn i`e .iiFY`l Dilr£¥§©¥§¦¦§¦§©©
`l DiAxC `zni` mEXn ?DPin `wtp `axEg§¨¨§¨¦¨¦¥¨¨§©¥¨
`id dgkFd e`l `dC ,DiciA Dil iziin©§¥¥¦¥§¨¨¨¨¦

zEcarCFzEqkA F` Fx`Ev lr FpWIWM `N`: §©§¤¨§¤¤§©©¨¦§
äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæå.ciar iFpl e`lC §¤¨¤¥§©§¦§¨§¨§£¦

lWaC b"r`e .hiWkY mEXn `nh `dIW¤§¥¨¥¦©§¦§¦§¤
`dl Dl opinwFn zkYniFpl e`l Edin ,oOwl ©¤¤§¦©¨§¨§©¨¦¨§

`l inp WinWY ilkE ,i`pbl `N` `Ed DiliC¦¥¤¨¦§©§¦©§¦©¦¨
ied:âeæ.ciar iFpl:ìáà BøàeöaL âeæa àìå ¨¥§£¦§Ÿ§¤§©¨£¨

BúeñëaL âeæa àeä àöBé.Wxtn DiOwl ¥§¤¦§§©¥§¨¥
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dúeñëaL.miUFrmiqEqloilirn`NW ¤¦§¨¦§¦§¦¦¤Ÿ
EtPHi:àöz àì.oiwxR Kci`A opixn`cM)c' ¦©§Ÿ¥¥¦§¨§¦©§¦¨¦§¦
:cp:(lif`C o`nM ifgznC`Bpigl:ïéà §¦§£¦§©§¨¥§¦§¨¥

äàîeè ïéìa÷î.dndal hiWkY oi`C:àì §©§¦§¨§¥©§¦¦§¥¨¨
déaø déì ãáòc éãéàå éãéà.lEakC b"r`C ¦¦§¦¦©£©¥©¥§§¨
carcA `pniwF` oizipznC,DiWtpl Edi` §©§¦¦¦§¨§©£©¦§©§¥

mzqA DinwF`l `Mi`C `Ed mzdzFnzFg ¨¨§¦¨§§¥¦§¨¨
i`C ,hih lWxaYin`iadl eilr ciRwn oi` ¤¦§¦¦§©¥©§¦¨¨§¨¦

eixaWzial.FpFc`DinwF`l `Mil KMld §¨¨§¥£¦§¨¥¨§§¥
`l DiAx Dil car i`C ,DiAx Dil carcA§©£©¥©¥§¦£©¥©¥¨
liwW `l wqtp `NW onf lkC ,xqYin ded£¨¦§©§¨§©¤Ÿ¦§©¨¨¥
i`e .DiAxC `zni` mEXn Fx`ESn Dil¥¦©¨¦¥¨¨§©¥§¦
,`ciqR mEXn eilrA Dilr citw `l - wqtin¦§©¨¨¥£¥§¨¨¦§¥¨
Kd la` .Dil iziin `l KMld ,`ciqR `MilC§¥¨§¥¨¦§¨¨©§¦¥£¨¨
`xAYqncM ,hih lWA `nwF`l `Mi` `l̈¦¨§§¨§¤¦¦§¦§©§¨
DiAx Dil car ENit` KMld ,`tiQn oOwl§©¨¦¥¨¦§¨£¦£©¥©¥
mEXn Dilr citw - wqtin i`C ,xEq` inp©¦¨§¦¦§©¨¥£¥¦

DiciA Dil iziinE car zzxinE ,`ciqR:øác §¥¨¦§©¤¤©§¦¥¦¥¨¨
Baø åéìò ãét÷nä.i`C ,`vi `l - ca`i m` ©©§¦¨¨©¦Ÿ©Ÿ¥¥§¦
Dil iziin wiqtn:àøazñî.lWaCzkYn ©§¦©§¦¥¦§©§¨¦§¤©¤¤

oilAwn oi` ipzinl Kixhvi`Cn ,i`ẅ¥¦§¦§§¦§¦§¥¥§©§¦
`ciar iFpl e`lC mEXn - `nrhe .d`nEh: §¨§©§¨¦§¨§£¦¨

äàîeè ïéìa÷î àìc àeä éðä.e`lC mEXn ¨¥§Ÿ§©§¦§¨¦§¨
oilAwn - zFkYn ilM x`W `d ,Edpip milM: ¥¦¦§¨§¨§¥©¨§©§¦

eäãéc íéìk.zFkYnC:zøîà éà àlà.milM ¥¦¦§§©¨¤¨¦¨§©§¥¦
iEUrd ilM EdciC,hiHnFtxvn Fpi`W dfM ¦§§¦¤¨¦¦¨¤¤¥§¨§

.qxg ilM iExw iedipC xvFi ici dUrn oWaMA©¦§¨©£¥§¥¥§¤¡¥¨§¦¤¤
dInzA !?d`nEh lAwn in - dnc` ilM `N`: ¤¨§¦£¨¨¦§©¥§¨¦§¦¨

íéììâ éìk.iritvilM odn dUrW xwa: §¥§¨¦§¦¥¨¨¤¨¨¥¤§¦
càçéîàçîeî.`l Eze ,cbaA Fbx`W §¦¨§¨¤£¨§¤¤§¨
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øîàäå'ek mzega card `vei l`eny.ezeqkay mzega oizipzn inwe`l ira `le

zenzeg lka 'ipzn ixii`e ,diytpl edi` carca dnwe`l dil `gipc ±:àä
diytpl edi` carc.,xvga diytpl edi` carca 'ipzn `ixy i`n` :`"ayxl dyw

diax dil cara enk jk lk `l la` ,`citw zvw `ki`c :l"ie ?eaxc `citw `kilc oeik:

éàîácarca l`enyc `dl `zniwe`

'ek diax dil.edi` carca ixiin i` la`

yginl `kil ex`evac ,xity iz` ± diytpl

oi`exd epiai `ly ick micia dil wiqt `nlc

`nlc ,yginl `ki` ezeqka la` .car `edy

dfa yic rci `le ,mzegd zeqkl ezilh ltwn

meyn ,diax dil carca la` .z`hg aeig

rci inp `zyde .ltwl `xi diaxc `zni`

yegl yiy rci `lc `l` ,wgvi axcl q"yd

,wgvi axc iziin ,ipync xzae .wiqtin `nlic

letiwa z`hg aeig yiy iyextl zgpe:

àîìéãdil ltwne zzxne wqtin.`gipc

d`xiyn ,ltewn didiy ith dil

cexnl ewqt cifnay xeaqie ,ixnbl wqtpy eax

ea:

àì'ek dnda `vz.lif`c o`nk ifginc

xninl opivn `lc .'pewa 'itck .`bpigl

lirl `dc ,iiez`l iz`e wiqtin `nlic meyn

):cp sc(o`nk ifginc meyn xeq` befc :yxtn

`nlc xn`w `le ,`bpigl lif`c`inec wqtin

mzegc:

éàîwiqtin `nlc ex`evay bef `py

iiez`l iz`e.onwl opzc `de):eq sc:(

exacy `l` mc` lke ,oibefa oi`vei mikln ipa

,mixwi oibefa ixiinc :i"x xne` ,deeda minkg

,adf lye sqk ly oebk ,mikln ipa oda oi`veiy

`nzqnc ,wiqtin `nlic eda yginl `kilc

`kde .sqk ly ze`lylya dti od oirewz

.dnda ly befc `inec ,`nlrc befa ixiin

iz` ± ezeqka bix`a `xnba dl iwenc i`nle

xity inp:ò"áäignc.befc ikid ik :z"`e

ezeqkay mzeg ixii` inp ikd ± igna ixii`

itl ,xzen befc :l"ie ?xeq` i`n` ok m`e ,igna

`di `ly cba mey oi`y ,cbaa ebxe`l jxcy

ewqetl edegixhd `le ,dfk hiykze iepl ie`x

jxc oi` ± mzeg la` .cbad zepble micba lkn

jkle ± cbad ieti epi`y ,micbad lka ezeyrl

jixv `diy ,ezeqka bex`a elit` minkg exfb

biltnc` :z"`e .bex` oi`y `kid eh` ,ewqetl

befa beltil ,ezeqkay befl ex`evay bef oia

:xnel yie !ign `ll ign oia ,diteb ezeqkay

xeq` ex`evay befc opirny`l dil `gipc

dpi`e ,ex`ev aiaqy cbad zkizga elit`

dkizg i"r `l` letil dleki:áøãë`ped

'ek.lirl izii` `ped axc `zlinc b"r`e)sc

.fp(rnyn ,bix` `edy lk xn`wcn dvivg iab

wiqtin `nlc oiprl oia dvivg oiprl oia :w"dc

bix`a opiyiig `l:ô"òàzlca exagy

`nh mixnqna erawe.unewd"a xn`c `de

"dax).ck sc zegpn:(± oelie e`yry oicq

`cixb zeriaw meyn e`l ,qxcnd on xedh

.dyrn iepiy mey dyry ixiin `l` ,xedh

"oicd xnbp"a xn`c `de):gn sc oixcdpq:(

lr s` ,qxcnd on xedh ± xtql ezpzpy dtk

xq`pc oeik ± dyrn iepiy mey dzyr `ly it

dyrn iepiyk aeyg ,ok i"r d`pda:
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àìák :øîà ìàeîLe .úBlk úBøèò íeMî da ïéà¥¨¦©§©§¥¨©©§¨
:ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .ïðz àcáòc§©§¨§©¦¨©§¥¨¦§¨¨©§¥
íúBça àì ìáà BøàeöaL íúBça ãáòä àöBé¥¨¤¤§¨¤§©¨£¨Ÿ§¨
Y àä ,déaø déì ãáòc Y àä ,àéL÷ àì !BúeñëaL¤¦§¨©§¨¨©£©¥©¥¨
Y ìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîa .déLôðì eäéà ãáòc©£©¦§©§¥§©¦§¨§¨¦§¥
àîìéc ?àì éànà BúeñëaL íúBça ,déaø déì ãáòc©£©¥©¥§¨¤¦§©©¨¦§¨
.déôúkà déì úéçîe ,déì ìt÷éîe úzøéîe ,÷ñôéî¦§©¦§©¦§©¥©¥¥©©§¥
ø"à óñBé øa ÷çöé ø"àc ,óñBé øa ÷çöé áøãk¦§©¦§¨©¥§¦§¨©¥
åéôúk ìò Bì úçpeîe úìt÷î úélèa àöBiä :ïðçBé¨¨©¥§©¦§ª¤¤©©©§¥¨
áøì ìàeîL ì"àc àä éëå .úàhç áéiç Y úaLa§©¨©¨©¨§¦¨§§¥§©
àì Y àúeìb Léø éác ïðaø eälek :àìéL øa àðpéç¦¨¨©¥¨§©¨©§¥¥¨¨Ÿ

péî øáì ,éîéúç éìaøña e÷ôéìéìò éãô÷ àìc ,CC ¥§§©§¨¥£¦¥§©¦¨§¨¨§¦£©
ãáòä àöBé :ìàeîL øîà ,àôeb .àúeìb Léø éác§¥¥¨¨¨¨©§¥¥¨¤¤
éîð àéðz .BúeñëaL íúBça àì ìáà ,BøàeöaL íúBça§¨¤§©¨£¨Ÿ©¨¤¦§©§¨©¦
íúBça àì ìáà ,BøàeöaL íúBça ãáòä àöBé :éëä̈¦¥¨¤¤§¨¤§©¨£¨Ÿ§¨
,BøàeöaL íúBça ãáòä àöé àì :eäðéîøe .BúeñëaL¤¦§§¦§Ÿ¥¥¨¤¤§¨¤§©¨
.äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,BúeñëaL íúBça àìå§Ÿ§¨¤¦§¤¨¤¥§©§¦§¨
,BúeñëaL âeæa àeä àöBé ìáà ,BøàeöaL âeæa àìå§Ÿ§¤§©¨£¨¥§¤¦§
íúBça àì äîäa àöz àìå .äàîeè ïéìa÷î äæå äæ¤¨¤§©§¦§¨§Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨
úeñëaL âeæa àìå ,dúeñëaL íúBça àìå døàeöaLd ¤§©¨¨§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤¦§¨

:àîéì .äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,døàeöaL âeæa àìå§Ÿ§¤§©¨¨¤¨¤¥§©§¦§¨¥¨
!déLôðì eäéà ãáòc Y àä ,déaø déì ãáòc Y àä̈©£©¥©¥¨©£©¦§©§¥
ìLa Y ïàëå ,déaø déì ãáòc Y éãéàå éãéà ,àì̈¦¦§¦¦©£©¥©¥§¨§¤
øa äaø øîà ïîçð áøãëå .èéè ìLa Y ïàëå ,úëzî©¤¤§¨§¤¦§¦§©©§¨¨©©¨©
øác ,Ba ïéàöBé ïéà Y Baø åéìò ãét÷nä øác :deáà£¨¨©©§¦¨¨©¥§¦¨¨
éðú÷cî ,àøazñî ð"ä .Ba ïéàöBé Y åéìò ãét÷î ïéàL¤¥©§¦¨¨§¦¦§©§¨¦§¨¨¥
ìL àîìLa zøîà éà ,"äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ"¤¨¤¥§©§¦§¨¦¨§©§¦§¨¨¤
íéìk àä ,äàîeè éìa÷î àìc àeä éðä Y úëzî©¤¤¨¥§¨§©§¦§¨¨¥¦
èéè ìLa zøîà éà àlà .äàîeè éìa÷î Y eäãéc¦§§©§¦§¨¤¨¦¨§©§§¤¦
eäãéc íéìk àä ,äàîeè éìa÷î àìc àeä éðä ,ïðz§©¨¥§¨§©§¦§¨¨¥¦¦§
íéììb éìk íéðáà éìk :àéðz àäå ?äàîeè éìa÷î§©§¦§¨§¨©§¨§¥£¨¦§¥§¨¦
äøBz éøácî àì äàîeè ïéìa÷î ïéà äîãà éìëe§¥£¨¨¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨
.î"ù ,úëzî ìL :î"ù àlà !íéøôBñ éøácî àìå§Ÿ¦¦§¥§¦¤¨¤©¤¤
âeæa àeä àöBé ìáà ,BøàeöaL âeæa àìå :øî øîà̈©©§Ÿ§¤§©¨£¨¥§
÷éñôéî àîìéc Y àì éànà BøàeöaL âeæ .BúeñëaL¤¦§¤§©¨©©Ÿ¦§¨¦§¦
÷éñôéî àîìécLeçéì ,éîð BúeñëaL âeæ ,ééeúéàì àúàå©£¨§¦¥¤¦§©¦¥¦§¨¦§¦
déa àçéîc Y ïðé÷ñò éàîa àëä !ééeúéàì éúàå§¨¥§¦¥¨¨§©¨§¦©§¦¨¥
áø øîàc .òLBäé áøc déøa àðeä áøãëå ,àçîeî§¨§¦§©¨§¥§©§ª©§¨©©
.eøæb àì Y âeøà àeäL ìk :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©Ÿ¤¨Ÿ¨§
døàeöaL íúBça àì äîäa àöz àì" :øî øîà̈©¨Ÿ¥¥§¥¨Ÿ§¨¤§©¨¨
âeæa àìå døàeöaL âeæa àìå dúeñëaL íúBça àìå§Ÿ§¨¤¦§¨§Ÿ§¤§©¨¨§Ÿ§
äîäác âeæå ,"äàîeè ïéìa÷î ïéà äæå äæ ,dúeñëaL¤¦§¨¤¨¤¥§©§¦§¨§¦§¥¨
,äàîè Y äîäa ìL âeæ :eäðéîøe ?äàîeè ïéìa÷î ïéà¥§©§¦§¨§¦§¤§¥¨§¥¨
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רלד
dy` dnaa cenr gp sc ± iyiy wxtzay

øBäè úìc ìLå.lAwl ilM Fpi`e ,rwxTl xEag `EdW ,`Ed ziAl xAEgn zlC §¤¤¤¨¤¤§¨©©¦¤¨©©§©§¥§¦§©¥
.d`nEhbEfelirlC oiwxR WixA 'ixn`cM ,DiAbl lihA Fl iEUrd:Fl xAEgnd lM §¨§¤¨¨¥§©¥¦§¨§¦§¥¦§¦¦§¥Ÿ©§¨

EdFnM `Ed ixd:äàîè äîäaì BàNòå úìc ìL.car `lC t"r`e ,`AdlE o`Mn £¥¨¤¤¤©£¨©§¥¨§¥¨¦¨§©¨§§¨£©
.F`lzE eilr aXigW `N` dUrn DiAmicxFi milMd lMW ,`id dUrn e`l diIlzE ¥©£¤¤¨¤¦¥¨¨§¨§¦¨¨©£¤¦¤¨©¥¦§¦

FNW daWgnA d`nEh zxFY icil:äîäa ìL ¦¥©§¨§©£¨¨¤¤§¥¨
àîè úìcì BàNòå.lAwi `Adl o`Mn 'it`e ©£¨©¤¤¨¥©£¦¦¨§©¨§©¥

oi`W ,d`nEhEdPWIW cr ,dUrn FxEAig §¨¤¥¦©£¤©¤§©¥
didW zFnMn:ïúàîehî ïéìBò ïéàL.zxFYn ¦§¤¨¨¤¥¦¦§¨¨¦©

E`nhp `l oiicrW t"r`e ,odl dcxIWd`nEh§¨¤¨§¨¨¤§¤£©¦Ÿ¦§§
KlnPXnodilr-oilFr oi`d`nEh lAwNn ¦¤¦§©£¥¤¥¦¦§©¥§¨

dUrn iEPiWA `N`:ìaðéò.iEUrW l"icha ¤¨§¦©£¤¦§¨¤¨
lFw rinWdl FkFzA:àeä àðî éà.hiWkzC §§©§¦©¦¨¨§©§¦

Dil aiWg:àðî déì éeLî ìaðéò.:dInzA ¨¥¥¦§¨§©¥¥¨¨¦§¦¨
mEXnlApirdhiWkY ied in!?ïéà.lApir ¦¨¦§¨¦¨¥©§¦¦¦§¨

mEXn `N`hiWkYmEXn`le ,`pnDil iEWn§©¥¥¨¨§Ÿ¦©§¦¤¨¦
ilM:Làá àáiL øác ìk.zFkYn ilkA §¦¨¨¨¤¨Ÿ¨¥¦§¥©¨

oicn dUrnA ,irYWn:àúòéöî àîéà.bEf ¦§¨¥§©£¥¦§¨¥¨§¦£¨
mc`C:äàîeè ìa÷î éî.mc`C 'it`:äNBòä §¨¨¦§©¥§¨£¦§¨¨¨¤

úLzëîì ïébæ.oinHtOWxihwdl oipnnq DA ©¦§©§¤¤¤§©§¦¨©§¨¦§©§¦
"iiwC ,gixllzFzixkA)c `"te '(lFTdWdti §¥©§¦§¥¤©¨¤
minUAl:äñéøòìå.DkFzA akFW wFpiYdW ©§¨¦§©£¦¨¤©¦¥§¨
oixFTWoiBf FA dlFze .d"vxia,WwWwlicM ¤¦§¤©¦§©§¥§¥

wFpiYd rnWIWoWie:eúBçtèîìíéøôñ. ¤¦§©©¦§¦©§¦§§§¨¦
lW zFwFpiYdWzqpMd zial ozF` oi`UFPWM§¤§¦¨§¥©§¤¤¤©¦¤

,mW oixFw oAx ziAoiWwWwnzFwFpiYde oiBGd ¥©¨¦¨§©§§¦©©¦§©¦
oi`aE oirnFW:eúB÷Bðéz úBçtèîì.oilFYW §¦¨¦§¦§§¦¤¦

ox`EvA:eìhéðíäéìaðéò'åë.)mcFw ElHip m` §©¨¨¦§¦§§¥¤¦¦§¤
oilAwnE ,mdilr d`nEh zxFY E`nhPW¤¦§§©§¨£¥¤§©§¦
iM `xTirn .DiOwl `nrh WxtncM ,d`nEh§¨§¦§¨¥©§¨§©¥¥¦¨¨¦

oixFdh ipzwC lApir mdl oi`-`l oiicrC ¥¨¤¦§¨§¨¨¥§¦©£©¦Ÿ
zxFY mdl dcxIXn la` ,oYk`ln dxnbp¦§§¨§©§¨£¨¦¤¨§¨¨¤©

d`nEh-zlihpA mdilrn ilM mW lhA `l §¨Ÿ¨¥¥§¦¥£¥¤¦§¦©
lApird.(E`nhPW xg`l lHip m`e-oiicr ¨¦§¨§¦¦©§©©¤¦§§£©¦

lhaE xAWPW ilkM ied `lC ,odilr oz`nEh§¨¨£¥¤§¨¨¥¦§¦¤¦§©¨¥
Fz`nEHn xdHil ilM zxFYn:èBéãä.oi`W ¦©§¦¦©¥¦§¨¤§¤¥

oOE` Kixv:âefäìaðéòäåøeaéç.cgi odWM ¨¦¨©§¨¦§¨¦§¤¥©©
df `nhp ;cg` ilM od ixd-dGd ,df `nhp £¥¥§¦¤¨¦§¨¤¦§¨¤¦¨

df lr-rnW ,xEAig Dil ixwC oeike .df xFdh ©¤¨¤§¥¨§¨¥¥¦§©
ikC DPinEcxRzp-.Fzvwn lHiPW ilM ied ¦¨§¦¦§¨§¨¥§¦¤¦©¦§¨

dOM lM ,Fxifgdl lFki hFicdC aB lr s`e§©©©§¤§¨§©£¦Ÿ©¨
Dixcd` `lC-`Ed mlW e`l:àîéz éëå. §¨£©§¥¨¨¥§¦¥¨

'it` :xn`w ikd xn`wC xEAig i`dC§©¦§¨¨©¨¦¨¨©£¦
micxFtn`z`e ,xEAig Dil opixwirnW`l' §¨¦¨¥©¥¦§¨¨§©§§¦

E`nhPXn EcxRzp m`C-oz`nEHn Elr `l: §¦¦§¨§¦¤¦§§Ÿ¨¦§¨¨
àéðz àä.`idd iAB:úøBtñîíé÷øt ìL. ¨©§¨©¥©¦¦§¤¤§¨¦

ipXWmipiMqDNWoicxRzn:ìîæéàåìL ¤§¥©¦¦¤¨¦§¨§¦§¦§¥¤
éðèéäø.dpiltmipzFPW .miqixY ,mipnE` lW §¦§¦¤¨¦§¦¦¤§¦
lnfi`d,Kkl oiEUrd mivr ipW oiA KFzl ¨¦§¥§¥§¥¥¦¨£¦§¨

FripvnE FlhFp FYk`ln xg`lE:øeaéç §©©§©§§©§¦¦
äàîeèì.df `nhp df `nhp m`e:äëàìî úòLa àlL.zFidl oikixv oi`e li`Fd §§¨§¦¦§¨¤¦§¨¤¤Ÿ¦§©§¨¨¦§¥§¦¦¦§

"rC ,oixAEgOW iR lr s`e xEAig oi`e ,milk ipWM Edl Eed oixAEgnkzrWA `NW §¨¦¨§¦§¥¥¦§¥¦§©©¦¤§¨¦§¤Ÿ¦§©
oixAEgnA :`nl` .od oixAEgndk`ln zrWaE ,xn`wdk`lnzrWC`inECdk`ln§¨¨§¨¦§©§¨¨¨¨©¦§©§¨¨§¨¦¥©§¨¦§¨¦
.xEAig iedil `lC d`Gd lre ,xEAig iedilC d`nEHd lr `xnEgl Exfbe ,opiwqr̈§¦©§¨§§§¨©©§¨§¤¡¥¦§©©¨¨§¨¤¡¥¦

mlFrl d`Gdl xEAig oi`e ,mlFrl d`nEhl xEAig :ipzw ikd mEXnE:øîà àlà ¦¨¦¨¨¥¦§§¨§¨§¥¦§©¨¨§¨¤¨¨©
àáø.xifgdl lFki hFicde li`Fd `niY `l-i`CeC)b(ipzwcM ,i`ed `pn cg ¨¨¨¥¨¦§¤§¨§©£¦§©©©¨¨£©¦§¨¨¥

bEGd `ziixaAlApirdeike .xEAigicxRin-lAwn Fpi`e Fzvwn lHiPW ilM ied §¨©§¨©§¨¦§¨¦§¦¦¨§¥¨¥§¦¤¦©¦§¨§¥§©¥
ilM zxFYn Dil lhA `lC ,Fnvrl `nh bEGd la` .Fnvrl lApird ,d`nEh: §¨¨¦§¨§©§£¨©¨¥§©§§¨¨¥¥¦©§¦
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ïéà'ek l`eny 'xck.i"rc ,`lwl dil irac meyn mc`c yinyz ilk dil aiygc

dnda ly lwnk iede jk i"r d`vene zcner eznda okid rcei rneyy befd

onwl n"ke .da dcex mc`e li`ed d`nhc zkzn lyrinync ± "dxedh zixia" iab

dia zi`c `d ipync `de .`lwl dil irac `kid `l` `nh epi` zekzn ilka [lew]

zi`a wlgn `le lapir dia zilc `d lapir

,ira `l oia `lwl dil ira oia lapir dia

m` `l` lapir eyriy giky `lc :i"x xne`

`lwl dil ira ok:

ìë`ai xy` xac.`l `xw i`dc b"r`e

± dlrbd iabl `l` aizk d`neh iabl

m`e ,cixene dlrn xeaic oi` mzdc `xazqn

d`neh oiprl edpz ± dlrbdl oipr epi`:

áéúîxeaig lapirde befd `ax.'it

ikc n"y ± xeaig dil ixwcn :qxhpewa

heicdc b"r`e ,ezvwn lhipy ilk ied ecxtzp

e`l 'ixcd` `lc dnk lk ± xifgdl leki

ied inp `xwirn `dc :i"xl dywe .`ed mly

jixt ikdle ,ezvwn lhipy ilk iedc `prci

efg `l dytp it`a i`cec :ipyne ?efg i`nl

leki heicdc meyn `l` ,lapir `le bef `l

`idd iab 'ek `ipzde inp yxity dne .exifgdl

befc `eddc .oiir `l ± miwxt ly zxetqn

dxt zkqna `id dpyn lapire)g dpyn a"it,(

yxtne .milkc `ztqeza ± zxetqnc `idde

leki heicde li`ed :l`eny 'x mya z"xet axd

ifg `l lapir `la `zydc b"r`e ,mxifgdl

o`nk ± dxifgdl lwa leki heicdc oeik ± icin

befd mb `nhp lapird `nhp m`e ,inc ixaginc

exagziyklc ,dpin `wtp .oixaegn od eli`k

± xeaig `la ,edine .ea rbepd z` befd `nhi

.d`neha rbpy ecal lapird m` ik `nhi `l

b"r` w"d `niz ike xn`wc `pyil rnyn ikde

iia`c rnyn .inc ixaginc o`nk ixagin `lc

heicd zxfga `nrh ilzcnc ,dil `xiaq ikd

e`l i`e ,icinl `zyd ifg `lc xaqc rnyn ±

xg`n ,d`neh lawi j`id ± dil aiyg xaegnk

dxfg `la icin ifg `lc:áéúîbefd `ax

xeaig lapirde.n"de .df `nhp df `nhp m`y

m` ± xeaig zrya `ly la` ,mixaegnyk ±

heicdl opiyiig `le .df `nhp `l df `nhp

.edpip oixaegn e`l `din `zydc ,xifgdl leki

,xeaig zrya ixiinc gikedl epl oi` ef dpynne

n la` .'ek `niz ike :xn`wck`ziixa gk

`zcixb `ziixane .ixiin xeaig zryac giken

`gipc `l` ,iia`l diaeze`l `ax ivn ded

,`icda lapire befa ixiinc jdn iieyw`l dil

lapire befa inp ixii`c iia`l:)éëå`niz

'ek(ly lnfi`e miwxt ly zxetqn `ipzde

.iphidxlk ,milk zkqna od ± zeziixa izy

ipta d`neh '` lk lawn oixaegn opi`ykc `icda ipzw `yixae .dnvr ipta cg`

`nhipyk df `nhil d`nehl xeaig `diy dk`ln zrya `ly d`neh lr exfbe ,envr

,`kil opaxc dxifb 'it`c rnyn oixeaiga `ly la` .dk`ln zryl incc meyn ,df

exifgdl leki heicdy dnl yiig `lc ,df `nhp `l ± df `nhp m`e:)àìà(xn`

eyiwdl lekie li`ed `ax.± eyiwdl ie`x oi`c lapir la` .befd d`neh lawn :'it

d`neh ilawne ,dpey`x dk`ln oirnl oiie`x xeaig `la ,inp lnfi`e zxetqne .`l

`ztqeza ipzck ,envr ipta cg` lk:àìà'ek `ax xn`.d`nehc qxhpewa yxit

ilkk dil dede ,eyiwdl ie`xe li`ed ,laiwyn cxtpyk epnid gxt `l)ur(awipy

lawn `l jli`e o`knc xnel dvexy rnyne d`nehn xdh `lc oenx `ivenn zegta

eli`k iedc xeriykn zegt zgtpc oeik ?d`neh lawi `l dnlc :i"xl dywe .d`neh

.eyiwdl ie`xc ab lr s` d`neh ilawn `le oixedh lapir mdl did `lykc meyn ,ok yxtl ewgc ± qxhpewle .`adle o`kn d`neh lawn mb i`cec :i"xl d`xpe !ixnbl mly

lhipy it lr s` ,lapir ea didy ,xnbpyn la` .zekzn ilk inleb iede ,`lwl ciar `dc lapir ea ozil cnery oeikc ,xedh i`ce ± mlern lapir ea did `lykc :dnec epi`e

dxedhc oenx `ivenn zegt xiiye dxtzy zngn di`x `iad m"xde .okl mcew eilr didy ilk zxezn lha `ly ,d`neh lawn ±).glw oileg(rxwpy mly zngc b"r`
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Y äîäaì BàNòå úìc ìL .äøBäè Y úìc ìLå§¤¤¤§¨¤¤¤©£¨©§¥¨
BøaçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå äîäa ìL ,äàîè§¥¨¤§¥¨©£¨©¤¤©©¦¤¦§
ïéãøBé íéìkä ìkL ,àîè Y íéøîñîa Bòá÷e úìcì©¤¤§¨§©§§¦¨¥¤¨©¥¦§¦

îeè éãéìïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa ïúà ¦¥§¨¨§©£¨¨§¥¦¦¥§¨¨
déì úéàc Y àä ,àéL÷ àì !äNòî éepLa àlà¤¨§¦©£¤¨©§¨¨§¦¥
éà :CLôp äî .ìaðéò déì úéìc Y àä ,ìaðéò¦§¨¨§¥¥¦§¨©©§¨¦
àðî åàì éà ,ìaðéò déì úéìc ô"òà Y àeä àðî̈¨§¥¥¦§¨¦¨¨¨
ìàeîL 'øãk ,ïéà ?àðî déì éeLî ìaðéò Y àeä¦§¨§©¥¥¨¨¦¦§©§¥
éðîçð øa ìàeîL 'ø øîàc ;ïúðBé ø"à éðîçð øa©©£¨¦¨¨§¨©©§¥©©£¨¦
úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî :ïúðBé 'ø øîà̈©©¨¨¦©¦§©§¦©¦§¦©¨
Làá àáé øLà øác ìk" øîàpL Y àîè àeäL¤¨¥¤¤¡©¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥
àzîé÷eà éàîa .Làa àáé øeac 'éôà "Làá eøéáòz©£¦¨¥£¦¦¨Ÿ¨¥§©¦§¨
âeæa àìå" :àúòéöî àîéà ,ìaðéò déì úéìãa Y¦§¥¥¦§¨¥¨§¦£¨§Ÿ§
äæå äæå BúeñëaL âeæa àeä àöBé ìáà BøàeöaL¤§©¨£¨¥§¤¦§§¤¨¤
éìa÷î éî Y ìaðéò déì úéìc éà ,"äàîeè ïéìa÷î§©§¦§¨¦§¥¥¦§¨¦§©§¦

:eäðéîøe ?äàîeèäñéøòìå úLzëîì ïébæ äNBòä §¨§¦§¨¤©¦§©§¤¤§©£¦¨
íäì Lé ,úB÷Bðéz úBçtèîìe íéøôñ úBçtèîìe§¦§§§¨¦§¦§§¦¥¨¤
eìhéð ,ïéøBäè Y ìaðéò íäì ïéà ,ïéàîè Y ìaðéò¦§¨§¥¦¥¨¤¦§¨§¦¦§
÷Bðéúa Y î"ä !íäéìò ïúàîeè ïéãò Y ïäéìaðéò¦§§¥¤£©¦§¨¨£¥¤§¦
,déì àeä èéLëz ìBãb ìáà ,déì éãéáò àì÷ìc¦§¨¨£¦¦¥£¨¨©§¦¥
ïäéìaðéò eìhéð :øî øîà .ìaðéò déì úéìc â"òà§¥¥¦§¨¨©¨¦§¦§§¥¤
ìéàBä :ééaà øîà ?eæç éàîì .ïäéìò ïúàîeè ïéãò£©¦§¨¨£¥¤§©£¨©©©¥¦

:àáø áéúî .Bøéæçäì ìBëé èBéãääLìaðéòäå âefä ¤©¤§¨§©£¦§¦¨¨©§¨¦§¨
Y øaçî àìc â"òà ,øîà÷ éëä :àîéz éëå !øeaç¦§¦¥¨¨¦¨¨©§¨§©¥
íé÷øt ìL úøBtñî :àéðúäå ,éîc øaçîc ïàîk§©¦§©¥¨¥§¨©§¨¦§¤¤§¨¦
øeaç ïéàå ,äàîeèì øeaç Y éðèéäø ìL ìîæéàå§¦§¥¤§¦§¦¦§§¨§¥¦
elôà Y àeä øeaç éà ,CLôp äî :ïðéøîàå .äàfäì§©¨¨§¨§¦©©©§¨¦¦£¦

äàfäìéîð äàîeèì eléôà Y àeä øeaç àì éàå , §©¨¨§¦Ÿ¦£¦§§¨©¦
Y äëàìî úòLa ,äøBz øác :äaø øîàå !àìŸ§¨©©¨§©¨¦§©§¨¨
äëàìî úòLa àlL ,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaç¦¥§§¨¥§©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨
ìò eøæâå äàfäì .àìå äàîeèì àì øeaç Bðéà Y¥¦Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨§¨§©
àéäL äàîeè íeMî ,äëàìî úòLa àlL äàîeè§¨¤Ÿ¦§©§¨¨¦§¨¤¦
,äëàìî úòLa àéäL äàfä ìòå .äëàìî úòLa¦§©§¨¨§©©¨¨¤¦¦§©§¨¨
:àáø øîà àlà !äëàìî úòLa àlL äàfä íeMî¦©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨¤¨¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zay(oey`x meil)

åbefúìc ìLzlca ielzd bef ±[øBäè] (äøåäè)lawn epi` ± §¤¤¤¨
iptn d`neh zlawn dpi` zlcde ,zlcl `ed lhay iptn ,d`neh

bef .d`neh zlawn dpi`y rwxwl zxaegnyúìc ìLelhpy ¤¤¤
zlcdn,äîäaì BàNòå`l` ,dyrn iepiy ea dyr `ly elit`e ©£¨©§¥¨

ly befk `adle o`kn epic ixd ,da e`lze dndal eilr ayigy
,dnda] (äàîè)e[àîèbef la` .d`neh lawn -äîäa ìLelhpy ¨¥¤§¥¨

,íéøîñîa Bòá÷e úìcì BøaéçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå`ed ixd ©£¨©¤¤©©¦¤¦§©¤¤§¨§©§§¦
`adle o`kn elit`e ,mcewd epickàîèmrhe .d`neh lawn - ¨¥

,`ed weligdïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìkLmiie`x miyrp - ¤¨©¥¦§¦¦¥§¨¨
d`neh lawläáLçîaote`a mda ynzydl aygy zrn - §©£¨¨

,dyrn mey dyriy `la ,d`neh lawndemiie`x eyrpyn
d`neh zlawlïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàmpic lhazi `l ±àlà ¥¦¦¥§¨¨¤¨
.äNòî éepéLa,d`neh lawn dnda ly befy o`k yxetn ixd §¦©£¤

.d`neh lawn epi`y lirl `ziixaa epcnly dnl xzeqe
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìbefdy da epcnly `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,d`neh lawnìaðéò déì úéàcekeza befl yiy - §¦¥¦§¨
e ,lew rinydle ywywl ieyrd oenrt ly oeylàä`ziixade - ¨

ote`a zwqer ,zxdhnd.ìaðéò déì úéìc§¥¥¦§¨
:`xnbd dywnCLôp äî,zeywdl yiàeä àðî éàxn`z m` - ©©§¨¦¨¨

y ,dywi ,hiykz `edy iptne ilkk aygp befdyúéìc ét ìò óà©©¦§¥
ìaðéò déì`la s` hiykz `ed ixdy ,d`neh lawl el yi ¥¦§¨
e .lapirdàeä àðî åàì éàhiykz oi`y ,ilkl aygp epi` m`e - ¦¨¨¨

lawn `ed lapir el yiyk recn dywi ,ilkl xacd z` aiygn
d ike ,d`nehàðî déì éeLî ìaðéòaygiy hiykzl edyer - ¦§¨§©¥¥¨¨

.ilkl
:`xnbd zvxznïéà,d`neh lawnd xacl edyer lapird ok` - ¦

ilk edyery meyn `l` ,hiykzl edyery meyn `l j`
e ,mc`l yinyzéaø øîàc ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøãk¦§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨©©¦

úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦§©§¦©¦§¥©¨
[bef-]àîè àeäL,d`neh lawn -øîàpL(bk `l xacna)oipra ¤¨¥¤¤¡©

milk zlrbdLàá eøéáòz ,Làá àáé øLà øác ìk'inA K` ,xdhe ¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥©§¥
y ,'xac' zaizn miyxece .'`Hgzi dCpeléôàl ieyrd ilkøeaéc ¦¨¦§©¨£¦¦

,lew zrnyd epiidc,Làá àáéilkk aygpy oeik ,elaehl jixve ¨Ÿ¨¥
.eznda okid rcei lew rinyn befdy ici lry ,mc`l yinyz

ly bef zxdhnd `ziixad z` epcnrdy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lapir el oi`y ote`a dndaàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨

,d`neh zlawn befd z` zxdhnd `ziixal,ìaðéò déì úéìãam` ¦§¥¥¦§¨
,ok,àúòéöî àîéà,car iabl epipyyàìå`viìáà ,BøàeöaL âeæa ¥¨§¦£¨§Ÿ§¤§©¨£¨

.äàîeè ïéìa÷î äæå äæå ,BúeñëaL âeæa àeä àöBéeéàef `ziixaa ¥§¤¦§§¤¨¤§©§¦§¨¦
befa xaecn,ìaðéò déì úéìcly `ed m` elit`y ,denzl yi §¥¥¦§¨

,mc`éìa÷î éî[md milawn m`d-],eäðéîøe ,äàîeèepipy ¦§©§¦§¨§¦§
,zxg` `ziixaaïéâæ äNBòä,mipenrt ±úLzënìmiyzek eidy ¨¤¨¦©©§¤¤

dti lewdy iptn bef jkl miyer eidy ,zxehwd ipnnq z` da
,minyalåbef dyerd okäñéøòìick ,dkeza akey wepizdy §¨£¦¨

,oyie lewd rnyiyeeze` dyr m` okúBçtèîìmither eidy §¦§§
d mda,íéøôñzewepizdy zqpkd zial mze` mi`yepyky §¨¦

mirneye ,lew mirinyne mipenrtd miywywn ,my micnel
,cenll mi`ae zewepizdebefd dyr m` okúB÷Bðéz úBçtèîì§¦§§¦

m` ,mleka ,lew erinyiy ick ox`eva miielzdìaðéò íäì Lé¥¨¤¦§¨
,ïéàîèm`e,ïéøBäè ìaðéò íäì ïéàdxnbp `l oiicry oeik §¥¦¥¨¤¦§¨§¦

jk xg`e ,e`nhpe lapir mdl did dligza m` ,la` .mzk`ln
íäéìò ïúàîeè ïééãò ,ïäéìaðéò eìhéðmilkk mipecip mpi`e ¦§¦§§¥¤£©¦§¨¨£¥¤

ieyrd bef s`y `ziixaa x`ean .mz`nehn mixdhpy exaypy
,lapir el oi`y lk ,mc`l ieyrd bef `edy zewepizd zegthna
`ziixad z` epyxity dnl xzeq df ixde ,d`neh lawn epi`

.lapir el oi`y befa d`neh lawn mc` ly befy dxn`y
lapir `la mc` ly befy ef `ziixaa xen`d :`xnbd zvxzn

,d`neh lawn epi`a éléî éðäl ieyrd befdéì éãéáò àì÷ìc ,÷Bðéú ¨¥¦¥§¦¦§¨¨£¦¦¥
`l ,lapir ea oi`y onf lk ,jkle ,lew rinydl ick dyrpy -

.ezk`ln dxnbpìáàmc`l ieyrd befìBãb,car oebkàeä èéLëz £¨¨©§¦

,ìaðéò déì úéìc áb ìò óà déì.lapir `la s` d`neh lawn jkle ¥©©©§¥¥¦§¨
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdïäéìaðéò eìhéð ,øî øîà̈©©¦§¦§§¥¤

.ïäéìò ïúàîeè ïééãò:`xnbd zl`eyeæç éàîìmiie`x dnl - £©¦§¨¨£¥¤§©£
,llk ozk`lnl miie`x mpi` ixd ,odilapir elhp m` mipenrtd

.mz`nehn mixdhpy exaypy milkk zeidl mdl yi ok m`e
:iia` aiyn,ééaà øîà,`ed eilr ez`nehy mrhdèBéãääL ìéàBä ¨©©©¥¦¤©¤§

Bøéæçäì ìBëés` jkitle ,one` dfl jixv oi`e ,befd jezl lapirl ¨§©£¦
`l ,dpey`xd ezk`lnl ie`x epi` exifgn epi`y onf lky it lr

.ilk my epnn lha
:iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø áéúî,`ziixaa epipyâefä ¥¦¨¨©

øeaéç ìaðéòäåcg` `nhp m`y ,cg` ilk od ixd cgi odyk - §¨¦§¨¦
in dfde mi`nh laprde befd eid m`e .enr ipyd `nhp ,mdn
`xwy jkne .enr ipyd xdhp ,exdhl ick mdn cg` lr z`hg
md ixd mixaegn md xy`ky rnyn ,'xeaig' oeyla `pzd mze`
ezvwn lhipy ilkk mpic ,dfn df ecxted m` j` ,mly ilkk
epi` ixd exifgd `ly lk ,exifgdl leki heicddy elit`e ,xedhy

.iia` ixack `lye ,xedhe mly ilk
:uxzl `xnbd dqpn,àîéz éëåoi` 'xeaig' oeyl epipyy dny §¦¥¨

`l` ,ilk md ixd mixaegn mdyk `weecy dpeekd,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
céîc øaçîc ïàîk øaçî àìc áb ìò óàmpi`y drya mby ± ©©©§Ÿ§ª¨§©¦§ª¨¨¥

awne mixaegnk mpic mixaegnlky iia` zxaqke ,d`neh mil
.mixaegn md eli`k mze` mi`ex mxifgdl leki heicdy

,ok xnel xyt` ike :`xnbd dgecàéðúäåzipypy `ziixaa §¨©§¨
,ef `ziixal jenqaíé÷øt ìL úøBtñîmipikqd ipyy miixtqn - ¦§¤¤§¨¦

,oze` mixagn dk`ln zryae ,[` xeiv] cxtidl mileki dly
éðèéäø ìL ìîæéàåmzk`ln zryay ,miqixz ipne` ly oikq - §¦§¥¤¨¦§¦

z` ea miwilgne [oikqd zw] ur ly qetc jezl lfxad mipzep
mdy drya ,epnid elhep ezk`ln xg`le ,[a xeiv] miyxwd

md ixd mixaegn,äàîeèì øeaéç`nhp mdn cg` `nhp m`y ¦§§¨
,enr ipyd,äàfäì øeaéç ïéàålr z`hg in dfde ilkd `nhp m`y §¥¦§©¨¨

.ipyd xdhp `l ilkd ly cg`d ewlgïðéøîàålr epiywde - §¨§¦©
,ef `ziixaCLôp äî,dywi xn`zy ji` ±àeä øeaéç éàm` - ©©§¨¦¦

y ,dywi ,cg` ilkk aygpy xn`zì eléôàoipräàfäjk epic `di £¦§©¨¨
.enr ipyd xdhie cg` wlg lr d`fda `di ice cg` ilk aygiy

àeä øeaéç àì éàå,dywi ,cg` ilkk epic oi`y xn`z m`e - §¦Ÿ¦
yì eléôàoipràì énð äàîeèwlg `nhp m`e ,cg` ilkk aygi £¦§§¨©¦Ÿ

.enr ipyd `nhi `l cg`äaø øîàåmpn`y ,ayiiløác[oic-] §¨©©¨§©
,äøBzel` milk,äëàìî úòLaixd ,mixaegn zeidl mikixvy ¨¦§©§¨¨
md,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaéçe,äëàìî úòLa àlLmpi`y ¦¥§§¨¥§©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

mikixv mpi`y oeik ,mixaegn mdy s` ,mixaegn zeidl mikixv
e milk ipyk md ixd ,jkl,äàfäì àìå äàîeèì àì øeaéç Bðéà`l` ¥¦Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨

,mipte`d lka exingd minkgyúòLa àlL äàîeè ìò eøæâå§¨§©§¨¤Ÿ¦§©
äëàìîs` ,`nh xaca mdn cg` zribp ici lr mdipy e`nhiy §¨¨

,xeaig miaygp mpi` ef dryayíeMîzerhl e`eai `ny ¦
a,äëàìî úòLa àéäL äàîeès` ,enr `nhp ipyd s`y erci `le §¨¤¦¦§©§¨¨

,`nhe xeaig `ed ixd dxezd on ef dryayåexfb okäàfä ìò §©©¨¨
àéäLziyrpäëàìî úòLalr d`fd ici lr cg` xdhi `ly ¤¦¦§©§¨¨

,cg` ilkke xeaig md ixd oicd xwirny s` ,ipydíeMîeyygy ¦
a erhi `nyäëàìî úòLa àlL äàfäs` ,ipyd xdhpy xnel ©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

.xeaig mpi` ef dryay
mdy dry lr 'xeaig' oeyl dhwp ef `ziixay myk ok m`e
xaecn 'xeaig lapirde befd' xn`py dn mb jk ,mixaegn
j` ,d`fdle d`nehl cg` ilkk mpicy xnel dzpeeke ,mixaegna
elit`e ,xedhe ezvwn lhipy ilk `ed ixd lapird lhip m`

.exifgdl leki heicddy
xtne iia` uexiz z` `ax dgec ef `iyew gkn:xg` ote`a yàlà¤¨

,àáø øîàodilr oz`neh oiicr odilapir elhipay xn`z l` ¨©¨¨
lhipy ilkk maiygdl yi i`ce `l` ,mxagl leki heicdy meyn
befd wxe ,`ed xedh cxtpy xg`l envr lapird df iptne ,ezvwn

,eilr ilk my oiicr
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zay(oey`x meil)

åbefúìc ìLzlca ielzd bef ±[øBäè] (äøåäè)lawn epi` ± §¤¤¤¨
iptn d`neh zlawn dpi` zlcde ,zlcl `ed lhay iptn ,d`neh

bef .d`neh zlawn dpi`y rwxwl zxaegnyúìc ìLelhpy ¤¤¤
zlcdn,äîäaì BàNòå`l` ,dyrn iepiy ea dyr `ly elit`e ©£¨©§¥¨

ly befk `adle o`kn epic ixd ,da e`lze dndal eilr ayigy
,dnda] (äàîè)e[àîèbef la` .d`neh lawn -äîäa ìLelhpy ¨¥¤§¥¨

,íéøîñîa Bòá÷e úìcì BøaéçL ét ìò óà ,úìcì BàNòå`ed ixd ©£¨©¤¤©©¦¤¦§©¤¤§¨§©§§¦
`adle o`kn elit`e ,mcewd epickàîèmrhe .d`neh lawn - ¨¥

,`ed weligdïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìkLmiie`x miyrp - ¤¨©¥¦§¦¦¥§¨¨
d`neh lawläáLçîaote`a mda ynzydl aygy zrn - §©£¨¨

,dyrn mey dyriy `la ,d`neh lawndemiie`x eyrpyn
d`neh zlawlïúàîeè éãéî ïéìBò ïéàmpic lhazi `l ±àlà ¥¦¦¥§¨¨¤¨
.äNòî éepéLa,d`neh lawn dnda ly befy o`k yxetn ixd §¦©£¤

.d`neh lawn epi`y lirl `ziixaa epcnly dnl xzeqe
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìbefdy da epcnly `ziixad - Ÿ©§¨¨

ote`a zxacn ,d`neh lawnìaðéò déì úéàcekeza befl yiy - §¦¥¦§¨
e ,lew rinydle ywywl ieyrd oenrt ly oeylàä`ziixade - ¨

ote`a zwqer ,zxdhnd.ìaðéò déì úéìc§¥¥¦§¨
:`xnbd dywnCLôp äî,zeywdl yiàeä àðî éàxn`z m` - ©©§¨¦¨¨

y ,dywi ,hiykz `edy iptne ilkk aygp befdyúéìc ét ìò óà©©¦§¥
ìaðéò déì`la s` hiykz `ed ixdy ,d`neh lawl el yi ¥¦§¨
e .lapirdàeä àðî åàì éàhiykz oi`y ,ilkl aygp epi` m`e - ¦¨¨¨

lawn `ed lapir el yiyk recn dywi ,ilkl xacd z` aiygn
d ike ,d`nehàðî déì éeLî ìaðéòaygiy hiykzl edyer - ¦§¨§©¥¥¨¨

.ilkl
:`xnbd zvxznïéà,d`neh lawnd xacl edyer lapird ok` - ¦

ilk edyery meyn `l` ,hiykzl edyery meyn `l j`
e ,mc`l yinyzéaø øîàc ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøãk¦§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨©©¦

úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïépî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¦©¦§©§¦©¦§¥©¨
[bef-]àîè àeäL,d`neh lawn -øîàpL(bk `l xacna)oipra ¤¨¥¤¤¡©

milk zlrbdLàá eøéáòz ,Làá àáé øLà øác ìk'inA K` ,xdhe ¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥©§¥
y ,'xac' zaizn miyxece .'`Hgzi dCpeléôàl ieyrd ilkøeaéc ¦¨¦§©¨£¦¦

,lew zrnyd epiidc,Làá àáéilkk aygpy oeik ,elaehl jixve ¨Ÿ¨¥
.eznda okid rcei lew rinyn befdy ici lry ,mc`l yinyz

ly bef zxdhnd `ziixad z` epcnrdy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .lapir el oi`y ote`a dndaàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨

,d`neh zlawn befd z` zxdhnd `ziixal,ìaðéò déì úéìãam` ¦§¥¥¦§¨
,ok,àúòéöî àîéà,car iabl epipyyàìå`viìáà ,BøàeöaL âeæa ¥¨§¦£¨§Ÿ§¤§©¨£¨

.äàîeè ïéìa÷î äæå äæå ,BúeñëaL âeæa àeä àöBéeéàef `ziixaa ¥§¤¦§§¤¨¤§©§¦§¨¦
befa xaecn,ìaðéò déì úéìcly `ed m` elit`y ,denzl yi §¥¥¦§¨

,mc`éìa÷î éî[md milawn m`d-],eäðéîøe ,äàîeèepipy ¦§©§¦§¨§¦§
,zxg` `ziixaaïéâæ äNBòä,mipenrt ±úLzënìmiyzek eidy ¨¤¨¦©©§¤¤

dti lewdy iptn bef jkl miyer eidy ,zxehwd ipnnq z` da
,minyalåbef dyerd okäñéøòìick ,dkeza akey wepizdy §¨£¦¨

,oyie lewd rnyiyeeze` dyr m` okúBçtèîìmither eidy §¦§§
d mda,íéøôñzewepizdy zqpkd zial mze` mi`yepyky §¨¦

mirneye ,lew mirinyne mipenrtd miywywn ,my micnel
,cenll mi`ae zewepizdebefd dyr m` okúB÷Bðéz úBçtèîì§¦§§¦

m` ,mleka ,lew erinyiy ick ox`eva miielzdìaðéò íäì Lé¥¨¤¦§¨
,ïéàîèm`e,ïéøBäè ìaðéò íäì ïéàdxnbp `l oiicry oeik §¥¦¥¨¤¦§¨§¦

jk xg`e ,e`nhpe lapir mdl did dligza m` ,la` .mzk`ln
íäéìò ïúàîeè ïééãò ,ïäéìaðéò eìhéðmilkk mipecip mpi`e ¦§¦§§¥¤£©¦§¨¨£¥¤

ieyrd bef s`y `ziixaa x`ean .mz`nehn mixdhpy exaypy
,lapir el oi`y lk ,mc`l ieyrd bef `edy zewepizd zegthna
`ziixad z` epyxity dnl xzeq df ixde ,d`neh lawn epi`

.lapir el oi`y befa d`neh lawn mc` ly befy dxn`y
lapir `la mc` ly befy ef `ziixaa xen`d :`xnbd zvxzn

,d`neh lawn epi`a éléî éðäl ieyrd befdéì éãéáò àì÷ìc ,÷Bðéú ¨¥¦¥§¦¦§¨¨£¦¦¥
`l ,lapir ea oi`y onf lk ,jkle ,lew rinydl ick dyrpy -

.ezk`ln dxnbpìáàmc`l ieyrd befìBãb,car oebkàeä èéLëz £¨¨©§¦

,ìaðéò déì úéìc áb ìò óà déì.lapir `la s` d`neh lawn jkle ¥©©©§¥¥¦§¨
:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdïäéìaðéò eìhéð ,øî øîà̈©©¦§¦§§¥¤

.ïäéìò ïúàîeè ïééãò:`xnbd zl`eyeæç éàîìmiie`x dnl - £©¦§¨¨£¥¤§©£
,llk ozk`lnl miie`x mpi` ixd ,odilapir elhp m` mipenrtd

.mz`nehn mixdhpy exaypy milkk zeidl mdl yi ok m`e
:iia` aiyn,ééaà øîà,`ed eilr ez`nehy mrhdèBéãääL ìéàBä ¨©©©¥¦¤©¤§

Bøéæçäì ìBëés` jkitle ,one` dfl jixv oi`e ,befd jezl lapirl ¨§©£¦
`l ,dpey`xd ezk`lnl ie`x epi` exifgn epi`y onf lky it lr

.ilk my epnn lha
:iia` ly evexiz lr dywn `ax,àáø áéúî,`ziixaa epipyâefä ¥¦¨¨©

øeaéç ìaðéòäåcg` `nhp m`y ,cg` ilk od ixd cgi odyk - §¨¦§¨¦
in dfde mi`nh laprde befd eid m`e .enr ipyd `nhp ,mdn
`xwy jkne .enr ipyd xdhp ,exdhl ick mdn cg` lr z`hg
md ixd mixaegn md xy`ky rnyn ,'xeaig' oeyla `pzd mze`
ezvwn lhipy ilkk mpic ,dfn df ecxted m` j` ,mly ilkk
epi` ixd exifgd `ly lk ,exifgdl leki heicddy elit`e ,xedhy

.iia` ixack `lye ,xedhe mly ilk
:uxzl `xnbd dqpn,àîéz éëåoi` 'xeaig' oeyl epipyy dny §¦¥¨

`l` ,ilk md ixd mixaegn mdyk `weecy dpeekd,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
céîc øaçîc ïàîk øaçî àìc áb ìò óàmpi`y drya mby ± ©©©§Ÿ§ª¨§©¦§ª¨¨¥

awne mixaegnk mpic mixaegnlky iia` zxaqke ,d`neh mil
.mixaegn md eli`k mze` mi`ex mxifgdl leki heicdy

,ok xnel xyt` ike :`xnbd dgecàéðúäåzipypy `ziixaa §¨©§¨
,ef `ziixal jenqaíé÷øt ìL úøBtñîmipikqd ipyy miixtqn - ¦§¤¤§¨¦

,oze` mixagn dk`ln zryae ,[` xeiv] cxtidl mileki dly
éðèéäø ìL ìîæéàåmzk`ln zryay ,miqixz ipne` ly oikq - §¦§¥¤¨¦§¦

z` ea miwilgne [oikqd zw] ur ly qetc jezl lfxad mipzep
mdy drya ,epnid elhep ezk`ln xg`le ,[a xeiv] miyxwd

md ixd mixaegn,äàîeèì øeaéç`nhp mdn cg` `nhp m`y ¦§§¨
,enr ipyd,äàfäì øeaéç ïéàålr z`hg in dfde ilkd `nhp m`y §¥¦§©¨¨

.ipyd xdhp `l ilkd ly cg`d ewlgïðéøîàålr epiywde - §¨§¦©
,ef `ziixaCLôp äî,dywi xn`zy ji` ±àeä øeaéç éàm` - ©©§¨¦¦

y ,dywi ,cg` ilkk aygpy xn`zì eléôàoipräàfäjk epic `di £¦§©¨¨
.enr ipyd xdhie cg` wlg lr d`fda `di ice cg` ilk aygiy

àeä øeaéç àì éàå,dywi ,cg` ilkk epic oi`y xn`z m`e - §¦Ÿ¦
yì eléôàoipràì énð äàîeèwlg `nhp m`e ,cg` ilkk aygi £¦§§¨©¦Ÿ

.enr ipyd `nhi `l cg`äaø øîàåmpn`y ,ayiiløác[oic-] §¨©©¨§©
,äøBzel` milk,äëàìî úòLaixd ,mixaegn zeidl mikixvy ¨¦§©§¨¨
md,äàfäì ïéa äàîeèì ïéa øeaéçe,äëàìî úòLa àlLmpi`y ¦¥§§¨¥§©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

mikixv mpi`y oeik ,mixaegn mdy s` ,mixaegn zeidl mikixv
e milk ipyk md ixd ,jkl,äàfäì àìå äàîeèì àì øeaéç Bðéà`l` ¥¦Ÿ§§¨§Ÿ§©¨¨

,mipte`d lka exingd minkgyúòLa àlL äàîeè ìò eøæâå§¨§©§¨¤Ÿ¦§©
äëàìîs` ,`nh xaca mdn cg` zribp ici lr mdipy e`nhiy §¨¨

,xeaig miaygp mpi` ef dryayíeMîzerhl e`eai `ny ¦
a,äëàìî úòLa àéäL äàîeès` ,enr `nhp ipyd s`y erci `le §¨¤¦¦§©§¨¨

,`nhe xeaig `ed ixd dxezd on ef dryayåexfb okäàfä ìò §©©¨¨
àéäLziyrpäëàìî úòLalr d`fd ici lr cg` xdhi `ly ¤¦¦§©§¨¨

,cg` ilkke xeaig md ixd oicd xwirny s` ,ipydíeMîeyygy ¦
a erhi `nyäëàìî úòLa àlL äàfäs` ,ipyd xdhpy xnel ©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨

.xeaig mpi` ef dryay
mdy dry lr 'xeaig' oeyl dhwp ef `ziixay myk ok m`e
xaecn 'xeaig lapirde befd' xn`py dn mb jk ,mixaegn
j` ,d`fdle d`nehl cg` ilkk mpicy xnel dzpeeke ,mixaegna
elit`e ,xedhe ezvwn lhipy ilk `ed ixd lapird lhip m`

.exifgdl leki heicddy
xtne iia` uexiz z` `ax dgec ef `iyew gkn:xg` ote`a yàlà¤¨

,àáø øîàodilr oz`neh oiicr odilapir elhipay xn`z l` ¨©¨¨
lhipy ilkk maiygdl yi i`ce `l` ,mxagl leki heicdy meyn
befd wxe ,`ed xedh cxtpy xg`l envr lapird df iptne ,ezvwn

,eilr ilk my oiicr
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dzidy d`nehlc qxhpewd 'itl :i"xl dyw cere .d`neh lawn oenix `ivenn zegt

ie`xc `nrh `la ,exifgdl leki heicdc `nrh xity ipdn ± gxtz `ly odilr

"elk`y dyly" 'ta ogky`ck .eyiwdl):p zekxa(dgxt `l ± zwxetn 'it`c ,dhn iab

oteq oi`y mitzey e` mig` dewlgy e` ,divg dca`y e` dapbp k"`` ,dpin d`neh

ywdc `nrhl llk jixhvi` `le .dxagld

i`dc .`adle o`kn d`neh lawl oiprl `l`

ipdn `l ± exifgdl leki heicde li`ed `nrh

± dexifgd :mzd ipzwck .d`neh da lawl

ded inp iia`le .`adle o`kn d`neh zlawn

exifgdl leki heicdc meync :xninl ira

o`kn d`neh ,lapirde bef ,odipy oilawn

,'hpewd 'itl di`x `iad `"avixe .`adle

:"b"ayx" 'ta milk zkqnc `ztqeza `ipzc

zegthnle dqixrle zyzknl bef dyerd

oibfc rnyn .oixedh ± odilapir elhip ,zewepiz

`lc oixedhc ± `gip 'hpewd yexitle .oixedh

:dyw i"xtl la` .`adle o`kn d`neh ilawn

yi zeziixa dnkc :aiyd i"xe ?oixedh i`n`

eply q"y` ibiltc `ztqeza:

éáøåmin ea rnbl ie`xe li`ed xn` opgei

wepizl.`la k"rc :`"ayxl dyw

rnyn ± "ie`xe li`ed" xn`wcn ,ixiin ecgii

ecgiac :cere .cegii `la 'it` ,`nlra ie`xa

:cere .`pipg 'xa iqei 'x bilt ded `l jkl

inp ± mlern lapir el did `l 'it` ,ecgiac

jixt i`n ± ixiin ecgia i` :cere .d`neh lawn

`la ixii` k"r mzd `d ?opgei 'xc` opgei 'xc

mixne` oi` inp zeqxcna 'it` ± ecgiac ,ecgii

t"qa onwle ."epzk`ln dyrpe cenr"

"ripvnd")mye :dv sc(± zif `ivenk awip iab

ea lawl `ed ilk oiicre ,mizif ea lawln xedh

i`e .mipenixl ecgii m` :qxhpewa 'ite .mipenix

'it`c :l"ie .`gip ded ± mzdc 'hpewd 'it e`l

,renib i"r ith ifg `kd qxhpewd yexitl

xninl ol zi` ± exifgdl leki heicd dzr mbe xenb ilk ded `xwirnc li`edc meyn

inp c"nle .cegii `la 'it` ,ilk aiyg ± min ea renbl ie`x oiicry ,hren xac i"rc

opira `l 'it`c ,oipr lka xity iz` ± dpey`x dk`ln oirn irac eyiwdl ie`xe li`ed

ezk`lnl oiicr cnery meyn min renb ipdn `lc ,xity iz` `kd ± cegii `nlra

`nlra opira i`c y"ke ,"epzk`ln dyrpe cenr" el xne`e ,lapird ea xifgdl dpey`x

xity ith iz`c ± cegii:ïéàåepzk`ln dyrpe cenr zn `nha mixne`.yexitl

'xc dizlinl `kiiy `lc oeik ,awxzc `ziixa iiez`l dil dnl :i"xl dyw 'hpewd

'xl d`xp `l` ?opgei 'xe xfrl`lrn cenr zeqxcna mixne` :`"aix yexitk wgvi

li`ed ,eilr ayei dz`y i"r qxcn `nh zeidl leki epi`y ,epzk`ln dyrpe df awxz

.befd dfa min renbn cenr zn `nha mixne` oi`e .`ziixaa ipzwck ,jkl cgein epi`e

ozile lewd rinydl ick lapird ea ozil ,epzk`ln dyrpe dnda ly lcpqd dfa e`

jkl cgein epi`y t"r` .renibd ici lr zn z`neh `nh `l` ± dndad ilbxa lcpq

opirac ± 'ek xne` s` :xn` opgei 'xe .min renib i"r ilk aiygc ,d`neh ileaw xa iede

dk`lnl ie`xy dn d`neh ileawl icin dil ipdn `le ,dpey`x ezk`lnl ie`x `diy

± axwd on gxeayk elbxa dnda ly lcpq zgpde ,qxgd b"r bef zywd la` .zxg`

cenr dia xninl jiiy `le ,d`neh ileaw xa ied ikdle ,dpey`x dk`ln oirn ied

ezk`ln inp epiidc ± epzk`ln dyrpe:ìãðñzkzn ly dnda ly.epi` ur lye

lcpq :qixb l`eny epiaxe .elwlwl dndad jxcc jenqa yxtnc ,mixac ipd lkl ie`x

onwlc oiciiq ly lcpqa ixiine .zkzn lye ,dnda ly).eq(:ìéàåäzezyl ie`xe

dnglna min ea.ifgc meyn opinhn `l mlern lapir ea did `ly befa `de :z"`e

epi` dnda jxevl dyrpc oeikc mlern lapir ea did `ly bef enk aeyg `kde .renbl

`l` - jeql e` ,dnglna min ea zezyl ieyr inp ezlgzc :l"ie .d`neh lawn

dpey`x dk`lna oirn irac o`nl epzk`ln dyrpe cenr el xne`e ,dndal cner exwiry:äòùáeilbxa egipn axwd on gxeay.`ztqeza `ipze ,qxcn `nhi k"` :dniz

xedh qxcnd on la` :rnyn .zn z`neh `nh ± dnda lye zkzn ly ,qxcn `nh ± mc` ly :md milcpq 'b :"dtik" wxt milkc:àìåadf ly xira.`wyep epiid e`lc :z"xe`

dheqc `xza wxta 'ixn` `dc 'hpewa 'itck):hn sc:(zexhr lr exfb qehih ly qenleta :mzd 'ixn`c b"r`e .dxhr oirk `ed ieyrc rnyn .adf ly xir ± zelk zexhr i`n

mc` ipa x`yl `le ,exfb zelke mipzgl `wecc :z"xe` ± zaya `l` exq` `l `kde ,zelke mipzg(:
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ãBîò" íéøîBà úBñøãîa :øîBà øæòìà 'ø ."eðzëàìî§©§¥©¤§¨¨¥§¦§¨§¦£
ãBîò" úî àîèa íéøîBà ïéàå ,"eðzëàìî äNòðå§©£¤§©§¥§¥§¦¦§¥¥£
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:(àéðúc) ,äðBLàø äëàìî ïéòî éòác ïðçBé éaøì déì¥§©¦¨¨§¨¥¥¥§¨¨¦¨§©§¨
?éæç éàîì ,"àîè úëzî ìL äîäa ìL ìcðñ"©§¨¤§¥¨¤©¤¤¨¥§©£¦

ì éeàø :áø øîààðéðç 'øå .äîçìna íéî Ba úBzL ¨©©¨¦§©¦©¦§¨¨§©£¦¨
:øîà ïðçBé 'øå .äîçìna ïîL Ba Ceñì éeàø :øîà̈©¨¨¤¤©¦§¨¨§©¨¨¨©
ìò õøå ,åéìâøa Bçépî Y áøwä ïî çøBaL äòLa§¨¨¤¥©¦©§¨©¦§©§¨§¨©
àkéà ?àðéðç 'øì áø ïéa éàî .íéð÷øaä ìòå ïéöB÷¦§©©©§¨¦©¥©§©£¦¨¦¨
àkéà Y àðéðç 'øì ïðçBé 'ø ïéa .ñéàîc :eäééðéa¥©§¦§¦¥¨¨§©£¦¨¦¨

.øéwéc :eäééðéaìL øéòa" éàî ."áäæ ìL øéòa àìå" ¥©§§©¦§Ÿ§¦¤¨¨©§¦¤
,àáäãc íéìLeøé :ïðçBé ø"à äðç øa øa äaø ?"áäæ̈¨©¨©©¨¨¨¨§¨©¦§©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zay(ipy meil)

ñøç éab ìò BLéwäì éeàøå ìéàBä`vnp ,dligzak lew rinyne ¦§¨§©¦©©¥¤¤
okle ,dpey`xd ezk`lnl ie`x befd oiicr lapird lhipy s`y
:jk xaeqd sqep `xen` d`ian `xnbd .ez`nehn xdhp `l

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà énð øîzéàbefd xdhp `ly mrhdy ¦§©©¦¨©©¦¥§©¦£¦¨
,`ed ez`nehn.ñøç éab ìò BLéwäì éeàøå ìéàBä¦§¨§©¦©©¥¤¤

:`xnbd d`ian sqep xe`ia,øîà ïðçBé éaøie`x `diy jixv oi` ©¦¨¨¨©
`ly mrhd `l` ,lew zrnyd `idy dpey`xd ezk`ln oirnl

,`ed ez`nehn befd xdhpònâì éeàøå ìéàBä[zewydl-]íéî Ba ¦§¨§©©©¦
,÷Bðéúì.leaiw zia el yi ixdy §¦

d`neh lawln xdhp epi` xaypy ilky ,dler opgei iax ixacn
dk`ln efi`l ie`x m` la` ,llk dk`lnl ie`x epi` ok m` `l`

.ez`nehn cxi `l ,dpey`xd ezk`ln oirn dpi`y it lr s`
:opgei iax ixaca dxizq `xnbd jk lr dywnåikàì ïðçBé éaø §©¦¨¨Ÿ

éòal ie`x `di ilkdyàéðúäå ,äðBLàø äëàìî ïéòî,`ziixaa ¨¥¥¥§¨¨¦¨§¨©§¨
dxeza aezk)(c eh `xwieafd qxcn z`neh ipicaøLà éìkä ìëå'§¨©§¦£¤
'åâå åéìò áLé:`ziixad zx`an .'`nhiìBëéepi`y ilka s`y ¥¥¨¨¦§¨¨

oebk ,daiyil cgeinäôkea cecnl ieyrd ilk [eit lr jtd-]äàñ ¨¨§¨
,äéìò áLéåe`äôkea cecnl ieyrd ilká÷øz[d`q ivg±]áLéå §¨©¨¤¨¨¨©§©§¨©
àäé ,äéìòilkdàîè,qxcn z`nehåéìò 'áLé' øLà øîBì ãeîìz ¨¤¨§¥¨¥©§©£¤¥¥¨¨

áæäz` `l` qxcn `nhn afd oi`y epcnll ,cizr oeylaéî ©¨¦
äáéLéì ãçeénL,cinz eilr ayil ieyreàöéilkäæieyrd ¤§¨¦¦¨¨¨¤

,dcicnlBì íéøîBàLeilr ayeil ±eðzëàìî äNòðå ãBîòcecnl ¤§¦£§©£¤§©§¥
,d`neh seq oiprl oke .qxcn z`neh ezligzn lawn epi`y ,da
`nhpe daiyil ieyr didy xac lr afd ayi xak m` ,epiidc
drwt ,daiyil ie`x epi`e xacd wlgp aeye ,qxcn z`neh
dk`lnl miie`x oiicr eiwlgy it lr s`e .eilrn qxcn z`neh
oeik ,mda zkiiy `l qxcn z`neh mewn lkn ,d`neh milawne
mixne` ep`y eli`k epiide ,'epzk`ln dyrpe cenr' llka mdy
dzr ixde ,eilr miayei epiidy dpey`xd epzk`ln dyrpe e`ea'

.qxcnd on xedh jkl ,'jkl ie`x epi`
oiprl mb jiiy df oirk llk m` mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian

:zn z`neh,øîBà øæòìà éaø`weecúBñøãîaz`neh oiprl-] ©¦¤§¨¨¥§¦§¨
[qxcneðzëàìî äNòðå ãBîò íéøîBàdyrpe jzk`lnn wqtd-] §¦£§©£¤§©§¥

ea eynzyd m`y [ea epynzydy dpey`xd dk`lnd z`
el xnel xyt` m` wxy `ed oicd ,qxcn epi`y xg` yeniy
dzidy ely zncewd dk`lnd z` dyrpe jzk`lnn cenr
ie`x epi` xake xayp m` la` ,qxcn z`neh ea zx`yp daiyil

,qxcn z`neh epnn drwt zxg` dk`lnl `l` daiyilïéàå§¥
úî àîèa íéøîBà[zna dribp ici lr `nhpy ilk iabl-]ãBîò' §¦¦§¥¥£
,'eðzëàìî äNòðåel xnel xyt` i`e lwlwzd xak m` elit`y §©£¤§©§¥

`l mbe ,ely dpey`xd dk`lnd z` dyrpe jzk`lnn cenr
oiicr `edy oeik j` ,ely dpey`xd dk`lnd oirn `idy dk`ln
x`yp okle ilk my eilr x`yp ,mlera dk`ln `idy efi`l ie`x

.ez`nehaäNòðå ãBîò úî àîèa øîBà óà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©¥¦§¥¥£§©£¤
,eðzëàìîdpey`xd ezk`ln oirn `edy xacl ie`x epi` m`e §©§¥

`vnpe .zxg` dk`lnl ie`x oiicry it lr s`e ,ez`nehn xdhp
d`neh lawn befdy lirl eixacl mixzeq el` opgei iax ixacy

ezk`ln oirn epi`y s` lr ,wepizl min ea rnbl ie`xe li`ed
.lew rinydl didy dpey`xd

:`xnbd zvxznàúéén÷ Ceôéàzwelgnd zehiy z` jetdz - ¥©©§¨
xn`y df `ed opgei iax ,xnelk .opgei iax da wlgpy dpey`xd
eyiwdl ie`xe li`ed' `pipg iaxa iqei iax mya `aedy dn z`
iaxa iqei iaxe .dpey`xd ezk`lnl ie`x `ed ixde 'qxg iab lr
`vnpe .wepizl min ea rnbl ie`xe li`ed xn`y df `ed `pipg
ie`x ilkd x`yiy jixvy opgei iax xaq lirl zwelgna s`y

.dpey`xd ezk`lnl
:`xnbd zl`eyàúééøúa Ceôéà ,àúéén÷ úëôàc úéæç éàîedn - ©¨¥§¨§©©©§¨¥©§©§¨

z` jetdz ,opgei iax ly dpey`xd zwelgnd z` jetdl zi`x
`aedy dn z` xn` opgei iaxy ,xn`ze dpexg`d zwelgnd
`nha 'epzk`ln dyrpe cenr' mixne` oi`y xfrl` iax mya
ok mb dpey`xd ezk`ln oirn dpi`y dk`lnl ie`x elit`e ,zn

.ez`nehn xdhp `l
:`xnbd daiynäëàìî ïéòî éòác ïðçBé éaøì déì ïðéòîL àä̈¨§¦©¥§©¦¨¨§¨¥¥¥§¨¨

äðBLàøjixvy opgei iax ly ezrcy xg` mewnn eprny ixd ± ¦¨
.dpey`xd ezk`ln oirnl ie`x `diy[ïðúc] (àéðúã)epipyy ± ¦§©

dpyna(d"n c"it milk),úëzî ìL äîäa ìL ìcðñdl miyer eidy ©§¨¤§¥¨¤©¤¤
`ed ixd ,mipa`a dizeqxt ewfpi `ly ickàîè.d`neh lawn - ¨¥

jk lr el`yeéæç éàîìdf ixdy ,df lcpq ie`x yinyz dfi`l - §©£¦
ewlgpe .d`neh lawiy daiq epi` dndad z` ynyn `edy
lawn `ed df zngny ie`x `ed yinyz dfi`l mi`xen`

,d`nehì éeàø ,áø øîà,äîçìna íéî Ba úBzLyinyz df ixde ¨©©¨¦§©¦©¦§¨¨
.d`neh lawn okle ,mc`ïîL Ba Ceñì éeàø ,øîà àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©¨¨¤¤
,øîà ïðçBé éaøå .äîçìnaepi` ea jeqle zezyl ie`x `edy dny ©¦§¨¨§©¦¨¨¨©

ezk`ln xwir oirn epi`y oeik ,d`neh lawnd ilk aygiy mrh
y oeik ,`ed d`neh lawny mrhd `l` .lcpq myl ieyryäòLa§¨¨

çøBaLmc`dáøwä ïî,[dngln±]îìòå ïéöB÷ ìò õøå åéìâøa Bçép ¤¥©¦©§¨©¦§©§¨§¨©¦§©
,íéð÷øaä,gken o`kne .d`neh lawn ,dlirpl `ed ie`xy oeike ©©§¨¦

epzk`ln dyrpe e`ea mixne` zn z`neha s`y opgei iax zrcy
.d`neh lawn epi` jkl ie`x epi` m`e dpey`xd

.minrhd oia oica welig `vei mday mipte`d z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéàî`ki`ïéaly enrhì áøly.àðéðç éaø ©¥©§©¦£¦¨
:`xnbd daiynñéàîc eäééðéa àkéàote`a welig mdipia yi - ¦¨¥©§¦§¦

ie`x epi`y oeik d`neh lawn epi` ax zrcly .qe`n lcpqdy
ie`x oiicry iptn d`neh `ed lawn `pipg iax zrcle .ea zezyl

.ony ea jeql
eeäééðéa àkéà ,àðéðç éaøì ïðçBé éaø ïéaote`a welig mdipia yi ± ¥©¦¨¨§©¦£¦¨¦¨¥©§

øéwéc,ea gexal ie`x epi`y oeik opgei iaxly ,cak lcpqdy - §©¦
lawn epi` dpey`xd ezk`ln oirn `idy dk`lnl ie`x epi`e

.d`neh lawne ea jeql ie`x `ed oiicr `pipg iaxle .d`neh
,epzpyna epipyàìåmiaxd zeyxl dy`d `vz.áäæ ìL øéòa §Ÿ§¦¤¨¨

:df hiykz edn `xnbd zxxan,áäæ ìL øéòa éàî:`xnbd daiyn ©§¦¤¨¨
xn`àáäãc íéìLeøé ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaøhiykz - ©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©¦§©£¨
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הטעם והכוונה דהמצוות שעל־פי דרך הסוד )פנימיות התורה( הוא נעלה הרבה יותר, ועל־ידי־זה מיתווסף עומק וכו' גם בהטעם שעל־
פי נגלה.

ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז
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hiWkzlC -`nhlApir.lApir irA `le ,`Ed ¦§¨¨¥¦§©§¦§¨¨¥¦§¨
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.oYk`ln dxnbpiptl oiA oilApir ElHp ¦§§¨§©§¨¦§¦§¨¦¥¦§¥
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áLé øLà ì"úxW`" aMWn iAB aizM `lCn £¤¥¥¦§¨§¦©¥¦§¨£¤
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"aWi"-,cinY eilr aMWIW rnWnaWie ¥¥©§©¤¦§©¨¨¨¦§¥¥
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mixtQdaWi xW` ilMd lr aWFIde" aizM ©§¨¦§¦§©¥©©§¦£¤¥¥
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FaWFiA `Ed mB `nhPW ,inp xFdheilr ¨©¦¤¦§¨©§§¨¨
t"r``Edd` e`l k"zA :cFre .rbp `NW¤Ÿ¨©§§¨©©
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dndal:åéìâøa Bçépî.iE`xC e`l i` ,F`Ur lCpq mWlE li`Fd :`nl` .FnvrA `Ed ¦§¥¨©¦§©§¨§©§©§¨¦§¥©§¨£¨¦¨§¨
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dzidy d`nehlc qxhpewd 'itl :i"xl dyw cere .d`neh lawn oenix `ivenn zegt

ie`xc `nrh `la ,exifgdl leki heicdc `nrh xity ipdn ± gxtz `ly odilr

"elk`y dyly" 'ta ogky`ck .eyiwdl):p zekxa(dgxt `l ± zwxetn 'it`c ,dhn iab

oteq oi`y mitzey e` mig` dewlgy e` ,divg dca`y e` dapbp k"`` ,dpin d`neh

ywdc `nrhl llk jixhvi` `le .dxagld

i`dc .`adle o`kn d`neh lawl oiprl `l`

ipdn `l ± exifgdl leki heicde li`ed `nrh

± dexifgd :mzd ipzwck .d`neh da lawl

ded inp iia`le .`adle o`kn d`neh zlawn

exifgdl leki heicdc meync :xninl ira

o`kn d`neh ,lapirde bef ,odipy oilawn

,'hpewd 'itl di`x `iad `"avixe .`adle

:"b"ayx" 'ta milk zkqnc `ztqeza `ipzc

zegthnle dqixrle zyzknl bef dyerd

oibfc rnyn .oixedh ± odilapir elhip ,zewepiz

`lc oixedhc ± `gip 'hpewd yexitle .oixedh

:dyw i"xtl la` .`adle o`kn d`neh ilawn

yi zeziixa dnkc :aiyd i"xe ?oixedh i`n`

eply q"y` ibiltc `ztqeza:

éáøåmin ea rnbl ie`xe li`ed xn` opgei

wepizl.`la k"rc :`"ayxl dyw

rnyn ± "ie`xe li`ed" xn`wcn ,ixiin ecgii

ecgiac :cere .cegii `la 'it` ,`nlra ie`xa

:cere .`pipg 'xa iqei 'x bilt ded `l jkl

inp ± mlern lapir el did `l 'it` ,ecgiac

jixt i`n ± ixiin ecgia i` :cere .d`neh lawn

`la ixii` k"r mzd `d ?opgei 'xc` opgei 'xc

mixne` oi` inp zeqxcna 'it` ± ecgiac ,ecgii

t"qa onwle ."epzk`ln dyrpe cenr"

"ripvnd")mye :dv sc(± zif `ivenk awip iab

ea lawl `ed ilk oiicre ,mizif ea lawln xedh

i`e .mipenixl ecgii m` :qxhpewa 'ite .mipenix

'it`c :l"ie .`gip ded ± mzdc 'hpewd 'it e`l

,renib i"r ith ifg `kd qxhpewd yexitl

xninl ol zi` ± exifgdl leki heicd dzr mbe xenb ilk ded `xwirnc li`edc meyn

inp c"nle .cegii `la 'it` ,ilk aiyg ± min ea renbl ie`x oiicry ,hren xac i"rc

opira `l 'it`c ,oipr lka xity iz` ± dpey`x dk`ln oirn irac eyiwdl ie`xe li`ed

ezk`lnl oiicr cnery meyn min renb ipdn `lc ,xity iz` `kd ± cegii `nlra

`nlra opira i`c y"ke ,"epzk`ln dyrpe cenr" el xne`e ,lapird ea xifgdl dpey`x

xity ith iz`c ± cegii:ïéàåepzk`ln dyrpe cenr zn `nha mixne`.yexitl

'xc dizlinl `kiiy `lc oeik ,awxzc `ziixa iiez`l dil dnl :i"xl dyw 'hpewd

'xl d`xp `l` ?opgei 'xe xfrl`lrn cenr zeqxcna mixne` :`"aix yexitk wgvi

li`ed ,eilr ayei dz`y i"r qxcn `nh zeidl leki epi`y ,epzk`ln dyrpe df awxz

.befd dfa min renbn cenr zn `nha mixne` oi`e .`ziixaa ipzwck ,jkl cgein epi`e

ozile lewd rinydl ick lapird ea ozil ,epzk`ln dyrpe dnda ly lcpqd dfa e`

jkl cgein epi`y t"r` .renibd ici lr zn z`neh `nh `l` ± dndad ilbxa lcpq

opirac ± 'ek xne` s` :xn` opgei 'xe .min renib i"r ilk aiygc ,d`neh ileaw xa iede

dk`lnl ie`xy dn d`neh ileawl icin dil ipdn `le ,dpey`x ezk`lnl ie`x `diy

± axwd on gxeayk elbxa dnda ly lcpq zgpde ,qxgd b"r bef zywd la` .zxg`

cenr dia xninl jiiy `le ,d`neh ileaw xa ied ikdle ,dpey`x dk`ln oirn ied

ezk`ln inp epiidc ± epzk`ln dyrpe:ìãðñzkzn ly dnda ly.epi` ur lye

lcpq :qixb l`eny epiaxe .elwlwl dndad jxcc jenqa yxtnc ,mixac ipd lkl ie`x

onwlc oiciiq ly lcpqa ixiine .zkzn lye ,dnda ly).eq(:ìéàåäzezyl ie`xe

dnglna min ea.ifgc meyn opinhn `l mlern lapir ea did `ly befa `de :z"`e

epi` dnda jxevl dyrpc oeikc mlern lapir ea did `ly bef enk aeyg `kde .renbl

`l` - jeql e` ,dnglna min ea zezyl ieyr inp ezlgzc :l"ie .d`neh lawn

dpey`x dk`lna oirn irac o`nl epzk`ln dyrpe cenr el xne`e ,dndal cner exwiry:äòùáeilbxa egipn axwd on gxeay.`ztqeza `ipze ,qxcn `nhi k"` :dniz

xedh qxcnd on la` :rnyn .zn z`neh `nh ± dnda lye zkzn ly ,qxcn `nh ± mc` ly :md milcpq 'b :"dtik" wxt milkc:àìåadf ly xira.`wyep epiid e`lc :z"xe`

dheqc `xza wxta 'ixn` `dc 'hpewa 'itck):hn sc:(zexhr lr exfb qehih ly qenleta :mzd 'ixn`c b"r`e .dxhr oirk `ed ieyrc rnyn .adf ly xir ± zelk zexhr i`n

mc` ipa x`yl `le ,exfb zelke mipzgl `wecc :z"xe` ± zaya `l` exq` `l `kde ,zelke mipzg(:
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.älçúëì áäæ ìL øéòa äMà äàöBé :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨§¦¤¨¨§©§¦¨
:éøáñ ïðaøå ,àeä éBOî :øáñ î"ø ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦¨©©§©¨©¨§¦
.ééBzàì àéúàå déì àiåçîe àôìL àîìéc ,àeä èéLëz©§¦¦§¨¨§¨©§©¨¥§©§¨§©¥
äMà Y áäæ ìL øéòa ÷téîì dkøc ïàî :øáñ à"øå§¨©©©§¨§¥©§¦¤¨¨¦¨
,àìéìk .àiåçîe àôlLî àì äáeLç äMàå ,äáeLç£¨§¦¨£¨Ÿ§©§¨©§©¨§¦¨
àì àîìò élek Y àëñéðàc .éøL ìàeîLe øñà áø©¨©§¥¨¥§©¦§¨¥¨§¨Ÿ
àëñéðà :øáñ øî .àú÷Bøàc Y éâéìt ék ,øeñàc éâéìt§¦¦§¨¦§¦¦§©§¨¨¨©©¦§¨
:àìe÷ì éðúî éLà áø .øwò àú÷Bøà :øáñ øîå ,øwò¦¨§¨¨©©§¨¦¨©©¦©§¥§¨
éâéìt ék ,éøLc éâéìt àì àîìò éleëc Y àú÷Bøàc§©§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦¦§¦¦
éúàå àiåçîe àôìL àîìéc :øáñ øî ,àëñéðàc Y§©¦§¨¨¨©¦§¨¨§¨©§©¨§¨¥
äMà Y àìéìëa ÷téîì dkøc ïàî :øáñ øîå ,ééBzàì§©¥§¨¨©©©§¨§¥©¦§¦¨¦¨

.àiåçîe àôìL àì äáeLç äMàå ,äáeLçáø ì"à £¨§¦¨£¨¨¨§¨©§©¨©
ïì zøîà Leøôa :óñBé áøì äðç øa øa ìàeîL§¥©©¨¨§©¥§¥¨§©§©
àúà :áøì déì eøîà ."éøL àìéìk" áøc déîMî¦§¥§©§¦¨§¦¨§¥§©£¨
àìéìk :Løãå ,òìèîe àòcøäðì àëéøà äaø àøáb©§¨©¨£¦¨¦§©§§¨¦§©§¨©§¦¨
.éåì Y [òìèéàc] àëéøà äaø àøáb ïàî :øîà .éøL§¦£©©©§¨©¨£¦¨§¦§©¥¦

a àðéðç 'ø áéúéå ,ñôà éaøc déLôð çð :î"ù,àLéø ¨©§¥§©¦¨¥¦¥©£¦¨§¥¨
.àëäì éúà÷å ,déab áúéîì éåìì Léðéà déì äåä àìå§¨£¨¥¦¦§¥¦§¥©©¥§¨¨¥§¨¨
,éà÷ éà÷ãk ñôà 'øå ,àðéðç éaøc déLôð çð àîìéãå§¦§¨¨©§¥§©¦£¦¨§©¨¥¦§¨¥¨¥
?àëäì éúà÷å ,déab áúéîì éåìì Léðéà déì äåä àìå§Ÿ£¨¥¦¦§¥¦§¥©©¥§¨¨¥§¨¨
ókéî ñôà 'øì éåì Y áéëL àðéðç éaøc àúéà íà¦¦¨§©¦£¦¨§¦¥¦§©¨¥¥©

éék äåäéìî àìc ébñ àì àðéðç éaøc ,eúå .déì ó.C £¨©¦¥§§©¦£¦¨¨©¦§¨¨¥
íé÷écöa eäa áéúëe .Làøa áéúé àîç 'øa àðéðç :øîà ,éaøc déLôð àçéð à÷ äåä éëc§¦£¨¨¦¨©§¥§©¦¨©£¦¨§©¨¨¨¥§Ÿ§¦§§©¦¦
dlekî éìéìk òaøàå ïéøLò ÷éôð ,éøL àìéìk :àòcøäða éåì Løc "'åâå Cì í÷éå øîà øæâúå"§¦§©Ÿ¤©¨¨¨¨©¥¦¦§©§§¨§¦¨§¦§¥¤§¦§©§©§¦¥¦¨

deáà øa äaø Løc .àòcøäð.äàBáî àãçî éìéìk éøñ éðîz e÷ôðe ,éøL àìéìk àæBçîa §©§§¨§©©¤©£¦§¨§¦¨§¦§©§¨¥§¥§¦¥¥£¨¨¨
áø øîà äãeäé áø øîàY àøôñ áø øîàå ,àú÷Bøàc :éøîàc àkéà .éøL àøî÷ :ìàeîL ¨©©§¨¨©©§¥©§¨§¦¦¨§¨§¦§©§¨§¨©©¨§¨

èðáàà äåäc écéî :àøôñ áø øîàå ,àëñéðàc :éøîàc àkéàå .úáäæeî úélhà äåäc écéî¦¥©£¨©©¦§¤¤§¦¨§¨§¦§©¦§¨§¨©©¨§¨¦¥©£¨©©§¥
øîà !zøîà÷ éðééîä éøz :ì"à ?éàî àðééîä éåléò àøî÷ :éLà áøì àðéáø ì"à .íéëìî ìL¤§¨¦¨¦¨§©©¦©§¨¦¨¥¤§¨¨©§¥¤§¨¥¨¨§©§£©
éàî ."àìè÷a àìå" .øéñà Y àì éàå ,éøL Y àúééçøôî déì úéà éà ,à÷eñø éàä :éLà áø©©¦©©¨¦¦¥©§©©§¨§¦§¦¨£¦§Ÿ§©§¨©
äéìò Lé àä "íúBç äéìò ïéàL úòaèa àìå" .óàä éîæð Y "íéîæð" .éøàt àè÷ðî ?àìè÷©§¨©§§¨¨¥§¨¦¦§¥¨©§Ÿ§©©©¤¥¨¤¨¨¨¥¨¤¨
éèéLëz ïä elàå ,íéàîè íéLð éèéLëz :eäðéîøe .àeä èéLëz åàì :àîìà ,úáéiç Y íúBç¨©¤¤©§¨¨©§¦§¦§©§¦¥¨¦§¥¦§¥¥©§¦¥

L ïéa íúBç äéìò LiL ïéa úòaèå .úBòaèå ,íéîæð ,úBàìè÷ :íéLðéîæðå .íúBç äéìò ïéà ¨¦©§¨§¨¦§©¨§©©©¥¤¥¨¤¨¨¥¤¥¨¤¨¨§¦§¥
úëzî ìL àéä :àéðúc( .ïðaø Y àä ,äéîçð 'ø Y àä ;àéL÷ àì :àøéæ éaø øîàå .óàä̈©§¨©©¦¥¨Ÿ©§¨¨©§¤§¨¨©¨©§©§¨¦¤©¤¤
äéîçð éaøå ,äøBäè Y úëzî ìL dîúBçå âBîìà ìL àéä ,äàîè Y âBîìà ìL dîúBçå§¨¨¤©§§¥¨¦¤©§§¨¨¤©¤¤§¨§©¦§¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zay(ipy meil)

déì ãáòãkdyry itk ±eäúéáãì àáé÷ò éaø.ezy`l ± §©£©¥©¦£¦¨¦§¦§
:df hiykza zaya d`ivi oica mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúáéiç äúöé íàå ,áäæ ìL øéòa äMà àöz àì ¨©¨¨Ÿ¥¥¦¨§¦¤¨¨§¦¨§¨©¤¤
äúöé íàå ,àöz àì ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úàhç©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¥¥§¦¨§¨
.älçzëì áäæ ìL øéòa äMà äàöBé ,øîBà øæòéìà éaø .äøeèt§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨§¦¤¨¨§©§¦¨

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¦
:`xnbd,àeä éBOî ,øáñ øéàî éaøepi`e c`n cak `edy iptn ©¦¥¦¨©©

dfa yi ie`yn `edy oeike ,oxyer ze`xdl `l` hiykzl ieyr
.bbeya d`ivedyk z`hg zaiige ,dxez xeqi`,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦

àeä èéLëz`l` ,ea z`vl xzen dxezd one ,ie`yn `le ©§¦
exfb minkgydéì àéåçîe àôìL àîìéceze`xdl epxiqz `ny ± ¦§¨¨§¨©§§¨¥

,dzxaglééeúàì àéúàåzeyxa zen` rax` exiardl `aze - §¨§¨§¨¥
.z`hg zaiig dpi` la` ,ea z`vl dxeq` jkle ,miaxdéaøå§©¦

÷téîì dkøc ïàî ,øáñ øæòéìàz`vl dkxcy ef `id in -øéòa ¡¦¤¤¨©©©§¨§¦©§¦
áäæ ìL,xzeia aeyg hiykz `edyäáeLç äMàå ,äáeLç äMà ¤¨¨¦¨£¨§¦¨£¨

àéåçîe àôlMî àìeze` ze`xdl ick hiykzd z` xiqz `l ± Ÿ¦©§¨©§§¨
.ea z`vl zxzene df hiykza exfb `l okle ,dzxagl

:zaya ea z`vl xzen m`d xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
àìéìk`edy yie ,ofe`l ofe`n dgvn lr zxyewy hiykz oin - §¦¨

adf mr ieehd iynn ieyry yie ,sqk e` adf eleky qhn ieyr
ea z`vl xzen m` mi`xen` ea ewlgp ,zeaeh mipa`a uaeyne

,miaxd zeyxl zayaéøL ìàeîLe ,øñà áø.[xizn-] ©¨©§¥¨¥
d`ian dpey`x drc .ewlgp '`lilk' efi`a `xnbd zxxan

:`xnbdàkñéðàc,sqk e` adf ly zkznn ieyrd df -àîìò élek ©£¦§¨¥¨§¨
,øeñàc éâéìt àìyg `edy oeikze`xdl mxiqz `ny ea exfbe ,ae Ÿ§¦¦§¨

e .dzxagl,éâéìt ékaàú÷eøàciynn dieyrd drevxa ± ¦§¦¦©£§¨
.jk lk daeyg dpi`y zeaeh mipa`ae adfa zxievneøî[ax-] ©

àkñéðà ,øáñd md day adf iheg ±,øwéòexfbe dy`d ezaiygne ¨©£¦§¨¦¨
.dzxagl ep`xz `ny dfaøîe[l`eny-]àú÷eøà ,øáñ- ©¨©£§¨

d `id dnvr drevxd,øwéòep`xz `le ,ezaiygn dy`d oi`e ¦¨
.dzxagl

:dipy drc d`ian `xnbdàle÷ì éðúî éMà áøxe`ia z` dpy - ©©¦©§¥§¨
.dliwn jxca zwelgndàú÷eøàc,drevxn ieyra ±àîìò éleëc ©£§¨§¥¨§¨

éøLc éâéìt àìoeik ,ea z`vl xzeny micen l`eny oiae ax oia ± Ÿ§¦¦§¨¦
.aeyg epi`e xwird `id drevxdyàkñéðàc ,éâéìt ékieyra ± ¦§¦¦©£¦§¨

,zkznn elekøî[ax-],øáñeyygyéúàå àéåçîe àôìL àîìéc ©¨©¦§¨¨§¨©§§¨§¨¥
ééeúàìa epxiarze eze`xdl epcixez `ny -jkle ,miaxd zeyx §¨¥

,zaya ea z`vl exq`øîe[l`eny-]÷téîì dkøc ïàî ,øáñ- ©¨©©©§¨§¦©
z`vl dlibxd ef `id inàìéìëawx ,efäáeLç äMàå ,äáeLç äMà ¦§¦¨¦¨£¨§¦¨£¨

i`ceàéåçîe àôìL àìoi`y itl ,ze`xdl ick xiqdl `az `l ± Ÿ¨§¨©§§¨
.jka dkxc

xizd axy ote` yiy iy` ax ixacl di`x d`ian `xnbd
:[`zwex`ca] `lilkaóñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©©©¨§©¥

,ecenlz gkye dlgy xg`l eax,áøc déîMî ïì zøîà Leøéôa§¥£©§§¨¦§¥§©
éøL àìéìkixdy zeywdl yi dxe`kle .zaya ea z`vl xzen ± §¦¨¨¦

elekya `l` ax xq` `ly i`ce `l` ,`lilka z`vl xq` ax
`lilka ax xizdy sqei ax ixace ,xizd drevxa la` ,adf

.iy` axk gkene ,drevx lr exn`p
:df oipra dyrn `xnbd d`ianäaø àøáb àúà ,áøì déì eøîà- ¨§¥§©£¨©§¨©¨

dxeza lecb mc` ribdàëéøàl`xyi ux`n [deab] jex` ± £¦¨
òìèîe ,àòcøäðì,ekixi lr rlev `ede ±øîà .éøL àìéìk ,Løãå ¦§©§§¨©§©§¨©§¦¨¨¦¨©

,ax[òìhéàc] àëéøà äaø àøáb ïàîdeabe lecb mc` eze` edin - ©©§¨©¨£¦¨§¦§©
,ekixi lr rlevyéåìdaiyid y`xy ax giked df gkne .`ed ¥¦

,iax ly ezxiht zryay did reciy itl .xhtp l`xyi ux`a
ux`a daiyid zey`xa ayi `ng xa `pipg iaxy iax xn`
eceak iptn ,y`x zeidln `pipg iax rpnp iax xhtpyke ,l`xyi
z` eaiyede .dvgne mipy izya epnid lecb didy qt` iax ly

x didy jezne ,y`xa qt` iaxqpkp `l ezenk aeyg `pipg ia
ayi ,cal ayi `ly eceak meyne ,uega ayei dide eyxcn zial

,o`kl `a iel m`y ax xn` df itle .iel elv`dpéî òîLyi ± §©¦¨
y ,jkn renylñôà éaøc déLôð çð,xhtp qt` iaxy -éaø áéúéå ¨©§¥§©¦¡¤¦¦©¦
àLéøa àðéðç,y`xa enewna `pipg iax ayiizde -déì äåä àìå £¦¨§¥¨§Ÿ£¨¥

déab áúéîì éåìì Léðéà`ly ,elv` zayl mc` iell did `l - ¦¦§¥¦§¥©©¥
epnid lecb did `ly oeik `pipg iax zgz mipta zayl iel rpkp

,zayl in mr el did `l uegae ,mipya `le dxeza `låokléúà÷ §¨¨¥
àëäì.o`kl `a `ed - §¨¨

,did jky axl oipn :`xnbd zl`eyàðéðç éaøc déLôð çð àîìéãå§¦§¨¨©§¥§©¦£¦¨
,xhtpy df `ed `pipg iax ile` -éà÷ éà÷ãk ñôà éaøåcner ± §©¦¡¤¦§¨¥¨¥

,y`xa cner `ed oiicr xnelk ,cnry okidLéðéà déì äåä àìå§Ÿ£¨¥¦¦
déab áúéîì éåìì,xhtp `pipg iax ixdy enr zayl ±åokléúà÷ §¥¦§¥©©¥§¨¨¥

àëäì:`xnbd daiyn .o`kl ribd ±áéëL àðéðç éaøc àúéà íà± §¨¨¦¦¨§©¦£¦¨§¦
iel did `l ,y`xa ayei oiicr qt` iaxe xhtp `pipg iax did m`

`l` ,o`kl `aä ókéî ñôà éaøì éåìéék äådéì ó.el rpkp did ± ¥¦§©¦¡¤¥¨£¨¨¦¥
eúå,`pipg iax `le xhtpy df `ed qt` iaxy jkl gxkd cere ± §
iptnéìî àìc ébñ àì àðéðç éaøcC`l `pipg iaxy xyt` i` ± §©¦£¦¨Ÿ©¦§Ÿ¨¦

meyn ,jelniéaøc déLôð àçéð à÷ äåä éëcly ezxiht zrya ± §¦£¨¨¦¨©§¥§©¦
,iaxøîà,iaxLàøa áéúé àîç éaøa àðéðçly epa `pipg iax - ¨©£¦¨§©¦¨¨¨¦¨Ÿ

,daiyid zey`xa ayi `ng iaxíé÷écva eäa áéúëe(gk ak aei`) §¦§©©¦¦
,'åâå 'Cì í÷éå øîBà øæâúå'd"awde dhnln xfeb wicvy ,eyexite §¦§©¤§¨¨¨

.miiwzz i`ce iax ly ezxifbe ,dlrnln miiwn
:iel ixacl zxfeg `xnbd.'éøL àìéìk' àòcøäða éåì Løcici lre ¨©¥¦¦§©§§¨§¦¨¨¦

,ef dyxc÷éôðzaya e`vi ±òaøàå ïéøNòa zeyeal miypéìéìk §¦¤§¦§©§©§¦¥
.àòcøäð dlekîdf oirkea deáà øa äaø Løcxiràìéìk' àæBçî ¦¨§©§§¨¨©©¨©£©¨§¨§¦¨

éøñ éðîz e÷ôðå ,'éøL[dxyr dpeny-]äàBáî àãçî éìéìk- ¨¦§©§©§¥§¥§¦¥¥£¨§¨
.cg` ieann

itk mipin ipy mpyi ea s`y ,xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
:`lilka yiyàøî÷ ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîàhpa` ± ¨©©§¨¨©©§¥¨§¨

,aeygéøLdf hpa`ae .miaxd zeyxl zaya ea z`vl xzen ± ¨¦
adf ly zkzn ly qh eze` miyery yiyyie [`kqip`-] sqk e`

,[`zwex`-] zeaeh mipa`e adf uaeyn cba zrevx eze` miyery
,ea z`vl xzeny xn` mdn dfi` iabl zepeyl izy ewlgpeàkéà¦¨

àú÷eøàc éøîàczvaeynd drevxl dzid ezpeeky mixne` yi ± §¨§¦©£§¨
,adfaàøôñ áø øîàå,xzidd mrhaúáäæeî úélhà äåäc éãéî- §¨©©©§¨¦¦©£¨©©¦§¤¤

`ynk zaygp dpi`e da z`vl xzeny zadfen zilhk df ixd
hpa` s` jkle ,miaeyg miyp`l dieyry s`e ,dxezd on xeq`y
d`ian `xnbd .ea z`vl cg` lkl xzene hiykzk `ed aeyg df

:ipy oeylàkñéðàc éøîàc àkéàådzid ezpeeky ,mixne` yie ± §¦¨§¨§¦©£¦§¨
,sqk e` adf ly zkznn elek ieyrd hpa`làøôñ áø øîàå§¨©©©§¨

,`ed xzidd mrhyíéëìî ìL èðáàà äåäc éãéîhpa`k df ixdy ¦¦©£¨©©§¥¤§¨¦
mc` lkle ,`yn epi`e mdl `ed yealny ,ea mi`vei miklndy

.md mikln ipa l`xyi lky iptn ea z`vl xzen
:mieqn ote`a df hpa`a d`ivi oica wtzqn `piaxàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

éàî àðééîä éåléò àøî÷ ,éMà áøìzaya z`vl xzen m`d ± §©©¦¨§¨¦¨¥¦§¨¨©
xeq`y s`y .heytd ehpa` iab lr df aeyg hpa`a xebgyk
jka mc` ipa jxc oi`y meyn ef lr ef zexebg izya z`vl
'`xnw'dy oeik xzen dfay xyt` mewn lkn ,`ynk aygpe
ax el aiyd .yealnl exwir '`piind'de hiykzle iepl exwir

y`:iúøîà÷ éðééîä éøz ,déì øîàizy lr ipl`ey dz` ± ¨©¥§¥¦§¨¥¨¨§©
.`yn `edy iptn xeq`y `ed heyt xac ,mihpa`

:sqep oic d`ian `xnbdà÷eqø éàä ,éMà áø øîàlirn zkizg - ¨©©©¦©¦¨
,eaiaq jxek didy dagxàúééçøôî déì úéà éàda yi m` ± ¦¦¥©§§¨¨¨

,oda dwcdle dxywl ick da zeielzd zexvw zerevxéøL± ¨¦
xeq`l minkg eyyg `le ,miaxd zeyxl zaya da z`vl xzen

.letie mixywd exzei `nyàì éàå,zerevx da oi` m` j` ±øéñà §¦Ÿ£¦
rax` dxiardl `eaie leti `ny ,zaya mda z`vl xeq` ±

.miaxd zeyxa zen`
:epzpyna epipyàìå`vz.àìè÷a:`xnbd zxxan.àìè÷ éàî §Ÿ§©§¨©©§¨
:`xnbd daiynéøàt àèwðîielzy adfa xiievnd d`p cba - §©§¨¨¥
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zay(ipy meil)

déì ãáòãkdyry itk ±eäúéáãì àáé÷ò éaø.ezy`l ± §©£©¥©¦£¦¨¦§¦§
:df hiykza zaya d`ivi oica mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaúáéiç äúöé íàå ,áäæ ìL øéòa äMà àöz àì ¨©¨¨Ÿ¥¥¦¨§¦¤¨¨§¦¨§¨©¤¤
äúöé íàå ,àöz àì ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úàhç©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¥¥§¦¨§¨
.älçzëì áäæ ìL øéòa äMà äàöBé ,øîBà øæòéìà éaø .äøeèt§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨§¦¤¨¨§©§¦¨

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¦
:`xnbd,àeä éBOî ,øáñ øéàî éaøepi`e c`n cak `edy iptn ©¦¥¦¨©©

dfa yi ie`yn `edy oeike ,oxyer ze`xdl `l` hiykzl ieyr
.bbeya d`ivedyk z`hg zaiige ,dxez xeqi`,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦

àeä èéLëz`l` ,ea z`vl xzen dxezd one ,ie`yn `le ©§¦
exfb minkgydéì àéåçîe àôìL àîìéceze`xdl epxiqz `ny ± ¦§¨¨§¨©§§¨¥

,dzxaglééeúàì àéúàåzeyxa zen` rax` exiardl `aze - §¨§¨§¨¥
.z`hg zaiig dpi` la` ,ea z`vl dxeq` jkle ,miaxdéaøå§©¦

÷téîì dkøc ïàî ,øáñ øæòéìàz`vl dkxcy ef `id in -øéòa ¡¦¤¤¨©©©§¨§¦©§¦
áäæ ìL,xzeia aeyg hiykz `edyäáeLç äMàå ,äáeLç äMà ¤¨¨¦¨£¨§¦¨£¨

àéåçîe àôlMî àìeze` ze`xdl ick hiykzd z` xiqz `l ± Ÿ¦©§¨©§§¨
.ea z`vl zxzene df hiykza exfb `l okle ,dzxagl

:zaya ea z`vl xzen m`d xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
àìéìk`edy yie ,ofe`l ofe`n dgvn lr zxyewy hiykz oin - §¦¨

adf mr ieehd iynn ieyry yie ,sqk e` adf eleky qhn ieyr
ea z`vl xzen m` mi`xen` ea ewlgp ,zeaeh mipa`a uaeyne

,miaxd zeyxl zayaéøL ìàeîLe ,øñà áø.[xizn-] ©¨©§¥¨¥
d`ian dpey`x drc .ewlgp '`lilk' efi`a `xnbd zxxan

:`xnbdàkñéðàc,sqk e` adf ly zkznn ieyrd df -àîìò élek ©£¦§¨¥¨§¨
,øeñàc éâéìt àìyg `edy oeikze`xdl mxiqz `ny ea exfbe ,ae Ÿ§¦¦§¨

e .dzxagl,éâéìt ékaàú÷eøàciynn dieyrd drevxa ± ¦§¦¦©£§¨
.jk lk daeyg dpi`y zeaeh mipa`ae adfa zxievneøî[ax-] ©

àkñéðà ,øáñd md day adf iheg ±,øwéòexfbe dy`d ezaiygne ¨©£¦§¨¦¨
.dzxagl ep`xz `ny dfaøîe[l`eny-]àú÷eøà ,øáñ- ©¨©£§¨

d `id dnvr drevxd,øwéòep`xz `le ,ezaiygn dy`d oi`e ¦¨
.dzxagl

:dipy drc d`ian `xnbdàle÷ì éðúî éMà áøxe`ia z` dpy - ©©¦©§¥§¨
.dliwn jxca zwelgndàú÷eøàc,drevxn ieyra ±àîìò éleëc ©£§¨§¥¨§¨

éøLc éâéìt àìoeik ,ea z`vl xzeny micen l`eny oiae ax oia ± Ÿ§¦¦§¨¦
.aeyg epi`e xwird `id drevxdyàkñéðàc ,éâéìt ékieyra ± ¦§¦¦©£¦§¨

,zkznn elekøî[ax-],øáñeyygyéúàå àéåçîe àôìL àîìéc ©¨©¦§¨¨§¨©§§¨§¨¥
ééeúàìa epxiarze eze`xdl epcixez `ny -jkle ,miaxd zeyx §¨¥

,zaya ea z`vl exq`øîe[l`eny-]÷téîì dkøc ïàî ,øáñ- ©¨©©©§¨§¦©
z`vl dlibxd ef `id inàìéìëawx ,efäáeLç äMàå ,äáeLç äMà ¦§¦¨¦¨£¨§¦¨£¨

i`ceàéåçîe àôìL àìoi`y itl ,ze`xdl ick xiqdl `az `l ± Ÿ¨§¨©§§¨
.jka dkxc

xizd axy ote` yiy iy` ax ixacl di`x d`ian `xnbd
:[`zwex`ca] `lilkaóñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©©©¨§©¥

,ecenlz gkye dlgy xg`l eax,áøc déîMî ïì zøîà Leøéôa§¥£©§§¨¦§¥§©
éøL àìéìkixdy zeywdl yi dxe`kle .zaya ea z`vl xzen ± §¦¨¨¦

elekya `l` ax xq` `ly i`ce `l` ,`lilka z`vl xq` ax
`lilka ax xizdy sqei ax ixace ,xizd drevxa la` ,adf

.iy` axk gkene ,drevx lr exn`p
:df oipra dyrn `xnbd d`ianäaø àøáb àúà ,áøì déì eøîà- ¨§¥§©£¨©§¨©¨

dxeza lecb mc` ribdàëéøàl`xyi ux`n [deab] jex` ± £¦¨
òìèîe ,àòcøäðì,ekixi lr rlev `ede ±øîà .éøL àìéìk ,Løãå ¦§©§§¨©§©§¨©§¦¨¨¦¨©

,ax[òìhéàc] àëéøà äaø àøáb ïàîdeabe lecb mc` eze` edin - ©©§¨©¨£¦¨§¦§©
,ekixi lr rlevyéåìdaiyid y`xy ax giked df gkne .`ed ¥¦

,iax ly ezxiht zryay did reciy itl .xhtp l`xyi ux`a
ux`a daiyid zey`xa ayi `ng xa `pipg iaxy iax xn`
eceak iptn ,y`x zeidln `pipg iax rpnp iax xhtpyke ,l`xyi
z` eaiyede .dvgne mipy izya epnid lecb didy qt` iax ly

x didy jezne ,y`xa qt` iaxqpkp `l ezenk aeyg `pipg ia
ayi ,cal ayi `ly eceak meyne ,uega ayei dide eyxcn zial

,o`kl `a iel m`y ax xn` df itle .iel elv`dpéî òîLyi ± §©¦¨
y ,jkn renylñôà éaøc déLôð çð,xhtp qt` iaxy -éaø áéúéå ¨©§¥§©¦¡¤¦¦©¦
àLéøa àðéðç,y`xa enewna `pipg iax ayiizde -déì äåä àìå £¦¨§¥¨§Ÿ£¨¥

déab áúéîì éåìì Léðéà`ly ,elv` zayl mc` iell did `l - ¦¦§¥¦§¥©©¥
epnid lecb did `ly oeik `pipg iax zgz mipta zayl iel rpkp

,zayl in mr el did `l uegae ,mipya `le dxeza `låokléúà÷ §¨¨¥
àëäì.o`kl `a `ed - §¨¨

,did jky axl oipn :`xnbd zl`eyàðéðç éaøc déLôð çð àîìéãå§¦§¨¨©§¥§©¦£¦¨
,xhtpy df `ed `pipg iax ile` -éà÷ éà÷ãk ñôà éaøåcner ± §©¦¡¤¦§¨¥¨¥

,y`xa cner `ed oiicr xnelk ,cnry okidLéðéà déì äåä àìå§Ÿ£¨¥¦¦
déab áúéîì éåìì,xhtp `pipg iax ixdy enr zayl ±åokléúà÷ §¥¦§¥©©¥§¨¨¥

àëäì:`xnbd daiyn .o`kl ribd ±áéëL àðéðç éaøc àúéà íà± §¨¨¦¦¨§©¦£¦¨§¦
iel did `l ,y`xa ayei oiicr qt` iaxe xhtp `pipg iax did m`

`l` ,o`kl `aä ókéî ñôà éaøì éåìéék äådéì ó.el rpkp did ± ¥¦§©¦¡¤¥¨£¨¨¦¥
eúå,`pipg iax `le xhtpy df `ed qt` iaxy jkl gxkd cere ± §
iptnéìî àìc ébñ àì àðéðç éaøcC`l `pipg iaxy xyt` i` ± §©¦£¦¨Ÿ©¦§Ÿ¨¦

meyn ,jelniéaøc déLôð àçéð à÷ äåä éëcly ezxiht zrya ± §¦£¨¨¦¨©§¥§©¦
,iaxøîà,iaxLàøa áéúé àîç éaøa àðéðçly epa `pipg iax - ¨©£¦¨§©¦¨¨¨¦¨Ÿ

,daiyid zey`xa ayi `ng iaxíé÷écva eäa áéúëe(gk ak aei`) §¦§©©¦¦
,'åâå 'Cì í÷éå øîBà øæâúå'd"awde dhnln xfeb wicvy ,eyexite §¦§©¤§¨¨¨

.miiwzz i`ce iax ly ezxifbe ,dlrnln miiwn
:iel ixacl zxfeg `xnbd.'éøL àìéìk' àòcøäða éåì Løcici lre ¨©¥¦¦§©§§¨§¦¨¨¦

,ef dyxc÷éôðzaya e`vi ±òaøàå ïéøNòa zeyeal miypéìéìk §¦¤§¦§©§©§¦¥
.àòcøäð dlekîdf oirkea deáà øa äaø Løcxiràìéìk' àæBçî ¦¨§©§§¨¨©©¨©£©¨§¨§¦¨

éøñ éðîz e÷ôðå ,'éøL[dxyr dpeny-]äàBáî àãçî éìéìk- ¨¦§©§©§¥§¥§¦¥¥£¨§¨
.cg` ieann

itk mipin ipy mpyi ea s`y ,xg` hiykza oecl zxaer `xnbd
:`lilka yiyàøî÷ ,ìàeîL áø øîà äãeäé áø øîàhpa` ± ¨©©§¨¨©©§¥¨§¨

,aeygéøLdf hpa`ae .miaxd zeyxl zaya ea z`vl xzen ± ¨¦
adf ly zkzn ly qh eze` miyery yiyyie [`kqip`-] sqk e`

,[`zwex`-] zeaeh mipa`e adf uaeyn cba zrevx eze` miyery
,ea z`vl xzeny xn` mdn dfi` iabl zepeyl izy ewlgpeàkéà¦¨

àú÷eøàc éøîàczvaeynd drevxl dzid ezpeeky mixne` yi ± §¨§¦©£§¨
,adfaàøôñ áø øîàå,xzidd mrhaúáäæeî úélhà äåäc éãéî- §¨©©©§¨¦¦©£¨©©¦§¤¤

`ynk zaygp dpi`e da z`vl xzeny zadfen zilhk df ixd
hpa` s` jkle ,miaeyg miyp`l dieyry s`e ,dxezd on xeq`y
d`ian `xnbd .ea z`vl cg` lkl xzene hiykzk `ed aeyg df

:ipy oeylàkñéðàc éøîàc àkéàådzid ezpeeky ,mixne` yie ± §¦¨§¨§¦©£¦§¨
,sqk e` adf ly zkznn elek ieyrd hpa`làøôñ áø øîàå§¨©©©§¨

,`ed xzidd mrhyíéëìî ìL èðáàà äåäc éãéîhpa`k df ixdy ¦¦©£¨©©§¥¤§¨¦
mc` lkle ,`yn epi`e mdl `ed yealny ,ea mi`vei miklndy

.md mikln ipa l`xyi lky iptn ea z`vl xzen
:mieqn ote`a df hpa`a d`ivi oica wtzqn `piaxàðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

éàî àðééîä éåléò àøî÷ ,éMà áøìzaya z`vl xzen m`d ± §©©¦¨§¨¦¨¥¦§¨¨©
xeq`y s`y .heytd ehpa` iab lr df aeyg hpa`a xebgyk
jka mc` ipa jxc oi`y meyn ef lr ef zexebg izya z`vl
'`xnw'dy oeik xzen dfay xyt` mewn lkn ,`ynk aygpe
ax el aiyd .yealnl exwir '`piind'de hiykzle iepl exwir

y`:iúøîà÷ éðééîä éøz ,déì øîàizy lr ipl`ey dz` ± ¨©¥§¥¦§¨¥¨¨§©
.`yn `edy iptn xeq`y `ed heyt xac ,mihpa`

:sqep oic d`ian `xnbdà÷eqø éàä ,éMà áø øîàlirn zkizg - ¨©©©¦©¦¨
,eaiaq jxek didy dagxàúééçøôî déì úéà éàda yi m` ± ¦¦¥©§§¨¨¨

,oda dwcdle dxywl ick da zeielzd zexvw zerevxéøL± ¨¦
xeq`l minkg eyyg `le ,miaxd zeyxl zaya da z`vl xzen

.letie mixywd exzei `nyàì éàå,zerevx da oi` m` j` ±øéñà §¦Ÿ£¦
rax` dxiardl `eaie leti `ny ,zaya mda z`vl xeq` ±

.miaxd zeyxa zen`
:epzpyna epipyàìå`vz.àìè÷a:`xnbd zxxan.àìè÷ éàî §Ÿ§©§¨©©§¨
:`xnbd daiynéøàt àèwðîielzy adfa xiievnd d`p cba - §©§¨¨¥
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zay(iyily meil)

áìB÷amihpa` ea mileze ea mireaw mixnqny urn cenr ± §¨
,xeknl zerevxe,åéúBøîñî øçà Cläixd zkzn ly md m`e ©¥©©©§§¨

iheyt mdy mixnqnl lha cenrdy itl d`neh lawn alewd
.zkzn ilkàñøòa .åéúBáéìL øçà Clä ,íleñazelecb miipf`n - §¨©¥©©§¦¨§©§¨

,urnìL øçà CläåéúBìLly mde miipf`nd zetk miielz mday ©¥©©©§§¨
.zkzn,íéøîBà íéîëçåitl epi` ,d`neh lawn `ed m` ilkd oic ©£¨¦§¦

`l` ,lreta miynzyn eay wlgd,ãéîònä øçà CìBä ìkäixde ©Ÿ¥©©©©£¦
[zeczid z` miagez eay] lerde ,mzegd z` cinrn zrahd seb
ze`qpelkd] mleqde eizexnqn z` alewde ,eipelnq z` cinrn
miipf`nay jex`d urde ,eizeaily z` cinrn [eiciv ipyny
milawn zkzn ly md m` jkle .ze`lylyd z` cinrn `ed

.d`neh milawn mpi` ur ly m`e ,d`neh
dpynd z` x`al xyt` mditly mivexiz cer d`ian `xnbd

:dingp iaxk s` milka,øîà àáøzrahe' milka dpynd ixac ¨¨¨©
er mlek oi` 'mzeg dilr oi`y oia mzeg dilr yiy oialr mil

`l` ,'miypd ihiykz md el`e' dixac zligzéðz÷ íéããöì± ¦§¨¦¨¨¥
,dyexit `ed jke ,mnvr ipta mwlge dzligz lr mwlg epyp
xacd zerahae ,zerahe minfp ze`lhw ,miypd ihiykz md el`

,ielzíúBç äéìò Lé`id ixd,Léàc èéLëz,íúBç äéìò ïéàixd ¥¨¤¨¨©§¦§¦¥¨¤¨¨
`id.äMàc èéLëz©§¦§¦¨

:sqep uexizúéîø÷ úaMà äàîeè ,øîà ÷çöé øa ïîçð áøm`d ± ©©§¨©¦§¨¨©§¨©©¨¨¨¥
oky ,dpey mnrh ixd ,zay ipic lr d`neh ipicn dywn dz`

oiprlàðîçø øîà 'äNòî éìk' äàîeè(`p `l xacna)ilk lk ,xnelk , §¨§¦©£¤¨©©£¨¨
,d`neh lawn mc`d z` ynyndåmzeg dilr yiy zrah s` §

,àeä éìkoiprl la` .d`neh zlawny milka epipy okle,úaù §¦©¨
ea yiy xacéBOî íeMî[`yn-]àðîçø øîàe`ivedl xeq`y ¦©¨©©£¨¨

y zrah wxy epzpyna epipy okle ,miaxd zeyxlíúBç äéìò ïéà¥¨¤¨¨
èéLëza j` .dxezd on e`ivedl xzene ,`edéBOî íúBç äéìò Lé ©§¦¥¨¤¨¨©

.e`ivedl xeq`e `ed
:dpyna epipyàìå`vzäáe÷ð dðéàL èçîadpi` z`vi m`e §Ÿ§©©¤¥¨§¨

ef hgna z`vl xzen dxezd ony dpyna x`ean .z`hg zaiig
:`xnbd zxxan .hiykz `idy oeikàéæç éàîìdie`x `id dnl ± §©©§¨

.hiykz zaygp recneäa úøâBà äMàå ìéàBä ,óñBé áø øîà̈©©¥¦§¦¨¤¤¨
døòN:sqei ax lr dywn iia` .dixeyiwl ueg `veiddéì øîà §¨¨¨©¥
,ééaà,hgna z`vl minkg exq` dnl df yexit itlúéøéák éåäúå ©©¥§¤¡¥§¦¦

éøzLúå äøBäèmiiwey izal miyery dcrv` enk dpic `dz ± §¨§¦§§¥
dieyry oeik ,minkg exfb `le da z`veiy ,elti `ly owcdl
hgn mb jk .dzxagl ze`xdl mxiqz `ny eyyg `l zeripvl
dnle ,dxiqz `ly i`ce ,dxry dlbzz `ly zeripvl dieyrd ef

.dfa exq`
:xg` ote`a zyxtn `xnbddén÷ äàLøð àcà áø àîbøz àlà¤¨©§§¨©©¨¨§¨¨©¥

,óñBé áøchiykz zaygp hgndàå ìéàBädøòN da ú÷ìBç äM §©¥¦§¦¨¤¤¨§¨¨
:`xnbd dywn .o`kle o`kl dy`x rvn`aàéæç éàîì ,úaMa± ©©¨§©©§¨

zvxzn .dxry zwleg dpi` zaya ixd ,diie`x `id dnl
:`xnbddLàø ìò dì Lé áäæ ìL ñè ,àáø øîà[hgnd ly-] ¨©¨¨©¤¨¨¤¨©Ÿ¨

.`ed uwer ipyd dy`xe ,cg`dda ú÷ìBç ìBça[uwera-],døòN ©¤¤¨§¨¨
.dzçãt ãâðk dúçépî úaMa©©¨©¦¨¨§¤¤©©§¨

äðùî
miaxd zeyxl mda z`vl xeq` yi`dy mixac dpen dpynd

:opaxcnøneñîä ìcðña Léàä àöé àìmixaegny ur ly lcpq ± Ÿ¥¥¨¦§©§¨©§¨
.ea miaegzd mixnqn ici lr xer ly zerevx ela àìålcpqãéçé §Ÿ§¨¦

zg`d elbx lr ±,äkî Bìâøa ïéàL ïîæa,dkn elbxa yiyk la` ¦§©¤¥§©§©¨
.xzenòéî÷a àìå ,ïéléôúa àìåielzy micgein zeny ly azk ± §Ÿ¦§¦¦§Ÿ§¨¦©

d`etxl ex`eva,äçîenä ïî BðéàL ïîæadgnend on rinwa la` ¦§©¤¥¦©§¤
.z`vl xzenïBéøLa àìå`ly ick yaely zkzn ly yealn ± §Ÿ§¦§

.axgd ea helyiàcñ÷a àìå.lfxa ly raek ±íééôbîa àìåly §Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨©¦
minkg exfb ,dngln zrya miyael el` mixacy oeiky .lfxa

.zaya mglidl `veiy edecygi `ly mxqe`láéiç Bðéà àöé íàå§¦¨¨¥©¨
úàhç.md yealn jxcy oeik ©¨

àøîâ
:`xnbd zxxanàîòè éàî øneñîä ìcðñ.ea z`vl xeq`øîà ©§¨©§¨©©£¨¨©

,ìàeîLmeyn `l` d`ved xeqi` meyn epi` xeqi`d mrh §¥
,didy dyrneéä äøæbä éôlLdxifbd on mihnypd mc` ipa - ¤§¦©§¥¨¨
,cnyd zryaeéäåe mivawznäøòna ïéàaçðz`ixwle dlitzl §¨¤§¨¦©§¨¨

rnyeøîàå,mdnr `eal dvexd lklñðëpä,qpkil dvexd ±ñðké §¨§©¦§¨¦¨¥
,ed`ex mc` oi` m` dligz wecaie,àöé ìà àöBiäåyi `ny §©¥©¥¥

ercie `viyk ede`xie ,zrcl leki epi` `ed ixde ,uegan miaie`
zg` mrt .o`k ep`yìcðñ Ctäðïäî ãçà ìL Bjtdp awrd cv ± ¤§©©§¨¤¤¨¥¤

,[miccvd ipyn mdilrpn lerpl mileki eidy] ,zerav`d cvl
,`viy mc` ly zeriqt rwxwa d`xp dideïäî ãçà íä ïéøeáñk¦§¦¥¤¨¥¤

å àöéy mdipira enic.ïäéìò ïéàa åéLëòå íéáéBà eäeàøcgt axne ¨¨§¨§¦§©§¨¨¦£¥¤
äæ úà äæ eâøäå äæa äæ e÷çc,mdilcpqay mixnqnaänî øúBé ¨£¤¨¤§¨§¤¤¤¥¦©

.íéáéBà íäa eâøäL¤¨§¨¤§¦
:dyrna zxg` oeyleéä äøòna ,øîBà øæòìà ïa éàòléà éaø©¦¦§©¤¤§¨¨¥©§¨¨¨

íäéìò eàaL eéä ïéøeáñk ,äøònä éab ìòî ìB÷ eòîLå ïéáLBé§¦§¨§¥©©¥©§¨¨¦§¦¨¤¨£¥¤
.íéáéBà ïäa eâøäL änî øúBé äæ úà äæ eâøäå äæa äæ e÷çc ,íéáéBà§¦¨£¤¨¤§¨§¤¤¤¥¦©¤¨§¨¤§¦
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:aeh meia s` xneqnd lcpq exq`y `ed dcenì eléôàåzhiyéaø ©£¦§©¦
øîàc àáé÷ò ïa àðéðç`ztqeza(h"t seq dxt)y ,àlà eøñà àì £¦¨¤£¦¨§¨©Ÿ¨§¤¨

äéäL äNòîëe äðéôqáe ïcøiaz`hg xt`e z`hg in iabl ,ynn ©©§¥©§¦¨§©£¤¤¨¨
mexiardy didy dyrn iptn ,dpitqa mxiardl minkg exq`y
dpitqd zirwxwa aegz zn zifk `vnpe ,ocxia dhyy dpitqa
wx `l` zexdp x`ya xiardl exq` `l ezrcle ,elqtpe e`nhpe
,dpitqa `l` xq`p `l ocxia s`e ,dyrnd did myy itl ocxia
lcpqa `ed dcen mewn lkn ,xzen zxg` dxeva xiardl la`

oky ,ynn rxe`nd oirn epi`y elit` aeh meia edexq`yéðä̈¥
úBøäð øàMî éðàLc ïcøé éléîb `l okle ewnere eagexa,mda exf ¦¥©§¥§¨¦¦§¨§¨

eäðéð éããä ék úaLå áBè íBé ìáà,md miey ixd -ïéa ïéà ,ïðúc £¨§©¨¦£¨¥¦§¦§©¥¥
ãáìa Lôð ìëBà àlà úaMì áBè íBéoirn aygp `ed ixde ©©¨¤¨¤¤¤¦§¨

.rxe`nd
mlek `ly mixnqnd oipne zxeva mipic ihxt d`ian `xnbd

:xneqnd lcpq zxifb llkaeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨
ea z`vl xeq`yàlàmiieyr eixnqnyk÷fçìxagle wcdl - ¤¨§©¥

,dileql xerd zerevx z`ìáàmiieyr m`,øzeî ,éBðìiptn £¨§¨
,wfgl miieyr eid rxe`nd eze`a lcpqa eidy mixnqndy

:`xnbd zxxan .rxe`nd oirn epi` iepl miieyr mdykeåcränë §©¨
md mixnqn.éBðì,mi`xen`d dfa ewlgp :`xnbd daiynïðçBé éaø §©¦¨¨
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.äæa:`pipg iax zhiy z`e ezhiy z` opgei iax x`andéì øîà ¨¤¨©¥
éãéãì ,Cì àøañà ,àaà øa ïîL áøì ïðçBé éaøizhiyl -íézL ©¦¨¨§©¤¤©©¨©§§¨¨§¦¦§©¦

ïàkî,awrd cva cg`e zerav`d cvl ey`xa cg` ,oevigd cvl ¦¨
ïàkî íézLe,miilbxd oiay iniptd cvløúa úçàååéúBiñy`xa ± §©¦¦¨§©©§©§¦¨
.zerevxdìL ,àðéðç éaøìïàkî L,lrpd ly oevigd cvlìLåL §©¦£¦¨¨Ÿ¦¨§¨Ÿ

ïàkî,iniptd cvl.åéúBiñøúa úçàå ¦¨§©©§©§¦¨
:opgei iax lr dywn `xnbdäèBpä ìcðñ ,éáéúéîdpi` eziileqy ± ¥¦¥©§¨©¤

qxecyke ,wc `ed ipyd ecivne dar `ed cg` cvn `l` ,dxyi
`diy mixnqn ici lr ediabdl jixve ,wcd ecivl dhep `ed ixd

.ecbpky cvl deyòáL Bì äNBò,mixnqnøézî éaøå .ïúð éaø éøác ¤¤©¦§¥©¦¨¨§©¦©¦
ìLa.äøNò L:`xnbd zyxtnàðéðç éaøì àîìLaoaen xacd ± ¦§Ÿ¤§¥¦§¨¨§©¦£¦¨

y itl ,raya xizny `pipg iax zrclàlà ,ïúð éaøk øîàc àeä§¨©§©¦¨¨¤¨
ïðçBé éaøynga wx xiznd,ïàîk øîàcxaeqd `pz oi` ixd ©¦¨¨§¨©§©

:`xnbd daiyn .ezenkéaø ,àéðúc ,éàøBäð éaøk øîàc àeä§¨©§©¦§©§©§¨©¦
.øeñà òáLå øzeî Lîç øîBà éàøBäð§©¥¨¥¨§¤©¨
:bedpl yi in zrck zwqet `xnbdäôéà déì øîà[mkg my]äaøì ¨©¥¥¨§©¨

ïezà ,äpç øa øamz` -aø éãéîìzeãéáò ,ïðçBé é[eyrz-]éaøk ©©©¨©©§¦¥©¦¨¨£¦§©¦
.ïðçBéj`ïðà,laa ipa x`y lk ,ep` ±ãéáòðzeyrl epl yi ±éaøk ¨¨£©©£¦§©¦

.àðéðç£¦¨
:`pipg iaxk wqetd `xen` cer d`ian `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©

Lîç éMà áøî àðeämixnqn.øzeî òáL eléôà déì øîà ,eäî ¨¥©©¦¨¥©¨©¥£¦¤©¨
.øeñà äðBîL eléôà déì øîà ,éàî òLz¥©©¨©¥£¦§¨¨

xeqi` zxifb llka mpi`y zexeve mipte` mpyiy zx`an `xnbd
:df oipra wtq `xnbd d`ian .xneqnd lcpqàòa[l`y-]dépéî §¨¦¥

àðòöø àeää[xlcpq-]íéðôaî Bøôz ,énà éaøîly lrpn ozp ± ©©§¨¨¥©¦©¦§¨¦¦§¦
,xneqnd lcpqd on miptl xereäî.elrpl xzen m`d ±,déì øîà ©¨©¥

y opgei iaxn izrnyàîòè éàî àðòãé àìå ,øzeî.xzenáø øîà ¨§Ÿ¨©§¨©©£¨¨©©
éMà,dinza in` iaxl,àîòè éàî øî òãé àìåheyt mrhd ixd ©¦§Ÿ¨©©©©£¨
,`edïðaø déa eøæb ìcðña ,ìòðî déì éåä íéðôaî Bøôúc ïåék¥¨¦§¨¦¦§¦¨¥¥¦§¨§©§¨¨§¥©¨¨

ïðaø déa eøæb àì ìòðîa.rxe`nd oirn epi`y oeik §¦§¨Ÿ¨§¥©¨¨
:`xnbd d`ian wtq ceràaà éaøî àcáæ øa àaà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦©¨©©§¨¥©¦©¨

BàNò ,àðéáà øaxnqnlñBaìk ïéîkipy lra stekn qxw ± ©£¦¨£¨§¦©§
micg eiy`x ipye lebir ivg oink setk xnqndy xnelk .miceg

,[xeiv d`x] lcpqa miverpe,øzeî déì øîà ,eäîdpeye li`ed ©¨©¥¨
reiq `xnbd d`ian .rxe`nd oirn epi`e mixnqn x`yn `ed

:dfl.øzeî ñBaìk ïéîk BàNò àðéðç éaøa éñBé éaø øîà énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¥§©¦£¦¨£¨§¦©§¨
:dxifbd llka epi`y ote` cer zx`an `xnbd,úLL áø øîà̈©©¥¤

eätéçdhnlnBzìëBà ò÷ø÷ àäz àlL éãk úBøîñîa Blek ¦¨§©§§§¥¤Ÿ§¥©§©©§
,[lwlwzz `l dileqdy],øzeîoirn mpi` el` mixnqny oeik ¨

:`ziixan zyy axl dgked `xnbd d`ian .rxe`ndàéðz©§¨
Léàä àöé àì ,úLL áøc déúååkzayaøneñîä ìcðñazeyxl §¨¥§©¥¤Ÿ¥¥¨¦§©§¨©§¨

,miaxdìéièé àìåenrúéáì úéaîe ,xvg dze`aeléôàelrpi `l §Ÿ§©¥¦©¦§©¦£¦
enr jlil ickähîì ähnî,ziad eze`ayBúBà ïéìèìèî ìáà ¦¦¨§¦¨£¨§©§§¦

ähnä éòøk Ba CBîñìå éìkä úà Ba úBqëìoeik dvwen epi`e §©¤©§¦§¦§©§¥©¦¨
.eilr ilk zxezyøa øæòìà éaøåøñBà ïBòîL éaelit` elhlhl §©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

mpi`y mipte` `ziixad dpene .elrepl `eai `ny dxifb ,jxevl
,xneqnd lcpq zxifb llkaBa øéizLðå ,åéúBøîñnî áBø eøLð̈§¦©§§¨§¦§©¥

òáL ãò øézî éaøå .øzeî ,Lîç Bà òaøà.mixnqnøBòa eätéç ©§©¨¥¨§©¦©¦©¤©¦¨§
,øzeî ,äìòîìî úBøîñî Bì òá÷å ähîlîdpzyp lcpqdy oeik ¦§©¨§¨©©§§¦§©§¨¨

.rxe`nd oirn epi`eBà ,ñBaìk ïéîk BàNòxnqnd y`x dyry £¨§¦©§
agxBà ,ñè ïéîkcg e`yryúBøîñîa Blek eätéçL Bà ,ãúé ïéîk §¦©§¦¨¥¤¦¨§©§§

,øzeî ,BzìëBà ò÷ø÷ àäz àlL éãkzyy ax ixack df ixde §¥¤Ÿ§¥©§©©§¨
.ezlke` rwxw `dz `ly ick mixnqn edtiga xizdy

:ef `ziixaa dxizq `xnbd dywnàéL÷ dôeb àäixac - ¨¨©§¨
dligz .df z` df mixzeq mnvr `ziixadúøîàxn`p - ¨§©

m`y `ziixaaåéúBøîñî áBø eøLðy rnyne ,xzenáb ìò óà ¨§©§§¨©©©
àáeè déa eøéizLðcdnn herin mdy onf lk ,mixnqn daxd ± §¦§©§¥¨

.xzen ,dligzn o`k didyéðz øãäåm` wxy xn`p jk xg`e ± ©£©¨¦
ea exiizypïéà ,Lîç Bà òaøàla` ,xzen ±éôèdf oipnn xzei - ©§©¨¥¦§¥

,àì:`xnbd zvxzn .herin md elit`e,àéL÷ àì úLL áø øîà Ÿ¨©©¥¤Ÿ©§¨
ïàkxaecn ,daxd exiizypa elit` xzeny rnyny `yixa - ¨

ote`aLzexnqnd,eîîâpexwrp `l j` my`x uvwp xnelk ¤¦§§
i`y xkip mneyix `l` ,ixnbl.rxe`nd oirn epi`e didy enk ep

eli`eïàk`le xzen yng e` rax` `weecy `tiqa x`eand ± ¨
xaecn ,xzeieø÷òpL.xzei ea didy xkip `le ixnbl ¤¤¤§

:ef `ziixaa epipy .`ziixad ixac z` x`al dtiqen `xnbd
.øzeî Lîç Bà òaøà:`xnbd dywnòaøà ,éøL Lîç àzLä ©§©¨¥¨©§¨¨¥¨¦©§©

àéòaéîxnel jixv ike ,xzen dyng exiizypay epipyy xg`n ± ¦©§¨
:`xnbd zvxzn .rax`a xzeny,àcñç áø øîàdxaic `ziixad ¨©©¦§¨

a dxizdy dn ,mipte` ipyaòaøàexiizypyk xaecn,ïè÷ ìcðqî ©§©¦©§¨¨¨
åa dxizdy dfLîçexiizypyk xaecn.ìBãb ìcðqî §¨¥¦©§¨¨

:ef `ziixaa epipy cer.òáL ãò øézî éaøå:`xnbd dywnàéðúäå §©¦©¦©¤©§¨©§¨
,dhepd lcpq oiprl lirl `ziixaaìL ãò øézî éaø.äøNò L ©¦©¦©§Ÿ¤§¥

:`xnbd zvxznéðàL äèBðmikixv mixnqnd lky oeik ,[dpey-] ¤¨¦
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dligzn eyrp eizexnqny o`k la` ,dxyr ylyxizd `l wfgl
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zay(iyily meil)

ïéçlLî)exiagl cg`íéìk[micba-]ïéa ,ïéøeôz ïéa ,áBè íBéa §©§¦¥¦§¥§¦¥
,ïéøeôz ïðéàLoebk yinyzl miie`x md dxitz `la mby oeik ¤¥¨§¦

mdilr ayil e` mda zeqkzdlàì ìáà ,(oiglynøneñîä ìcðñ £¨Ÿ©§¨©§¨
,ea ynzydl xeq`y oeik(áBè íBéa) øeôz BðéàL ìòðî àìåoeik §Ÿ¦§¨¤¥¨§

meia elit`y o`kn gken ixd .edepwziy cr yeniyl ie`x epi`y
.xneqnd lcpqa z`vl xeq` aeh

:`xnbd daiynàîòè éàî úaMarxe`nl dnecy meyn ,exq` ©©¨©©£¨
`l` ,zaya rxi`y jka wx `làéôepék àkéàcmiyp`y ± §¦¨¦§¨

oirn `ed ixde ,zeyxcn izale zeiqpk izal ea mivawzn
jkle ,`edd rxe`ndénð áBè íBéacàéôepék àkéàoirn `ed mb §©¦¦¨¦§¨

.exq`e rxe`nd
zetq`zd ly mei `edy jka ielz xacd m` :`xnbd dywn

a mb ixd ,miyp`àéôepék àkéà øeaö úéðòze.øñzéìdaiyn ©£¦¦¦¨¦§¨¦§©
:`xnbdàøeqéàc àéôepéëa äåä ék äNòîzaya did dyrnd ± ©£¤¦£¨§¦§¨§¦¨

ziiyra `ed xeq` mbe miyp` zetq`zd ea yiy mei `edy
la` ,dk`lnàëä,xeaiv ziprza -äåä àøézäc àéôepékoekp ± ¨¨¦§¨§¤¥¨£¨

,dk`ln ziiyra `ed xzen la` ,miyp` zetq`zd ea yiy mpn`
.rxe`nd oirn epi`e

elit`y cr ,c`n dfl df minec zaye aeh meiy `xnbd dtiqen
,ynn rxe`nd oirn `l` exfb `ly mixac x`y iabl xaeqy in

:aeh meia s` xneqnd lcpq exq`y `ed dcenì eléôàåzhiyéaø ©£¦§©¦
øîàc àáé÷ò ïa àðéðç`ztqeza(h"t seq dxt)y ,àlà eøñà àì £¦¨¤£¦¨§¨©Ÿ¨§¤¨

äéäL äNòîëe äðéôqáe ïcøiaz`hg xt`e z`hg in iabl ,ynn ©©§¥©§¦¨§©£¤¤¨¨
mexiardy didy dyrn iptn ,dpitqa mxiardl minkg exq`y
dpitqd zirwxwa aegz zn zifk `vnpe ,ocxia dhyy dpitqa
wx `l` zexdp x`ya xiardl exq` `l ezrcle ,elqtpe e`nhpe
,dpitqa `l` xq`p `l ocxia s`e ,dyrnd did myy itl ocxia
lcpqa `ed dcen mewn lkn ,xzen zxg` dxeva xiardl la`

oky ,ynn rxe`nd oirn epi`y elit` aeh meia edexq`yéðä̈¥
úBøäð øàMî éðàLc ïcøé éléîb `l okle ewnere eagexa,mda exf ¦¥©§¥§¨¦¦§¨§¨

eäðéð éããä ék úaLå áBè íBé ìáà,md miey ixd -ïéa ïéà ,ïðúc £¨§©¨¦£¨¥¦§¦§©¥¥
ãáìa Lôð ìëBà àlà úaMì áBè íBéoirn aygp `ed ixde ©©¨¤¨¤¤¤¦§¨

.rxe`nd
mlek `ly mixnqnd oipne zxeva mipic ihxt d`ian `xnbd

:xneqnd lcpq zxifb llkaeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨
ea z`vl xeq`yàlàmiieyr eixnqnyk÷fçìxagle wcdl - ¤¨§©¥

,dileql xerd zerevx z`ìáàmiieyr m`,øzeî ,éBðìiptn £¨§¨
,wfgl miieyr eid rxe`nd eze`a lcpqa eidy mixnqndy

:`xnbd zxxan .rxe`nd oirn epi` iepl miieyr mdykeåcränë §©¨
md mixnqn.éBðì,mi`xen`d dfa ewlgp :`xnbd daiynïðçBé éaø §©¦¨¨
a Lîç ,øîàlcpqòáLå äæa òáL ,øîà àðéðç éaøå ,äæa Lîçå äæ ¨©¨¥§¤§¨¥¨¤§©¦£¦¨¨©¤©¨¤§¤©

.äæa:`pipg iax zhiy z`e ezhiy z` opgei iax x`andéì øîà ¨¤¨©¥
éãéãì ,Cì àøañà ,àaà øa ïîL áøì ïðçBé éaøizhiyl -íézL ©¦¨¨§©¤¤©©¨©§§¨¨§¦¦§©¦

ïàkî,awrd cva cg`e zerav`d cvl ey`xa cg` ,oevigd cvl ¦¨
ïàkî íézLe,miilbxd oiay iniptd cvløúa úçàååéúBiñy`xa ± §©¦¦¨§©©§©§¦¨
.zerevxdìL ,àðéðç éaøìïàkî L,lrpd ly oevigd cvlìLåL §©¦£¦¨¨Ÿ¦¨§¨Ÿ

ïàkî,iniptd cvl.åéúBiñøúa úçàå ¦¨§©©§©§¦¨
:opgei iax lr dywn `xnbdäèBpä ìcðñ ,éáéúéîdpi` eziileqy ± ¥¦¥©§¨©¤

qxecyke ,wc `ed ipyd ecivne dar `ed cg` cvn `l` ,dxyi
`diy mixnqn ici lr ediabdl jixve ,wcd ecivl dhep `ed ixd

.ecbpky cvl deyòáL Bì äNBò,mixnqnøézî éaøå .ïúð éaø éøác ¤¤©¦§¥©¦¨¨§©¦©¦
ìLa.äøNò L:`xnbd zyxtnàðéðç éaøì àîìLaoaen xacd ± ¦§Ÿ¤§¥¦§¨¨§©¦£¦¨

y itl ,raya xizny `pipg iax zrclàlà ,ïúð éaøk øîàc àeä§¨©§©¦¨¨¤¨
ïðçBé éaøynga wx xiznd,ïàîk øîàcxaeqd `pz oi` ixd ©¦¨¨§¨©§©

:`xnbd daiyn .ezenkéaø ,àéðúc ,éàøBäð éaøk øîàc àeä§¨©§©¦§©§©§¨©¦
.øeñà òáLå øzeî Lîç øîBà éàøBäð§©¥¨¥¨§¤©¨
:bedpl yi in zrck zwqet `xnbdäôéà déì øîà[mkg my]äaøì ¨©¥¥¨§©¨

ïezà ,äpç øa øamz` -aø éãéîìzeãéáò ,ïðçBé é[eyrz-]éaøk ©©©¨©©§¦¥©¦¨¨£¦§©¦
.ïðçBéj`ïðà,laa ipa x`y lk ,ep` ±ãéáòðzeyrl epl yi ±éaøk ¨¨£©©£¦§©¦

.àðéðç£¦¨
:`pipg iaxk wqetd `xen` cer d`ian `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©

Lîç éMà áøî àðeämixnqn.øzeî òáL eléôà déì øîà ,eäî ¨¥©©¦¨¥©¨©¥£¦¤©¨
.øeñà äðBîL eléôà déì øîà ,éàî òLz¥©©¨©¥£¦§¨¨

xeqi` zxifb llka mpi`y zexeve mipte` mpyiy zx`an `xnbd
:df oipra wtq `xnbd d`ian .xneqnd lcpqàòa[l`y-]dépéî §¨¦¥

àðòöø àeää[xlcpq-]íéðôaî Bøôz ,énà éaøîly lrpn ozp ± ©©§¨¨¥©¦©¦§¨¦¦§¦
,xneqnd lcpqd on miptl xereäî.elrpl xzen m`d ±,déì øîà ©¨©¥

y opgei iaxn izrnyàîòè éàî àðòãé àìå ,øzeî.xzenáø øîà ¨§Ÿ¨©§¨©©£¨¨©©
éMà,dinza in` iaxl,àîòè éàî øî òãé àìåheyt mrhd ixd ©¦§Ÿ¨©©©©£¨
,`edïðaø déa eøæb ìcðña ,ìòðî déì éåä íéðôaî Bøôúc ïåék¥¨¦§¨¦¦§¦¨¥¥¦§¨§©§¨¨§¥©¨¨

ïðaø déa eøæb àì ìòðîa.rxe`nd oirn epi`y oeik §¦§¨Ÿ¨§¥©¨¨
:`xnbd d`ian wtq ceràaà éaøî àcáæ øa àaà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦©¨©©§¨¥©¦©¨

BàNò ,àðéáà øaxnqnlñBaìk ïéîkipy lra stekn qxw ± ©£¦¨£¨§¦©§
micg eiy`x ipye lebir ivg oink setk xnqndy xnelk .miceg

,[xeiv d`x] lcpqa miverpe,øzeî déì øîà ,eäîdpeye li`ed ©¨©¥¨
reiq `xnbd d`ian .rxe`nd oirn epi`e mixnqn x`yn `ed

:dfl.øzeî ñBaìk ïéîk BàNò àðéðç éaøa éñBé éaø øîà énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¥§©¦£¦¨£¨§¦©§¨
:dxifbd llka epi`y ote` cer zx`an `xnbd,úLL áø øîà̈©©¥¤

eätéçdhnlnBzìëBà ò÷ø÷ àäz àlL éãk úBøîñîa Blek ¦¨§©§§§¥¤Ÿ§¥©§©©§
,[lwlwzz `l dileqdy],øzeîoirn mpi` el` mixnqny oeik ¨
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øa ïîL áøì ïðçBé 'ø déì øîàc ,àðeä áøc àäì dì̈§¨§©¨©£©¥©¨¨§©¤¤©
BúéNò :déì øîà .ïéîéc déì áäé !éàðñî éì áä :àaà©¨©¦§¨©§©¥§¨¦¨©¥£¦
úéNò :øîà÷ éëäå ,ì"ñ áø øa àéiçk àîìéãå !äkî©¨§¦§¨§¦¨©©§¨¦¨¨©¨¦¨
'ø øîàc ,déîòèì ïðçBé éaø àcæàå .äkî ìàîN ìL¤§Ÿ©¨§©§¨©¦¨¨§©§¥§¨©©
óà ,ìàîNa ïéléôz äî .ïéìòðî Ck ïéléôúk :ïðçBé¨¨¦§¦¦¨¦§¨¦©§¦¦¦§Ÿ©
ìL ìòBð Y ìòBð àeäLk" :éáéúéî .ìàîNa ïéìòðî¦§¨¦¦§Ÿ¥¦¦§¤¥¥¤
àzLä :óñBé áø øîà !"ìàîN ìL ìòBð Ck øçàå ïéîé̈¦§©©¨¥¤§Ÿ£©©¥¨§¨
,ãáò Y éëä ãáòc ,éëä ïðçBé éaø øîàå ,éëä àéðúc§©§¨¨¦©£©©¦¨¨¨¦©£©¨¦£©
ïðçBé éaø àîìéc :ééaà déì øîà .ãáò Y éëä ãáòãå§©£©¨¦£©£©¥©©¥¦§¨©¦¨¨
déì òéîL äåä éàå ?déì òéîL äåä àì 'éðúî àä̈©§¦¨£¨§¦©¥§¦£¨§¦©¥
ïéà :øáñ÷å ,déì òéîL éîð éàå .déa øãä äåä Y£¨£©¥§¦©¦§¦©¥§¨¨©¥
àøé :÷çöé øa ïîçð áø øîà .äðLî dúBàk äëìä£¨¨§¨¦§¨¨©©©§¨©¦§¨§¥
éëéä .àðaøc déøa øî Y epîe .ïäézL éãé àöBé íéîL̈©¦¥§¥§¥¤©¨§¥§©¨¨¥¦
,øè÷å déìàîNc íéiñå ,øè÷ àìå déðéîéc íéiñ ?ãéáò̈¥©¥¦¦¥§¨¨©§¦¥¦§¨¥§¨©
àðäk áøì àðéæç ,éLà áø øîà .déðéîéc øè÷ øãäå©£©¨©¦¦¥£©©©¦£¦¨§©©£¨
ïéîé ìL ìòBð Y ìòBð àeäLk ïðaø eðz .ãéô÷ àìc§¨¨¥¨©¨©§¤¥¥¤¨¦
ìL õìBç Y õìBç àeäLk ,ìàîN ìL ìòBð Ck øçàå§©©¨¥¤§Ÿ§¤¥¥¤
õçBø Y õçBø àeäLk .ïéîé ìL õìBç ë"çàå ìàîN§Ÿ§¥¤¨¦§¤¥¥

àeäLk ,ìàîN ìL õçBø ë"çàå ïéîé ìLCñ Y Cñ ¤¨¦§¥¤§Ÿ§¤¨¨
Y Bôeb ìk Ceñì äöBøäå ìàîN ìL ë"çàå ïéîé ìL¤¨¦§¤§Ÿ§¨¤¨¨
.åéøáéà ìk ìò Cìî àeäL éðtî ,äléçz BLàø Cñ̈Ÿ§¦¨¦§¥¤¤¤©¨¥¨¨
àaélà àîéz àì :àøôñ áø øîà ."ïéléôza àìå"§Ÿ©§¦¦¨©©¨§¨¨¥¨©¦¨
ã"îì eléôà àlà ,"àeä ïéléôz ïîæ åàì úaL" ã"îc§©¨¨§©§¦¦¤¨£¦
ééeúéàì éúà àîìéc ,àöé àì Y "àeä ïéléôz ïîæ úaL"©¨§©§¦¦Ÿ¥¥¦§¨¨¥§¦¥
áéiç Bðéà àöé íàå" :àôéqà dì éðúîc àkéàå .ø"äøa§§¦¨§©§¦¨©¥¨§¦¨¨¥©¨
ã"îc àaélà àîéz àì :àøôñ áø øîà ,"úàhç©¨¨©©¨§¨¨¥¨©¦¨§
úaL" ã"îì eléôà àlà Y "àeä ïéléôz ïîæ úaL"©¨§©§¦¦¤¨£¦©¨
Y è"î ,úàhç áéiç Bðéà Y "àåä ïéléôz ïîæ åàì̈§©§¦¦¥©¨©¨
ïî BðéàL ïîæa òéîwa àìå" .àãéáò Leaìî Cøc¤¤©§£¦¨§Ÿ©¨¥©¦§©¤¥¦
äçîeîc ãò àîéz àì :àtt áø øîà ."äçîenä©§¤¨©©©¨¨¥¨©§§¤
óà ,àøáb äçîeîc ïåék :àlà ,òéî÷ äçîeîe àøáb©§¨§¤¨¥©¤¨¥¨§§¤©§¨©
àìå" :éðú÷c ,éîð à÷éc .òéî÷ äçîeî àìc áb ìò©©§Ÿ§¤¨¥©©§¨©¦§¨¨¥§Ÿ
ïîæa" éðú÷ àìå "äçîenä ïî BðéàL ïîæa òéîwa©¨¥©¦§©¤¥¦©§¤§¨¨¨¥¦§©
?äçîeî òéî÷ eäæéà :ø"ú .î"ù Y "äçîeî BðéàL¤¥§¤¥¤¨¥©§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zay(iriax meil)

:`xnbd zwiicnàäm`Bìâøa Lézg`÷éôð ,äkîz`vl xzen ± ¨¥§©§©¨¨¦
:`xnbd zxxan .cigi lcpqa÷éôð eäéépéî éäaeilbxn efi`a ± §¥¦©§¨¦

da oi`y dipyd lbxa e` dkn da yiy lbxa m`d ,lcpqa `vei
.dkn

:xaca zwelgn `xnbd d`ianda LiL dúBàa ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨¤¤¨
äkî:eixac z` `xnbd zx`an .lcpqd z` lrep `edøáñ÷ àîìà ©¨©§¨¨¨©

,xaeq `ped axy gken -ì ìcðñ.ãéáò øòö íeLlcpq ,xnelk ©§¨§©©£¦
mikxcay mivewae mipa`a elbx sbpz `ly obdl ick ieyr
dkn elbxa yiy mirceie rlev eze` mi`exyk ,okle .xrhvie
`ed d`ixaa lrep epi`y mrhdy mipian ,lcpq da wx lrep `ede
mipa`a xrhvn epi`e dywe dar eilbx zetk xery iptn
,dilr obdl ick lcpq `ed jixv dkend elbxly `l` ,mikxcay
xzen jkle .eicbae eci zgz ipyd z` lhlhny edecygi `le

.df ote`a cigi lcpqa z`vl
:`xnbd d`ian zxg` drc,øîà áø øa àéiçå`ed lrepydúBàa §¦¨©©¨©§¨

.äkî da ïéàL:eixac z` `xnbd zx`anøáñ÷ àîìàgken ± ¤¥¨©¨©§¨¨¨©
lcpq ,xaeq `edyì.ãéáò âeðòz íeLmc`l ieyr lcpq ,xnelk §©££¦

lcpq lrpy eiyrn jezne ,lcpqa bprzdl dvexd jxe qiphqi`
,`ed qiphqi`y gkenäéìò úçëBî dúkî ,äkî da LiL Bæåepi`y §¤¤¨©¨©¨¨©©¨¤¨

.eicbae eci zgz ipyd z` lhlhny edecygi `le ,da lerpl leki
eixacn cenll yi dxe`kly sqep `xen` ixac d`ian `xnbd

:`ped axkéaø déì øîàc ,àðeä áøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàå§©©¦¨¨¨©¨§¨§©¨§¨©¥©¦
éàðñî éì áä ,àaà øa ïîL áøì ïðçBé.ilrpn il oz ±ïéîéc déì áäé ¨¨§©¤¤©©¨©¦§¨©§©¥§¨¦
.oini lrp `a` xa ony ax el ozp ±déì øîà,opgei iax.äkî BúéNò ¨©¥£¦©¨

dligz l`ny lbx lerpl jixvy xaeq opgei iaxy oeik ,xnelk
xa ony axl el xn` ,[oldl `xnba `aenk] oini ly jk xg`e
ly z` lerpl lke` `l aey oini ly z` dzr lrp` m`y ,`a`
oini ly z` ziyry `vnpe ,icigi lrpa `v` `l` eixg`l l`ny
,gken dfne .cala da lerp ip` jkle ,dkn da dzid eli`k
ax zrcke dkn da yiy dze`a lrepy `id opgei iax zrcy

:`xnbd dgec .`peddéì àøéáñ áø øa àéiçk àîìéãåxaeq `ny ± §¦§¨§¦¨©©§¦¨¥
,lrep `ed dkn da oi`y dze`ay ax xa `iigk `edøîà÷ éëäå§¨¦¨¨©

z` dzr lrp` m`y ,`a` xa ony axl eixac zpeek dzid jke ±
y `vnpe ,cigia `vei ipixd oini lyúéNòlbxd z`ìàîN ìL ¨¦¨¤§Ÿ

da yi eli`k,äkîoini ly lrpa wx `v` ixdy. ©¨
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàålr citwdy opgei iax ± §¨§¨©¦¨¨§©§¥

dfa jled oini ly z` el `iadl micwdy `a` xa ony ax
,ezhiylïðçBé éaø øîàc,xg` mewnaäî ,ïéìòðî êk ïéléôúk §¨©©¦¨¨¦§¦¦¨¦§¨¦©
ïéléôzmigipnaciïéìòðî óà ,ìàîOlerpl minicwnaly lbx §¦¦§§Ÿ©¦§¨¦§
ìàîO.dligz §Ÿ

zlirp z` micwdl yiy xn`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd
:`ziixan l`ny lbx,éáéúéî,`ziixaa epipyàeäLk[mc`yk±] ¥¦¥§¤

ìòBð,eilrpn z`ìòBðz`ïéîé ìL,dligzìòBð Ck øçàåz`ìL ¥¥¤¨¦§©©¨¥¤
.ìàîN§Ÿ

:df xaca bedpl yi cvik mi`xen`d zerxkd z` d`ian `xnbd
éëä àéðúc àzLä ,óñBé áø øîàyiy `ziixaa epipyy eiykr - ¨©©¥©§¨§©§¨¨¦

,oini ly z` micwdléëä ïðçBé éaø øîàåxn` opgei iax eli`e ± §¨©©¦¨¨¨¦
mpi`y zeidl gxken ,l`ny ly z` micwdl yiy jtidl

aeyg oiniy s` lry xnel `a opgei iax `l` ,miwlegdaxda d
iabl `id daeygy iptn dligz l`ny ly lerpl leki ,zenewn
,oilitza daeyg l`nyy s` lry epzrinyd `ziixade ,oilitz
,zenewn daxda `id daeygy iptn ,oini ly z` micwdl leki

,jkleãáò éëä ãáòãe ,ãáò éëä ãáòciaxk zeyrl dvexy in ± §¨©¨¦¨©§¨©¨¦¨©
zeyrl ecia zeyxd ,cinz enicwdle l`ny ly z` aagle opgei
,cinz enicwdle oini ly aagle `ziixak zeyrl dvexy ine ,ok

.ecia zeyxd
:sqei ax ixac lr dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axlàîìéc ¨©¥©©¥¦§¨

e ,dfl df md mixzeq opgei iaxe `ziixad ixac mlerl [`ny-]éaø©¦
déì òéîL äåä àì àúéðúî àä ,ïðçBé,ef `ziixa rny `l ±éàå ¨¨¨©§¦¨Ÿ£¨§¦©¥§¦

déì òéîL äåä,drney did eli`e ±déa øãä äåä,ea xfeg did ± £¨§¦©¥£¨¨©¥
.oini dligz lerple `ziixad ixack bedpl yi ok m`eénð éàå- §¦©¦

ok`y ,jetd ote`a yxtl mb okziedéì òéîLrny opgei iaxy - §¦©¥
,ef `ziixalåc oeik ,zxg` wqt ok it lr s`äëìä ïéà ,øáñ÷ §¨¨©¥£¨¨

,äðLî dúBàk,l`ny ly z` micwdle ezenk bedpl jixv ok m`e §¨¦§¨
.wtqa xacd `vnpe

:dfa mi`xen` ibdpnn `iadl `xnbd dtiqenøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
íéîL àøé ,÷çöédid,ïäézL éãé àöBéxad ixack bdepe`zii ¦§¨§¥¨©¥§¥§¥¤
,opgei iax ixackeepîe,ok bdpy miny `xi eze` `ed in ±déøa øî ©©§¥

.àðáøc:`xnbd zxxanãéáò éëéä.mdipy ixack dyr ji` ± §©§¨¥¦¨¦
:`xnbd zyxtnøè÷ àìå déðéîéc íééñlbx z` lrp dligz ± ¨¦¦¦¥§Ÿ¨©

,lrpd zerevx z` xyw `l oiicre ,epiniåokn xg`líééñ §¨¦
øè÷å déìàîLc,dizerevx z` xywe el`ny lbx z` lrp ±øãäå ¦§¨¥§¨©§¨©

e xfg okn xg`le ±déðéîéc øè÷lbxay lrpd zerevx z` xyw - ¨©¦¦¥
.oini

:xg` `xen` bdpn `xnbd d`ian eznerlàðéæç ,éMà áø øîà̈©©©¦£¦¨
[izi`x-]ãéô÷ àìc ,àðäk áøìznieqn lrp lerpl citwd `ly ± §©©£¨§Ÿ¨¦

ly micwn minrte oini ly micwn did minrt `l` ,dligz
.l`ny

:df oipra zwqerd `ziixa cer `xnbd d`ianïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ìòBð àeäLk,eilrpnïéîé ìL ìòBð,dligzìL ìòBð Ck øçàå §¤¥¥¤¨¦§©©¨¥¤

.ìàîNeõìBç àeäLk,eilrpn z`ìàîN ìL õìBç,dligzøçàå §Ÿ§¤¥¥¤§Ÿ§©©
.ïéîé ìL õìBç CkeõçBø àeäLk,eteb z`õçBøcvïéîé ìL,dligz ¨¥¤¨¦§¤¥¥¤¨¦
õçBø Ck øçàåcv.ìàîN ìLokeCñ àeäLk,eteb z` onyaCñ §©©¨¥¤§Ÿ§¤¨¨

cvïéîé ìL,dligzCk øçàåcv `ed jqCeñì äöBøäå .ìàîN ìL ¤¨¦§©©¨¤§Ÿ§¨¤¨
.åéøáéà ìk ìò Cìî àeäL éðtî ,äléçz BLàø Cñ ,Bôeb ìk̈¨Ÿ§¦¨¦§¥¤¤¤©¨¥¨¨

oi`y mrhde oilitza d`ivid xeqi` mrh z` zx`an `xnbd
:dpyna epipy .z`hg aeig mdaàìå`viïéléôúa`vi m`e ,'eke §Ÿ¦§¦¦

.z`hg aiig epi`,àîéz àì ,àøôñ áø øîàz`vl xeqi`dy ¨©©©§¨Ÿ¥¨
wx `ed zaya oilitzaøîàc ïàîc àaélàxaeqd zrc itl ±úaL ©¦¨§©§¨©©¨

àeä ïéléôz ïîæ åàìdf ixde ,zaya zbdep dpi` oilitz zevny ± ¨§©§¦¦
,ie`ynl dnecì eléôà àlà,àeä ïéléôz ïîæ úaL øîàc ïàîm`e ¤¨£¦§©§¨©©¨§©§¦¦

y minkg exfb ok it lr s` ,ie`yn epi`e `ed yealn ok,àöé àìŸ¥¥
àîìéc,eikxv zeyrl `aiyk ey`xn eilitz z` uelgiykéúà ¦§¨¨¥
ééeúéàìzen` rax` ecia mlhlhl `ai ±.íéaøä úeLøa §¦¥¦§¨©¦

:`xtq ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥¨
àôéqà,dpynd seqa epipyy dn lr `xtq ax ixac epyy yi ± ©¥¨

àöé íàå,miaxd zeyxl oilitza,úàhç áéiç Bðéàdf lreáø øîà §¦¨¨¥©¨©¨¨©©
àîéz àì ,àøôñwx z`hgn xehtyøîàc ïàîc àaélàzrc itl ± ©§¨Ÿ¥¨©¦¨§©§¨©

xaeqdïîæ åàì úaL øîàc ïàîì eléôà àlà ,àeä ïéléôz ïîæ úaL©¨§©§¦¦¤¨£¦§©§¨©©¨¨§©
àîòè éàî .úàhç áéiç Bðéà ,àeä ïéléôziptn ,xacd mrh edne ± §¦¦¥©¨©¨©©£¨

yàãéáò Leaìî Cøcmd ixd erexfae ey`xa migpend oilitzy ± ¤¤©§£¦¨
myaelyk s` jkle ,lega myaell jxcd jky ,yealn jxca

.yealn `l` ie`yn aeyg epi` zaya
z`vl xzeny 'dgnen rinw' oipr xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
rinwdy e` ,dgnen mc` ici lr azkpy eyexit m`d ,zaya ea

epzpyna epipy .mignen miyrp md cvik oke ,dgnen envrlirl)

(.q:àìå`vi,äçîenä ïî BðéàL ïîæa òéî÷aon rinway rnyne §Ÿ§¨¦©¦§©¤¥¦©§¤
zrawp ji` `xnbd zyxtn .zaya z`vl xzen dgnend

:zaya ea d`ivid oiprl rinwd zeignen,àîéz àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¥¨
,`ed rinwa zaya d`ivid xeqi`yäçîeîe àøáb äçîeîc ãò©§§¤©§¨§¤

òéî÷wfgedy ,`ed dgnen rinwd z` azky mc`d mby cr ± ¨¦©
ipin dylya elgy miyp` dylyl zerinw ipin dyly aezkl
liredy ,dgnen dyrp envr df rinw oin mbe ,elirede mi`leg
xzen df ote`a wxe ,ilegd eze`l minrt yly xak df rinw oin
l` ,zaya ea z`vl xeq` dgnen mdn cg` wx m` la` ,z`vl

,ok xn`zàøáb äçîeîc ïåék àlàcala azekd mc`dy jka ic ± ¤¨¥¨§§¤©§¨
e ,zaya ea z`vl xzeny ,`ed dgnenäçîeî àìc áb ìò óà©©©§Ÿ§¤

òéî÷.lireny oiicr wfged `l envr rinwdy - ¨¦©
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רמה
dy` dna` cenr `q sc ± iyiy wxtzay
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FlrFp,dMn mEXn `N`FIce.FCal dfA £¤¨¦©¨§©¨¤§©
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zFcziAdMOd zngn mikxCd:ìâeðòz íeL ¦¥©§¨¦¥£©©©¨§©£
ãéáò.oixiMnE ,Kxe qiphqi` mc`KFYn £¦¨¨¦§§¦§©©¦¦¦

lrPW eiUrn,qiphqi` `EdW zg` Flrp ©£¨¤¨©©£©©¤¦§§¦
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WinWY oiprl ddM `idW:déa øãä äåä. ¤¦¥¨§¦§©©§¦£¨£©¥
opgFi 'xM opicar `le:äëìä ïéà.'xkE §¨¨§¦©§¨¨¥£¨¨§
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EdiiexzM:øè÷å déìàîNc íéiñå.`vnp §©§©§§©¥¦§¨¥§¨©¦§¨

,`zipzn iM - l`nUl zncFw oini zlirp§¦©¨¦¤¤¦§Ÿ¦©§¦¨
zxiWwEopgFi 'xM - oini lWl l`nU:õìBç §¦©§Ÿ§¤¨¦§¨¨¥

ìàîN ìL.EdNEkA .oini lW FcFaM EdfC ¤§Ÿ§¤§¤¨¦§§
uEg ,`WixA oini lW opiqxBulFgn:àì ¨§¦©¤¨¦§¥¨¥¥¨

'åë àîéz.oiaExirC `xzA wxtA)c:dv '( ¥¨§¤¤©§¨§¥¦
`xnBA EdiiYbElR opiziin:àîìéc.liwW ©§¦©§§©§©§¨¨¦§¨¨¥

ihnnE ,zFpRl `A m` `Wixn EdlEdl §¥¥¨¦¨¦¨©§¦§
czFO` ':ce àøáb äçîeîòéî÷ äçîeî. ©§§¤©§¨§¤¨¥©

Ff rinw df mc` dUrWbldUrpC ,miWp` ' ¤¨¨¨¨¤¨¥©§£¨¦§©£¨
`RixW dgnEn df mc`brinTde .miWp` ' ¨¨¤§¤¤¦¥£¨¦§©¨¥©

b df azM `RixW - dgnEn:p"` .miWp` ' §¤¤¦¥§¨¤£¨¦
b df mc` azMWipin ',mirinwlWb' ¤¨©¨¨¤¦¥§¥¦¤

,mi`lg ipinbl'Epiid - miWp`ignzi` ¦¥¢¨¦§£¨¦©§¦§§¦
dgnEnE ,mlFrl dUrIW mirinw lkA `xaB©§¨§¨§¥¦¤©£¤§¨§¤

drinw[Ff rinw] ziUrPW -blmiWp` ' §¦¨¤©£¥¨¥©§£¨¦
DazMW oiA ,df `tFx DazMW oiA ,df ilFgn¥¦¤¥¤§¨¨¥¤¥¤§¨¨

dUrp - xg` `tFxrinTddgnEn:àlà ¥©¥©£¨©¨¥©§¤¤¨
àøáb éçîúéàc ïåék.ipin 'bAzFrinw ¥¨§¦§§¦©§¨§¦¥§¥

bl,rinw ignzi` `lC b"r` ,mc` ipA ' §§¥¨¨§¨¦§§¦¨¥©
`NWmlFrn mc` df rinw `Rix:ïî ¤Ÿ¦¥¨¥©¤¨¨¥¨¦

äçîenä.dgnEn mc`n rnWn:éðú÷ àìå ©§¤©§©¥¨¨§¤§¨¨¨¥
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`wec `l` ,`xab igni` `l inp `yexit i`dle

`dc :df yexitl i"xl dywe .ygl eze`l

rinw ± ixab `zlzl rinw cg :onwl opixn`

oeyl ayiil yie !ignzi` `l `xab ,ignzi`

df ygl df mc` dyry :w"dc ,qxhpewd

df mc` dyrpc ,miyp` 'bl zexbi` dylya

d`xp oi` df mbe .miyp` 'b df ygl `tixy dgnen yglde ,miyp` 'bl `tixy dgnen

`ed m`e .dizkecl `iyew `xcd ± `xab `zlzl rinw cg iexw inp df oipra m`c ,i"xl

`xabc onwl opixn` `d ± `pnif cg cg ixab `zlzl rinw `zlz df oipra iexw

on ayein qxhpewa 'ity xg` yexit oke .yxitck i"xl d`xp jkl .rinw `le ignzi`

oey`xd:àärinw iiegn`l.mc` i"r dgnen ecal rinwd dyrpc :qxhpewa yxit

,mazk cg` `texy qxhpewd xnel dvexy t"r` .mc` lk cin mignen elld zerinw 'b eyrp ± minrt 'b `tixy ygl lkc ,ipnif zlz zlz iab jenqa yxit envr `edc :dniz .df

ixab `zlzl rinw `zlz :jenqa opixn` `dc .mc` lk cin s` `l` dgnen rinwd dyrp cal df mc` i"r `lc ,xwir i`ce d`xp oke ."mxb `texd lfny xnel oi`e" yxitcn

zlz inp xn`wc i`d ,k"`e .`xab ignzi` `l xg` oiprac ,m`yr cg` `texy ixii` ± xn`wc ixab `zlzl irinw `zlz i`de .rinw ignzi`e `xab ignzi` ± ipnif zlz zlz

yxity dnne .mleray oirinw lka dgnen `ed ikd e`la `d ± df `tex cin i`c .mc` lk cin ± k"r epiide ,rinw ignzi`c xn`we .`yix enk ,cg` `texa inp ixii` ± ipnif zlz

miyp` dylya ixdy ± `zrinw i"r `txzny mxb dlegd lfn xnel oi`e ,rinw ignzi` yxitc dfn ea xfg ± "cg` mc` elit`e ,minrt 'b `tix ygl lk" ,ipnif zlz zlz iab inp

miyp` 'b `tix k"` `l` ± rinw ignzi` opixn` `lc rnyn .wfged:

éçîúéàrinw.epl did `texd lfna ,rinw ignzi` i`n` mrh ozil dvexy rnyn .eznkga `l` `texd lfna ielz xacd oi`c ,mxb `texd lfn xnel oi`e :qxhpewd yxit

x`y ly oirinw x`y egnzi` `l `dc ,df lr ozep mrh dn `"ayx rci `le .rinwa zelzl epl did `le ,mirinw ipin 'ba miyp` 'b `tixy dgned xaky ± zelzl

z`gnde rinw z`gnd `aiy oipra ± i"x oeyll izyxity enk uxzl jixv `l` ,`texa zelzl inp mirinw 'b el` p"d ± mleray oirinw lka ignzi` `texdc b"r` .mi`leg

zg` zaa `xab:
`ipzde
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íeMî Y íéaøä úeLøa Ba àöéå úòaèáe øéLa§¥§©©©§¥¥¦§¨©¦¦
ìk Y äçîeî òéî÷ eäæéà :àéðúäå .ïéòä úéàøî©§¦¨©¦§¨©§¨¥¤¨¥©§¤¨
ééBçîì Y àä ,àéL÷ àì !ãçàk íãà éða 'â àtéøL¤¦¥§¥¨¨§¤¨¨©§¨¨§©¥
àèéLt ,àtt áø øîà .àòéî÷ ééBçîì Y àä ,àøáb©§¨¨§©¥§¥¨£©©©¨§¦¨
Y éðîéæ àúìz àúìz ,éøáb úìúì òéî÷ úìz :éì¦§¨¨¥©¦§¨©§¥§¨¨§¨¨¦§¥

éçîúéààúìúì òéî÷ àúìz .òéî÷ éçîúàå àøáb ¦§§¦©§¨§¦§§¥¨¥©§¨¨¨¥©¦§¨¨
àì àòéî÷ ,éçîúéà àøáb Y àðîéæ ãç ãç ,éøáb©§¥©©¦§¨©§¨¦§§¦§¦¨¨
,éçîúéà àòéî÷ Y éøáb àúìúì òéî÷ ãç .éçîúéà¦§§¦©¨¥©¦§¨¨©§¥§¦¨¦§©¦
òéî÷ àúìz :àtt áø éòa .éçîúéà àì àøáb©§¨¨¦§©¦¨¥©©¨§¨¨¨¥©
:éçîúéà àì éàcå Y àòéî÷ ?éàî àøáb ãçì§©©§¨©§¦¨©©¨¦§©¦
àä :ïðéøîà éî ?éçîúéà àì Bà éçîúéà àøáb©§¨¦§©¦¨¦§©¦¦¨§¦©¨
à÷c àeä àøáb éàäc àìfî :àîìéc Bà ,déì éqà©¥¥¦§¨©¨¨§©©§¨§¨
ïäa Lé ïéòéî÷ :eäì àéòaéà .e÷éz Y ?àáúk ìa÷î§©¥§¨¨¥¦©£¨§§¥¦¥¨¤
?äMeã÷ íeMî ïäa ïéà :àîìéc Bà ,äMeã÷ íeMî¦§¨¦§¨¥¨¤¦§¨
Y ä÷éìcä éðtî eäðéìBvàì àîéìéà ?àúëìéä éàîì§©¦§§¨¦¥¨§©¦§¦§¥©§¥¨
úBiúBà ïäa LiL ô"òà ,ïéòéîwäå úBëøaä :ù"ú©§¨§©§¥¦¤¥¨¤¦
éðtî ïúBà ïéìévî ïéà Y äøBzaL äaøä úBðéðòîe¥¦§¨©§¥¤©¨¥©¦¦¨¦§¥
:ù"ú .äæéðb ïéðòì àlà .ïîB÷îa íéôøNðå ,ä÷éìcä©§¥¨§¦§¨¦¦§¨¤¨§¦§©§¦¨
Y ähnä éòøk ìòå íéìkä úBãé ìò áeúk äéä̈¨¨©§©¥¦§©©§¥©¦¨
Lé ?éàî ,àqkä úéáa ïäa ñðkéì àlà .eðæðâéå ãBâé̈§¦§§¤¤¨¦¨¥¨¤§¥©¦¥©¥
äMeã÷ ïäa ïéà :àîìéc Bà ,øéñàå Y äMeã÷ ïää¤§¨©£¦¦§¨¥¨¤§¨
.äçîenä ïî BðéàL ïîæa òéîwa àìå :ù"ú ?éøLe§¦§Ÿ©¨¥©¦§©¤¥¦©§¤
ïäa Lé ïéòéî÷ zøîà éàå .÷éôð Y äçîenä ïî àä̈¦©§¤¨¥§¦¨§©§§¥¦¥¨¤

éøèöéîc ïépîæ Y äMeã÷ íeMîéúàå ,àqkä úéáì C ¦§¨¦§¦§¦§§¦§¥©¦¥§¨¥
Y ïðé÷ñò éàîa àëä !ø"äøa úBnà 'ã eäðééeúéàì§¦¦§©§¨¨§©¨§¦©
áúk ìL òéî÷ ãçà :àéðúäå !ïéøwéò ìL òéî÷a§¨¥©¤¦¨¦§¨©§¨¤¨¨¥©¤§¨
ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà !ïéøwéò ìL òéî÷ ãçàå§¤¨¨¥©¤¦¨¦¤¨¨¨§©¨§¦©
LiL äìBç ãçà :àéðúäå .äðkñ Ba LiL äìBça Y§¤¤¥©¨¨§¨©§¨¤¨¤¤¥
ïåék ,àlà !äðkñ Ba ïéàL äìBç ãçàå äðkñ Ba©¨¨§¤¨¤¤¥©¨¨¤¨¥¨
.éîc øétL éîð Y déãéa déì èé÷ðc áb ìò óà ,éqîc§©¥©©©§¨¥¥¦¥©¦©¦¨¥
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc zay(iriax meil)

øéLa[cinv-],ïéòä úéàøî íeMî ,íéaøä úeLøa Ba àöéå úòaèáe §¥§©©©§¥¥¦§¨©¦¦©§¦¨©¦
ink d`xp epi` ,ef dxeva z`vl mi`txznd jxc oi`y oeiky
oi`y itl ,hiykz epi` ixde ,hiykzl `l` d`etxl eze` jixvy

.d`etxl `l` eze` micper
dpye `tixy lk dgnen rinw edfi`' dxn`y ef `ziixa ixacn
eid `tixy minrtd zyely lk m` s`y ,renyl yi 'yliye
`xnbd d`ian .dgnen rinwd dyrp ok it lr s` ,cg` mc`l
dywn .jk lr dxizq dpnn zeywdl yiy ,ztqep `ziixa

:`xnbdàéðúäå,zxg` `ziixaaäçîeî òéî÷ eäæéàxzeny §¨©§¨¥¤¨¦©§¤
,zaya ea z`vlìL àtéøL ìk,ãçàk íãà éða äLepi`y ixd Ÿ¤¦¥§Ÿ¨§¥¨¨§¤¨

.mipey miyp` dylyl lired ok m` `l` dgnen dyrp
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdkixvdy dipyd `ziixad ± Ÿ©§¨¨

oiprl zxacn ,mc` ipa dyly `txiyàøáb ééeçîìz` reawl ± §©¥©§¨
ici lr mc` ipa dyly `tix m`y ,mze` azky mc`d zeignen
mazky mc`d dyrp ,dfl df minec opi`y zerinw ipin dyly
`viy rinw lke ,mlerl dyriy zerinwd ipin lkl dgnen
dhwp jkle ,zaya ea z`vl xzene ,lireiy zwfga eci zgzn
xaecny eprinydl ick ,mc` ipa dyly `tixy `ziixad
ylya mileg mc` ipa dyly mzqy itl ,zerinw ipin dylya

`l` azk `l m` la` ,zepey zelgn`l rinw ly cg` oin
df ote`ae .zerinw ipin x`y iabl dgnen azekd mc`d dyrp
,mignen eyrp `l mnvr zerinwd ,zerinw ipin dyly azky

e .elireiy zwfga mpi` xg` ici lr eazki m`eàä`ziixad ± ¨
elit` rnyny 'yliye dpye `tixy lk' da xn`py dpey`xd

oiprl zxacn ,cg` ilegn cg` mc` `tixàòéî÷ ééeçîìreawl ± §©¥§¦¨
minrt yly azkpy cg` ygl df oiprle ,rinwd zeignen z`
xzene ,dgnen df rinw oin dyrp ,cg` mc`l elit` lirede

.zaya ea z`vl
,minrt yly zerinwd eliredy mipte` dnk d`ian `xnbd
mdn el`ae ,dgnen dyrp mazky mc`d mdn el`a zhxtne
miyrp mdipy mdn el`ae ,mignen eyrp mnvr zerinwd

:mignen,àtt áø øîàdf xac,éì àèéLtazk cg` mc`y ote`a ¨©©¨¨§¦¨¦
àòéî÷ úìzzerinw ipin dyly -éøáb úìúìmiyp` dylyl - §¨§¦¨¦§¨©§¥

elirede ,rinw ly cg` oin dleg lkl ,ileg ipin dylya milegd
éðîéæ àúìz àúìzdlegd eze`l lired zerinwdn cg` lke ± §¨¨§¨¨¦§¥

,`ed oicd ,minrt ylyàòéî÷ éçîúàå àøáb éçîúéàmby - ¦§©¥©§¨§¦§©¥§¦¨
zerinw ipin lkl dgnen dyrp zerinwd z` azky mc`d
el` mipin mbe .elirede zerinw ipin yly azk ixdy ,mleray
md ixd mazki xg` mc` m` s`y mignen miyrp zerinwd ly
.minrt yly elired zerinwd zyely lk ixdy ,elireiy zwfga

:`tt ax xn` cerazk cg` mc`y ote`ayéòéî÷ àúìz± §¨¨§¦¥
zerinw ipin dylyéøáb àúìúì,miyp` dylyl ±àðîéæ ãç ãç ¦§¨¨©§¥©©¦§¨

,heyt oicd dfa mb ,zg` mrt lired zerinwdn cg` lke -àøáb©§¨
éçîúéà,mlera zerinw ipin lkl dgnen dyrp mazky mc`d ± ¦§©¥

mle` ,zerinw ipin dylya lired ixdyéçîúéà àì àòéî÷- §¦¨Ÿ¦§©¥
zwfga epi` epazki xg` m`e ,dgnen dyrp `l envr rinwd

.lireiy
azk cg` mc`y ote`a ,jtidl oicd ok enky :`tt ax xn` cer

àòéî÷ ãç,cg` rinw oin ±éøáb àúìúìelgy miyp` dylyl - ©§¦¨¦§¨¨©§¥
,heyt oicd dfa mby ,ilegd eze`aéçîúéà àòéî÷df rinw oin ± §¦¨¦§©¥

ixd xg` ici lr azki m` s`e ,ilegd eze`l dgnen dyrp envr
la` .lireiy zwfga `edéçîúéà àì àøáb`l mazky mc`d ± ©§¨Ÿ¦§©¥

.zerinw ipin x`y iabl dgnen dyrp
:`tt ax wtzqn cg` ote`a mle`,àtt áø éòamc`y ote`a ¨¥©¨¨

azk cg`éòéî÷ àúìz,ileg ipin dylyl zerinw ipin dyly - §¨¨§¦¥
àøáb ãçì,minrt yly dlgy cg` mc`l -.éàî:`tt ax yxtn §©©§¨©

éçîúéà àì éàcå àòéî÷dgnen dyrp `l i`ce envr rinwd - §¦¨©©Ÿ¦§©¥
iy oiprl`tix `l rinw lk ixdy ,xg` ici lr azki m` lire

d iabl la` .zg` mrt `l`àøáb,wtzqdl yi ,mazky mc`d ± ©§¨

éçîúéà àì Bà éçîúéàzerinw aezkl dgnen dyrp `ed m`d ± ¦§©¥Ÿ¦§©¥
:wtqd iccv z` `tt ax x`an .`l e` mileg x`ylïðéøîà éî- ¦¨§¦©

y iptn dgnen dyrp `edy mixne` m`ddéì éqà àäixdy - ¨©¥¥
.`ed dgnen ok m`e ,minrt yly df dlegl `tix df mc`Bà

àîìéc,xn`p `ny e` -àáúk ìa÷î à÷c àeä àøáb éàäc àìfî ¦§¨©¨¨§©©§¨§¨§©¥§¨¨
`txzdle zerinw lawl el liren dlegd df mc` ly ek`ln -
x`yl zerinw aezkl dgnen `texdy dgked dfn oi`e ,mci lr

.miyp`
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

zerinwa yiy dyecwd oic xexiaa zwqer epiptly `ibeqd
:ycewd zenye miweqt mda aezkyeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidïéòéî÷m`d ,miweqte ycwd zeny mda yiyïäa Lé §¦¦¥¨¤
àîìéc Bà ,äMeã÷ íeMî[`ny±].äMeã÷ íeMî ïäa ïéà ¦§¨¦§¨¥¨¤¦§¨

:`xnbd zxxan .ewtzqd oic dfi` oiprl zyxtn `xnbdéàîì§©
àúëìéä.df wtqa oecip yi dkld efi` iabl ±àîéìéàdid oecipdy ¦§§¨¦¥¨
oiprlä÷éìcä éðtî eäðéìevàìick zerinw livdl xzen m`d ± §©¦§¦§¥©§¥¨

,zaxern dpi`y xvgl zaya m`ivedle dwilca etxyi `ly
oi` m`e ,ycwd iazk x`yk ,mlivdl xzen dyecw mda yi m`y

:`xnbd dgec .mlivdl xeq` dyecw mdaòîL àzdf oic ¨§©
oldl `ziixaa yxetnd(:ehw),úBëøaämxn`l minkg epwizy ©§¨

,azkd jezn zekxad `exwl ick meazke dlitzaåok,ïéòéîwä §©§¦¦
úBiúBà ïäa LiL ét ìò óà'd my lyemiweqtúBðéðòî ©©¦¤¥¨¤¦¥¦§¨

[zeiyxtn-]ïúBà ïéìévî ïéà ,äøBzaL äaøäzaya,ä÷éìcä éðtî ©§¥¤©¨¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨
mze` migipn `l`.ïîB÷îa íéôøNðåzyxetn `ziixa epl ixd §¦§¨¦¦§¨

daiyid ipay i`ce ok m`e ,dwilcd iptn zerinw milivn oi`y
.df oiprl ewtzqd `l

:xg` oic iabl did oecipdy yxtl dqpn `xnbdàlàwtqa oecipd ¤¨
did dfïéðòìd m`miperh zerinwäæéðbe` elay xg`l rwxwa §¦§©§¦¨

dyecw mda oi` m`e ,dfipb miperh dyecw mda yi m`y ,`l
:`xnbd dgec .xwtd mewna mgipdl ozipe dfipb miperh mpi`àz̈

òîL,epipyy `ziixan df oic s`áeúk äéä'd myíéìkä úBãé ìò §©¨¨¨©§©¥¦
,ilkd z` mifge` eay cid zia lr ±åaezk did m` okéòøk ìò §©©§¥

ãBâé ,ähnä,myd mewn z` jezgi -,epæðâéåleki okn xg`le ©¦¨¨§¦§§¤
i`ce zeny mda yiy el` zerinwe .leg yinyz mda ynzydl
,dfipb miperh i`ceae ,dhnd irxke milkd zecin mizegt mpi`

.daiyid ipa ewtzqd df oic oiprly xnel oi` ok m`e
:`xnbd dwiqnàlàoiprl did mwitq oecipúéáa ïäa ñðkéì ¤¨¦¨¥¨¤§¥

,éàî .àqkäm`døéñàå äMeã÷ ïäa Lémdnr qpkdl xeq`e ± ©¦¥©¥¨¤§¨©£¦
,`qkd zialéøLå ,äMeã÷ ïäa ïéà ,àîìéc Bàqpkdl xzene ± ¦§¨¥¨¤§¨§¨¦

.`qkd zial mdnr
:epzpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzwtql di`x ¨§©

epzpyna epipy ,df(.q lirl)àìåzaya `viïî BðéàL ïîæa òéî÷a §Ÿ§¨¦©¦§©¤¥¦
,äçîenä,jkn wiiecneàärinwa÷éôð äçîenä ïîea `vei ± ©§¤¨¦©§¤¨¦

:`xnbd dgiken .zayaäMeã÷ íeMî ïäa Lé ïéòéî÷ úøîà éàå§¦¨§©§¦¦¥¨¤¦§¨
,oda z`vl minkg exq` `l dnl ,`qkd zial oda qpkdl xeq`e

ixdéøèöéîc ïéðîæàqkä úéáì Czial qpkdl jixv `diy minrt ± ¦§¦§¦§§¦§¥©¦¥
yie ,rinwd z` eteb lrn xiqdl jixv `die ,eikxv zeyrl `qkd

gkyiy yegleäðééeúéàì éúàåecia,íéaøä úeLøa úBnà òaøà §¨¥§¦¦§©§©©¦§¨©¦
.`qkd zial mda qpkdl xzene dyecw mda oi`y gxkda `l`
ok`e ,`qkd zial mda qpkdl xeq`y okzi mlerl :`xnbd dgec
xzeny epzpynn wiecny dne ,zaya mda z`vl xeq` jk meyn

,dgnend on rinwa z`vlïéøwéò ìL òéî÷a ,ïðé÷ñò éàîa àëä± ¨¨§©¨§¦©§¨¦©¤¦¨¦
xzen i`ce eay ,azk ly epi`e ,mipnnq iyxyn ieyrd rinwa

.zaya z`vl exizd df rinwa wxe ,`qkd zial qpkdl
:ef digc lr `xnbd dywnàéðúäålirl `ziixaa yexita(`"r), §¨©§¨

ïéøwéò ìL òéî÷ ãçàå áúk ìL òéî÷ ãçàoda z`vl oixzen ¤¨¨¦©¤§¨§¤¨¨¦©¤¦¨¦
.dnewnl dgkedd dxfge ,zaya
:xg` ote`a zegcl dqpn `xnbdàlàmda qpkdl xeq` mlerl ¤¨

,epzpyn dxizdy dne ,zaya mda z`vl xeq`e `qkd zial
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רמח
dy` dna` cenr aq sc ± iyiy wxtzay

àlLepæçàé.WEAln KxC `N` FNW hiWkY ied `lC:aäqeëîøBò.`zEpB `MilC ¤ŸŸ£¤§¨¨¥©§¦¤¤¨¤¤©§¦§¤§¥¨§¨
irA `le ,`QMd zial liIrn i`DilwWinl:ïéléôz õìBç.dQEknC b"r`e,xFr ¦§©¥§¥©¦¥§¨¨¥§¦§§¥¥§¦¦§¦§¤

rAx`dWoiqEtcA zFaEgY odA zFaEzM zFIWxRdW zFxB`xFr lW:íeMî íúä ¤¨©§©¦§¤©¨¨¦§¨¤§¦§¦¤¨¨¦
"éLï.diEUrW,Fnvr oFvigd xFrnhnFwFAb"iW oirM oihnw 'o.icXn"ilCdez ¦¤£¨¥©¦©§¥§¨¦§¥¦¦¨©§©¨¤
"EIdecdrEvxd xWFTW xWTA oiiEUr)`( §©£¦©¤¤¤¥¨§¨
zg`oFtvloinM gxfnl zg`ecdrEvxE ,' ©©§¨§©©§¦§¨§¦§¨

dtitM `N` DA oi`e DA diElY c`n dPhw§©¨§Ÿ§¨¨§¥¨¤¨§¦¨
oinM"Ei,cdtEtM`idegl xFrdcFrAD`tFke §¦§§¨§¨©§¦§¨

mlFrl:àãøæ.`"ipexa:àzøàåðñ.xFr raFM §¨§¨¨©§©§¨©
zkYOd raFM zgY:té÷îæ.zF`iIlRp`lW ©©©©©¤¤ª§§¥©§§¦¨¤

dnglOA lfxA:'éðúîøàéìeka.Wxtn ©§¤©¦§¨¨©§¨§¨¥
zlaFM oke ,`xnBA:ïBèééìt.`gWn ,`"nqla ©§¨¨§¥¤¤©§¨¦§¨

`nqxt`C:úàhç úáéiç.hiWkY e`l :xaqw ©£©§§¨©¤¤©¨¨¨©¨©§¦
Edpip:'îâLéàa ïäéôeléçå àleò øîà. ¦§¨©¨§¦¥¤¨¦

mzFg eilr WIW zrAhC ,i`w zrAH`-m` ©©©©¨¥§©©©¤¥¨¨¨¦
`vie mzFg eilr oi` m`e ,xEhR `vi-aiIg ¨¨¨§¦¥¨¨¨§¨¨©¨

z`Hg:wOaïé..minWBd ipRn odA oiQMzOW ©¨©©¦¤¦§©¦¨¤¦§¥©§¨¦
oiTU-wU WEAln:íãà ìk àlà.:`nl` ©¦©§©¤¨¨¨¨©§¨

hiWkY i`d iAblC FBn ,DiA ilibx `lC b"r`§¨§¦¦¥¦¦§©¥©©§¦
-`Ed hiWkY inp i`d iAbl:ïéléôz àöBnä. §©¥©©¦©§¦©¥§¦¦

KxCA F` wEXA ,zAWA:ïñéðëî.KxC xirl §©¨©©¤¤©§¦¨¨¦¤¤
WEAln:âeæ âeæ.cg` ,lFgAWaFl`EdW KxcM ©§§¤¤¤¥§¤¨

,rFxGA cg`e W`xA,ovlFgebEf gipnE xfFge ¨Ÿ§¤¨©§©§§¨§¥¥¦©
oNEM oke .oqipknE xg`:äMàä ãçàå.b"r`e ©¥©§¦¨§¥¨§¤¨¨¦¨§

hiWkY EedC FBn ,Edpip dX`C hiWkY e`lC§¨©§¦§¦¨¦§¦§¨©§¦
Wi`l-dX`l s` ixW:ïéléôz ïîæ äìéì §¦¨¥©§¦¨©§¨§©§¦¦

úaL ïëå àeä.oi`e ,`Ed mPnf mlFrl :KMld §¥©¨¦§¨§¨§©¨§¥
dUr zevn ozevn `dYW rEaw onf mdl̈¤§©¨©¤§¥¦§¨¨¦§©£¥

`nxB onGdWxhRdlhwp KMld .odn miWp ¤©§©§¨¨§¦¨¥¨¦¥¤¦§¨¨©
i`e .EdiiexzA `zbEltC mEXn ,zAWe dlil©§¨§©¨¦¦§§¨§©§©§§¦
e`lC EdiiPin cgA xi`n 'xl Dil `xiaq ied̈¥§¦¨¥§¥¦§©¦©§§¨

`Ed oiNitY onf-rEaw onf `vnp,oiNtzl §©§¦¦¦§¨§©¨©¦§¦¦
zFxEhR miWp Edl Eede:úBáéiç íéLð.KMld §¨§¨¦§¨¦©¨¦§¨

Dl od oihiWkY:àeä ãé øçàìk äàöBä àäå. ©§¦¦¥¨§¨¨¨¦§©©¨
ipzO`Dz`ivFOW zrAh z`vFde ,i`w 'KxC ©©§¦¨¥§¨©©©©¤¦£¨¤¤

Dl hiWkY Fpi`W dfe .rAv`A WEAln- ©§¨¤§©§¤¤¥©§¦¨
KxcM d`ivFd `l ixd ?z`Hg zaiIg i`O ©̀©©¤¤©¨£¥Ÿ¦¨§¤¤
Fpi`W xaC `ivFOd lMW !oi`ivFOd lM̈©¦¦¤¨©¦¨¨¤¥

Fl hiWkY-KxC `le miciA FzF` oi`ivFn ©§¦¦¦§¨©¦§Ÿ¤¤
WEAln:búéøaæ.zglFXWzFnzFgcinY ©§¦§¨¦¤©©¨¨¦
oiPEnOlzFrn Kke KM EpY :xn`l ,diYgY ©§¦©§¤¨¥Ÿ§¨§¨¨

ixde .ipFltlDnzFg`id dlibx KMld ,DciA ¦§¦©£¥¨¨§¨¨¦§¨§¦¨¦
ied `l hiWkY EdinE .DrAv`A DgiPdl§©¦¨§¤§¨¨¦©§¦¨¨¥
KxC ,EdinE .KkA miWp KxC oi`C ,Dcicl§¦¨§¥¤¤¨¦§¨¦¤¤

Dz`vFdKkA Ff lW:øîéîì àkéà éàî Léà. ¨£¨¤§¨¦©¦¨§¥©
:`NEr xn`wCmditENigeaiIgnC ,Wi`A §¨¨©¨§¦¥¤¨¦§¦©©

mzFg dilr oi`W zrAH`-d`vFd `de ©©©©¤¥¨¤¨¨§¨¨¨
KxC FfA `ivFdl FMxC oi`W ,`Ed ci xg`lM¦§©©¨¤¥©§§¦¨¤¤

WEAln:àñôewì.d"piixwyi`icM ,f"rlA ©§©§¨§©©§¥
Dripvdl.mW"ien`qtETdW,FA dnEzg §©§¦¨¨§¤©§¨£¨

DgzFRWkEzxfFgznzFgeDzxifgOW cr DrAv`A DYgPn" oM m`C ,`xidp `le .DADil irAin "Dlral:ïneà ìöàdðwúìBòaöàa dçépîe.`id d`vFd KxC :`nl`: §¤§¨¤¤§¤¤¨§¨§¦¨§¦¥©©§¨§¤§¨¨©¤©§¦¨¨§©§¨¦¨¥¥¥¤¨§©§¨©¦¨§¤§¨©§¨¤¤¨¨¦
àzðaëî.,d"`wyepy"rwElgd igYtn zxWFwe zpAkOW:ïBìéôc àúøîeç.xEWTW xWwFA,oFliR FnXW mqrx DgixW dX`e .e"nqla f"rlaE .axr FgixeFYprFhdilr: ©§©§¨¤©§¤¤§¤¤©§§¥¤¨§¨¨§¦¤¤¤¨©¤§¦§¥¨¥§©©§¦¨¤¥¨©©§¨¤¨

àeä èéLëz éøáñ ïðaøå.`vY `l dNgYkl EdinE .dxEhR z`vi m` :KMld-`tlW `nliC`iegnE:déîøîì.inxe liwW FnM .Dx`EvA giPdl:b"d :òø dçéøL äMàå §©¨©¨§¦©§¦¦§¨¦¨¨§¨¦§©§¦¨Ÿ¥¥¦§¨¨§¨©§©¨§¦§¥§©¦©§©¨¨§¨¥§¨¥§¦¨¤¥¨©
àôìL àìàéåçîe.zEpBWDl `Ed:ø àéðúäåøèBt øæòéìà '.dNgYkl ixW `kde:àä.xhFR ipzwC:éà÷ ékøàøéàî '.`l 'ipzn `iddAExii`.DicEgl n"x `N` ,opAx ¨¨§¨©§©¨¤§¨§¨©§¨¡¦¤¤¥§¨¨¨¥§©§¦¨¨§¨¨¥¥¦¨¥©¥¦§©¦©§¦¨©§©¨©¤¨§¥

"xC aEIg iAbenipzinl KiIWxdNgYkl xiYn `EdW t"r`e ,xhFR xfril` ':éà÷ ék àäïðaøà.x WixR - xEhR Exn`e ,DA opAx Exii`C lirlC 'ipznA`icdA xfril` ' §©¥¦§©¨§¦§¥¡¦¤¤¥§¤©¦§©§¦¨¨¦¨¥©©¨©§©§¦¦§¥§©§©¨©¨§¨§¨¨¥¡¦¤¤§¤§¨
DizNinlibElti`ldNgYkl d`vFi xn`e ,Ediilr: §¦§¥§¦§¥£©§§¨©§¨§©§¦¨
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àéðúäå'ek calae xne` `irye` 'x.`wec oird zi`xn meyn `nlic :i"xl dniz

elit`c ,xfbinl `kil `zydc ,zrahae xiya xyew enk ,opaxcn xeq` `ed

elit` rnyn ± ecia epfg`i `lyc :i"x xne`e .`ziixe`cn `xeqi` `kil ± dl iziin

xac lk c"nl elit`e ,`ki` `ziixe`c `xeqi` `l` .oird zi`xn `kilc ,evnewa

ixcga elit` oird zi`xn meyn minkg exq`y

elit`c ,xfbinl jiiy `l `kd ± xeq` mixcg

zi`xn o`k oi` ± evnewa o`yepe weya cner

oird:

o"iyoilitz ly.oilitz ly c"eie z"ilc b"le

"oiwilcn dna" 'ta gkenck ,'ek)lirl

:gk(zk`lnl exyked `l sqei ax ipzc `d iab

jixt `le ,odizerevxl dl iwene 'ek miny

jixtck ipiqn dynl dkld oilitz ly z"ilc

o"iy iab:

ïäéôåìéçåyi`a.z`hg aeig`c :z"xe`

i`w:ìëådyr zevn

zexeht miyp `nxb onfdy.iedc :yexit

ci xg`lk d`ved `de :z"`e .xqzile ,ieyn

ieync oeik :l"ie !oilitz oeifa meyn `ixye ,`id

`ivenc `kid z`hg aeig icil `al lekie ,`ed

dil opixy `l oeifa meyn ± iepiy `la:
oi`
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Bãéa epæçàé àlL ãáìáe :øîBà àéòLBà éaø àéðúäå§¨©§¨©¦©£¨¥¦§©¤ŸŸ£¤§¨
àëä [àlà] !íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå§©£¦¤©§©©¦§¨©¦¤¨¨¨
äteçîc ,ïéléôz éøäå .øBò äteçîa Y ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©¦§¤©£¥§¦¦¦§¤

:àéðúå ,øBòïéléôz õìBç Y àqkä úéáì ñðëpä §©§¨©¦§¨§¥©¦¥¥§¦¦
øîàc .ï"éù íeMî íúä !ñðëðå ,úBnà òaøà ÷eçøa§¦©§©©§¦§¨¨¨¦§¨©
øîàå .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL ï"éù :ééaà©©¥¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§¨©
:ééaà øîàå .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL 'ã :ééaà©©¥¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§¨©©©¥
àìå ïBéøMa àìå" .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL ã"åé¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§Ÿ©¦§§Ÿ
øîà "àcñ÷" .àãøæ Y "ïBéøL" ."íééôbna àìå àcñwa©©§¨§Ÿ©©¨©¦¦§§¨¨©§¨¨©

.é÷îæt :áø øîà "íééôbî" .àzøàåðñ :áø'éðúîàì ©©§©§¨©¨©¦¨©©ª§§¥©§¦Ÿ
äéìò LiL úòaèa àìå ,äáe÷pä èçîa äMà àöz¥¥¦¨§©©©§¨§Ÿ§©©©¤¥¨¤¨
ìL úéçBìöa àìå ,úìáBka àìå ,øàéìeka àìå ,íúBç¨§Ÿ©§¨§Ÿ©¤¤§Ÿ¦§¦¤
.øéàî 'ø éøác ,úàhç úáéiç Y äúöé íàå .ïBèééìt©§¨§¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¥¦

.ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBka ïéøèBt íéîëçå'îb ©£¨¦§¦©¤¤¦§¦¤©§¨§¨
,äMàì éæç àì Y Léàì éæçc écéî ìk :àleò øáñ÷ àîìà .Léàa ïäéôeléçå àleò øîà̈©¨§¦¥¤¨¦©§¨¨¨©¨¨¦¥©£¦¨¦¨£¦¨¦¨

ïéàöBé íéòBøä" :óñBé áø áéúî .Léàì éæç àì Y äMàì éæçc éãéîeíéòBøä àìå ,ïéwOa ¦¥©£¦¨¦¨£¦¨¦§¦©¥¨¦§¦©©¦§Ÿ¨¦
:óñBé áø øîà [àlà] !"ïéwOa úàöì íéòBøä ìL ïkøcL àlà .íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨¤©§¨¤¨¦¨¥©©¦¤¨¨©©¥

ééaà déáéúéà .ïä ïîöò éðôa íò íéLð Y àleò øáñ÷,âeæ âeæ ïñéðëî ïéléôz àöBnä" : ¨¨©¨¨¦©¦§¥©§¨¥¥¦¥©©¥©¥§¦¦©§¦¨
ïîfäL äNò úåöî àäå "ïä ïîöò éðôa íò íéLð" :zøîà éàå ."äMàä ãçàå Léàä ãçà¤¨¨¦§¤¨¨¦¨§¦¨§©§¨¦©¦§¥©§¨¥§¨¦§©£¥¤©§©
ïîæ äìéì Y î"ø øáñ÷ íúä !úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëå ,àeä àîøb§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§¨¨¨¨©©§¨§©
úåöî ìëå ,àîøb ïîfä àlL äNò úåöî déì äåä ,àeä ïéléôz ïîæ úaLå ,àeä ïéléôz§¦¦§©¨§©§¦¦£¨¥¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨§¨¦§©
:äéîøé éaø øîà !àéä ãé øçàìk äàöBä àäå .úBáéiç íéLð Y àîøb ïîfä àlL äNò£¥¤Ÿ©§©§¨¨¨¦©¨§¨¨¨¦§©©¨¦¨©©¦¦§§¨
àkéà éàî Léà ,äMà zöøz :(ïðçBé éaø øîà äðç øa øa) äaø øîà .ïðé÷ñò úéøaæb äMàa§¦¨¦§¨¦¨§¦©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥©§¨¦¨¦©¦¨
dëéìBäì íúBç äéìò LiL úòaè BzLàì ïúBð íãàL íéîòt :àáø øîà àlà ?øîéîì§¥©¤¨¨©¨¨§¨¦¤¨¨¥§¦§©©©¤¥¨¤¨¨§¦¨
ïéàL úòaè dìòáì úðúBð äMàäL íéîòôe .àñôewì úòbnL ãò dãéa dúçépîe ,àñôewì©§¨©¦¨¨§¨¨©¤©©©©§¨§¨¦¤¨¦¨¤¤§©§¨©©©¤¥
øàéìeka àìå" .ïneà ìöà òébnL ãò Bãéa dçépîe ,ïwúì ïneà ìöà dëéìBäì íúBç äéìò̈¤¨¨§¦¨¥¤¨§©¥©¦¨§¨©¤©¦©¥¤¨§Ÿ©§¨
øîà ïëå .ïBìéôc àúøîeç :áø øîà 'úìáBk' .àzðaëî :ø"à ?øàéìek éàî ."úìáBka àìå§Ÿ©¤¤©§¨©§©§¨¤¤¨©©§¨¨§¦§¥¨©
,î"ø éøác ,úàhç úáéiç Y äúöé íàå úìáBka àöz àì :ø"ú .ïBìéôc àúøîeç :éñà áø©©¦§¨¨§¦Ÿ¥¥©¤¤§¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥
úìáBka äMà äàöBé :øîBà øæòéìà éaø ,äøeèt Y äúöé íàå ,àöz àì :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ¥¥§¦¨§¨§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¦¨©¤¤

øáñ øéàî éaø ?éâìtéî÷ éàîa .älçzëì,àeä èéLëz Y éøáñ ïðaøå ,àeä éBàOî Y §©§¦¨§©¨¦©§¦©¦¥¦¨©©§©¨©¨§¦©§¦
äMà Y déîøéîì dkøc ïàî :øáñ øæòéìà éaøå .dééezéàì àéúàå ,àiåçîe àôìL àîìéãå§¦§¨¨§¨©§©¨§©§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©©©§¨§¦§¥¦¨
úeLøa úBnà òaøà dééezàì àéúà àìå ,àiåçîe àôìL àì Y òø dçéøL äMà ,òø dçéøL¤¥¨©¦¨¤¥¨©Ÿ¨§¨©§©¨§¨©§¨§¦¥©§©©¦§
ék Y àä ,àéL÷ àì !ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBka øèBt øæòéìà 'ø :àéðúäå .íéaøä̈©¦§¨©§¨©¡¦¤¤¥©¤¤¦§¦¤©§¨¨©§¨¨¦
Y "úàhç áéiç" øîàc øéàî éaøcà éà÷ ék .ïðaøcà éà÷ ék Y àä ,øéàî éaøcà éà÷̈¥©§©¦¥¦¨¦¨¥©§©¨©¦¨¥©§©¦¥¦§¨©©¨©¨
.älçzëì øzeî eäéà øîà Y øeñà ìáà øeèt éøîàc ïðaøcà éà÷ ék ,øeèt déì øîà̈©¥¨¦¨¥©§©¨©§¨§¦¨£¨¨£©¦¨§©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zay(iying meil)

,ecia exiardl xzen ike :`xnbd jk lr dywnàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨
,øîBà àéòLBà éaøex`eeva ielz rinwdyk zaya z`vl xzen ©¦©§¨¥

,sebd ixa` x`ya e` erexfa e`epøéáòéå Bãéa epæçàé àlL ,ãáìáe¦§©¤ŸŸ£¤§¨§©£¦¤
,íéaøä úeLøa úBnà òaøà`l` el hiykz epi` rinwdy iptn ©§©©¦§¨©¦

rinwd z` lhlhl xeq`y ok m` x`ean .yealn jxc `edyk
enr qpkdl xeq` m`y ,dnewnl dgkedd dxfg ,oky oeike ,cia
ea z`vl xeq`l yie ,eplhlhie epxiqi `ny yegl yi `qkd zial

.miaxd zeyxl
dgec .xg` ote`a di`xd z` zegcl yiy ,`xnbd dwiqn
,`qkd zial qpkdl xeq` rinw mzqay okzi mlerl :`xnbd

,zaya ea z`vl xeq`ea ,ïðé÷ñò éàîa àëä [àlà]`edy rinw ¤¨¨¨§©¨§¦©§
äteçîa [dqekn-]øBò,okle `qkd zial ea qpkp m` i`pb oi`y §¤

exiardl `ai `ny minkg eyyg `l jkle ,exiqdl jixv oi`
.miaxd zeyxa

:ef digc lr `xnbd dywn,øBò äteçîc ïéléôz éøäårax` oky ©£¥§¦¦¦§¤
,xer ly mizaa zeaegz zeiyxtàéðúå,`ziixaaúéáì ñðëpä §©§¨©¦§¨§¥

àqkä,eikxv zeyrl.ñðëðå ,úBnà òaøà ÷eçøa ïéléôz õìBçixd ©¦¥¥§¦¦§¦©§©©§¦§¨
zial mdnr qpkdl xizdl xera miqekn mdy dn liren oi`y
qpkdl xeq`e dyecw mda yi m` ,zerinw iabl mb ok m`e ,`qkd

.xera miqekn mdy dn lirei `l ,mda
:`xnbd zvxzníúämeyn df oi` ,oilitza dxq`y `ziixad ± ¨¨

`l` ,ekezay zeiyxtdíeMîze`dï"éLziad xera zhlead ¦¦
,y`x lyéðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàcyiy `id §¨©©©¥¦¤§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©
,dzeyrlåcer,ééaà øîàyïéléôz ìL ú"ìcoilitz xywa ieyrd §¨©©©¥¨¤¤§¦¦
,y`x lyå .éðéqî äLîì äëìäcerïéléôz ìL ã"eé ,ééaà øîà £¨¨§Ÿ¤¦¦©§¨©©©¥¤§¦¦

oink setk dy`xe ,ci ly oilitz xywa dphw drevx oink ielzd
,c"eiéðéqî äLîì äëìäzeize` ylye .[` xeiv]zetxhvn el` £¨¨§Ÿ¤¦¦©

dyecw oda yiy elld zeize`d zngne ,'icy' yecw myl
wxy ,`vnp .`qkd zial oilitzd mr qpkdl xeq` ,od zelebne
`qkd zial mdnr qpkdl xzen xera miqekn zerinwdyk

.zaya mdnr z`vl xzene
epzpyna mixkfend dnglnd ilk zyly z` zx`an `xnbd

epzpyna epipy .zaya mda z`vl xeq`y(.q lirl):àìåmc` `vi §Ÿ
zaya.íééôbîa àìå àcñ÷a àìå ïBéøLa:`xnbd zx`anïBéøL §¦§§Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨©¦¦§
`edàcøæhelyi `ly ick eteb lr yaely zkzn ly yealn ± ©§¨

.axgd eaáø øîà ,àcñ÷`edyàúøàåðñraek zgz xer raek - ©§¨¨©©©§¨§¨
.zkzndáø øîà ,íééôbîmdyé÷îætaiaq lfxa ly ze`litp` ± ©¨©¦¨©©ª§¨¥

.[a xeiv] milbxd

äðùî
dxezd ony miyealne mihiykz ibeq epnp zencewd zeipyna
`ly exfb minkgy `l` ,miaxd zeyxl zaya mda z`vl xzen
mda z`vl xeqi`dy mixac mipnp epzpyna eli`e .mda z`vl

:yealne hiykz jxca mb ,dxezd on `ed miaxd zeyxlàöz àìŸ¥¥
äMàmiaxd zeyxläáe÷pä èçîazynyne ,dy`xa awp yiy-] ¦¨§©©©§¨

dcbaa daegzd [micba zxitzl,íúBç äéìò LiL úòaèa àìå§Ÿ§©©©¤¥¨¤¨¨
,zexb` ea mezgl ieyrdøàéìeëa àìåda zxyewy dkiq - §Ÿ§§¨

,dwelg igztnúìáBëa àìå,axr egixy myea ea xeywy xyw - §Ÿ§¤¤
ïBèééìt ìL úéçBìöa àìåony da yie dx`eva dielzd zigelv - §Ÿ¦§¦¤©§¨
,axr egixy oenqxt`äúöé íàåel` mixacn cg`aúáéiç §¦¨§¨©¤¤

,úàhç,hiykz `le yealn `l mpi`y oeik.øéàî éaø éøác ©¨¦§¥©¦¥¦
ïéøèBt íéîëçåmiaxd zeyxl d`vi m` ,z`hgnúìáBëa ©£¨¦§¦§¤¤

,ïBèééìt ìL úéçBìöáexeqi`dy ,mihiykz md mzrcly meyn ¦§¦¤©§¨
.opaxcn `l` epi` miaxd zeyxl mda z`vl

àøîâ
lirl dpyna epipy(.fp)dilr oi`y zraha z`vl dxeq` dy`y

dy`y epipy epzpynae ,z`hg zaiig dpi` z`vi m`e ,mzeg
zx`an `xnbd .z`hg zaiig ,mzeg dilr yiy zraha z`veid

:zraha `veid yi` oic,Léàa ïäéôeléçå ,àleò øîàoic ,xnelk ¨©¨§¦¥¤§¦
mzeg dilr yiy zraha `viy yi`y ,dy`d oicn jetd yi`d

g dilr oi`y zraha `vi m`e ,z`hgn xeht.z`hg aiig ,mze
:`xnbd zwiicnøáñ÷ àîìàxaeqy gken ±,àleòyéæçc éãéî ìk ©§¨¨¨©¨¨¦¦©£¦

äMàì éæç àì Léàì,dy`l ie`x epi` yi`l ie`xd xac lky - §¦Ÿ£¦§¦¨
Léàì éæç àì äMàì éæçc éãéîeie`x epi` dy`l ie`xd xace - ¦¦©£¦§¦¨Ÿ£¦§¦

aygp epi` yi`l yealn e` hiykz aygpd xacy ,xnelk .yi`l
yi`y oeikny mixne` oi`e .jtidl oke ,dy`l yealn e` hiykz

.hiykzk aygi dy` iabl s` ,ea hywzn
:`xnbd dywnóñBé áø áéúî,da epipyy `ziixan `lerl ¥¦©¥
ïéàöBé íéòBøämiaxd zeyxl zayaïéwNaieyrd yealna ± ¨¦§¦§©¦

,minybd iptn ea zeqkzdl mkxcy wyneøîà ãáìa íéòBøä àìå§Ÿ¨¦¦§©¨§
,miwya z`vl mixzeny minkgíãà ìk àlà,jk z`vl xzen ¤¨¨¨¨

àlàiptn ,mirexa df oic exn` jklúàöì íéòBøä ìL ïkøcL ¤¨¤©§¨¤¨¦¨¥
.ïéwNaaygp ,mirexk minieqn miyp`l ynynd cba s`y ixd §©¦

dywe .el` micba yeall ekxc oi`y s` mc` lkl yealnk
hiykzk zynynd mzeg dilr yiy zrah ok m`y ,`lerl
mzeg dilr oi`y zrah oke ,dy`l mb hiykzk aygz ,yi`l
mdipye ,yi`l mb hiykzk aygz ,dy`l hiykzk zynynd
da oi` m` oiae mzeg da yi m` oia ,zraha e`vi m` mixeht eidi

:`xnbd zvxzn .mzeg,óñBé áø øîà [àlà]jkn cenll oi` ¤¨¨©©¥
x`yl mirex eeydy,mieey dy`de yi`d iyealn s`y mc` ipa

y iptn,ïä ïîöò éðôa íò íéLð ,àleò øáñ÷hiykz e` yealne ¨¨©¨¨¦©¦§¥©§¨¥
miyp` x`ye mirex la` ,miypl ie`x aygp epi` yi`l ie`xd
.mlekl ie`xd yealnk aygp mirexd yealne ,cg` mr miaygp

:`ziixan sqei ax ixac lr dywn `xnbdééaà déáéúéàaxl ¥¦¥©©¥
,`ziixaa epipy ,sqeiïéléôz àöBnäoi`y ,jxca e` weya ,zaya ©¥§¦¦

,my mixnzyn oilitzdïñéðëîziale xirlâeæ âeæmyaely jxck ©§¦¨
cr xg` bef gipne xfege ovlege ,erexfa cg`e ey`xa cg` lega

,olek qipkiyäMàä ãçàå Léàä ãçàdy`d oiae yi`d oia - ¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
.df ote`a mqipkdl mileki,ïä ïîöò éðôa íò íéLð úøîà éàå§¦¨§©¨¦©¦§¥©§¨¥

ok m` ,odl miie`xd miyealnk miaygp mpi` miyp`d iyealne
,dywàäåoilitz zgpd zevn ixde -àeä àîøb ïîfäL äNò úåöî §¨¦§©£¥¤©§©§¨¨

dlila `l oilitz migipn oi`y ,`eazy devnl mxeb onfdy -
,zaya `le,úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëåoi` ok m`e §¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦§

df oi` yi`d yealnl miaygpy s`e .dy`l yealn oilitzd
a mr miyp' ixdy ,miypl mb ie`xd yealnk maiygdl lirenipt

miaxd zeyxa oilitz gipdl dy`l xzed cvike ,'od onvr
lke ,onvr ipta mr miypd oi`y gxkda `l` .xirl mqipkdle

.`ed ie`x dy`l s` ,yi`l hiykz e` yealn aygpd
:`xnbd zvxzníúäe ,xi`n iax zrck dzpyp `ziixadøáñ÷ ¨¨¨¨©

àeä ïéléôz ïîæ úaLå àeä ïéléôz ïîæ äìéì øéàî éaøzevny - ©¦¥¦©§¨§©§¦¦§©¨§©§¦¦
,onf lka zbdepy oeikne ,zaya ode dlila od zbdep oilitzäåä£¨

déì`id ixd -,àîøb ïîfä àlL äNò úåöîmigipn mlerl ixdy ¥¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨
,reaw onf mdl oi`e mze`íéLð àîøb ïîfä àlL äNò úåöî ìëå§¨¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨¨¦

.úBáéiç,miypl s` ie`xd hiykzk oilitzd zeaygp ok m`e ©¨
.zial mqipkdle myall mdl xzene

miaxd zeyxl d`viy dy`y ,dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd
dywn .z`hg zaiig ,mzeg dilr yiy zrah drav`ayk
zaiig mzeg dilr yiy zraha d`viy dy` recn :`xnbd

,z`hgàéä ãé øçàìk äàöBä àäåjxck `ly d`ved ef ixd - §¨¨¨¦§©©¨¦
dpi` dy`y .z`hg dilr miaiig oi`e ,`ivedl milibx mc` ipay
yealn `l dpi`y ,mzeg da yiy zrah drav`a `ivedl dlibx
zvxzn .dcia dzlhep `idyk `ed dz`ved jxce ,hiykz `le

:`xnbd,äéîøé éaø øîàoi`y dlibx dy`a zwqer dpi` epzpyn ¨©©¦¦§§¨
`l` ,drav`a mzeg da yiy zrah `ivedl dkxcúéøaæb äMàa§¦¨¦§¨¦

,ïðé÷ñòepziy ick ,dizgz mipennl zenezg zexb` zgleyy ¨§¦©
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רמט dy` dna` cenr aq sc ± iyiy wxtzay
àlLepæçàé.WEAln KxC `N` FNW hiWkY ied `lC:aäqeëîøBò.`zEpB `MilC ¤ŸŸ£¤§¨¨¥©§¦¤¤¨¤¤©§¦§¤§¥¨§¨

irA `le ,`QMd zial liIrn i`DilwWinl:ïéléôz õìBç.dQEknC b"r`e,xFr ¦§©¥§¥©¦¥§¨¨¥§¦§§¥¥§¦¦§¦§¤
rAx`dWoiqEtcA zFaEgY odA zFaEzM zFIWxRdW zFxB`xFr lW:íeMî íúä ¤¨©§©¦§¤©¨¨¦§¨¤§¦§¦¤¨¨¦

"éLï.diEUrW,Fnvr oFvigd xFrnhnFwFAb"iW oirM oihnw 'o.icXn"ilCdez ¦¤£¨¥©¦©§¥§¨¦§¥¦¦¨©§©¨¤
"EIdecdrEvxd xWFTW xWTA oiiEUr)`( §©£¦©¤¤¤¥¨§¨
zg`oFtvloinM gxfnl zg`ecdrEvxE ,' ©©§¨§©©§¦§¨§¦§¨

dtitM `N` DA oi`e DA diElY c`n dPhw§©¨§Ÿ§¨¨§¥¨¤¨§¦¨
oinM"Ei,cdtEtM`idegl xFrdcFrAD`tFke §¦§§¨§¨©§¦§¨

mlFrl:àãøæ.`"ipexa:àzøàåðñ.xFr raFM §¨§¨¨©§©§¨©
zkYOd raFM zgY:té÷îæ.zF`iIlRp`lW ©©©©©¤¤ª§§¥©§§¦¨¤

dnglOA lfxA:'éðúîøàéìeka.Wxtn ©§¤©¦§¨¨©§¨§¨¥
zlaFM oke ,`xnBA:ïBèééìt.`gWn ,`"nqla ©§¨¨§¥¤¤©§¨¦§¨

`nqxt`C:úàhç úáéiç.hiWkY e`l :xaqw ©£©§§¨©¤¤©¨¨¨©¨©§¦
Edpip:'îâLéàa ïäéôeléçå àleò øîà. ¦§¨©¨§¦¥¤¨¦

mzFg eilr WIW zrAhC ,i`w zrAH`-m` ©©©©¨¥§©©©¤¥¨¨¨¦
`vie mzFg eilr oi` m`e ,xEhR `vi-aiIg ¨¨¨§¦¥¨¨¨§¨¨©¨

z`Hg:wOaïé..minWBd ipRn odA oiQMzOW ©¨©©¦¤¦§©¦¨¤¦§¥©§¨¦
oiTU-wU WEAln:íãà ìk àlà.:`nl` ©¦©§©¤¨¨¨¨©§¨

hiWkY i`d iAblC FBn ,DiA ilibx `lC b"r`§¨§¦¦¥¦¦§©¥©©§¦
-`Ed hiWkY inp i`d iAbl:ïéléôz àöBnä. §©¥©©¦©§¦©¥§¦¦

KxCA F` wEXA ,zAWA:ïñéðëî.KxC xirl §©¨©©¤¤©§¦¨¨¦¤¤
WEAln:âeæ âeæ.cg` ,lFgAWaFl`EdW KxcM ©§§¤¤¤¥§¤¨

,rFxGA cg`e W`xA,ovlFgebEf gipnE xfFge ¨Ÿ§¤¨©§©§§¨§¥¥¦©
oNEM oke .oqipknE xg`:äMàä ãçàå.b"r`e ©¥©§¦¨§¥¨§¤¨¨¦¨§

hiWkY EedC FBn ,Edpip dX`C hiWkY e`lC§¨©§¦§¦¨¦§¦§¨©§¦
Wi`l-dX`l s` ixW:ïéléôz ïîæ äìéì §¦¨¥©§¦¨©§¨§©§¦¦

úaL ïëå àeä.oi`e ,`Ed mPnf mlFrl :KMld §¥©¨¦§¨§¨§©¨§¥
dUr zevn ozevn `dYW rEaw onf mdl̈¤§©¨©¤§¥¦§¨¨¦§©£¥

`nxB onGdWxhRdlhwp KMld .odn miWp ¤©§©§¨¨§¦¨¥¨¦¥¤¦§¨¨©
i`e .EdiiexzA `zbEltC mEXn ,zAWe dlil©§¨§©¨¦¦§§¨§©§©§§¦
e`lC EdiiPin cgA xi`n 'xl Dil `xiaq ied̈¥§¦¨¥§¥¦§©¦©§§¨

`Ed oiNitY onf-rEaw onf `vnp,oiNtzl §©§¦¦¦§¨§©¨©¦§¦¦
zFxEhR miWp Edl Eede:úBáéiç íéLð.KMld §¨§¨¦§¨¦©¨¦§¨

Dl od oihiWkY:àeä ãé øçàìk äàöBä àäå. ©§¦¦¥¨§¨¨¨¦§©©¨
ipzO`Dz`ivFOW zrAh z`vFde ,i`w 'KxC ©©§¦¨¥§¨©©©©¤¦£¨¤¤

Dl hiWkY Fpi`W dfe .rAv`A WEAln- ©§¨¤§©§¤¤¥©§¦¨
KxcM d`ivFd `l ixd ?z`Hg zaiIg i`O ©̀©©¤¤©¨£¥Ÿ¦¨§¤¤
Fpi`W xaC `ivFOd lMW !oi`ivFOd lM̈©¦¦¤¨©¦¨¨¤¥

Fl hiWkY-KxC `le miciA FzF` oi`ivFn ©§¦¦¦§¨©¦§Ÿ¤¤
WEAln:búéøaæ.zglFXWzFnzFgcinY ©§¦§¨¦¤©©¨¨¦
oiPEnOlzFrn Kke KM EpY :xn`l ,diYgY ©§¦©§¤¨¥Ÿ§¨§¨¨

ixde .ipFltlDnzFg`id dlibx KMld ,DciA ¦§¦©£¥¨¨§¨¨¦§¨§¦¨¦
ied `l hiWkY EdinE .DrAv`A DgiPdl§©¦¨§¤§¨¨¦©§¦¨¨¥
KxC ,EdinE .KkA miWp KxC oi`C ,Dcicl§¦¨§¥¤¤¨¦§¨¦¤¤

Dz`vFdKkA Ff lW:øîéîì àkéà éàî Léà. ¨£¨¤§¨¦©¦¨§¥©
:`NEr xn`wCmditENigeaiIgnC ,Wi`A §¨¨©¨§¦¥¤¨¦§¦©©

mzFg dilr oi`W zrAH`-d`vFd `de ©©©©¤¥¨¤¨¨§¨¨¨
KxC FfA `ivFdl FMxC oi`W ,`Ed ci xg`lM¦§©©¨¤¥©§§¦¨¤¤

WEAln:àñôewì.d"piixwyi`icM ,f"rlA ©§©§¨§©©§¥
Dripvdl.mW"ien`qtETdW,FA dnEzg §©§¦¨¨§¤©§¨£¨

DgzFRWkEzxfFgznzFgeDzxifgOW cr DrAv`A DYgPn" oM m`C ,`xidp `le .DADil irAin "Dlral:ïneà ìöàdðwúìBòaöàa dçépîe.`id d`vFd KxC :`nl`: §¤§¨¤¤§¤¤¨§¨§¦¨§¦¥©©§¨§¤§¨¨©¤©§¦¨¨§©§¨¦¨¥¥¥¤¨§©§¨©¦¨§¤§¨©§¨¤¤¨¨¦
àzðaëî.,d"`wyepy"rwElgd igYtn zxWFwe zpAkOW:ïBìéôc àúøîeç.xEWTW xWwFA,oFliR FnXW mqrx DgixW dX`e .e"nqla f"rlaE .axr FgixeFYprFhdilr: ©§©§¨¤©§¤¤§¤¤©§§¥¤¨§¨¨§¦¤¤¤¨©¤§¦§¥¨¥§©©§¦¨¤¥¨©©§¨¤¨

àeä èéLëz éøáñ ïðaøå.`vY `l dNgYkl EdinE .dxEhR z`vi m` :KMld-`tlW `nliC`iegnE:déîøîì.inxe liwW FnM .Dx`EvA giPdl:b"d :òø dçéøL äMàå §©¨©¨§¦©§¦¦§¨¦¨¨§¨¦§©§¦¨Ÿ¥¥¦§¨¨§¨©§©¨§¦§¥§©¦©§©¨¨§¨¥§¨¥§¦¨¤¥¨©
àôìL àìàéåçîe.zEpBWDl `Ed:ø àéðúäåøèBt øæòéìà '.dNgYkl ixW `kde:àä.xhFR ipzwC:éà÷ ékøàøéàî '.`l 'ipzn `iddAExii`.DicEgl n"x `N` ,opAx ¨¨§¨©§©¨¤§¨§¨©§¨¡¦¤¤¥§¨¨¨¥§©§¦¨¨§¨¨¥¥¦¨¥©¥¦§©¦©§¦¨©§©¨©¤¨§¥

"xC aEIg iAbenipzinl KiIWxdNgYkl xiYn `EdW t"r`e ,xhFR xfril` ':éà÷ ék àäïðaøà.x WixR - xEhR Exn`e ,DA opAx Exii`C lirlC 'ipznA`icdA xfril` ' §©¥¦§©¨§¦§¥¡¦¤¤¥§¤©¦§©§¦¨¨¦¨¥©©¨©§©§¦¦§¥§©§©¨©¨§¨§¨¨¥¡¦¤¤§¤§¨
DizNinlibElti`ldNgYkl d`vFi xn`e ,Ediilr: §¦§¥§¦§¥£©§§¨©§¨§©§¦¨
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àéðúäå'ek calae xne` `irye` 'x.`wec oird zi`xn meyn `nlic :i"xl dniz

elit`c ,xfbinl `kil `zydc ,zrahae xiya xyew enk ,opaxcn xeq` `ed

elit` rnyn ± ecia epfg`i `lyc :i"x xne`e .`ziixe`cn `xeqi` `kil ± dl iziin

xac lk c"nl elit`e ,`ki` `ziixe`c `xeqi` `l` .oird zi`xn `kilc ,evnewa

ixcga elit` oird zi`xn meyn minkg exq`y

elit`c ,xfbinl jiiy `l `kd ± xeq` mixcg

zi`xn o`k oi` ± evnewa o`yepe weya cner

oird:

o"iyoilitz ly.oilitz ly c"eie z"ilc b"le

"oiwilcn dna" 'ta gkenck ,'ek)lirl

:gk(zk`lnl exyked `l sqei ax ipzc `d iab

jixt `le ,odizerevxl dl iwene 'ek miny

jixtck ipiqn dynl dkld oilitz ly z"ilc

o"iy iab:
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i`w:ìëådyr zevn
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Bãéa epæçàé àlL ãáìáe :øîBà àéòLBà éaø àéðúäå§¨©§¨©¦©£¨¥¦§©¤ŸŸ£¤§¨
àëä [àlà] !íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå§©£¦¤©§©©¦§¨©¦¤¨¨¨
äteçîc ,ïéléôz éøäå .øBò äteçîa Y ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©¦§¤©£¥§¦¦¦§¤

:àéðúå ,øBòïéléôz õìBç Y àqkä úéáì ñðëpä §©§¨©¦§¨§¥©¦¥¥§¦¦
øîàc .ï"éù íeMî íúä !ñðëðå ,úBnà òaøà ÷eçøa§¦©§©©§¦§¨¨¨¦§¨©
øîàå .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL ï"éù :ééaà©©¥¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§¨©
:ééaà øîàå .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL 'ã :ééaà©©¥¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§¨©©©¥
àìå ïBéøMa àìå" .éðéqî äLîì äëìä ïéléôz ìL ã"åé¤§¦¦£¨¨§¤¦¦©§Ÿ©¦§§Ÿ
øîà "àcñ÷" .àãøæ Y "ïBéøL" ."íééôbna àìå àcñwa©©§¨§Ÿ©©¨©¦¦§§¨¨©§¨¨©

.é÷îæt :áø øîà "íééôbî" .àzøàåðñ :áø'éðúîàì ©©§©§¨©¨©¦¨©©ª§§¥©§¦Ÿ
äéìò LiL úòaèa àìå ,äáe÷pä èçîa äMà àöz¥¥¦¨§©©©§¨§Ÿ§©©©¤¥¨¤¨
ìL úéçBìöa àìå ,úìáBka àìå ,øàéìeka àìå ,íúBç¨§Ÿ©§¨§Ÿ©¤¤§Ÿ¦§¦¤
.øéàî 'ø éøác ,úàhç úáéiç Y äúöé íàå .ïBèééìt©§¨§¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¥¦

.ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBka ïéøèBt íéîëçå'îb ©£¨¦§¦©¤¤¦§¦¤©§¨§¨
,äMàì éæç àì Y Léàì éæçc écéî ìk :àleò øáñ÷ àîìà .Léàa ïäéôeléçå àleò øîà̈©¨§¦¥¤¨¦©§¨¨¨©¨¨¦¥©£¦¨¦¨£¦¨¦¨

ïéàöBé íéòBøä" :óñBé áø áéúî .Léàì éæç àì Y äMàì éæçc éãéîeíéòBøä àìå ,ïéwOa ¦¥©£¦¨¦¨£¦¨¦§¦©¥¨¦§¦©©¦§Ÿ¨¦
:óñBé áø øîà [àlà] !"ïéwOa úàöì íéòBøä ìL ïkøcL àlà .íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨¤©§¨¤¨¦¨¥©©¦¤¨¨©©¥

ééaà déáéúéà .ïä ïîöò éðôa íò íéLð Y àleò øáñ÷,âeæ âeæ ïñéðëî ïéléôz àöBnä" : ¨¨©¨¨¦©¦§¥©§¨¥¥¦¥©©¥©¥§¦¦©§¦¨
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éàî .ñåòëa ñøàk òøä øöé ïäa úBñéðëîe íäéìò úBæézîe ò÷øwa úBèòBa ,ìàøNé éøeça ìöà úBòébnL ïåéëå ,íéìLeøé é÷eLa§¥§¨©¦§¥¨¤©¦¥¤©¥¦§¨¥£©©§©©¦£¥¤©§¦¨¤¥¤¨©§¤¤©§©
äøBâç úçúå" ,íé÷îð íé÷îð äNòð Ba úBîOaúî eéäL íB÷î Y "äéäé ÷î íNa úçz äéäå" :àleò øa äaø Léøããk ?íäéúeðòøet§¨¥¤¦§¨¥©¤©¨§¨¨©©Ÿ¤©¦§¤¨¤¨¦§©§©£¨§¨¦§¨¦§©©£¨
íéçø÷ äNòð Ba úBèM÷úî eéäL íB÷î Y "äçø÷ äL÷î äNòî úçúå" ,íéô÷ð íéô÷ð äNòð ìeöìöa úBøBâç eéäL íB÷î Y "ät÷ð¦§¨¨¤¨£§¦§©£¨§¨¦§¨¦§©©©£¤¦§¤¨§¨¨¤¨¦§©§©£¨§¨¦

éçút Y "÷N úøâçî ìéâéút úçúå" ,íéçø÷éLðéà éøîàc eðééä :àáø øîà "éôé úçú ék" ,÷N úøâçîì eéäé äìéb éãéì ïéàéánä í §¨¦§©©§¦¦©£Ÿ¤¨§¨¦©§¦¦¦¥¦¨¦§§©£Ÿ¤©¦©©Ÿ¦£©¨¨©§§¨§¦¡¨¥
áéúëe 'çtNå' àëä áéúk .úòøö ïäa äçøtL ãnìî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà "ïBiö úBða ã÷ã÷ 'ä (çtñå)" ."àáéë àøôeL éôelç"¦¥§¨¦¨§¦©¨§Ÿ§¦¨©©¦¥§©¦£¦¨§©¥¤¨§¨¨¤¨©©§¦¨¨§¦©§¦
äãeäé áø øîà .øòik ïäéçút eNòpL :øîà ãçå ,ïBzéwk eëtLpL :øîà ãç ,ìàeîLe áø "äøòé ïäút 'äå" ."úçtqìå úàOì" :íúä̈¨©§¥§©©©©§©¨§¥§¨¤©§¥©¨©¤¦§§©¦§©¨©¤©£¦§¥¤©©©¨©©§¨
Bà éìãøeb ïééa ,äìéîò dðéàL úôa Bà ,äìéîò úôa ?íBiä zãòñ äna :Bøáçì øîBà íãà .eéä õçL éLðà íéìLeøé éLðà :áø øîà̈©©©§¥§¨©¦©§¥©©¨¨¨¥©£¥©¤¨©§¨©§©£¦¨§©¤¥¨£¦¨§©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zay(iying meil)

:`xnbd zl`eyøéàî éaø éàîewlgpy ef `ziixa dzpyp okid ± ©©¦¥¦
dper .minkg ixac da exkfed `le xfril` iax lr xi`n iax da

:`xnbdäMà àöz àì ,àéðúcmiaxd zeyxldãéaL çzôîa- §©§¨Ÿ¥¥¦¨§©§¥©¤§¨¨
,zrah oirk drav` lr oezpd gztna,úàhç úáéiç úàöé íàå§¦¨¨©¤¤©¨

.ïBèééìt ìL úéçBìöáe ,úìáBëa øèBt øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥§¤¤¦§¦¤©§¨
:`xnbd dywndîL øëc ïàî ,úìáBk,dny z` xikfd in ± ¤¤©§©§¨

`l xi`n iaxy oipr lr ezrc z` xfril` iax xn` recn ,xnelk
enk `ziixad z` yxtl xyt` i`y :`xnbd zvxzn .llk exikfd

`l` ,daezk `idyéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçz` cenll yi ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
dy` `vz `l ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad

,dciay gztna,àöz àì ïBèééìt ìL úéçBìöa ïëå úìáBëa ïëå§¥§¤¤§¥¦§¦¤©§¨Ÿ¥¥
äàöé íàåmdaøèBt øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác ,úàhç úáéiç §¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥

d`vi m` ,z`hgn.ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBëaef `ziixa lre §¤¤¦§¦¤©§¨
z`vl dligzkl xizn xfril` iaxy s`y ,lirl `xnba exn`
xfril` iaxy da epipy `l ,oehiilt ly zigelvae zlaeka
xi`n iax ixac lr exn`p eixacy oeik 'xhet' `l` ,'xizn'

:zx`ane `ziixad dkiynn .xhet `ede ,z`hg aiigndäna©¤
íéøeîà íéøáce` zlaeka z`veid z` xhet xfril` iaxy §¨¦£¦

,oehiilt ly zigelvaíNBa íäa LiLke` ,zlaekd xyw jeza §¤¥¨¤¤
,hiykzk miynyn md df ote`ay ,zigelvd jeza ony yiyìáà£¨

m`íNBa íäa ïéà,miaxd zeyxl mda d`vie ,ony e`úáéiç ¥¨¤¤©¤¤
`l` ,hiykz opi` onvr zigelvde zlaekdy iptn ,z`hg

.ie`yn
:`xnbd zwiicnúøîBà úàæ ,äáäà øa àãà áø øîàjkn - ¨©©£¨©©£¨Ÿ¤¤

iaxy rnyn ,ilkd z`ved lr zaiig myea mda oi` m`y epipyy
y ,xaeq xfril`áéiç ,éìka øeòéMkî úBçt ïéìëBà àéöBnälr ©¦¨¦¨¦©¦©§¦©¨

rn yiy s`e ,ilkd z`ved`ivedl did epevxe ilkd jeza lke` h
lr xfril` iax wlege .aiige ,lke`l lha ilkd oi` ,lke`d z`

oldl dpynd(:bv)ilkdy oeik ixnbl xeht df ote`ay ,da epipyy
,xfril` iax zrc `id jky `ziixadn di`xde .milke`l lth

àäcy zlaek z`ved ixdy -éìka øeòéMkî úBçôk ,íNBa da ïéà §¨¥¨¤§¨¦©¦©§¦
éîcs`y ,ilk jeza zxbexb xeriyn zegt lke` z`vedl dnec - ¨¥

`ede ,da btqpy gixd hrn dl lireiy ick d`iven zlaekd z`
,minya z`ved xeriykn zegtúáéiç éðz÷åiaxy epipye - §¨¨¥©¤¤

hrnl dliha zlaekd oi`y .zlaekd z`ved lr aiign xfril`
`ivendy epcnl o`kne .dz`ved lr zaiige ,da btqpy gixd
oi`y iptn ,ilkd z`ved lr aiig ,ilka zxbexbk ea oi`y lke`

.ekezay hrend lke`l lhazn ilkd
,øîà éMà áøiptn ,dad` xa `c` ax zii`x z` zegcl yi ©©¦¨©

yàîìòaxeriykn zegt milke` `ivedy milibx mipte`a ± §¨§¨
,ilkaCì àîéày dcen xfril` iax mby [jl xne`-],øeèt ¥¨¨¨

.ekezay milke`d hrnl lth ilkdyàëä éðàLåoicd dpeye - §¨¦¨¨
,myea da oi`y zlaeka o`kììk àLnîì déúéìcda oi`y ± §¥¥§©¨¨§¨

oeikne .ynn ea oi`y xacl lthp ilkd oi`e ,llk myea zeynn
lr aiig miaxd zeyxl e`ivedyk ,myead gixl lth ilkd oi`y

.ez`ved
zeprxetd ze`eapl al mipzep mpi`y l`xyi z` gikend weqta

prza miweqrexn`p ,mibe(e e qenr)'eçLîé íéðîL úéLàøå',,xnelk §¥¦§¨¦¦§¨
:`xnbd zx`an .mipnyay xgaena mnvr mikqäãeäé áø øîà̈©©§¨

,ìàeîL øîàmipnya xgaendïBèééìt äædywn .oenqxt` ony ± ¨©§¥¤©§¨
:`xnbd,óñBé áø áéúîzia oaxeg xg`ly ,`ziixaa epipyy ¥¦©¥

e ,oaxegd xrv iptn mixac dnk xeq`l exfb ipyd ycwndìò óà©©
Bì eãBä àìå ,àáa ïa äãeäé éaø øæb ïBèééìt.minkgúøîà éàå ©§¨¨©©¦§¨¤¨¨§Ÿ§¦¨§©
yi ea yeniyae ,oehiiltl weqtd zpeekyâeðòz íeMîokle ¦©£

.dgkezl al mipzep oi` ea mibprzny zngny lr `iapd mgiked
ok m`Bì eãBä àì éànàxeq`l yiy ,`aa oa dcedi iaxl minkg ©©Ÿ

:`xnbd zvxzn .oaxegd xg` dfk beprzééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥
éîòèìeCmeyn ea yiy xac lk xeq`l mikixv eid minkgy §©§¨
,beprzáéúëc àädgkezd zligza aezk ixd -(my)cg`y ¨¦§¦

`ed ,ea miweqr eidy mibeprzdïéé é÷øæîa íéúMä'',eze` mb ike ©Ÿ¦§¦§§¥©¦
ewlgp df beprz yexitae .exq`,øîà ãç ,éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦©¨©

edf oii iwxfnyïéð÷Léð÷mipw ipy el yiy jex` zikekf ilk ± §¦§¨¦
.cgi mc` ipa ipy epnn zezyl elkeiy ick ,eiccvn mi`veidãçå§©

L øîàeidy yexitd ,oii iwxfna dizyäæì äæ ïäéúBñBk ïé÷øæî- ¨©¤§¨§¦¥¤¤¨¤
,zcgein zepne` ici lr exiagl cg`n zeqekd z` miwxef eidy
lky sqei ax ixack xn`p m`e .dwixfd zrya oiidn jtyiy `la

oipwyipw ike ,dyw didi ,xeq` beprzøéñàc énð éëämb m`d - ¨¦©¦©£¦
.oaxegd xrv meyn ,dfd onfa zezyl xeq` didi mdaàäå§¨

[ixde-]äúLå ,àúeìb Léø éáì òìwéà àðeä áø øa äaø`zelb yix ©¨©©¨¦§©§¥¥¨¨§¨¨
éãéî àìå déì øîà àìå ,ïéð÷Léð÷alr melk el xn` `l daxe - ¦§¦§¨¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

ax ziiyew zayeine ,mibeprzd lk lr exfb `ly jkn gkene ,jk
,oehiilt lr `id 'egyni mipny ziy`x' weqtd zpeeky s`y sqei
exfb `ly myk oaxegd xrv meyn exq`l minkg ea exfb `l

.oipwyipw xeq`l
àlày ,dfa llkdäçîN déa úéàå âeðòz déa úéàc éãéî ìklk - ¤¨¨¦¦§¦¥©£§¦¥¦§¨

,dgny mbe beprz mb ea yiy xacïðaø eøæbxrv iptn edexq`e ¨§©¨¨
,oaxegdäçîN déa úéìå âeðòz déa úéàc éãéî ìáàxac la` - £¨¦¦§¦¥©£§¥¥¦§¨

,eziiyra dgny oi` la` ,beprz ea yiyïðaø eøæb àìmxq`l Ÿ¨§©¨¨
beprz yiy oehiilt ony lr exfb `l okle .oaxegd xrv meyn

ezgiyna,oipwyipwa oii ziizy lr exfb `le ,dgny jka oi` la`
ilkn zezyl mc` ipa ipy milekiy eziizya beprz yiy s`y

.df ilkn dizya dgny oi` ,cg`
dxkfedy dgkezd zyxta xn`py sqep weqt zx`an `xnbd

weqta xn`p :lirl(c e qenr),ìò íéçøñe ïL úBhî ìò íéáëMä'©Ÿ§¦©¦¥§ª¦©
.'íúBNøò,weqtd xe`aa mi`xen` ewlgpeéaøa éñBé éaø øîà ©§¨¨©©¦¥§©¦

,àðéðç'migexq' oeylïäéúBhî éðôa íéî ïéðézLî eéäL ãnìî £¦¨§©¥¤¨©§¦¦©¦¦§¥¦¥¤
,íéneøò.qe`in xac `edyeäáà éaø da ócâîeda` iax dnz - £¦§©¥¨©¦£¨

,df yexit lréëä éà,mciay dxiard dzid efy jk m` -eðééä ¦¨¦©§
áéúëcjynda xn`py df -(f e my)`ed myperyeìâé äzò ïëì' ¦§¦¨¥©¨¦§

,'íéìb Làøaike ,df xeng yper oiadl xyt` cvikíeMî §ŸŸ¦¦
,íéneøò íäéúBhî éðôa íéî ïéðézLîcy jk lk eypriLàøa eìâé §©§¦¦©¦¦§¥¦¥¤£¦¦§§Ÿ

,íéìBbdxeng dxiar lr `l` ie`x epi` dfk xeng yper ixd ¦
.xzeia,eäáà éaø øîà àlà,xg` ote`a df weqt yxtl yi ¤¨¨©©¦£¨

'mzeyxr lr migexq'yeéäL íãà éða elàmiypde mixabd ¥§¥¨¨¤¨
,äæ íò äæ íéúBLå íéìëBàepnpy dlik`d ibeprza mibprzne §¦§¦¤¦¤

okl mcewy miweqtaiyp mr cgi mizeye milke`y jezne ,
,zepf icil mi`a ,mdixagïäéúBLð ïéôéìçîe Bæa Bæ ïäéúBhî ïé÷áBãå§§¦¦¥¤¨©£¦¦§¥¤

.ïälL BðéàL òøæ úáëLa íúBñøò ïéçéøñîe ,äæ íò äæ¤¦¤©§¦¦©§¨§¦§©¤©¤¥¤¨¤
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,eäáà éaø øîà,`ziixaa epipy jky - ¨©©¦£¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

ìLíéî ïézLnä ,ïä elàå úeiðò éãéì íãàä úà ïéàéáî íéøác äL §Ÿ¨§¨¦§¦¦¤¨¨¨¦¥£¦§¥¥©©§¦©¦
,Búhî éðôa`edy drya jk dyereíéãé úìéèða ìæìæîe ,íBøò ¦§¥¦¨¨§©§¥¦§¦©¨©¦
,dcerqlBzLàLåy jk ick cr c`n eilr zqrek.åéðôa Bzìl÷î §¤¦§§©©§§¨¨

y xn`py dn :`xnbd zx`aníBøò Búhî éðôa íéî ïézLnä`ian ©©§¦©¦¦§¥¦¨¨
,zeipr icildééøeôì détà øcäîc àlà ïøîà àì àáø øîà± ¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§©§©©¥§§¥

df xace ,qe`in dfa yi f`y oizyne ezhn itlk eipt xifgnyk
,zeiprl mxebéàøáì ìáà,ueg itlk eipte oizyn m` la` ±úéì £¨§¨©¥

da ïìoi`e ,wegxnl fzip geliwdy iptn ,zeiprl yegl oi` - ¨¨
.jka zq`np ezhinåc ote`a elit`dééøeôì détà øcäîxifgny ± §©§©©¥§§¥

,ezhinl eiptïøîà àì énðicil `ian df xacy epxn` `l ok mb - ©¦Ÿ£¨¨
,zeipràlàoizyn m`àòøàì,[ux`l-]ìáàoizyn m`àðîa± ¤¨§©§¨£¨§¨¨
,ilkada ïì úéì.qe`in dfa oi`y iptn ,zeiprl yegl oi` ± ¥¨¨

ììk déãé àLî àìc àlà ïøîà àì ,àáø øîà ,íéãé úìéèða ìæìæîe§©§¥¦§¦©¨©¦¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ§¨§¥§¨
,llk eici ugx `lyk -àLî àìå àLî ìáà`le ugx m` la` ± £¨§¨§Ÿ§¨

,efa ef mtyty `l oke ,min ieaixa eici ugx `ly xnelk ,ugx
,znvnevn min ziriaxn eici lhp `l`da ïì úéìxn`p `l dfa ± ¥¨¨

,min rtya eici lehil xcid `ly s`y iptn ,zeipr icil `iany
:`xnbd dgec .dlihp zaeg ici `viàéä àúlî åàìåepi` df xac ± §¨¦§¨¦

,oekpàiî éðôç àìî éàLî àðà ,àcñç áø øîàcz` izvgx ip` ± §¨©©¦§¨£¨§©§Ÿ¨§¥©¨
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zay(iying meil)

:`xnbd zl`eyøéàî éaø éàîewlgpy ef `ziixa dzpyp okid ± ©©¦¥¦
dper .minkg ixac da exkfed `le xfril` iax lr xi`n iax da

:`xnbdäMà àöz àì ,àéðúcmiaxd zeyxldãéaL çzôîa- §©§¨Ÿ¥¥¦¨§©§¥©¤§¨¨
,zrah oirk drav` lr oezpd gztna,úàhç úáéiç úàöé íàå§¦¨¨©¤¤©¨

.ïBèééìt ìL úéçBìöáe ,úìáBëa øèBt øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥§¤¤¦§¦¤©§¨
:`xnbd dywndîL øëc ïàî ,úìáBk,dny z` xikfd in ± ¤¤©§©§¨

`l xi`n iaxy oipr lr ezrc z` xfril` iax xn` recn ,xnelk
enk `ziixad z` yxtl xyt` i`y :`xnbd zvxzn .llk exikfd

`l` ,daezk `idyéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçz` cenll yi ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
dy` `vz `l ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad

,dciay gztna,àöz àì ïBèééìt ìL úéçBìöa ïëå úìáBëa ïëå§¥§¤¤§¥¦§¦¤©§¨Ÿ¥¥
äàöé íàåmdaøèBt øæòéìà éaø .øéàî éaø éøác ,úàhç úáéiç §¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¦¥¦©¦¡¦¤¤¥

d`vi m` ,z`hgn.ïBèééìt ìL úéçBìöáe úìáBëaef `ziixa lre §¤¤¦§¦¤©§¨
z`vl dligzkl xizn xfril` iaxy s`y ,lirl `xnba exn`
xfril` iaxy da epipy `l ,oehiilt ly zigelvae zlaeka
xi`n iax ixac lr exn`p eixacy oeik 'xhet' `l` ,'xizn'

:zx`ane `ziixad dkiynn .xhet `ede ,z`hg aiigndäna©¤
íéøeîà íéøáce` zlaeka z`veid z` xhet xfril` iaxy §¨¦£¦

,oehiilt ly zigelvaíNBa íäa LiLke` ,zlaekd xyw jeza §¤¥¨¤¤
,hiykzk miynyn md df ote`ay ,zigelvd jeza ony yiyìáà£¨

m`íNBa íäa ïéà,miaxd zeyxl mda d`vie ,ony e`úáéiç ¥¨¤¤©¤¤
`l` ,hiykz opi` onvr zigelvde zlaekdy iptn ,z`hg

.ie`yn
:`xnbd zwiicnúøîBà úàæ ,äáäà øa àãà áø øîàjkn - ¨©©£¨©©£¨Ÿ¤¤

iaxy rnyn ,ilkd z`ved lr zaiig myea mda oi` m`y epipyy
y ,xaeq xfril`áéiç ,éìka øeòéMkî úBçt ïéìëBà àéöBnälr ©¦¨¦¨¦©¦©§¦©¨

rn yiy s`e ,ilkd z`ved`ivedl did epevxe ilkd jeza lke` h
lr xfril` iax wlege .aiige ,lke`l lha ilkd oi` ,lke`d z`

oldl dpynd(:bv)ilkdy oeik ixnbl xeht df ote`ay ,da epipyy
,xfril` iax zrc `id jky `ziixadn di`xde .milke`l lth

àäcy zlaek z`ved ixdy -éìka øeòéMkî úBçôk ,íNBa da ïéà §¨¥¨¤§¨¦©¦©§¦
éîcs`y ,ilk jeza zxbexb xeriyn zegt lke` z`vedl dnec - ¨¥

`ede ,da btqpy gixd hrn dl lireiy ick d`iven zlaekd z`
,minya z`ved xeriykn zegtúáéiç éðz÷åiaxy epipye - §¨¨¥©¤¤

hrnl dliha zlaekd oi`y .zlaekd z`ved lr aiign xfril`
`ivendy epcnl o`kne .dz`ved lr zaiige ,da btqpy gixd
oi`y iptn ,ilkd z`ved lr aiig ,ilka zxbexbk ea oi`y lke`

.ekezay hrend lke`l lhazn ilkd
,øîà éMà áøiptn ,dad` xa `c` ax zii`x z` zegcl yi ©©¦¨©

yàîìòaxeriykn zegt milke` `ivedy milibx mipte`a ± §¨§¨
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,éîéc áøì óñBé áø dì éøîàå ,àéåà áøì dì éøîàå ,éîéc áøì ééaà ì"à .àaà øa àéiç 'øc§©¦¨©©¨©©¥§©¦¦§¨§¦¨§©¨§¨§¨§¦¨©¥§©¦¦

å ,àéåà áøì dì éøîàåáéúëc ?Bì ïä ïéèéLëz øîàc à"øc è"î :óñBé áøì ééaà dì éøîà §¨§¦¨§©¨§¨§¨§¦¨©©¥§©¥§§¨©©§¦¦¥¦§¦
éøáãa éàä :àðeä áøc déøa øîì àðäk áø ì"à ."Eøãäå EãBä øBab Cøé ìò Eaøç øBâç"£©§§©¨¥¦§©£¨¤©¨£¨§¨§¥§©¨©§¦§¥
ïéðL éøñ éðîz øa àðéåä ãk àðäk ø"à .BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéà :ì"à !áéúk äøBz¨§¦¥¦§¨¥¦¥§¨£¨©¨¥¨©§¨¥§¥§¦
.àzLä ãò BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàc àðòãé äåä àìå ,ñ"Mä déleëì déì àðøéîb äåäå©£¨¨¦§¨¥§¥©©§¨£¨¨©£¨§¥¦§¨¥¦¥§©¨§¨
éãéîìz éðL :øæòìà ø"à äéîøé ø"à .úBøæ ïîéñ .øañéì øãäå ,Léðéà øîâéìc Y ì"î÷ éàî©§¦§©¦¦©£©¦§©¦¨¨¦§§¨¤§¨¨§¥©§¦¥
éø÷z ìà "çìö Eøãäå" øîàpL ,íäì çéìöî ä"á÷ä Y äëìäa äæì äæ ïéãcçîä íéîëç£¨¦©§©§¦¤¨¤©£¨¨©§¦©¨¤¤¤¡©©£¨§§©©¦§¦
àlL eléôà ìBëé ."áëø çìö" øîàpL ,äleãâì ïéìBòL àlà ãBò àìå .'Eãcçå' àlà 'Eøãäå'©£¨§¤¨§¦¤§§Ÿ¤¨¤¦¦§¨¤¤¡©§©§©¨£¦¤Ÿ

ìíàå ."÷ãö äåðòå" ì"ú Y Bzòc ñéâä íà ìBëé ."úîà øác ìò" øîBì ãeîìz Y dîL ¦§¨©§©©§©¡¤¨¦¥¦©§§©§¨¤¤§¦
ðéîé úBàøBð EøBúå" øîàpL ,ïéîéa äðzépL äøBúì ïéëBæ Y ïk ïéNBò÷çöé øa ïîçð áø ."E ¦¥¦§¨¤¦§¨§¨¦¤¤¡©§§¨§¦¤©©§¨©¦§¨

øîà dì éøîàå ,àìéL áø øa àáø øîàc :äøBz ìL dðéîéa eøîàpL íéøáãì ïéëBæ :øîà̈©¦¦§¨¦¤¤¤§¦¦¨¤¨§¨©¨¨©©¥¨§¨§¦¨¨©
áéúëc éàî :úLL ø"à àîç øa óñBé áøàlà ."ãBáëå øùò dìàîNa dðéîéa íéîé Cøà" ©¥©¨¨¥¤©¦§¦Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨¤¨

ù"ëå ,àkéà íéîé Cøà Y da ïéðéîééîì :àlà ?àkéì ãBáëå øùò ,àkéà íéîé Cøà dðéîéa¦¦¨Ÿ¤¨¦¦¨Ÿ¤§¨¥¨¤¨§©§¦¦¨Ÿ¤¨¦¦¨§
'ø øîà äéîøé ø"à .àkéì íéîé CøBà ,àkéà ãBáëå øLBò Y da íéìéàîNnì .ãBáëå øLBò¤§¨©©§§¦¦¨¤§¨¦¨¤¨¦¥¨¦§§¨¨©©
áéL÷î àeä Ceøa LBãwä Y äëìäa äæì äæ ïéçBpä íéîëç éãéîìz éðL :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦§¥©§¦¥£¨¦©¦¤¨¤©£¨¨©¨¨©§¦
"eðézçz íénò øaãé" øîàpL ,úçð àlà øeac ïéà "'åâå 'ä éàøé eøaãð æà" øîàpL ,ïäì̈¤¤¤¡©¨¦§§¦§¥¥¦¤¨©©¤¤¡©©§¥©¦©§¥
äìòî Y dàNò àìå ñðàðå ,äåöî úBNòì áMéç eléôà :éîà ø"à ?"BîL éáLBçìe" éàî©§§¥§©¦£¦¦¥©£¦§¨§¤¡©§Ÿ£¨¨©£¤
ïéøOáî ïéà døîàîk äåöî äNBòä ìk :éãéà øa àððéç ø"à .dàNò eléàk áeúkä åéìò̈¨©¨§¦£¨¨¦¨¨©¦¦Ÿ¨¤¦§¨§©£¨¨¥§©§¦
:àðéðç 'ø àîéúéàå éñà ø"à ."òø øác òãé àì äåöî øîBL" øîàpL ,úBòø úBøBNa BúBà§¨¤¤¡©¥¦§¨Ÿ¥©¨¨¨©¦§¦¥¨©£¦¨
Bì øîàé éîe ïBèìL Cìî øác øLàa" øîàpL ,dìháî àeä Y äøéæb øæBb ä"á÷ä eléôà£¦¥§¥¨§©§¨¤¤¡©©£¤§©¤¤¦§¦Ÿ©

éîñe "äNòz äîïa ïBòîL éaø øîà àaà éaø øîà ."òø øác òãé àì äåöî øîBL" :déì C ©©£¤§¦¥¥¦§¨Ÿ¥©¨¨¨¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤
CìB÷ì íéáéL÷î íéøáç íépba úáLBiä" øîàpL ,ïìB÷ì òîBL ä"á LBãwä Y äëìäa äæì äæ íéáéL÷nä íéîëç éãéîìz éðL :Lé÷ì̈¦§¥©§¦¥£¨¦©©§¦¦¤¨¤©£¨¨©¨¥©§¨¤¤¡©©¤¤©©¦£¥¦©§¦¦§¥
ïa ïBòîL ø"à àaà éaø øîà ."'åâå äîãe éãBc çøa" øîàpL ,ìàøNiî ú÷lzñnL äðéëMì ïéîøBb Y ïk ïéNBò ïéà íàå ,"éðòéîLä©§¦¦¦§¦¥¦¥§¦©§¦¨¤¦§©¤¤¦¦§¨¥¤¤¡©§©¦§¥¨©©¦©¨¦§¤

øîàpL ,ïáäBà àeä Ceøa LBãwä Y äëìäa äæì äæ íéìébãnä ç"ú éðL :Lé÷ìàúøeö éòãéc àeäå :àáø øîà ."äáäà éìò Bìâãå" ¨¦§¥©©§¦¦¤¨¤©£¨¨©¨¨£¨¤¤¡©§¦§¨©©£¨£©¨¨§§¨§¦¨¨
,ä÷ãö äNBòä ïî øúBé äåìnä ìBãb :Lé÷ì ïa ïBòîL ø"à àaà (ø"à) déðéî øîâéîì àúîa äaø eäì úéìc àeäå ,àzòîLc¦§©§¨§§¥§©¨§¨¨§¦§©¦¥©¨¦§¤¨¦¨©©§¤¥¦¨¤§¨¨

éðúî ìò eäéøâç Y àeä Lçðk øèBðå í÷Bð íëç ãéîìz íà :Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø øîà àaà (ø"à) .ïlekî øúBé ñéka ìéhîeíà ,E ©¦©¦¥¦¨©¨¨©©¦§¤¨¦¦©§¦¨¨¥§¥§¨¨¨§¥©¨§¤¦
áø øîà .BúðeëLa øeãz ìà Y ãéñç àeä õøàä íò,(Lé÷ì Léø) øîà éñà áø øîà dì éøîàå ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àðäk ©¨¨¤¨¦©¨¦§¨¨©©¨£¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨§¦¨¨©©©¦¨©¥¨¦

ñnì" øîàpL ,Búéa CBzî ãñç òðBî Y Búéa CBúa òø áìk ìcâîä ìk :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àaà éaø øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ©§©¥¤¤©§¥¥©¤¤¦¥¤¤¡©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zay(iyiy meil)

éìcøç ïééa.dpal e` dxegy dy`a ,xnelk ,xegy `edyáñîa §©¦©§¨¦§¥©
[dlik` zrya dilr miaeqny dhin-],øö÷ áñîa Bà ,áçø̈¨§¥©¨¨

.dyegk e` dpiny dy`a ,xnelk,òø øáça Bà áBè øáça,xnelk §¨¥§¨¥¨
.`l e` d`xn zaeh dy`aïleëå ,àcñç áø øîàzel`yd lkae ± ¨©©¦§¨§¨

dzid mzpeek ,el`d.úeðæì¦§
:oaxegd mcew milyexi zlrna xn`n d`ian `xnbdäaçø øîà̈©©§¨

éöò ,äãeäé éaø øîàay dwqdäòLáe ,eéä ïBîpé÷ ìL ,íéìLeøé ¨©©¦§¨£¥§¨©¦¤¦¨¨§¨¨
ïäî ïé÷éqî eéäLdid ,xepzd z`.ìàøNé õøà ìëa óãBð ïçéø ¤¨©¦¦¥¤¥¨¥§¨¤¤¦§¨¥

øéizLð àìå ,eæðâð íéìLeøé äáøçMîeel` mivrnàlàdkizg ¦¤¨§¨§¨©¦¦§§§Ÿ¦§©¥¤¨
dphwàúkìî éàîöîéöc éàfâa çëzLîe ,äøBòOkz`vnp `ide ± ©§¨¦§§©§©¨¥§¦§§©©§§¨

.dklnd i`nvnv ly dizexve`a

äðùî
zeyxl d`ved xeqi` mda yi m` mivtg ibeq zece` dpc epzpyn

:miaxdLéàä àöé àìmiaxd zeyxlééña àìó,axg -,úL÷a àìå Ÿ¥¥¨¦Ÿ§©¦§Ÿ§¤¤
ñéøúa àìå,obn ±çîBøa àìå ,äìàa àìå.[a - ` xeiv]àöé íàå §Ÿ¦§¦§Ÿ§¨¨§Ÿ§©§¦¨¨
mdn cg`aúàhç áéiç.miaxd zeyxl d`ved xeqi` meynéaø ©¨©¨©¦

Bì ïä ïéèéLëz ,øîBà øæòéìàhiykzk miaygp dnglnd ilk - ¡¦¤¤¥©§¦¦¥
.hiykza `veid lk oicke ,mdilr aiig epi`e ,mda xebgd xeabl

øîàpL ,éàðâì àlà ïðéà ,íéøîBà íéîëçå(c a diryi)eúzëå' ©£¨¦§¦¥¨¤¨¦§©¤¤¡©§¦§
íézàì íúBáøç[dxitg ilk-]éBâ àOé àìå ,úBøîæîì íäéúBúéðçå ©§¨§¦¦©£¦¥¤§©§¥§Ÿ¦¨

,'äîçìî ãBò eãîìé àìå áøç éBb ìàeyzki `al cizrly epiidc ¤¤¤§Ÿ¦§§¦§¨¨
onfay oeik ,dnc` zcear ilk mdn zeyrl ick dnglnd ilk z`

xzei eniiwzi `l `eddiqiqkh cenll ekxhvi `le zengln
milha eidiy daiq oi` ,md mihiykz dnglnd ilk m`e .dngln
aiig mda `veide ,hiykz miaeyg mpi`y i`ceea `l` ,cizrl

.z`hg
:dpynd dkiynnúéøéalrn dilbxa dy`d zcpery cinv ± ¦¦

,diwey elbzie elti `ly mwcdl ick [miiaxb] diwey izaläøBäè§¨
,d`neh zlawn dpi` -úaMa da ïéàöBéåoi`e ,miaxd zeyxl §§¦¨©©¨

rax` dpxiarze dzxagl dze`xdl dpxiqz `ny miyyeg
`l i`ceae jka dwey zelbl dlelr ixdy ,miaxd zeyxa zen`

,sqep oic .ok dyrzíéàîè ,íéìák,d`neh lawl miie`x -ïéàå §¨¦§¥¦§¥
.úaMa ïäa ïéàöBé§¦¨¤©©¨

àøîâ
zxxan `xnbd .'dl`' `ed epzpyn dzpny dnglnd ilkn cg`

:df ilk ednäìàa éàî,'dl`' edn -àôìe÷lfxa ly lwn ± ©§¨¨§¨
.ea zekdl ieyrd ,xeckk lebr ey`xy

:dpyna epipy,Bì ïä ïéèéLëz øîBà øæòéìà éaømixne` minkge ©¦¡¦¤¤¥©§¦¦¥
mdizezipge miz`l mzeaxg ezzke xn`py ,i`pbl `l` mpi`
xfril` iax zaeyz zx`and `ziixa d`ian `xnbd .zexnfnl

:minkglBì eøîà ,àéðzminkgïéèéLëúc øçàî éëå ,øæòéìà éaøì ©§¨¨§§©¦¡¦¤¤§¦¥©©§©§¦¦
î Bì ïä,çéLnä úBîéì ïéìèa ïä äî éðteynyiy xyt` ixd ¥¦§¥¨¥§¥¦¦©¨¦©
.hiykzlïéëéøö ïðéàL éôì ,ïäì øîà,`edd onfaøîàpLiabl ¨©¨¤§¦¤¥¨§¦¦¤¤¡©

dtewz dze`.'áøç éBb ìà éBâ àOé àì'iaxl oiicr :`xnbd zl`ey Ÿ¦¨¤¤¤
,milha md dnl xfril`àîìòa éBðì éåäúåilk eynyiy ± §¤¡¥§§¨§¨

:`xnbd daiyn .cala iepl el` dnglnäåäc éãéî ,ééaà øîà̈©©©¥¦¦©£¨
àøäéèa àâøMàoi`y jezny ,mixdva xpl dnec df xac ± ©§¨¨§¦£¨

mb jk .`ed d`p exe`l mikixvy dlila wxe ,d`p epi` el mikixv
mihiykz ,mdl jixve dngln zr `edy dfd onfa ,dngln ilk
`l `al cizrl j` ,[dngln jxevl `ly m`yepyk s`] el md

.iepl elit` eynyi `l aeye ,zernyn mdl didi
zenil dxn`p zenglnd elhaiy ef d`eapy x`azp `ziixaa
:mi`xen` zwelgna iepy df oipry `xnbd d`ian .giynd

ìàeîLc àâéìôe,l`eny lr zwleg ef `ziixae -,ìàeîL øîàc §¦¨¦§¥§¨©§¥
ïéàlcad,ãáìa úBiìb ãeaòéL àlà ,çéLnä úBîéì äfä íìBòä ïéa ¥¥¨¨©¤¦©¨¦©¤¨¦§¨ª¦§¨

ler zgz micareyn l`xyi ipa eidi `l giynd zenia ,xnelk
bddgkedd oipne .mler ly ebdpnn xac mey lhai `l j` ,miie

,jklLixdøîàp(`i eh mixac),'õøàä áøwî ïBéáà ìcçé àì ék' ¤¤¡©¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤¨¨¤
ixaca xn`p ipy cvne ,zexiyre zeipr didi mlerly rnyne

'cFr [ipr-] iprpk didi `le' `al cizrd lr mi`iapd(`k ci dixkf), §Ÿ¦§¤§©£¦
dxizq ayiil xyt` j`ide ,zeipr `edd onfa didi `ly epiidc
mpi` 'cer iprpk didi `le' `iapd ixacy ,xnel gxkda `l` ,ef
md el` mini oky] dfd mlera mdy giynd zeni lr miaqen
mler lr `l` ,['ux`d axwn oeia` lcgi `l' xn`py dn llka
'mzeaxg ezzke' weqtd s` ,eixacle .[miznd ziigz onf] `ad
ixack `ly edfe giynd zenil `le ,`ad mlerl xn`p ,'ebe

ef `ziixae .`ziixadéaø øîàc .àaà øa àéiç éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¦¨©©¨§¨©©¦
eàaðúð àì íéàéápä ìk ,àaà øa àéiçzengpd ixacúBîéì àlà ¦¨©©¨¨©§¦¦Ÿ¦§©§¤¨¦

ìáà ,çéLnä`ed jexa yecwd dyriy dnàaä íìBòì,miwicvl ©¨¦©£¨¨¨©¨
'Eúìeæ íéäìà äúàø àì ïéò'(b cq diryi)mi`iap ly oir elit` - ©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§

.`ed jexa yecwd ly epir zlef mze`xl dhly `l
iax zwelgn z` zx`and `ziixaa xg` gqep d`ian `xnbd

:minkge xfril`øçàî éëå ,øæòéìà éaøì Bì eøîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨§§©¦¡¦¤¤§¦¥©©
îéì ïéìèa ïä äî éðtî Bì ïä ïéèéLëúcóà ïäì øîà ,çéLnä úB §©§¦¦¥¦§¥¨¥§¥¦¦©¨¦©¨©¨¤©

ïéìèa ïðéà çéLnä úBîéìiax zrc ,ef oeyl itle .`ad mlerl `l` ¦©¨¦©¥¨§¥¦
[milha mpi` giynd zenil s`y] xfril`àâéìôe ,ìàeîLc eðééä©§¦§¥§¦¨

ezhiy lr dwelge -.àaà øa àéiç éaøc§©¦¦¨©©¨
:'el od oihiykz' xaeqd xfril` iax ly enrh zx`an `xnbd

dì éøîàå ,éîéc áøì ééaà déì øîàz`f xn`y mixne` yi ±áøì ¨©¥©©¥§©¦¦§¨§¦¨§©
dì éøîàå ,àéåàyóñBé áøxn`dì éøîàå ,éîéc áøìsqei axy ©§¨§¨§¦¨©¥§©¦¦§¨§¦¨

xn`dì éøîàå ,àéåà áøìyééaàxn`àîòè éàî ,óñBé áøìedn - §©©§¨§¨§¦¨©©¥§©¥©©£¨
enrháéúëc ,Bì ïä ïéèéLëz øîàc øæòéìà éaøc(c dn milidz)øBâç' §©¦¡¦¤¤§¨©©§¦¦¥¦§¦£

,'Eøãäå EãBä øBab Cøé ìò Eaøç`ed iep axg zxibgy x`ean ixd ©§§©¨¥¦§©£¨¤
:`xnbd dywn .xeaibl,àðeä áøc déøa øîì àðäk áø déì øîà̈©¥©©£¨§©§¥§©¨
áéúk äøBú éøáãa éàä,dxez ixac oepiy iabl xn`p df weqt ixd ± ©§¦§¥¨§¦

ezpyn lr ahid xefgl xidf mc` `diy `id aezkd zpeeke
gvple eixacl di`x `iadl el zpnefn didze ,ahid dpxkfiy
,'excde eced' edfe ,eaxga xebgd xeab enk ,dxez ly dznglna
daiyn .md mihiykz dngln ilky o`kn di`x mi`ian j`ide

:`xnbddéì øîàit lr s` ,`pdk axl `ped axc dixa xn ¨©¥
mewn lkn ,dxez ixac iabl weqtd z` miyxecyàöBé àø÷î ïéà¥¦§¨¥

,BèeLt éãéîxebgd xeabl weqtd z`f liyndy df mvr ,xnelk ¦¥§
m`y .`ed hiykz axg zxibgy giken ,excde eced `edy eaxga

.lynl mewn oi` ,ok `l
axc dixa xn ly ezaeyz lr `pdk ax ixac z` d`ian `xnbd

:`pedïéðL éøñ éðîz øa àðéåä ãk ,àðäk áø øîàoa iziidyk ± ¨©©©£¨©£¦¨©©§¥§¥§¦
,mipy dxyr dpenyñ"Mä déleëì déì àðøéîb äåäåxake - ©£¨¨¦§¨¥§¥©©
,q"yd lk z` izcnlàðòãé äåä àìårcei iziid `l ±àø÷î ïéàc §Ÿ£¨¨©§¨§¥¦§¨

àzLä ãò ,BèeLt éãéî àöBé:`xnbd zx`an .eiykr cr ±à÷ éàî ¥¦¥§©©§¨©¨
ïì òîLî,dfa eprinydl `pdk ax `a dn -Léðéà øîâéìcmcew - ©§©¨§¦§©¦¦

oian epi`y it lr s` ,zeziixae zeipyn daxd eaxn mc` cnli
,mnrhøañéì øãäålr cenrl mzxaq xg` ytgi jk xg`e - ©£©¦§©

,dzr cr xfril` iax ly enrha dywzp `pdk ax ixdy .miixea
.dxyr dpeny oa didykn ecia did xak ecenlze

dxez micneld zlrna dcb` ixaca dkiynn `xnbd,`zexaga
:mixn`nd oexkfl oniq zpzepe.úeøæ ïîéñ¦¨¨

äæ ïéãcçîä íéîëç éãéîìz éðL ,øæòìà éaø øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¤§¨¨§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦¤
,äëìäa äæì`l` gtwl zpn lr `l df z` df miaiyne mil`eyy ¨¤©£¨¨

,ccgzdl ickíäì çéìöî àeä Ceøa LBãwäicil m`ian - ©¨¨©§¦©¨¤
,miigvpd miigd zilkzl miribne dxeza dglvdøîàpLmilidz) ¤¤¡©

(d dn,'Eããçå' àlà 'Eøãäå' éø÷z ìà ,'çìö Eøãäå'el`y epiide ©£¨§§©©¦§¥©£¨§¤¨©£¨§
.migilvn dfl df miccgndøîàpL ,äleãâì ïéìBòL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤¦¦§¨¤¤¡©

weqtd jynda'áëø çìö'.dlecb lr zfnxn daikxdeìBëé §©§©¨
yeléôàmicnelaì àlLdîLmiccgna elit`y ,xnelk ,jk £¦¤Ÿ¦§¨
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zFIzF` x`W miCwdl `NW ,dpFYgY©§¨¤Ÿ§©§¦§¨¦
.Eid oiHiW ipXW xg`n ,mXd on dlrnl§©§¨¦©¥¥©©¤§¥¦¦¨

:dpFW ieNd EpiAxe",dHnNn "'dl WcFw §©¥©¥¦¤¤©¦§©¨
`id `ide:éîBøa åéúéàø éðà.xvF`l qpkPW §¦¦£¦§¦¦§¦¤¦§©§©

dlirn 'QnA ,dvxIX dn lFHil KlOd)sc ©¤¤¦©¤¦§¤§©¤§¦¨
:eh(oFinlY oA dUrnA:éîéc áø ÷éìñ ék §©£¥¤§©§¦§¥©¦¦

àòcøäðì.bix` uiv xn`X dOn FA xfg ¦§©§§¨¨©¦©¤¨©¦¨¦
`Ed:Bàîãâá.cba F` mivxW" iAB aizkC ¥¤¤¦§¦©¥§¨¦¤¤

`Ed iEAix - F` ,"xFr F`:âéøàèéLëúåìk ¦¨¦§©§¦¨
àeäL.,bix` Fpi`W hiWkY Fivge bix` Fivg ¤¤§¨¦§¤§©§¦¤¥¨¦
FNEkeohw xaC ,xnFlM - `EdW lM ied: §¨¥¨¤§©¨¨¨¨
éñBîãâaä ìò ÷N ó.wVdW ,df xacA`nh ¦©©©¤¤§¨¨¤¤©©¨¥

Dil Wxtn DiOwlE .bix` mEXn:àeää ¦¨¦§©¥§¨¥¥©
áéúk ïéãîa.uxWe .zn z`nEh iABzOn §¦§¨§¦©¥§©¥§¤¤¦¥

znN dnC ,xingdl sili `lFz`nEh oMW ¨¨¥§©§¦§©§¥¤¥§¨
dxEng: £¨

éìë

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

åìéàå`id d`nh dcrv`.aizke "'ebe cinve dcrv`" oicn dyrna aizkc :d"t

`dc ,i`w iayd lk` `l e`hgzz k"rc :`xidp `le ."mkiaye mz` e`hgzz"

dcrv`" aizkc meyn :l"p okl .edpip d`neh ileaw ipa e`le ,iaya eed inp zenda

gwie" dixza azke "cinve)mdn(opitlie ,egwlpy milkd lk` i`wc "dyrn ilk lk

mivxyn ilk ilk onwl:

úéøéázcner dcrv` zgz.:qxhpewa 'it

elti `ly diwey iza wifgdl ,weya

milaka k"`c :df 'itl dywe .diwey e`xie ±

oi`c `zyd c"qc i`nl ?oi`vei oi` i`n`

dfe zg`a dfy `l` ,milakl zixia oia welig

ielib `la olhil xyt`c :l"p okl .mizya

`nlic ± oda oi`vei oi` milak ,d"yne .miwey

zixia la` .md iepl hiykzc ,`iegne `tly

df oi`c ,`iegne `tly `l ± zg`a `idy

`id i`pb ± zg`a `l` dl oi`y oeikc ,hiykz

hiykz e`lc ,dxedh zixiac `gip d"yne .dl

ilk `l` ied `l inp yinyz ilke .`ed iepl

lirl xn`c ,ilkd zrahc `inec .ilk ynynd

milakc `nrhe .qxhpewd yxit oke ,xedhc

'itck iepl md hiykzc meyn ± mi`nh:

áåúëå`"d c"ei oihiy ipya eilr

dhnl c"nl ycwe dlrnln.:z"xl d`xp

,dpey`x dhiy seqa `"d c"ei aezk didy

`xwp `zyde .dipy dhiy zlgza "'l ycw"e

`xwp epi` k"`c ± ernynk yxtl oi`e ,dti

ezkldk:oiipn`edy lk bix`l`edy`nh

l"zcba e`.dna" wxta lirl `de :z"`e

"oiwilcn)mye .ek sc(lr 'b `l` opiaxn `l

`kd la` ,lecb cban `aa ixiin mzdc :l"ie !'b

ezrc did `l dlgznc `edy lk bix`a ixiin

"cba e`"n opirny ediiexze ,eilr siqedl

dlgzn bix` `edy lk aiygc md milewyc

lk cba izk`e :z"`e .lecb cban 'b lr 'b enk

`ln lhlhiy opira `de ?`nh `ed dnl `edy

ltwle sekl `ed ie`xc :l"ie !wyc `inec owixe

lek"` :xn`z m`e .hgn e` zilbxn ea gwi

md oiie`x ixd ?oixedh i`n` xer ilk iheyt

xera ixiinc :l"ie !`kd enk xac mey ea ltwl

dyw `edy ,wely:ïééðî`edy lk hiykzl

`nh.lk hiykzc dil wetiz :xn`z m`e

yie !zrah oicn ilka aizkcn ,`nh `edy

,c`n dlecbe dar `id zrahdy xyt`c :xnel

`edy lk ied `le:âéøàhiykze.eivg :'it

n"nc rnyn o`kn .`nh hiykz eivge bix`

i`n y"kc eivg ± k"l`c ,zvw xeriy opira

ied?àåääaizk oicna.`ied oicnae :d"t

dnc ,xingdl sili `l znn uxye .zn z`neh

ilk ilk xnb :ipyne ,dxeng d`neh oky znl

`nhn uxya xen`d ilk dn :yexit .uxyn

.uxya `nhn o`k xen`d ilk s` ,uxya

z`neha `edd jxtinl dil ded k"`c :dywe

ded "ilk ilk xnb" ipyn ik :cere !aizk zn

:l"p okl !y"bl xere cba xnb iiepyl dil

jd ixiin `le ,oicn llya ,aizk oicna `eddc

hiykze bix`c sili ikide .llk d`neha dyxt

xnb :ipyne ,"dyrn ilk lkn" `nh `edy lk

mivxy iab aizkc ilkc ikid ik :'it .ilk ilk

iab aizkc ilk inp ikd ,d`neh oiprl ixiin

d`neh oiprl ± oicn:
oiipn

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

ìa ïkL "ãñç eäòøî,'ñnì' áìëì ïéøB÷ úéðåé ïBL ¥¥¥¨¤¤¥§¨§¨¦¦§¤¤©¨
,íéîL úàøé epnî ÷øBt óà :øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©©¥¦¤¦§©¨©¦
àìééòc àúzéà àéää ."áBæòé écL úàøéå" øîàpL¤¤¡©§¦§©©©©£©¦¦§¨§¨§¨
.dcìå ø÷òúéà ,àaìk da çáð ,àôéîì àúéa àeääì§©¥¨§¥¨§©¨©§¨¦§£©©§¨
déáéð éìé÷Lc ,éìçãéz àì ,àúéác éøî dì øîà̈©¨¨¦§¥¨¨¦§£¦¦§¦¦¦¥

éúeáéè àìe÷L :déì äøîà ,déøôeè ïéìé÷LeàéãLå C §¦¦§¥£¨¨¥§¨¦¦§©§¨
ð øák ,éøæéçàáéúëc éàî :àðeä áø øîà .ãìå ã ©¦§©§¨¨¨¨¨©©¨©¦§¦

éúBøeçá éîéa Eaì Eáéèéå Eúeãìéa øeça çîN"E §©¨§©§¤¦¦§¦§¦¥§¤
éðéò äàøîáe Eaì éëøãa Cläåälà ìk ìò ék òãå E §©¥§©§¥¦§§©§¥¥¤§¨¦©¨¥¤

,òøä øöé éøác ïàk ãò Y "ètLna íéäìàä Eàéáé§¦£¨¡Ÿ¦©¦§¨©¨¦§¥¥¤¨©
ïàk ãò :øîà Lé÷ì Léø .áBè øöé éøác Cìéàå ïàkî¦¨§¥¨¦§¥¥¤¥¨¦¨©©¨
.íéáBè íéNòîì Y Cìéàå ïàkî ,äøBz éøáãì Y§¦§¥¨¦¨§¥¨§©£¦¦
.äãòöà Bæ úéøéa :äãeäé áø øîà ."äøBäè úéøéa"¦¦§¨¨©©§¨¦¦¤§¨¨
.úaMa da àöBéå ,äøBäè Y úéøéa :óñBé áø áéúî§¦©¥¦¦§¨§¥¨©©¨
äãòöà úçz úéøéa :÷"ä !àéä äàîè äãòöà eléàå§¦¤§¨¨§¥¨¦¦¦©©¤§¨¨
áéúéå ,äéîøé áøc dén÷ àðeä áøå ïéáø áéúé .úãîBò¤¤§¥¨¦§©¨©¥§©¦§§¨¦¥
Y úéøéa :øîà÷å ïéáø áéúéå .íðîðî à÷å äéîøé áø©¦§§¨§¨§©§¥§¨¥¨¦§¨¨©¦¦
elàå elà :àðeä áø ì"à .íézLa Y íéìák ,úçàa§©©§¨¦¦§©¦©¨¥¨¥

ìL ïéìéhîe ,íézLa.íéìák eNòðå ,ïäéðéa úìL ¦§©¦©¦¦©§¤¤¥¥¥§©£§¨¦
ìLåìàeîL éaøk ú"ëå !?àðî déì àéeLî BaL úìL §©§¤¤¤§©§¨¥¨¨§§©¦§¥

:ïðçBé ø"à éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éðîçð øa©©£¨¦§¨©©¦§¥©©£¨¦¨¨
Y àîè àeäL úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïéépî¦©¦§©§¦©¦§¦©¨¤¨¥
øeaéc eléôà "Làá àáé øLà øác ìk" øîàpL¤¤¡©¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥£¦¦
ãéáò÷å àì÷ì dì eòa à÷ Y íúä àîìLa .òîLîa§©§¨¦§¨¨¨¨¨¨¨§¨¨§¨¨¥
ãéáò à÷ éîð àëä ?ãéáò÷ äNòî éàî àëä .äNòî©£¤¨¨©©£¤¨¨¥¨¨©¦¨¨¥
äçtLî :ïðçBé ø"à äðç øa øa äaø øîàc äNòî©£¤§¨©©¨©©¨¨¨¨¦§¨¨
eéäå ,úBqb ïäéúBòéñt eéäL íéìLeøéa äúéä úçà©©¨§¨¦¨©¦¤¨§¦¥¤©§¨

ìL eìéhäå ,íéìák ïäì eNò .úBøLBð ïäéúBìeúaúìL §¥¤§¨¨¤§¨¦§¦¦©§¤¤
ïäéúBìeúa eéä àìå úBqb ïäéúBòéñt eéäé àlL ,ïäéðéa¥¥¥¤Ÿ¦§§¦¥¤©§Ÿ¨§¥¤
ïëå ,øLéé eäì øîà ,äéîøé 'ø eäa øòúéà .úBøLBð§¦§©§©¦§§¨¨©§¦©§¥
âéøàì ïéépî :ïðçBé ø"à éîéc áø àúà ék .ïðçBé ø"à¨¨¦£¨©¦¦¨¨¦©¦§¨¦

kâéøà õéöå :ééaà ì"à .õévî Y àîè àeäL àeäL ì ¨¤¤¨¥¦¦©©¥§¦¨¦
ézL áçBøå ,áäæ ìL ñè ïéîk õéö :àéðúäå !?àeä§¨©§¨¦§¦©¤¨¨§©§¥
:ïéèéL 'áa åéìò áeúëå ,ïæBàì ïæBàî óweîe ,úBòaöà¤§¨¨¥¤§¤§¨¨¨§¦¦
'ø øîàå .ähîì "ã"îì LãB÷"å äìòîì "à"ä ã"åé"§©§¨§¤§©¨§¨©©
Lã÷" áeúëå éîBø øéòa åéúéàø éðà :éñBé 'øa øæòéìà¡¦¤¤§©¥£¦§¦¦§¦¦§¨Ÿ¤
,àòcøäðì éîéc áø ÷éìñ ék !úçà äèéLa "'äì©§¦¨©©¦§¥©¦¦¦§©§§¨
,éãéa íä úeòè íëì ézøîàL íéøác :eäì çìL§©§§¨¦¤¨©§¦¨¤¨¥§¨¦
L"ë èéLëúì ïéépî :ïðçBé éaø íeMî eøîà Ck íøa§©¨¨§¦©¦¨¨¦©¦§©§¦
àîè àeäL L"ë âéøàì ïéépîe .õévî Y àîè àeäL¤¨¥¦¦¦©¦§¨¦¤¨¥
èéLëúå ,àîè ù"ë âéøà :ïðaø eðz .'ãâá Bà'î Y¥¤¤¨©¨©¨¦¨¥§©§¦

:àáø øîà .âéøà íeMî àîhL ãâaä ìò ÷N óñeî ,àîè Y L"ë èéLëúå âéøà ,àîè ù"ë¨¥¨¦§©§¦¨¥¨©©©¤¤¤¨¥¦¨¦¨©¨¨
ìk èéLëúå âéøà ,õévî Y àîè àeäL ìk èéLëz ,'ãâá Bà'î Y àîè àeäL ìk âéøà̈¦¨¤¨¥¥¤¤©§¦¨¤¨¥¦¦¨¦§©§¦¨

àeäLøîb :ì"à !áéúk ïéãîa àeää :àáøì ïðaøî àeää ì"à .'äNòî éìk ìk'î àîè ¤¨¥¦Ÿ§¦©£¤©¥©¨©§¨¨©§¦§¨§¦¨©
'éìë'

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

שבת. פרק שישי - במה אשה דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zay(iyiy meil)

,'ãñç eäòøî,alk lr zfnxn 'qnl' zaizeìa ïkLïéøB÷ úéðåé ïBL ¥¥¥¨¤¤¥¦§§¨¦¦
,'ñnì' áìkì'qnl' lcbnd lky ,`id ef dyxc itl aezkd zpeeke ©¤¤©¨

.'cqg edrxn' rpen alk epiidc,øîà ÷çöé øa ïîçð áødf mc` ©©§¨©¦§¨¨©
øîàpL ,íéîL úàøé eðnî ÷øBt óàweqtd jyndaécL úàøéå' ©¥¦¤¦§©¨©¦¤¤¡©§¦§©©©

.'áBæòé©£
:alk lecib oipra dyrn d`ian `xnbdàìéiòc àúzéà àéää©¦¦§¨§©§¨

àôéîì àúéa àeääìick ipelt ly ezial dqpkp zipelt dy` ± §©¥¨§¥¨
.dfl ezeyx dlhpe ,exepza wva zet`làaìk da çáðda gap - §©¨©§¨

dzezria zngne ,dzrape ziad lra ly ealkø÷òúéà[xwrp-] ¦§£©
dãìå.zne ezeignàúéác éøî dì øîàziad lra dl xn` - §¨¨¨©¨¨¥§¥¨

,dzrc gipdl epevxaéìçãéz àì,alkdn i`xiz l` -éìé÷Lc Ÿ¦§£¦¦§¦¦
déáéð`ed mday zekex` miipiy rax`] eiaip epnn zelehp oky ± ¦¥

,jeyil leki epi`e [jyepdéøôeè ïéìé÷Leeipxtiv epnn zelehpe - §¦¦§¥
eki epi`e.hexql ldéì äøîà,dy`déúeáéè àìe÷LàéãLå C ¨§¨¥§¨¦¨§©§¨

éøæéçàjzngp oi` xnelk ,mivewd lr zlhene jzaeh dlehp - ©¦§¥
y oeik ,jk lr daeh jl dwifgn ipi`e melk il dlirenãìå ãð øák§¨¨¨¨

.ezeig mewnn xwrpe
yix ixac ab` ,yiwl yixe `ped ax oia zwelgn d`ian `xnbd

:lirl e`aedy yiwláéúëc éàî ,àðeä áø øîàzernyn edn - ¨©©¨©¦§¦
weqtd(h `i zldw)éúBøeçá éîéa Eaì Eáéèéå ,Eúeãìéa øeça çîN',E §©¨§©§¤¦¦§¦§¦¥§¤

éðéò äàøîáe Eaì éëøãa Cläåíéäìàä Eàéáé älà ìk ìò ék òãå ,E §©¥§©§¥¦§§©§¥¥¤§¨¦©¨¥¤§¦£¨¡Ÿ¦
,'ètLnaxne` ezligzy ,zpaen weqtd zpeek oi` dxe`kl ixde ©¦§¨

,eipir d`xn xg` zklle eal aihdle ezeclia genyl mc`l
yiy i`ceea `l` .oicd z` jk lr ozil cizry exidfn eteqe

,df ote`a mipyl weqtd z` wlglïàk ãòlk lr ik rce' cr - ©¨
md ,'ebe 'dl`òøä øöé éøác,el` mixac zeyrl edztndïàkî ¦§¥¥¤¨¨¦¨

Cìéàåmd 'ebe 'rce'n -áBè øöé éøáclr ozil cizry exidfnd §¥©¦§¥¥¤
.oicd z` jkøîà Lé÷ì Léø,xg` ote`aïàk ãòaezkd xaic ¥¨¦¨©©¨

rbepaäøBú éøáãì,dxez cenlzl -Cìéàå ïàkîrbepa xacn §¦§¥¨¦¨§¥©
íéáBè íéNòîìcenl ,weqtd yexit `ed jke ,dizeevn meiwl - §©£¦¦

lk lr ik rce ,jipir ze`x itk ,ald zpadae ,aal aehae dgnya
.mniiwz `l m` oicd z` ozil jteq ,zcnly dn

:dpyna epipyäøBäè úéøéa'mi`nh milak ,zaya da mi`veie ¦¦§¨
:'zixia' edn dpc oldl `xnbd .'zaya mda mi`vei oi`eáø øîà̈©©

äãòöà Bæ úéøéa ,äãeäédywn .drexfa dy`d zcpery cinv - §¨¦¦¤§¨¨
:`xnbdáéúî[dywd-],óñBé áøepzpyna epipy ixdúéøéa' ¥¦©¥¦¦

,'úaMa da àöBéå äøBäèzlawn zixiad oi`y da x`eane §¨§¥¨©©¨
,d`nehàéä äàîè äãòöà eléàå,d`neh zlawn ixd dcrv`e - §¦¤§¨¨§¥¨¦

.dcrv` ef zixiay xnel xyt` ok m` j`ide
dcrv` `id zixiay xnel dcedi ax zpeek oi` :`xnbd zvxzn

`l` ,ynnøîà÷ éëä,ezpeek `id jk -äãòöà úçz úéøéa ¨¦¨¨©¦¦©©¤§¨¨
úãîBòcinvd zcnery mewna dy`d lbxa zcner zixia - ¤¤

diwey iza lrn zixiad z` zcper dy`dy epiide ,rexfay
cinvd enke ,diwey e`xie elti `ly mwifgdl ick [miiaxb]
elbzi `ly ick [mbdpn did ok] dileexy lrn eze` zcpery
zixiad oi`y jkl mrhde .dlrn itlk dici dnixnyk dizerexf
'hiykz'k `l zynyn zixiad oi`y oeiky ,`ed d`neh zlawn
izad z` zynyn `l` ,envr mc`l 'yinyz ilk'k `le mc`l
mrhde .d`neh lawn epi`y ilk ynynd ilkk `id ixd ,miiwey

dyial jxevy iptn ,`ed zaya da z`veiyoic dl yie `id
.yealn

:'milak' md dn zx`an `xnbdáøc dén÷ àðeä áøå ïéáø áéúé̈¦¨¦§©¨©¥§©
øîà÷å ïéáø áéúéå ,íðîðî à÷å äéîøé áø áéúéå ,äéîøéaxe oiax - ¦§§¨§¨¦©¦§§¨§¨§©§¥§¨¦¨¦§¨¨©

zixia ,xn`e oiax gzte ,mpnpe ayiy dinxi ax iptl eayi `ped
dy`dy cinv epiidc ,md cg` xac ,epzpyna miiepyd milake
,`ed mdipia lcadde ,elti `ly miiweyd iza lrn zgpn

y'úéøéa'dzgipny ote`l iepik `edalbx,úçàe'íéìák'epiid ¦¦§©©§¨¦
mzgipnyk.íézLa¦§©¦

àðeä áø déì øîà`l` ,mipekp mpi` jixac ,oiaxlelàå elà ¨©¥©¨¥¨¥

íézLa`l` ,milbxd izya migpen milak oia zixia oia - ¦§©¦
zeixia izy milhep xy`kyìL ïéìéèîe,ïäéðéa úìLmny dpzyp §¦¦©§¤¤¥¥¤

.'íéìák' eNòðå§©£§¨¦
:`xnbd dywnìLåàðî déì àéeLî BaL úìLzlylyd ike - §©§¤¤¤§©§¨¥¨¨

d`neh lawz jk meyny ilkl ez`yer zixiaa migipny
oiicr ,zlylyd mr s` ixd ,['mi`nh milak' epzpyna x`eank]
df ote`ae ,mc`l hiykz `l s`e mc`d z` ynynd ilk df oi`

.d`neh lawn ilk oi`
:uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåoeiky xnel dvxz m`e - §¦¥¨

zlawn `id ixd dy`d zkilda lew zrnyn zlylydy
e ,d`nehøîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éðîçð øa ìàeîL éaøk§©¦§¥©©§¨¦§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©

àîè àeäL úBëzî éìëa ìB÷ òéîLîì ïéépî ,ïðçBé éaøilky oipn - ©¦¨¨¦©¦§©§¦©¦§¥©¨¤¨¥
,dndad x`eva ielzd oenrt oebk ,lew rinydl ieyrd zekzn

,d`neh lawnyøîàpL(bk `l xacna)l`xyi eayy milkd oipra ¤¤¡©
oicn znglnaLàá àáé øLà øác ìk'inA K` ,xdhe W`a ExiarY ¨¨¨£¤¨Ÿ¨¥©£¦¨¥§¨¥©§¥

milyany oebk ,y`a `ed eyinyz jxcy ilk lk - '`Hgzi dCp¦¨¦§©¨
ixeqi` epnn hiltdl ick y`a elirbdl jixv ,ea milevy e` ea
'xac' zaizne .ez`nehn exdhl mb jixve ,ea erlapy milk`n

y yexcl yi zxzeindeléôàl ieyrd ilk,òîLîa øeaécxnelk £¦¦§©§©
oeik ez`nehn exdhl jixv ,cala lew rinydl ieyrd ilk s`y
zngn d`neh milawny milaka oicd `ede ,d`neh lawn `edy

.lew mirinyny
c ,oenrtl miey milakd oi` ixd :`xnbd dgecíúä àîìLamy - ¦§¨¨¨¨

c meyn ,d`neh lawny dn xacd oaen oenrtaàì÷ì dì eòa à÷̈¨¨§¨¨
xv mc`d -,zcner eznda okid zrcl oenrtd lewl jiãéáò÷å§¨¨¦

äNòîlawn okle mc`d z` ynynd dyrn dyer ilkd jkae ± ©£¤
la` ,d`nehàëäzlylya o`k -ãéáò÷ äNòî éàîdfi` - ¨¨©©£¤¨¨¦

.zixiad z` `l` zynyn dpi` `ld ,dyer `id mc` yinyz
:`xnbd zvxznäNòî ãéáò à÷ énð àëädyer o`k mb - ¨¨©¦¨¨¦©£¤

,mc`d z` ynynd dyrn zlylydøîà äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨©
úBqb ïäéúBòéñt eéäL ,íéìLeøéa äúéä úçà äçtLî ,ïðçBé éaø- ©¦¨¨¦§¨¨©©¨§¨¦¨©¦¤¨§¦¥¤©

,zeagxe zelecbeok zngnïäì eNò .úBøLBð ïäéúBìeúa eéä̈§¥¤§¨¨¥
,íéìák,zeixia xnelkìL eìéèäåïäéðéa úìLickeéäé àlL §¨¦§¥¦©§¤¤¥¥¤¤Ÿ¦§

å ,úBqb ïäéúBòéñtaey.úBøLBð ïäéúBìeúa eéä àìmilakdy ixd §¦¥¤©§Ÿ¨§¥¤§
`l` ilk yinyzk miaeyg mpi` okle ,dy`d z` miynyn

.d`neh milawne mc` yinyzk
ax iptl 'milak' xe`iaa epc `ped axe oiaxy jka dgzt epziibeq
dinxi iax ixac z` `xnbd d`ian dzr ,mpnpe ayiy dinxi

:oipraïðçBé éaø øîà ïëå ,øLéé eäì øîà ,äéîøé éaø eäa øòzéà- ¦§©§©¦¦§§¨¨©§¦©§¥¨©©¦¨¨
`ped ax ly eyexit ,`ped axle oiaxl xn`e ,dinxi iax xxerzd
xyid `ed zeixiad izy oia zlyly milihny epiid milaky

.opgei iaxn izrny oke ,oekpde
:d`neh zeklda sqep oic d`ian `xnbdàúà ék`ayk -éîéc áø ¦£¨©¦¦

,l`xyi ux`nøîàmyaïéépî ,ïðçBé éaømicnl ep`âéøàìoi`y ¨©©¦¨¨¦©¦§¨¦
`l` eaàîè àeäL ,àeäL ìk,d`neh lawn -'õév'îlr gpend ¨¤¤¨¥¦¦

eze` dpn ok it lr s`e ,xzeia ohw xac `edy lecb odk ly egvn
lawne cbak `ed aeygy epcnle ,lecb odkd icba oia aezkd

.d`neh
:`xnbd dywnééaà déì øîà,inic axlåikàeä âéøà õéödz`y ¨©¥©©¥§¦¨¦

,`edy lka mi`nhy micba x`y lr epnn cnelàéðúäå§¨©§¨
d ,`ziixaaõéöieyr didáçBøå ,áäæ ìL ñè ïéîkqhdézL ¦§¦©¤¨¨§©§¥

àó÷eîe ,úBòaögvnd lr' åéìò áeúëå ,ïæBàì ïæBàî''dl ycew ¤§¨¨¥¤§¤§¨¨¨
ïéhéL ézLa,oldlcke ,zexey izya -äìòîì à"ä ã"eémyd - ¦§¥¦¦¥§©§¨

,dpeilrd dxeya aezk did [`"d e"ie `"d c"ei] ezenlyaLãB÷'å§¤
ähîì 'ã"îìedeazke ,dpezgzd dxeya aezk did 'l ycew' - ¨¤§©¨

.myd on dlrnl zeize` x`y micwdl `ly ick df ote`aøîàå§¨©
åéúéàø éðà ,éñBé éaøa øæòéìà éaø[uivd z`-]áeúëå ,éîBø øéòa ©¦¡¦¤¤§©¦¥£¦§¦¦§¦¦§¨

eilr,úçà ähéLa ''äì Lã÷'mey oi` zg` dxeya lkdy oeike Ÿ¤©§¦¨©©
ixaca yxetn ixd .myl mcew zxg` daiz yiy jka yyg
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סמשך בעמוד טו



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zay(ycew zay meil)

íúäî 'éìk' 'éìk',uxyn 'ilk ilk' dey dxifba cnlp df oic - §¦§¦¥¨¨
uxy z`neh zyxtae ,'dyrn ilk lk' xn`p oicn zyxta ,xnelk

xn`p(al `i `xwie)ilk dn ,'mda dk`ln dyri xy` ilk lk'
oicn zyxta xen`d ilk s` ,uxy z`neh lawn uxya xen`d
lk hiykze bix`' mb llek o`k xen`d 'ilk'e ,uxy z`neh lawn

.dyrn ilk 'lk'n daxzpy itk ,'`edy
:`ziixaa epipy,âéøà íeMî àîhL ,ãâaä ìò ÷N óñeî`xnbd ¨©©©¤¤¤¨¥¦¨¦

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxaneèàike -åàì ãâa ¨¤¤¨
,àeä âéøà`le wyd ok m` `nhi cvike ,`ed bix` cbad s` ixde ¨¦

.cbad ote` eze`a `nh didi
:`xnbd daiynøîà÷ éëä,`ziixad zpeek `id jk -óñeîsqep - ¨¦¨¨©¨

ezxnega,ãâaä ìò ÷Nmifr ly dvepn dphw drilw rlw m`y ©©©¤¤
,eza x`ev lr hiykz da zelzlâéøà BðéàL ét ìò óàdyrpy - ©©¦¤¥¨¦

,bex` epi`e drilw ici lràîèziiyr jxc dfy oeik ,bix` oick ¨¥
,wy mya zllkp zevep ly drilwe .ezbix` z`xwp efe ,df hiykz
epi` cba la` ,ef oirk drilwa s` `nhy wy ly ezxneg `id efe

.ynn bix` dyrpyk `l` `nh
:`xnbd zxxanéæç éàîìdphw drilw die`x hiykz dfi` myl - §©£¦

:`xnbd daiyn .efkìL òìB÷ éðò ïkL ,ïðçBé éaø øîàïéîéð L- ¨©©¦¨¨¤¥¨¦¥©¨Ÿ¦¦
,meravy mifr ly zevepn miieeh miheg dylyäìBúåmze` §¤

hiykzl.Bza øàeöa§©©¦
:ea llkp dne wy `ed dn zxxan `xnbdïðaø eðzepipy - ¨©¨¨

milk z`neha aezkd xn` ,`ziixaa(al `i `xwie)lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ
F` xFr F` cba F` ur ilM lMn `nhi mznA mdn eilr'÷Nlk - ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦¥¤¤©

mcew aezka mixen`d mi`nhd mixacd on eilr leti xy` xac
.`nhi ,okl

,'wy' aezkd xn`y dnn :`ziixad zxxanéì ïéà`nhl÷N àlà ¥¦¤¨©
,yeall ieyrdéì÷ìéwä úà úBaøì ïéipîqeqd dfg lry dxebg - ¦©¦§©¤©¦§§¦

cxi `l mixda dler dndadyky ,ske`d z` da mixyewy
,dapf lr ske`d÷áçä úàåmixyewy qeqd oha lry drevx - §¤©¤¤

.mibex`e mieeh mifr ly zevepn miieyr md s`e .ske`d z` da
.d`neh milawne wyk miaeyg md mby oipneBà' øîBì ãeîìz©§©

,'÷N.d`neh milawn el` s`y xnel 'e`' zaiz aezkd xziiìBëé ¨¨
,ok m` xn`z `ny -äaøî éðàLs` 'e`' zaiznúàå ,íéìáçä úà ¤£¦©§¤¤©£¨¦§¤

úBçéLnämifr ly zevepn miieyrd dcicnl miieyry milag - ©§¦
.mi`nh eidi md s`y ,zerelw,'÷N' øîBì ãeîìzcenll jl yie ©§©¨

,o`kn÷O äî`ed,âéøàå éeåè ìk óà ,âéøàå éeåèmilag la` ©¨¨§¨¦©Ÿ¨§¨¦
d`neh milawn mpi` miieeh mpi`y zegiyne.

:zn z`neha wy z`neh oiprl `ziixad dpc dzràeä éøä- £¥
aezkdøîBàoicn zngln xg`az`nehúî(k `l xacna)cbA lke' ¥§¥§¨¤¤

'åâå 'íéfò äNòî ìëå øBò éìk ìëåur ilM lke,'eàhçúzzaiz §¨§¦§¨©£¥¦¦§¨§¦¥¦§©¨
`l` ,dxn`p dnl ,`id dxizi mifr dyrna dxen`d 'lke'úBaøì§©

z`÷áçä úàå éì÷ìéwämewn lkn ,mc`l yeal mpi`y s`y ©¦§§¦§¤©¤¤
.mifr ly dvepn miyrpy ,mifr dyrn md s`e li`ed md mi`nh

:`ziixad zxxanäaøî éðàL ìBëédaxpy ok m` xn`z `ny - ¨¤£¦©§¤
s`,úBçéLnä úàå íéìáçä úàmpi`y s`e ,mifr dyrn md mby ¤©£¨¦§¤©§¦

zlawn zegiynde milagd z` hrnl dqpn `ziixad .miieeh
:a` oipa gekn zn z`neh,àeä ïéãåmilagd z` daxp `ly §¦

y meyn ,z`f hrnl cgein aezk jixv oi`e ,zegiyndeànéè¦¥
mifr dyrn `edy wyd z` aezkdànéèå ,õøLadyrn aezkd §¤¤§¦¥

mifr,úîa,a` oipaa cenll yieäîepivnànéhLkaezkd,õøLa §¥©§¤¦¥§¤¤
ànéè àìeze`àlà`edykàì ,úîa ànéhLk óà ,âéøàå éeåè Ÿ¦¥¤¨¨§¨¦©§¤¦¥§¥Ÿ

,âéøàå éeåè àlà ànéèmpi` miieeh mpi`y zegiyne milag la` ¦¥¤¨¨§¨¦
:`ziixad dgec .mi`nhïämieey zn z`nehe uxy z`neh ike - ¥

,mzxnega mdì÷éä íàaezkdõøL àîèa`l` `nhin epi`y ¦¥¥¦§¥¤¤
iptn ,bix`e ieehàéäLd`nehäl÷laeh uxy z`neha `nhdy - ¤¦©¨

ike ,xedh `ed axrle mei eze`aìé÷ðmbàéäL únä úàîeèa ¨¥§§©©¥¤¦
äøeîç.mini zray `nh znd on `nhpdy - £¨

zegiynde milagd z` hrnl dey dxifb zyxec `ziixad

:zn z`neh zlawn'øBòå ãâa' 'øBòå ãâa' ,øîBì ãeîìzoia ©§©¤¤¨¤¤¨
ick zn z`neha oiae uxy z`nehaìodn yexcøîàð ,äåL äøéæâ ¦§¥¨¨¨¤¡©

õøLa 'øBòå ãâa'(al `i `xwie)úîa 'øBòå ãâa' øîàðå ,(k `l xacna), ¤¤¨§¤¤§¤¡©¤¤¨§¥
ànéè àì õøLa øeîàä 'øBòå ãâa' äîaezkd,âéøàå éeåè àlàóà ©¤¤¨¨¨§¤¤Ÿ¦¥¤¨¨§¨¦©

,âéøàå éeåè àlà ànéè àì úîa øeîàä 'øBòå ãâa'milag la` ¤¤¨¨¨§¥Ÿ¦¥¤¨¨§¨¦
dkiynn `ziixad .d`neh milawn mpi` miieeh mpi`y zegiyne
:zn z`nehn uxy z`neha oic dey dxifb dze` gekn zyxece

ànè úîa øeîàä 'øBòå ãâa' äîeaezkdíéfò äNòî ìkieeh `edy ©¤¤¨¨¨§¥¦¥¨©£¥¦¦
,wagde ilwliwd z` mb miaxne ,bex`eøeîàä 'øBòå ãâa' óà©¤¤¨¨¨

ànè õøLaaezkd mda.íéfò äNòî ìk §¤¤¦¥¨©£¥¦¦
x`yn mi`ad mixac zeaxl epl oipn `ziixad zxxan dzr

:zendadéì ïéà`nhl cenllïéépî ,íéfòä ïî àaä øác àlà ¥¦¤¨¨¨©¨¦¨¦¦¦©¦
úBaøìs` d`nehlàaä øácdyrpd -,äøtä áðfîe ñeqä áðfî §©¨¨©¨¦§©©¦§©©¨¨

øîBì ãeîìzmivxy z`neha,'÷N Bà's` zeaxl d`a 'e`' zaiz ©§©¨
.dxtd apfne qeqd apfn dyrpd z`

,`id dxizi 'e`' zaiz ike :`xnbd dywndéz÷étà àäåixde - §¨©¦§¥
cenll dze` z`ved xak÷áçå éì÷ìé÷ìmilawn md s`y §¦§§¦¨¤¤

:`xnbd zvxzn .d`nehéìéî éðäilwliwd z` zeaxl ef dyxc - ¨¥¦¥
,dxn`p wagdeäéúéìc énwîd z` z`ady mcew -,äåL äøéæb ¦©¥§¥¥§¥¨¨¨

éúàc àzLäd d`ay zrk la` -äåL äøéæbz`neh micnl ep`e ©§¨§¨¥§¥¨¨¨
uxya dxen`d 'e`' zaiz ,wagde ilwliwd z` zeaxl znn uxy

déì øeúéiàapfn dyrpd z` dpnn cenll xyt`e ,`id dxizi - ¦§¥
.dxtde qeqd

qeqd apfn dyrpdy ,uxyn cenll yi cvik zxxan `ziixad
:zna s` `nhn dxtdeéì ïéàåqeqd apfn dyrpdy cenll §¥¦

,`nhin dxtde,õøLa àlà`nhp m` la`ïéépî úî úàîeèa ¤¨§¤¤§§©¥¦©¦
'e`' zaiz xeziin `l` df oic epcnl `l ixde ,`nh `edy

.uxya dxen`d
:a` oipaa df oic cenll dqpn `ziixad,àeä ïéãåxezii jixv oi`e §¦

ixdy ,jkl cgeinànéèmifir dyrn aezkdànéèå ,úîaaezkd ¦¥§¥§¦¥
mifirn dyrpd z`äNò ,õøLa ànéhLk äî ,õøLaaiygd - §¤¤©§¤¦¥§¤¤¨¨

aezkdîk äøtä áðfîe ñeqä áðfî àaä øácóà ,íéfò äNò ¨¨©¨¦§©©¦§©©¨¨§©£¥¦¦©
äNòîk äøtä áðfîe ñeqä áðfî àaä øác äNò ,úîa ànéhLk§¤¦¥§¥¨¨¨¨©¨¦§©©¦§©©¨¨§©£¥

.íéfò¦¦
:`ziixad dgecïä,md mieey mixacd ike -äaøä íàaezkd ¥¦¦§¨

dxtd apfne qeqd apfn `ad xac z`neháøò úàîeèad`neha - §§©¤¤
axrl dpnn mixdhpyäaeøî àéäLipin lka dgiky dzkldy - ¤¦§¨

ike ,ze`nehäaøðmb dfäòáL úàîeèamixdhp oi`y d`neha - ©§¤§§©¦§¨
mini dray xg`l `l` dpnnúèòeî àéäLdzkld oi`y - ¤¦¤¤
.cala zna rbepa `l` dievn

:`ziixad daiynäåL äøéæâì 'øBòå ãâa' 'øBòå ãâa' øîBì ãeîìz- ©§©¤¤¨¤¤¨¦§¥¨¨¨
cnlp dxtd apfne qeqd apfn dyrpd xaca zn z`neh oic oi`

,dey dxifba `l` uxy z`nehn `xaqn,õøLa 'øBòå ãâa' øîàð¤¡©¤¤¨§¤¤
äNò ,õøLa øeîàä 'øBòå ãâa' äî ,úîa 'øBòå ãâa' øîàðåea §¤¡©¤¤¨§¥©¤¤¨¨¨§¤¤¨¨

aezkdãâa' óà ,íéfò äNòîk äøtä áðfîe ñeqä áðfî àaä øác̈¨©¨¦§©©¦§©©¨¨§©£¥¦¦©¤¤
äNòîk äøtä áðfîe ñeqä áðfî àaä øác äNò ,úîa øeîàä 'øBòå̈¨¨§¥¨¨¨¨©¨¦§©©¦§©©¨¨§©£¥

.íéfò¦¦
zxne` .`ziixaa dxen`d dey dxifbd z` zxxan `xnbd

:`xnbdezn z`nehe mivxya xen`d xere cbaäðôeî`ed §¤
,aezkd sebl jxvp epi`e ,dey dxifblåàì éàc`ed oi` m`y - §¦¨

,äðôeîdxtd apfne qeqd apfn `ad z` cenll xyt` i` §¤
y meyn ,uxy z`nehn zn z`nehaCøôéîì àkéàjextl yi - ¦¨§¦§©

xnele ,dey dxifbd z`l äîõøLdxeng ez`nehyïkLuxyd ©§¤¤¤¥
,äLãòëa ànèî`nhn epi`y znd la` ,el` z` s` `nhn okl §©¥§©£¨¨

apfne qeqd apfn `ad z` ze`nhl ea exingd `l zifka `l`
dazkp eli`k df ixd ,dey dxifbl dpten `edy oeik mpn` .dxtd

.dilr oiaiyn oi`e dxeza yexita ef dyxc
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ïéòä úéàøî íeMî íéîëç eøñàL.oFixW oFbM ,xEQi`A EdEcWgi `NW`Cqwe ¤¨§£¨¦¦©§¦¨©¦¤Ÿ©§§§¦§¦§§©§¨
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÷e÷t àeäL.dOA" 'tA `pWixR `nrhe .FA dndA `vY `l - lFw cilFn Fpi`e ¤¨§¥¦Ÿ¥¥§¥¨§©§¨¨¦§¨§¤©¤
"dndA):cp sc lirl,(lif`M ifginC mEXn`Bpigl:àéðúå.xvgaC `ziixaA §¥¨¦§¤¡¥§¨¥§¦§¨§©§¨§¨©§¨§¤¨¥

xYEn - oird zi`xn `MilC: §¥¨©§¦¨©¦¨
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êåîáådzcpl dpiwzdy.p"le .dicba etphi `le mcd ea rlaiy ,mewn eze`a :d"t

w"ta xn`ck `ed ieyne `ed sepih ilev` k"`c):`i sc(`l sepih ilev` lkc

dxrvn `vnpe dilr yaiize dxya lr leti `ly l"p okl .`ed ieyne aiyg:

ãáìáåzaya dlgzkl ozz `ly.,mipnnq zwigy meyn dxifb :zxet x"xd yxit

m` ok m`c p"le .`ed d`etxlc oeik

`xza wxta xn`d ?xifgz `l i`n` ltp

oiaexirc)mye :aw sc:(ycwna dihx oixifgn

xifgdl opixq` `l k"re .dpicna `l la`

jiiy `l `kde ,gxni `ny meyn `l` dihxd

oebk ,gl xaca `l` gexin jiiy oi`c .gexin

.gexin jiiy `l ± `lblbae oiltlta la` ,dihx

iptn ± dlgzkl ozz `ly calae :l"p okl

lk ,df yexitle .d`ivedl znxrnk d`xpy

oixeq` ± dlcpqaye dpf`ay jen lirlc jpd

onwl exy ikid k"` :z"`e .dlgzkl zzl

d`xp `de ?feb`d lr e` oa`d lr ztxet

oircei lkde ,xacd xkip mzdc :l"ie !znxrnk

xaca la` .`yyg mey `kile ,dkixv jklc

`id dnl oircei mpi` ± dit jeza zpzep `idy

zpzep:

ãáìáådclie dcli lya dpwf `vz `ly

dpwf lya.,`qxibd xwir `id jk

± dcli lya dpwf `nlya :xity jixt `zyde

jixhvi` ikd meyne :yexit ,dl `ed gay

.dlr ekgn ikd elit`c ,`vz `ly opirny`l

.dl `ed i`pb ?i`n` dpwf lya dcli `l`

?`vz `lc opirny`l jixhvi` i`n` :yexit

dlr ekgn i`ce dl `ed i`pbc oeikc ,`hiyt

lya dpwf `pzc oeike .edl dlwyexeq` dcli

ef" xnel `ed wgece .dpwf lya dcli oky lk ±

calae :`kti` iqxbc zi`e ."ipzw ef xnel v"`e

± dcli lya dpwfe ,dpwf lya dcli `vz `ly

dpwf lya dcli jixt i`n` k"`c ,ayein epi`e

heytd zepyl q"yd jxc `ed jk ixdy ?i`n`

`l` :t"de ,ef `qxib ayiin zxet axde .dlgz

,dl `ed i`pb ?jixhvi` i`n` dpwf lya dcli

lega elit` oda `vz `l mlerlc:

éáøleakk lkd xn` oeyy iaxa ippr.

xn`cn ,ippr iaxk dkldc d`xpe

'xe ,iqei 'xa l`rnyi iaxc dinyn dizlin

mixteq lyac :cere .bilte `ed `pz l`rnyi

epiid ± xvga xiznc ippr 'xe .lwind xg` jld

zaxern xvgac .zaxern dpi`y xvga elit`

zexzen miyp ,ok m` .yecg mey `kil ±

.oihiykzae zeraha xvgae ziaa hywzdl

eply x"dx lkc ,xenb x"dx epl oi`y ep`e

zeagx eply ze`ean oi` ixdy ,`id zilnxk

`ed ixd ± ea mirwea `eaix 'q `le dn` e"i

eply miyp zexzene ,zaxern dpi`y xvgk

dywde .z"xtk mihiykzae zeraha hywzdl

± zilnxkk aiyg eply x"dx i` elit`c :i"x

lk" wxt onwl xn`de ?xvg enk exy ikid

"iazk).kw sc(xne`e !zilnxka `le ,zaxern dpi`y xvga livdl xzenc dwilc iab

dpi`y xvgl zilnxk encn `l ± dxenb x"dx edl eed edciclc oeik :jexa epiax

± llk x"dx epl oi`y ep` la` .x"dx meyn zilnxk opixq`e ,zaxernxingdl oi`

zelibx `edy xacc :mely xy epiax mya aezk `vn oeyny x"de .k"k zilnxka

odihiykz ze`xn opi` ocic iype .zexzen ± zelibx mpi`yke ,xeq` ± efl ef ze`xdl

,oda z`vl zexzenc mipencwd exn` xac seqe .oda z`vl zexzen d"yne ,odizerahe

zecifn edi l`e zebbey edi ahenc:
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:úLL áø øîà .äåøòä ïî íäéðéò eðfLäî éðtî ¤¨¥¥¤¦¨¤§¨¨©©¥¤¦§¥¨
íéðôaL ïéèéLëz íò õeçaL ïéèéLëz áeúkä äðî̈¨©¨©§¦¦¤©¦©§¦¦¤¦§¦
Y äMà ìL äpè÷ òaöàa ìkzñnä ìk :Eì øîBì Y©§Ÿ©¦§©¥§¤§©§©¨¤¦¨

.ätøezä íB÷îa ìkzñî eléàk'éðúîäMà äàöBé §¦¦§©¥¦§©§¨©§¦§¨¦¨
ìMî ïéa ,dzøéáç ìMî ïéa ,dlMî ïéa ,øòN éèeça§¥¥¨¥¦¤¨¥¦¤£¤§¨¥¦¤
ìeáka ,ïéøeôz ïäL ïîæa ïéèéáøñáe úôèBháe .äîäa§¥¨©¤¤§©§¦¦¦§©¤¥§¦©¨
,dìcðñaL CBîáe ,dðæàaL CBîa .øöçì úéøëð äàôáe§¥¨¨§¦¤¨¥§¤§¨§¨§¤§©§¨¨
ìëå ,çìî ìbìbáe ,ìtìéta .dúcðì äðé÷úäL CBîáe§¤¦§¦¨§¦¨¨©¦§¥§©§©¤©§¨
älçzëì ïzz àlL ãáìáe ,äét CBúì ïzépL øác̈¨¤¦¨§¦¨¦§©¤Ÿ¦¥§©§¦¨
ìL ïL ,úáúBz ïL .øéæçz àì Y ìôð íàå .úaMa©©¨§¦¨©Ÿ©£¦¥¤¤¥¤

.íéøñBà íéîëçå ,øézî éaø ,áäæ'îbéàc :àëéøöe ¨¨©¦©¦©£¨¦§¦§¨§¦¨§¦
dzøéáç ìáà ,ñéàî àìc íeMî Y dãéc ïðéòîLà©§©¦©¦¨¦§¨§¦£¨£¤§¨
úác Y dzøéáçc ïðéòîLà éàå ,àì àîéà Y ñéàîc¦§¦¥¨¨§¦©§©¦©©£¤§¨§©
àîéà ,àeä dðéî øa åàì Y äîäác ìáà ,àeä dðéî¦¨£¨¦§¥¨¨©¦¨¥¨
ìLa äcìé àöz àlL ãáìáe :àðz .àëéøö Y àì̈§¦¨¨¨¦§©¤Ÿ¥¥©§¨§¤
Y äcìé ìLa äð÷æ àîìLa .äcìé ìLa äð÷æe ,äð÷æ§¥¨§¥¨§¤©§¨¦§¨¨§¥¨§¤©§¨
éàðb ?éànà äð÷æ ìLa äcìé àlà ,dì àeä çáL¤©¨¤¨©§¨§¤§¥¨©©§©
éîð àðz "äcìé ìLa äð÷æ" àðúc éãéià !dì àeä¨©§¥¦§¨§¥¨§¤©§¨§¨©¦
."øöçì úéøëð äàôáe ìeáka" ."äð÷æ ìLa äcìé"©§¨§¤§¥¨©¨§¥¨¨§¦¤¨¥
Y ø"äøì Ba úàöì íéîëç eøñàL ìk :áø øîà̈©©Ÿ¤¨§£¨¦¨¥§
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éaø !àéL÷ ïBNN øa éððò éaøì àlà ,àçéð Y áøì§©¦¨¤¨§©¦£¨¦©¨©§¨©¦
déîMî Y déì øîà÷ ïàîc déîMî ïBNN øa éððò£¨¦©¨¦§¥§©¨¨©¥¦§¥
àpz éñBé øa ìàòîLé éaø ,éñBé øa ìàòîLé 'øc©¦§¨¥©¥©¦¦§¨¥©¥©¨
éãk :àleò øîà ?éðä àðL éàî ,áøå .âéìôe àeä¨¥§©©§¨¨¥¨©¨§¥
,"dúcða äåcäå" :àéðúãk .dìòa ìò äpbúz àlL¤Ÿ¦§©¤©©§¨¦§©§¨§©¨¨§¦¨¨
àìå ñB÷ôz àìå ìBçëz àlL :eøîà íéðBLàøä íéð÷æ§¥¦¨¦¦¨§¤Ÿ¦§§Ÿ¦§§Ÿ
ïk íà :ãnéìå ò"ø àaL ãò ,ïéðBòáö éãâáa èM÷úz¦§©¥§¦§¥¦§¦©¤¨§¦¥¦¥
àlà .dLøâî dìòa àöîðå ,dìòa ìò dpâî äzà©¨§©¨©©§¨§¦§¨©§¨§¨§¨¤¨
àázL ãò àäz dúcða Y "dúcða äåcäå" ì"ú äî©§©¨¨§¦¨¨§¦¨¨§¥©¤¨Ÿ
eøñàL íB÷î ìk :áø øîà äãeäé áø øîà .íéna©©¦¨©©§¨¨©©¨¨¤¨§
.øeñà íéøãç éøãça eléôà Y ïéòä úéàøî éðtî íéîëç£¨¦¦§¥©§¦¨©¦£¦§©§¥£¨¦¨

àéðúå ,÷e÷tL ô"òà âefa àìå :ïðzdì ÷÷Bt :Cãéà §©§©¤¨§©§¨¦¨¥¨
:àéðúc ,àéä éàpz !øöça änò ìéièîe døàeöa âeæ§©¨¨§©¥¦¨¤¨¥©¨¥¦§©§¨
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רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zay(ycew zay meil)

äåøòä ïî íäéðéò eðfLdp -.zeixrd on oird zi`xna ep ¤¨¥¥¤¦¨¤§¨
:df oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdäî éðtî ,úLL áø øîà̈©©¥¤¦§¥¨

õeçaL ïéèéLëz áeúkä äðî,ielb mewn `edy rav`ay zrah - ¨¨©¨©§¦¦¤©
íéðôaL ïéèéLëz íò.fnek -äpè÷ òaöàa ìkzñnä ìk ,Eì øîBì ¦©§¦¦¤¦§¦©§¨©¦§©¥§¤§©§©¨

,äMà ìL,zrah mewn `edyätøezä íB÷îa ìkzñî eléàk ¤¦¨§¦¦§©¥¦§©§¨
fnek mewn `edy [dexrd-].

äðùî
:zaya miaxd zeyxl z`vl dy`l xzen dna zx`an dpynd

äMà äàöBézaya miaxd zeyxl z`vl dy`l xzen -éèeça §¨¦¨§¥
øòN,heyiwl dxry z` mda zrlewy xry iheg dy`x lryk - ¥¨
ïéamiyelz md m`îzexryd o,dlMeïéámd m`îzexryìM ¥¦¤¨¥¦¤

,dzøéáçeïéázexryäîäa ìMî.qeq ly oebkådy`l xzen ok £¤§¨¥¦¤§¥¨§
zaya miaxd zeyxl z`vlúôèBèaadf ly hiykz oink - §¤¤
,ofe`l ofe`n dgvn lr gpendïéèéaøñáelr jexkd hiykz oink - §©§¦¦

,o`kne o`kn diigl lr dl ielze dy`xïäL ïîæazthehd - ¦§©¤¥
oihiaxqdeïéøeôzz`xwpd dy`d zexry z` dqknd dtikl §¦

mze`xdl ick miaxd zeyxa mxiqzy yyg oi` f`y ,'dkaq'
z` mb zlhep `id jka ixdy ,zen` rax` mxiarze dzxagl

.dizexry lk dlbne mnr dxetzd dkaqd
zeyxl `le xvgl wx z`vl dy`l xzen dna zx`an dpynd

mle` :miaxdìeáëa,dkaqd zgz `vnpd xnv ly raek oink - §¨
ea zhywzne,úéøëð äàôáemiypn zeyelz zexry ly drilw - §¥¨¨§¦

dy`d zxzen ,dy`d y`xay zexryd lr zgpend ,zexg`
wx z`vløöçìmiaxd zeyxl `le. ¤¨¥

s` z`vl dy`l xzen mday mixac x`al dkiynn dpynd
miaxd zeyxl z`vl zxzene :miaxd zeyxlCBîaxnv zkizg - §

jxLzpzepdðæàa,ofe`d z`ev ly dgild z` betqlCBîáe ¤§¨§¨§
Lzpzepdìcðña,beprzldúcðì äðé÷úäL CBîáeeze`a aegzl - ¤§©§¨¨§¤¦§¦¨§¦¨¨

dicba z` sphi `le jena mcd rlaiy ick ,dzcp zra mewn,
eìtìéôá,rx gix epnn xiqdl dita zpzepy jex`ìbìâáe[xibxb-] §¦§¥§©§©

çìî,mipiyd ileg z`etxl dita zpzepyåa okCBúì ïzépL øác ìë ¤©§¨¨¨¤¦¨§
äét.mei ceran rx gix xiqdlïzz àlL ãáìáeel` lk z` ¦¨¦§©¤Ÿ¦¥

ìôð íàå ,úaMa älçzëìzaya dpnnøéæçú àìdil` eze` §©§¦¨©©¨§¦¨©Ÿ©£¦
didy mewnl.

da z`vl xzen m`d adf ly oya zwelgn d`ian dpynd
:zaya miaxd zeyxlúáúBz ïLdly mipiyd mewna zpzepy ¥¤¤
`ide ,oy dl dxqgykøézî éaø ,áäæ ìL ïLoeiky ,da z`vl ¥¤¨¨©¦©¦

ep`ivez `ny miyyeg oi` ,day men zngn dze` dgipdy
,dzxagl d`xze.dnen dlbzi f`y,íéøñBà íéîëçå`idy oeiky ©£¨¦§¦

dze` lehize ,dl ebrli `ny yeygl yi ,dipiy x`yn dpeyn
miaxd zeyxa dicia dpxiarze ,ditn.

àøîâ
mday mipte`d lk zepnl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:xry ihega z`vl xzenàëéøöeeprinydl dpynd dkixv - §¦¨
,el` mipin zylyn zexrya z`vl zxzenydãéc ïðéòîLà éàc§¦©§§¦©¦¨

,dly xry ihega z`vl dl xzeny epl drinyn dzid m`y -
xzen el`a wxy mixne` epiidñéàî àìc íeMîdxryy oeik - ¦§Ÿ§¦

dicia mxiarze mxiqze dl ebrliy yeygl oi`e ,qe`n epi`
,miaxd zeyxaìáàly xryàì àîéà ,ñéàîc dzøéáçepiid - £¨£¤§¨¦§¦¥¨Ÿ

mxiardl `eaze dl ebrli `ny ,mda z`vl dxeq`y mixne`
.miaxd zeyxadzøéáçc ïðéòîLà éàåmb z`vl zxzeny - §¦©§§¦©©£¤§¨

oeik z`vl zxzen el`a wxy mixne` epiid ,dzxag ly xrya
dy` ly xrya xaecny,àeä dpéî úác`le ,dxryn dpey epi`e §©¦¨

,dl berll e`eaiìáàxryäîäácc,àeä dpéî øa åàìdpeye £¨¦§¥¨¨©¦¨
,ea z`veiyk xkipe dpnnàì àîéàdxeq`y mixne` epiid - ¥¨Ÿ

rli `ny ,ea z`vlokl .miaxd zeyxa mxiarze mxiqze dl eb
àëéøöoeik ,z`vl zxzen el` lkay rinydl dpynd dkixv - §¦¨

oi`e ,cinz dxry lr eidiy dligzn dxry z` mda dkxky
.dy`xn mxiqzy yyg

dfi`ae z`vl xzen xry dfi`a zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:xeq`àðz,zxg` dy` xrya z`vl dy`l xzen ,`ziixaa ¨¨

äcìé àöz àlL ãáìáezexegy dizexryy dxirv dy` -aiheg ¦§©¤Ÿ¥¥©§¨§
xryìLdy`äð÷æ,zepal dizexryyäð÷æe`vz `laxry iheg ¤§¥¨§¥¨§

,äcìé ìLe` ,zepal zexry lr zegpend zexegy zexryy oeik ¤©§¨
`ny yeygl yie ,qe`n xac `ed ,zexegy lr zegpend zepal

.miaxd zeyxa mxiarze mxiqze ,jk meyn dl berll e`eai
:`xnbd dywnàîìLa`ziixad dkixvy dn oaen mpn` - ¦§¨¨
y eprinydläð÷æz`vl dxeq`axry,äcìé ìLxryy oeik §¥¨§¤©§¨

xegy,dì àeä çáLdkxved okle ,lega s` ea z`vl dkxce ¤©¨
e`eai `ny ,dxeq` zayay rinydl `ziixaddl berll

,epxiqzeàlày oicd z`äcìéz`vl dxeq`axry,äð÷æ ìL ¤¨©§¨§¤§¥¨
éànàixd ,eprinydl dkxved recn -,dì àeä éàðboi` `linne ©©§©¨

eprinydl jixv oi`e ,lega s` llk el` zexrya z`vl dkxc
zaya oda z`vl dxeq`y.

,ipyd oicd z` rinydl `pzd jxved `l ok` :`xnbd zvxzn
wxeàðúc éãééày `pzd dpyy ab` -äð÷æz`vl dxeq`axry ©§¥§¨¨§¥¨§

énð àðz ,äcìé ìLy mb dpy -äcìéz`vl dxeq`axry.äð÷æ ìL ¤©§¨¨¨©¦©§¨§¤§¥¨
dy` d`vei :dpyna epipy.øöçì úéøëð äàôáe ìeáëa§¨§¥¨¨§¦¤¨¥

x`ya mb xvgl z`vl xzen m`d zwelgn d`ian `xnbd
lirl exq`py mixacd(.fp):zaya miaxd zeyxl mda z`vløîà̈©

ìk ,áøxacíéaøä úeLøì Ba úàöì íéîëç eøñàLoebk ,zaya ©Ÿ¤¨§£¨¦¨¥¦§¨©¦
wxtd zligza miiepyd mixacd x`ye ozyte xnv iheg(my),

Ba úàöì øeñàs`,øöçìd zeyxl mda `vze gkyz `ny,miax ¨¨¥¤¨¥
,úéøëð äàôe ìeákî õeçz`vl epzpyn dxizd mda `weecy ¦¨¥¨¨§¦

.oldl x`aziy mrhdn ,xvgl
edéîMî ïBNN øa éððò éaø[enya-]ìkä ,øîà ìàòîLé éaøclk - ©¦£¨¦©¨¦§¥§©¦¦§¨¥¨©©Ÿ

lirl dpyna exq`py mixacd(my)miaxd zeyxl mda z`vl
mpic ,zayaìeáëk.mda z`vl xzen xvgly ,zixkp d`te §¨

:epzpynn oeyy xa ippr iax zhiy lr dywn `xnbdïðz§©
dy` d`vei ,epzpynaáøì àîìLa .øöçì úéøëð äàôáe ìeáëa§¨§¥¨¨§¦¤¨¥¦§¨¨§©

àçéðdxn` recn ayein eixacly ,axl xacd oaen mpn` - ¦¨
mixacd x`ya `le zixkp d`te leaka wx df oic dpynd
ok` mday oeik ,miaxd zeyxl mda z`vl lirl dpyna exq`py

,xvgl s` z`vl dxzed `lïBNN øa éððò éaøì àlàxaeqd ¤¨§©¦£¨¦©¨
,xvgl z`vl zxzen mlekayàéL÷df oic dpynd dxn` recn ©§¨

.mixacd x`ya `le ,zixkp d`te leaka wx
:`xnbd zvxzndéì øîà÷ ïàîc déîMî ïBNN øa éððò éaøenya - ©¦£¨¦©¨¦§¥§©¨¨©¥

`ld ,z`f xn` in lydéîMî[enya-],éñBé øa ìàòîLé éaøc ¦§¥§©¦¦§¨¥©¥
ixdeâéìôe ,àeä àpz éñBé øa ìàòîLé éaøly `pzd lr wlge - ©¦¦§¨¥©¥©¨¨¦

lkay xaqe ,zixkp d`te leaka wx xvgl z`vl xizdy epzpyn
.zxzen mihiykzd

d`te leak oia df oica wligy ax ly enrh z` zxxan `xnbd
:mihiykz x`yl zixkpezhiyléðä àðL éàî ,áømipey dna - ©©§¨¨¥

x`yn xvgl z`vl dl exizd mda `weecy zixkp d`te leak
.mda z`vl dl exizd `ly mihiykz

:`xnbd daiyn,àleò øîàel` mi`p miheyiw hrn wx dl exizd ¨©¨
.dìòa ìò äpbúz àlL éãkeàéðúãë,jkl minkg eyygy `ziixaa §¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨¦§©§¨

dcp iabl xn`p(bl eh `xwie),'dúcða äåcäå'eeøîà íéðBLàøä íéð÷æ §©¨¨§¦¨¨§¥¦¨¦¦¨§
,dlran zwgexne dcepn `dzy ,ernynk `edy ,aezkd yexita

epiideìBçëz àlL,ozetil dipir aiaq legkn xiarz `ly -àìå ¤Ÿ¦§§Ÿ
ñB÷ôz,dipt lr mec` rav xiarz `le -éãâáa èM÷úz àìå ¦§§Ÿ¦§©¥§¦§¥

,ãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãò .ïéðBòáöyïk íàzpeek jk yxtz m` - ¦§¦©¤¨©¦£¦¨§¦¥¦¥
ixd ,aezkdå ,dìòa ìò dpâî äzàjk ici lràöîðseqalydìòa ©¨§©¨©©§¨§¦§¨©§¨

dLøâî.daiq efi` meynøîBì ãeîìz äî ,àlàepcnll `a dn - §¨§¨¤¨©©§©
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âéLçäì øeñà ìáàíeçzä óBñ ãò úaLa Cìéì eðéäc ,íeçzä ìò C[hBòöîà Bà)[iãò íL ákòúäìe ( £¨¨§©§¦©©§§©§¥¥§©¨©©§¤§¨§¦§©¥¨©
äàìäìe íMî Cìéì Bkøc øäîì éãk ,CLçzL[`iøkð ¯ úaL éàöBîa äàìäìe íMî CìBäL ïåékL) ¤¤§©§¥§©¥©§¥¥¦¨§¨§¨¤¥¨¤¥¦¨§¨§¨§¨¥©¨¦¨

ì Bëelä äéä íàL ,Ck ìéáLa äéä Bëelä øwòL øácäCìiL æà Bzòãa äéä àìå øçà øác ìéáLa íL ©¨¨¤¦©¦¨¨¦§¦¨¤¦¨¨¦§¨¦§¦¨¨©¥§Ÿ¨¨§©§¨¤¥¥
BìéáLa CìîpL Lãç øác íL Bì ãìBð àì íúqä ïî ¯ äàìäìe íMî[ai.(äàìäìe íMî Cìéì) ( ¦¨§¨§¨¦©§¨Ÿ©¨¨¨¨¨¤¦§©¦§¦¥¥¦¨§¨§¨

éLçnLk ?íéøeîà íéøác änaúaLa BúBNòì íìBòa øzä ãö ïéàL øác ìéáLa íL C26éøvL ïBâk ,C ©¤§¨¦£¦§¤©§¦¨¦§¦¨¨¤¥©¤¥¨¨©£§©¨§¤¨¦
íéìòBt øBkNì íeçzì õeç Cìéì27ïéàL ,íéö÷nä úBøt íMî àéáäì Bà ,íéøaçnä úBøt LBìúì Bà , ¥¥©§¦§£¦¦§¥©§ª¨¦§¨¦¦¨¥©ª§¦¤¥

íéö÷nä úBøt ìèìèì Bà ,úBøt LBìúì Bà ,úaLa íéìòBt øBkNì íìBòa øzä ãö íeL[bi. ©¤¥¨¨¦§£¦§©¨¦§¥§©§¥¥©ª§¦
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4

5

6

7

dkld ixe`ia
íåçúä óåñ [è של האחרון הבית מן אמה אלפיים -

העירוב  גבול מסוף או .21העיר
åòöîà åà [é ניכרת אינה התחום על כשהחשכתו גם -

מכלֿמקום  התחום, באמצע שהחשיך משום ממש
לדבר  שכוונתו ניכר כן אם אלא להחשיך לו אסור

אסור  - להחשיך כוונתו הסתם מן אם אבל .22היתר,
äàìäìå íùî [àé התחום על להחשיך חכמים אסרו -

בשבת  האסור דבר השבת לאחר לעשות ללכת כדי
מחוץ  האסור דבר לעשות שכוונתו ניכר כשלא אפילו

.23לתחום 

åìéáùá êìîðù [áé אם גם התחום על להחשיך אין -
נמשך  חמורו או עיונו מחמת "שמא יאמר הרואה

התחום" על להחשיך בדעתו היה ולא או 24לכאן, ,
ולא  לתחום, שחוץ פירותיו לשמור כדי החשיך "שמא

לתולשם" בדעתו .25היה
íéö÷åîä úåøéô ìèìèì [âé לטלטל שמותר ואף -

בידיו  שלא גופו ע"י המוקצים מקום 28הפירות מכל .
מותרת  עצמה כשהפעולה אלא נקרא אינו היתר צד
אסורה  עצמה שהיא ולא צדדי, חיסרון מחמת ונאסרה

יד  כלאחר טלטול ידי על להתירה .29ואפשר

zetqede mipeiv
שצו.21) סי' ראה מקילומטר, פחות קצת
התחום 22) שבתוך בגינתו פירות לתלוש עצמו לזמן אבל

(כדלעיל  לאיסור שכוונתו בבירור ניכר כן אם אלא אסרו לא
שבמחשיך  שז) סי' (מהמג"א נתבאר הבאה ובהערה ס"ב,
שיש  נתבאר וכן כוונתו, ניכרת כשלא גם החמירו התחום על
אפילו  מוכחת תמיד כוונתו התחום על שבמחשיך שפירשו

התחום). באמצע שהחשיך
פתח 23) על למחשיך דומה ואינו יג, ס"ק שז סי' מג"א

שניכרת  משום דווקא שנאסר למרחץ לצאת מנת על המדינה
על  להחשיך שאסור הקודמת הערה (וראה להתרחץ כוונתו
וכלֿשכן  להחשיך, שבכוונתו ניכר לא אם אפילו התחום
בשבת  האסור דבר לעשיית כוונתו ניכרת שתהא צריך שאין

לתחום). מחוץ
בא 24) זה ומוסגר הראשון, המוסגר על י אות כדלעיל

שמוסגר  בשוע"ר רבות שמצוי (כפי עליו וכביאור בהמשך
טעם  מבאר וכאן לו), הקודם למוסגר בהמשך בא אחד
(כגון  להחשיך כוונתו ניכרת כשלא גם להחשיך האיסור
מורים  שמעשיו משום התחום), באמצע עדיין שהוא
ולא  בלבד הסתם" "מן שזהו נוגע (ולא התחום על שהחשיך
יג, ס"ק שז סי' מהמג"א לעיל כמובא הרואה בעיני מוכח
המבואר  הרב שו"ע בס' בזה שיטות ד' (ראה שפירשו (ויש
לבאר  בא זה שמוסגר השיטות) בין ונפק"מ ביאור) (תוספת
(משא"כ  מוכחת שכוונתו התחום על להחשיך האיסור טעם
הסתם" "מן לפרש יש ולדבריהם התחום), שבתוך בדבר
צ"ע, שבסברא, הדוחק ומלבד לכל", וניכר "מוכח היינו
בשביל  היינו כך" בשביל היה הילוכו "שעיקר דהלשון

פירות  תלישת על לפרשו גדול ודוחק התחום, מן לצאת
לפי  שאינו עוד ומה זו), בהלכה כלל עדיין נזכר (שלא
מוכחת  כוונה צריך אין שאה"נ תפרש אם אלא המג"א,
שיהיה  צריך שאין המג"א דיבר (ובזה הפירות לתלישת
זה  (ועל התחום על שמחשיך מוכחת כוונה צריך אך ניכר),

ועצ"ע. בשוע"ר), המוסגר בא
שז 25) סי' המג"א ע"פ הקודמת ובהערה יא אות כדלעיל

לאיסור  כשכוונתו גם התחום על להחשיך שאין יג ס"ק
ניכרת. אינה

בחפציו 26) הדיבור איסור לענין סט"ו שז סי' לקמן עד"ז
בשבת.
יג.27) וסעיף ד, סעיף להלן בשבת שכירות איסור
סט"ו.28) שיא סי' כדלקמן
צד 29) "שאין במוסגר: הוסיף סט"ו שז סי' להלן הנה

ומשמע  רע"ו", סי' עיין המוקצה לגוף כשצריך היתר
לטלטלו  שצריך כגון יד כלאחר המוקצה לטלטל שכשמותר
בין  לחלק יש אך היתר, כצד נחשב זה הרי מקומו לצורך
משום  היתר כצד נחשב שם שז שבסי' דבר" "ודבר איסור
טלטול  גם ה"סתום" בדיבורו נכלל כאילו לפרש שמקילים
לבין  בהרחבה), קעא אות יוסף זכרון (ראה היתר בדרך
על  שהחשכתו לפרש סברא שאין התחום על המחשיך
(אפילו  אליו שמתכוין ממה אחר אופן כוללת התחום
- לאיסור שכוונתו זמן כל אלא מקומו), לצורך כשמטלטלו
מחמת  שנאסר (או היתר לדבר כוונתו ואם להחשיך, אסור

עניין. בכל מותר - בלבד) צדדי דבר



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

éLçäì øzî ìáàøáã àéä äîäaä úàáäL ,úaL éàöBîa íeçzì õeçî Bzîäa àéáäì íeçzä ìò C £¨ª¨§©§¦©©§§¨¦§¤§¦©§§¨¥©¨¤£¨©©§¥¨¦¨¨
úaLa øznä[ciäéäL íìBòa øzä ãö Lé íB÷î-ìkî ,íeçzì õeçî úaLa dàéáäì Bì øLôà éàL óàå . ©ª¨§©¨§©¤¦¤§¨©£¦¨§©¨¦©§¦¨¨¥©¤¥¨¨¤¨¨

úòìáî ïäî úçà ìkL ,íéøîBL úBkñ eðéäc ,ïéðbøa íL eéä íà ïBâk ,íeçzì õeçî úaLa dàéáäì ìBëé̈©£¦¨§©¨¦©§§¦¨¨ª§¨¦§©§ª§¦¤¨©©¥¤ª§©©
änk elôà Cläì ìBëé äæ éãé ìòL ,dzøáç ìL íéçôè 'ãå änà íéòáL CBúaïlkL éðtî ,úaLa úBàñøt §¦§¦©¨§§¨¦¤£¤§¨¤©§¥¤¨§©¥£¦©¨©§¨§©¨¦§¥¤ª¨

ç"öù ïnña øàaúiL Bîk ,äkøà úçà øéòk úBáLçð31.ïéðbøa íL ïéà åLëòL ét ìò óàå , ¤§¨§¦©©£ª¨§¤¦§¨¥§¦¨§©©¦¤©§¨¥¨ª§¨¦
éLçäì øzî ïëåíìBòa øzä ãö ïk íb LiL ,íéö÷î íðéàL ïéLeìz úBøt íMî àéáäì íeçzä ìò C §¥ª¨§©§¦©©§§¨¦¦¨¥§¦¤¥¨ª§¦¤¥©¥©¤¥¨¨

ét ìò óàå ,Búéa ãò úBøtä íB÷nî Cøcä úà úBôéwî úBvçî íL eéä íà ïBâk ,úaLa íMî íàéáäì©£¦¨¦¨§©¨§¦¨¨§¦©¦¤©¤¤¦§©¥©¥§©©¦
æ"ù ïnña øàaúé íòhäå) úBvçî íL ïéà åLëòL32.( ¤©§¨¥¨§¦§©©©¦§¨¥§¦¨

éLçäì øeñà ïëå .ìeèìèa íéøeñà íäL ïåék ,úBvçî éãé ìò óà íàéáäì øLôà éà íéö÷nä úBøt ìáàC £¨¥©ª§¦¦¤§¨©£¦¨©©§¥§¦¥¨¤¥£¦§¦§§¥¨§©§¦
éøvL ïè÷ äìè ïBâk ,äéìâøa Cìéì äìBëé dðéàL äîäa íMî àéáäì íeçzä ìòéàå Bôúk ìò BàNðì C ©©§§¨¦¦¨§¥¨¤¥¨§¨¥¥§©§¤¨§¨¤¨¨¤¨¦§¨§©§¥§¦

.ìeèìèa øeñàå äö÷î àeäL éðtî ,úBvçî éãé ìò óà úaLa Bàéáäì øLôà¤§¨©£¦§©¨©©§¥§¦¦§¥¤ª§¤§¨§¦§
éLçäì øzî ìáàì éãk CúøéîML ,íeçzì õeç íäL íéøaçnä elôà Bà íéö÷nä úBøt Bà BúBà øBîL £¨ª¨§©§¦§¥¦§¥©ª§¦£¦©§ª¨¦¤¥©§¤§¦©

úaLa øznä øáã àeä øaçnäå äö÷nä[eh33éLçäì CìäLk íàå .ì ìéáLa àlà ïekúð àì C,ãáìa íøîL ©ª§¤§©§ª¨¨¨©ª¨§©¨§¦§¤¨©§©§¦Ÿ¦§©¥¤¨¦§¦§¨§¨¦§¨
ìúì Cìîð Ck øçàå:øzî äæ éøä ¯ úaL éàöBîa Búéáì íàéáäìå íL §©©¨¦§©§¨§¨§©£¦¨§¥§¨¥©¨£¥¤ª¨

ג  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
úáùá øúåîä [ãé או לדרך בה לצאת רוצה ואפילו -

הדבר  ניכר שלא כל מותר מלאכה, בה .30לעשות
úáùá øúåîä [åè אין בשבת המותר לדבר כשכוונתו -

להתיר  שבא מחיצות או כבורגנין היתר' ל'צד צריך
איסור  בה שיש לפעולה .34כשכוונתו

zetqede mipeiv
להחשיך 30) מותר אם וצ"ע ב, סעיף לעיל המבואר עלֿפי

כגון  חפצך", "ממצוא משום האסור דבר עבור התחום על
לניכוש, צריכה שדהו אם לראות כדי התחום על להחשיך
מלאכה  בה לעשות שרוצה כשניכר בהמתו להביא כדי או
סעיף  על להלן וראה בהמתו, להביא ד"ה הלכה ביאור (ראה
(דיבור  התחום על להחשיך לחבירו לומר מותר האם ו

חפצך")). "ממצוא עבור דבר" "ודבר בשבת האסור
קרוב 31) שני ובית אמה בע' לעיר קרוב בית היה ז: סעיף

מהלך  עד וכן אמה בע' לב' קרוב ג' ובית אמה בע' לראשון
איזה  ט סעיף שם וראה אחת. כעיר הכל  הרי ימים כמה

נחשבים. בורגנין
שאיסורם 32) בדברים להתעסק אלא נאסר לא טו: סעיף

ואילולי  אחר בדבר נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה
מותר  בשבת מותרים בעצמם אלו דברים היו דבר אותו
אינו  הוא שהרי השבת אחר לעשותם בהם... להתעסק
דברים  באותם אלא האיסור להם הגורם דבר באותו מתעסק
הגורם  דבר אותו אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה
צד  שיש כיון לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האיסור להם
עצמו  מחמת בהילוך האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר
האיסור  אלא בורגנין כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי

כיוצא  כל וכן הדרך... על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך
בזה.
בשבת...33) ארנקי מצא אם ס"כ: רסו סי' לעיל עד"ז

לשמור  שמותר שבת למוצאי עד ולשמרו אצלו לישב מותר
הפועל  את השוכר ח: סעיף לקמן ועד"ז בשבת. המוקצה
בשבת  גם משמרם והוא אחר... דבר או זרעים לו לשמור

המחוברים. פירות אפילו לשמור המותר דבר שזהו
או 34) דיורין חיסרון כגון צדדי דבר מחמת שהאיסור אף

כלל, נאסרה לא הפירות שמירת פעולת אבל מחיצות,
דבר  היא פירות ששמירת כתב כאן השולחן' ב'ביאורי (הנה
שבסי' ואף לזה, נזקק מדוע וצ"ע בורגנין, היתר מצד המותר
בשבת  שהשמירה גורם הבורגנין שהיתר נתבאר סי"ז שז
על  להחשיך היתר לדמות אין המותרת, פעולה תהיה
המותר  דבר עבור בשבת) (הליכה המותר דבר שהוא התחום
(שמירת  המותר דבר לצורך במוצ"ש) התחום מן (יציאה
האסור  דבר עבור לחבירו) (אמירה המותר דבר לבין פירות),
לצורך  שהוא אף עבורו) אסורה בשבת הפירות על (שמירה
שז  (בסי' שם זקוקים ולכך מוקצה), (שמירת המותר דבר
אינה  בשבת השמירה שגם הגורם הבורגנין להיתר סי"ז)

עבורו. האסור דבר
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ה'‡ את וברכת שנאמר לשון בכל נאמרת המזון ברכת
אלא  הכתוב חייבך לא כי מברך שאתה לשון בכל וגומר
מברך  שאתה מכיר שאתה לשון ובכל אלהיך ה' את שתברך
אבל  לברך תוכל לך נתן אשר הטובה הארץ על אלקיך ה'
בלשון  ואפילו חובתו ידי יוצא אינו הלשון מכיר אינו אם
שאינו  כיון אלקיך ה' את וברכת בו קורא אני שאין הקודש
במ"א  תלד בסי' (עי' מפיו שמוציא הברכה תיבות מבין
י"א  ס"ק בח"י כמ"ש בלב סגי דביטול משום והיינו סק"ו
ואע"פ  כדלקמן) בשפתיו שיוציא צריך בהמ"ז משא"כ
אם  וכ"ש אלו בתיבות ה' לברך וכונתו מברך למי שיודע
אע"פ  הברכות אמירת בשעת אחרים לדברים פונה לבבו
מבינים  שאינם הארץ ועמי הנשים ולכן הקודש לשון שמבין
שמבינים  בלשון המזון ברכת לברך חייבים הקודש לשון
מהמברך  בשמיעה יוצאים אינם וכן הקודש בלשון ולא
שמבינים. בלשון לעצמן יברכו אלא בזימון הקודש בלשון

אע"פ  חובתו ידי אדם יוצא הקודש שבלשון אומרים ויש
ועמי  הנשים ולכן לשונות בשאר משא"כ הלשון מבין שאינו
בלשון  בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים הארץ
הראשונה: כסברא להחמיר שראוי אע"פ נוהגים וכן הקודש

ברכת · בין ברכות בשאר אבל המזון בברכת זה וכל
מן  שהוא לשבת קידוש ואפילו המצות ברכת בין הנהנין
אינו  אפילו לשון בכל חובתו ידי שיוצא אומרים יש התורה

בהלל. וכן מבין

בה  נאמר שבמגילה ובתפלה שמע ובקריאת במגילה משא"כ
כשאין  לשונות שאר למעט וכלשונם ככתבם היהודים ואל
שומע  שאתה לשון בכל שמע נאמר שמע ובקריאת מכירין
לשון  הוא אפילו הלשון מבין אינו אם אבל מבין כלומר
בפסוק  ונתכוין הבין א"כ אלא חובתו ידי יוצא לא הקודש
קריאה  מצות ואילך ומכאן כוונה מצות כאן שעד ראשון
בהלל  כמו הלשון מבין שאינו אף לקיים יכול קריאה ומצות
בדיעבד  אפילו בה מעכבת והכוונה הואיל תפלה וכן ומגילה
חוץ  ברכות שאר אבל שמע כקריאת דינה ראשונה בברכה

בדיעבד. מעכבת הכוונה אין המזון מברכת

* * *
שאינו  זה לענין המזון כברכת הן הברכות שכל אומרים ויש
האחרונה  סברא לפי הלשון מבין כשאינו חובתו ידי יוצא
הקודש  בלשון אפילו הראשונה סברא ולפי לשונות בשאר
שבברכת  וכמו תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו מה שכל
תיבות  מבין כשאינו ה' את וברכת בו קורא אני אין המזון
ברכות  בשאר ה"ה אחרים לדברים פונה שלבבו או הברכה

הברכה. חובת ידי יצא לא

לעכב  קריאה מצות אלא בהם שאין ובמגילה בהלל משא"כ
לברך  ג"כ הוא יכול ואילך ראשון מפסוק שמע בקריאת כמו
הארץ  שעם כמו הקודש בלשון מבין שאינו אף זו קריאה על
פי  על אף בציבור עליה ומברך עולה בתורה לקרות שיודע
אינו  הוא שהעולה הזה בזמן ואפילו קריאתו מבין שאינו
לקרותן  כדי אותם תקנו לא הברכות כל אבל בעצמו קורא

ה' את וברכת המזון בברכת שכתוב כמו ה' את לברך אלא
או  הברכות עיקר שהן התיבות מבין אינו אם לפיכך אלהיך
כלום  בירך לא אמירתן בשעת אחר לדבר פונה שלבבו

הראשונה. סברא לפי הקדש בלשון בירך אפילו

שמברך  וענין ומלכות ה' ברוך הן הברכה עיקר (ותיבות
וכן  בדברו נהיה שהכל או האדמה פרי בורא כגון עליו

בב  הברכה נוסח שאר אבל המצות הארוכות בברכות רכות
ותורה  ברית כגון בדיעבד אפילו המעכבות תיבות ואפילו
מעכבות  אין ירושלים בבונה דוד בית ומלכות הארץ בברכת
לומר  עליהן ברכה שם שאין לפי הבנתן ולא אמירתן אלא
שפותחת  ברכה כל אבל ה' מברך אינו מבין שאינו שכיון
ובחתימתה  בפתיחתה הבנתה מעכבת בברוך וחותמת
קריאת  ברכת כמו לזו זו סמוכות רבות ברכות הן ואפילו

שמע.

שאין  ואילך שניה מברכה התפלה לברכות דומות ואין
מצוה  הן התפלה ברכת שכל לפי בדיעבד מעכבת הבנתן
וי"ג  רבו לפני שבח שמסדר כעבד ראשונות ג' אחת
כעבד  אחרונות וג' מרבו פרס שמבקש כעבד אמצעיות
זו  לומר אפשר אי ולכן רשות ונוטל ונפטר מרבו שקיבל
שהבין  כיון לפיכך (ק)ס"ט בסי' שנתבאר כמו זו בלא
של  שבחיו סידור עיקר שהיא ראשונה בברכה ונתכוין
מצות  עיקר שקיים כיון ולהתפלל לחזור הצריכו לא הקב"ה
בברכה  ובלבבו בפיו מקום של שבחיו שסידר חכמים
לבו  כיון לא אם שהרי התפלה מצות עיקר שזהו ראשונה
ידי  יצא לא התפלה שאר בכל שכיון אע"פ ראשונה בברכה
בפני  מצוה אחת שכל שמע קריאת בברכות אבל חובתו
מועלת  זו של וכוונה הבנה אין שם שנתבאר כמו עצמה

לזו). כלום

לכתחילה  אבל בדיעבד להקל ברכות ספק הלכה ולענין
כיון  המזון בברכת ובפרט הברכה בכונת מאד ליזהר צריך

יצא: לא בדיעבד שאפילו אומרים שיש

* * *
והוא ‚ יצא בירך ואם בלבו המזון ברכת אדם יברך לא

שלא  עד כך כל בלחש שבירך אלא בשפתיו שהוציא
בשפתיו  הוציא לא אם אבל בלבו בירך אלא לאזנו השמיע
כדיבור. אינו שהרהור יצא לא לבד בלבו הרהר אלא כלל

להוציא  יכול אינו אחר אונס או חולי מחמת אם מקום ומכל
קרי  לבעל חכמים שהצריכו כמו בלבו להרהר צריך בשפתיו
שיהרהר  לטבול מים לו אין אם עזרא תקנת שביטלו קודם

התורה. מן והיא הואיל המזון ברכת בלבו

ברכות  שאר בשפתיו להוציא יכול ואינו אנוס שהוא מי אבל
הדין  מן בלבו להרהר א"צ סופרים מדברי בהן חייב שהוא
שהיה  תורה בדברי להרהר קרי לבעל הצריכו שלא כמו
ידי  יוצא שאינו כיון תורה בדברי היום כל להרהר מותר
הברכה  להרהר לו יש שאעפ"כ אלא בהרהור הברכות חובת
המחשבה  שכר לו ליתן ללבב יראה ה' כי  בה שנתחייב

וגו'. בלבבכם אמרו וכמ"ש
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אלא  בה נתחייב שלא בברכה אפי' החולה יעשה (וכן
הבריא  אבל הנהנין ברכת כגון חיוב לידי עצמו שמביא
שאינו  המקום מפני בשפתים לבטא יכול ואינו אנוס שהוא

או נקי  ס"ב בסי' כמ"ש להרהר ומותר לדבר שאסור בענין
אע"פ  ברכה בלא הזה מעולם יהנה לא אחר אונס מפני
בהרהור  חובתו ידי יוצא שאינו כיון בלבו אותו שמהרהר

בדיעבד).

ידי  אדם יוצא המזון ברכת אפי' הברכות שכל אומרים ויש
שנאמר  שמע לקריאת דומות ואינן בדיעבד בהרהור חובתו
לא  המזון בברכת אבל כדיבור אינו והרהור בם ודברת בה
עליה  ברכה שם ג"כ בלבו והמברך וברכת אלא ודברת נאמר
שהן  ברכות בשאר מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
גדול: ולצורך הדחק בשעת זה על לסמוך יש סופרים מדברי

לחינוך „ שהגיעו הקטנים בניו עם שאוכל הבית בעל
שאינה  אשתו עם או לברך יודעים ואינן המזון ברכת
ידי  ויצאו שישמעו כדי רם בקול לברך צריך לברך יודעת
מלה  עמו שיאמרו וטוב עליהם מזמנים שאינם אע"פ חובתן
בסי' שנתבאר כמו ולשמוע לכוין אפשר שאי לפי במלה

והבדלה): בקידוש (וכן קפ"ג

* * *
מעליו ‰ יינו שיסיר עד בתפלה אסור יין ששתוי אע"פ

כמו  משתבש ואינו המלך לפני לדבר שיכול אע"פ
לדבר  שיכול כל המזון ברכת הוא מברך צ"ט בסי' שנתבאר
וניכר  שמדבר כראוי לדבר יכול אינו אפילו המלך לפני
שנאמר  ומשתבש נכשל שאינו אלא שתוי שהוא מדיבורו
שתוי  שהוא פעמים שביעה ואחר וגו' וברכת ושבעת ואכלת

לברך. התורה אותו חייבה ואעפ"כ

בלא  המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור הוא אם אבל
שכור  שברכת המזון ברכת מברך שאינו אומרים יש שבוש
ואם  צ"ט בסי' שנתבאר כמו תועבה שתפלתו כמו תועבה
בעוד  יינו כשיפיג ולברך לחזור צריך אם להסתפק יש בירך
לחזור  בתפלה שהצריכו כמו שבמעיו המזון נתעכל שלא
כל  חמורה אינה המזון שברכת כיון יינו כשיפיג ולהתפלל
ולא  המזון בברכת לכתחלה מותר שתוי שהרי תפלה כמו כך

בתפלה.

צואה  מצא ואח"כ המזון ברכת שבירך במי להסתפק יש וכן
בו  להסתפק שראוי במקום אמות ד' תוך בצדו או כנגדו
בענין  בדק ולא ופשע שם שיברך קודם לבדקן וצריך בצואה
רשעים  זבח שנאמר משום ולהתפלל לחזור צריך שבתפלה

בברכת תו  ג"כ החמירו אם ע"ו בסי' שנתבאר כמו עבה
שברכת  כיון פשיעותו משום ולברך לחזור להצריכו המזון

שתוי. לענין תפלה כמו חמורה אינה המזון

כמו  שמע בקריאת אסור ג"כ שהשתוי למד אתה (ומכאן
שראוי  במקום שמע קריאת שקרא מי שהרי בתפלה
כמו  ולקרות לחזור הצריכוהו בצואה בו להסתפק
קריאת  וברכות ע"ו בסי' שנתבאר כמו בתפלה שהצריכוהו

עצמה). שמע כקריאת הן שמע

אפילו  המזון ברכת באמצע פסק אם להסתפק יש וכן
אם  אונס איזה מחמת כולה את לגמור כדי ושהה בשתיקה

הכל  לדברי בתפילה שהצריכוהו כמו לראש לחזור צריך
מפסיקין  שאין הפסקה לענין כתפלה חמורה והיא (הואיל
שמא  או קפ"ג בסי' שנתבאר כמו והכבוד היראה מפני בה
הפסקה  לענין וכן שתוי לענין כתפלה חמורה שאינה כיון
כמו  המזון בברכת לראש לחזור הצריכוהו שלא בדיעבד
כדי  שהה אם הדין שהוא לומר יש בתפלה שהצריכוהו

כולה). את לגמור

* * *
מכל  התורה מן המזון שברכת שאף להקל ברכות (וספק
שכור  שברכת משום ולברך לראש לחזור שיצטרך זה מקום
בדק  ולא שפשע תועבה רשעים שזבח משום או תועבה
אונס  מחמת כולה את לגמור כדי ששהה משום או המקום

מדבריהם). אלא אינו ברצונו ולא

כלל  המלך לפני לדבר יכול שאינו שכור אפילו אומרים ויש
השביעה  ואחר וברכת ושבעת שנאמר המזון ברכת מברך

שכור. שהוא פעמים

שבא  קודם ולברך הראשונה לסברא לחוש יש ולכתחלה
המזון  ברכת יברך אעפ"כ שנשתכר אירע ואם כך לידי

ולהחמיר. תורה של ספק הוא כי האחרונה כסברא

נפטר  לא וברכותיה שמע בקריאת גם האחרונה סברא ולפי
לחזור  בהן שהחמירו מה כי לבדו השכור אלא השתוי
בברכת  כן החמירו ולא המקום בדק ולא כשפשע ולקרות
אלא  שתוי לענין ממנה חמורות שהן משום אינו המזון
לסברא  לחוש יש לכתחלה לפיכך לבד שכור לענין
מפני  שמע מקריאת ימנע לא ששתה אירע ואם הראשונה
מספק  אפילו שמע קריאת הקורא וכל תורה של ספק שהוא

ס"ז. בסי' כמ"ש בברכותיו לקרותו צריך

כמ"ש  שכור שהוא אע"פ לברך יכול כולן הברכות כל ושאר
הברכות  בכל מעכבת שהכוונה להאומרים ואף צ"ט בסי'
דבר  לכל כפקח הוא שהרי כוונה לו יש השכור מקום מכל
משפט  בחושן כמ"ש כמתכוין דינו שבתורה עונשין ולכל
כוונה  צריכות שהן ולתפלה שמע לקריאת אלא רל"ה סימן
כיון  היא ותועבה כוונה חשובה השכור כוונת אין מעולה
בלא  המלך לפני לדבר יכול אינו שהרי משובשת שהיא

אבל שהיא שיבוש אע"פ שהוא כל בכוונה די ברכות בשאר
משובשת:

בברכת  פרטים ויתר רם בקול המזון ברכת לברך קפה סימן א' חלק

המזון:

* * *
מן ‡ חייבות אם הוא וספק המזון בברכת חייבות נשים

או  גרמא הזמן שאין עשה מצות שהוא מפני התורה
הארץ  על שנאמר מפני סופרים מדברי אלא חייבות אינן
אלא  להתחלק לנקבות נתנה לא והארץ לך נתן אשר הטובה
מיוצאי  שהיה נטלו אביהם חלק צלפחד ובנות לזכרים

מצרים.

מגרש. ערי להם היו ולוים כהנים אבל

אליהם  ונטפל עליהם ונלוה ישראל לדת שנכנס גר וכן
ניתנה  ולהם בהם הנוהגות המצות לכל מהם כאחד ונחשב
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שהוא  לו גם ניתנה כאלו הוא גם נתחייב למורשה הארץ
בפני  עם שהם בנשים משא"כ דבר לכל הוא אחד עם והם
היו  לא מגרש ערי להם היה לא אם ולוים כהנים וכן עצמו
שהם  לפי לישראל הארץ שניתנה מפני זו במצוה מתחייבים
חלוקים  הם וגם לישראל טפלים ואינם עצמן בפני שבט

הרבה. במצות מהם

כגרים  אינם זכרים שהן אע"פ משוחררים שאינם ועבדים
לה  שוה בגזרה עבדים על חכמים שלמדו כמו כנשים אלא
פטור  העבד גם פטורה שהאשה מצוה שכל מאשה לה

מ"ו: בסי' כמ"ש

ידי · מוציאות אינן שהן לענין להחמיר תורה של וספק
הן  שמא כי התורה מן החייבים האנשים את חובה
מוציא  אינו בדבר מחויב שאינו מי וכל התורה מן פטורות

חובתן. ידי אחרים

כדי  אכל שלא כגון התורה מן בדבר מחויב שאינו איש אבל
שיכול  כמו שביעה כדי שאכלו הנשים להוציא יכול שביעה
שיתבאר  מטעם שביעה כדי שאכלו האנשים את להוציא

קצ"ז: בסי'

* * *
שביעה ‚ כדי אכל שלא האיש את מוציאה אשה וכן

א  לא ג"כ היא היא ואפילו מקום שמכל שביעה כדי כלה

שהוא  הקטן את מוציאה וכן כמותו סופרים מדברי מחוייבת
במצות. לחנכו כדי סופרים מדברי חייב

שמא  שביעה כדי שאכלה האשה את מוציא אינו הקטן אבל
אכל  שלא מי את הוא מוציא אבל התורה מן מחוייבת היא
התורה  מן חייב שאינו כיון א[יש] הוא אפילו שביעה כדי
שביעה  כדי אכל לא כן גם הקטן אם ואפילו מד"ס אלא
המזון  שברכת כמותו סופרים מדברי חייב הוא מקום שמכל
מצות  ושאר שמע קריאת וברכות והלל למגילה דומה אינה
מוציא  לחינוך שהגיע הקטן שאין סופרים מדברי שעיקרן
לגמרי  פטור עתה כשהוא עצמו מצד שהקטן לפי הגדול את
סריך  ויהיה זו במצוה רגיל שיהא כדי אותו שמחנכין אלא
גדול  שהוא מי את שיוציא בדין אינו לפיכך כשיגדל כמנהגו
שהקטן  כיון סופרים מדברי אלא אינו שחיובו אע"פ כבר
שאז  לכשיגדל להרגילו משום אלא חייב אינו זה חיוב גם
מה  המזון בברכת אבל סופרים דברי של זה חיוב יתחייב
כשיגדל  לשובע אכילתו אחר לברך הקטן את שמחנכין
הגדול  את מוציא שהוא כשם לפיכך התורה מן חיוב שהוא
מוציאו  כך שביעה כדי אכל הוא אם שביעה כדי אכל שלא
כדי  אכל כשלא שחינוכו כיון שביעה כדי אכל לא אם

(ו)יותר: כשאכל כמו להרגילו לו מועיל שביעה

המזון: בברכת חייבים וקטנים נשים אם קפו סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - xen` zyxt 'dxez ihewl'

הּׁשּבת  מּמחרת לכם ¨©©©¢¨¦¤¨¤§©§ּוספרּתם

mYxtqE"xnFr z` mk`iad mFIn ,zAXd zxgOn mkl §©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤¤¤
zFzAW raW ,dtEpYd'כּו"(eh ,bk `xwIe): ©§¨¤©©¨©¦§¨

"xiRq oa`" FnM zExidA oFWl `Ed "mYxtqE" dPd¦¥§©§¤§§¦§¤¤©¦
(ek ,` l`wfgi)Edfe .zExidA oFWl `Ed 'zFxitq xUr' oke .§¥¤¤§¦§§¦§¤
mYxtqE"mkl ּו'כExi`IW zFxitq xUr KiWndl Epiid ," §©§¤¨¤©§§©§¦¤¤§¦¤¨¦

.dHnN ± "mkl"¨¤§©¨

"qCxR"A oiIr)' ב פרק  ח ', `i`Oׁשער  :"xidAd xtq" mWA , ©¥©©§¥ֶֶַַ§¥¥¤©¨¦©©
mW lr ?zFxitq ixw`i miNdY)(a ,hmixRqn minXd" oiIreכּו': ." ¦§¥§¦©¥§¦¦©¨©¦§©§¦§©¥

dnExY xdGA' ב 'mixRqn'קל ''ו i`n" oixdpCכּו': ").כּו'? ©Ÿ©§¨©§©§¦§¨£¦

bge ,mixvn z`ivi `Ed gqR dPd ,z`f oiadlE§¨¦Ÿ¦¥¤©§¦©¦§©¦§©
Eid dxFYd zlAw mcFwe ,dxFYÎoYn `Ed zFrEaXd©¨©©¨§¤©¨©©¨¨

milFki Eid KM xg`e ,zFnilW zFrEaW 'f xFRql mikixv§¦¦¦§¨§¥§©©©¨§¦
dxFYd lAwl1. §©¥©¨

aizM dPd iM(ci ,` l`wfgi),"aFWe `Fvx zFIgde" : ¦¦¥§¦§¤§¥§©©¨¨
`Ed gqR ok FnkE .aFWe `Fvx zpigaA lMd dlrnNW¤§©§¨©Ÿ¦§¦©¨¨§¥¤©
`Ed gqR iM ,aFW zpigA `Ed zFrEaWe ,`Fvx zpigA§¦©¨§¨§¦©¦¤©

aEzMW FnM ,oFfRgA `EdW mixvn z`ivi(`i ,ai zFnW): §¦©¦§©¦¤§¦¨§¤¨§

aizkE ."oFfRgA FzF` mYlk`e"(b ,fh mixaC)z`vi oFfRga" : ©£©§¤§¦¨§¦§¨¦§¦¨¨¨¨
"crכּו' :xn`nM ,dlrnln zEwl` zENBzd did f` iM ,"¦¨¨¨¦§©¡Ÿ¦§©§¨§©£¨©

`EdÎKExA WFcTd miklOd ikln Kln mdilr dlbPW¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
aizM cizrlE .oFfRg zpigaA ± "ml`bE(ai ,ap EdirWi)iM" : §¨¨¦§¦©¦¨§¨¦§¦§©§¨¦
oEklz `l dqEpnaE ,E`vY oFfRga `l'כּוdidi `NW ," Ÿ§¦¨¥¥¦§¨Ÿ¥¥¤Ÿ¦§¤

oFfRgA did mixvn z`ivi la` ,oFfRg zpigaA'2כּו. ¦§¦©¦¨£¨§¦©¦§©¦¨¨§¦¨
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צ''ז).1. ּדף אמֹור, ּפרׁשת ּבּזהר ְֱֵַַַַַָָֹ(ועּיין

ּפרׁשה 2. ּובּמכילּתא, ּבא. ּפרׁשה סֹוף ּברּבֹות, מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ(ועּין
ּב"ספר  ועּיין ּבא. ּפרׁשה ּבּילקּוט, ּכן ּגם והּובא ׁשם. ועּיין ז'. ּפרׁשה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבא,

ל"א. ּפרק ּבינֹונים", ִֵֶֶֶׁשל

dM" ligzOd xEAC sFq ,aWIe zWxR sFq x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¨¨©©¥¤¦©©§¦Ÿ
xn`'כּוdNBzIWM `alÎcizrl la` :"mikldn Ll iYzpe ¨©§¨©¦§©§§¦£¨¤¨¦¨Ÿ§¤¦§©¤

'oinlr lM aaFq' zpigA'כּוdkild zpigaA aFXd mb didIW , §¦©¥¨¨§¦¤¦§¤©©¦§¦©£¦¨
`Fvxd FnM'כּו. §¨¨

,"l`xUi ipA xRqn dide" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dnE©¤¦§¨¥¦©©§¦§¨¨¦§©§¥¦§¨¥
dlFcB `YzlcÎ`zExrz` zlrn didY cizrNW oiprA§¦§¨¤¤¨¦¦§¤©£©¦§£¨¦§©¨§¨

uw oi`l DFabe'כּו.("oFfRga `l iM" oipr oaEi df lMnE . §¨©§¥¥¦¨¤¨¦§¨¦Ÿ§¦¨
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oM oi`X dn .dlrnlÎdHOn `Fvx zpigA Epiide§©§§¦©¨¦©¨§©§¨©¤¥¥
± dxFYÎoYn zpigA `EdW ,aFW zpigA `Ed zFrEaẄ§¦©¤§¦©©©¨

aEzMW FnM ,dHnl FpFvx iENiB(k ,hi zFnW)lr 'd cxIe" : ¦§§©¨§¤¨§©¥¤©
"ipiq xd±.dHnlÎdlrnln dkWnd ©¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨

aizM dPde(b ,fh mixaC)Lz`v mFi z` xMfY ornl" : §¦¥§¦§¨¦§©©¦§Ÿ¤¥§
xFC lkA" :l"fx xn`nkE ,"LiIg ini lM mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤§©£©©©§¨

xFce'3"כּו.mixvn z`ivi zpigA mFi lkA zFidl jixSW . ¨¤¨¦¦§§¨§¦©§¦©¦§©¦
Yad`e" :rnWÎz`ixwA Epiide'כּו"(d ,e mixaC)mzFge . §©§¦§¦©§©§¨©§¨§¨¦§¥

(`n ,eh xAcOA)iz`vFd xW` mkiwl` 'd ip`" hxtaEכּו': ." ©¦§¨£¦¡Ÿ¥¤£¤¥¦¦§¨
`FaIW dpkd `Ed rnWÎz`ixw cr "xn`W KExA" on¦¨¤¨©©§¦©§©£¨¨¤¨

Yad`e" ± mixvn z`ivi zpigal'כּו." ¦§¦©§¦©¦§©¦§¨©§¨
Ll minXd `av" lMW Ki` opFAzIWM ,Epiide§©§§¤¦§¥¥¤¨§¨©¨©¦§

"miegYWn(e ,h dingp)WrxA WcTd zFIge miPtF`de" , ¦§©£¦§¤§¨§¨©¦§©©Ÿ¤§©©
lFcB'כּוzF`UEpnE zF`UFp ,"`QM lign zFrf zFIg"de ," ¨§©©¨¥¦¦¥§§¨

DiPEWOWi oaax `FAxe mitl` sl` ,`QM mr4mNEke , ¦¦¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§©§¥§¨
.cinY lEHiA zpigaA md¥¦§¦©¦¨¦

xcd cFakE ,eizFxEaB mc`d ipal ricFdl" Edfe§¤§¦©¦§¥¨¨¨§¨§£©
"FzEkln(ai ,dnw miNdY),"FzEkln xcd" zpigA `EdW , ©§§¦¦¤§¦©£©©§

ici lr lEHiAd mdl KWnpe .WOn DiAbl milhA mNEMW¤¨§¥¦§©¥©¨§¦§¨¨¤©¦©§¥
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM mibiVOW(bi ,mW)WExiR . ¤©¦¦¦©§§©§¨¨¦¨¥

zpigAn `N` Fpi` zFnlFrd lM zEIgW ,"LzEkln"©§§¤©¨¨¨¥¤¨¦§¦©
dIgn dnWPdW FnM `l .calA FnW zx`d ± LzEkln©§§¤¨©§¦§¨Ÿ§¤©§¨¨§©¨
sEBd KFzA WAEln dnWPd zEIg zEInvrW ,sEBd z ¤̀©¤©§¦©©§¨¨§¨§©

`VpznE mx" ± FzEnvre FzEdn la` .WOn'כּוoi`e ," ©¨£¨©§©§¨¦§©¥§¥
,llM iEPiW ilA didie ded did ± llM FWiAln xaC mEW¨¨©§¦§¨¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦¦§¨

aEzMW FnM(e ,b ik`ln)`Ed dY`" ;"izipW `l 'd ip`" : §¤¨©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦©¨
`xaPW xg`l `Ed dY`e ,mlFrd `xaPW mcFw'כּו± " ¤¤¦§¨¨¨§©¨§©©¤¦§¨

,FCbp xiYqnE dQkn xaC mEW oi`e ,llM iEPiW mEW ilA§¦¦§¨§¥¨¨§©¤©§¦¤§
zEIg Edf ,calA "FzEkln cFaM mW" zx`d wx `N ¤̀¨©¤¨©¥§©§¦§¨¤©

.zFnlFrd lM zEEdzde§¦§©¨¨¨
lM"W Epiid ,"minlFr lM zEkln LzEkln" Edfe§¤©§§©§¨¨¦©§¤¨
FnM ,"oaax `FAx"e "mitl` sl`" odW s` "minlFr¨¦©¤¥¤¤£¨¦§¦¦§¨§

aEzMW(b ,dk aFI`)ux`d on"E ,"eicEcbl xRqn Wid" ¤¨¦£¥¦§¨¦§¨¦¨¨¤
dpW w''z Kldn riwxl'כּוllM KFxr oi` md df lM mr ." ¨¨¦©©£©¨¨¦¨¤¥¥£§¨

FxF` iAbl'Ek,rcFPke .WOn sFqÎoi` zpigA `EdW , §©¥¤§¦©¥©¨§©¨
wlg `EdW ± Kxr Fl Wi oaax `FAx iAbl cg` ENit`W¤£¦¤¨§©¥¦¦§¨¥¥¤¤¥¤
zpigaA ,lEabÎilA iAbl oaax `FAx la` .EpOn ohẅ¨¦¤£¨¦¦§¨§©¥§¦§¦§¦©
lM z` mibiVOW ici lre .llM Kxr oi` ± WOn sFqÎoi ¥̀©¨¥¥¤§¨§©§¥¤©¦¦¤¨

.cinY lEHiA zpigaA md df ici lr ,l''Pd©©©§¥¤¥¦§¦©¦¨¦
if` ,zrCd wnFrA l''Pd lM zEppFAzd ici lre§©§¥¦§§¨©©§¤©©©£©

zFidl ,rnWÎz`ixwA `Fvx zpigal `ai `liOn¦¥¨¨Ÿ¦§¦©¨¦§¦©§©¦§
"Laal lkA Liwl` died z` Yad`e"(d ,e mixaC)z`vl , §¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨¦¨¥

FnM ,lEaB zpigaA md mNEMW .milEabE mixvOd on¦©¥¨¦§¦¤¨¥¦§¦©§§
`Ed zEIpgExA od zEInWbA od ± "dpW w''z Kldn"©£©¨¨¥§©§¦¥§¨¦
d`xp zFidl mixiYqnE miQkOd ,lEabE xvn zpigaA¦§¦©¥©§©§©¦©§¦¦¦§¦§¤

FA dwacl wx ,Fnvr iptA xace Wil'כּוÎilA `EdW , §¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¨¤§¦
± 'mixvn z`ivi' `xwp Edfe .WOn sFqÎoi` zpigA ,lEab§§¦©¥©¨§¤¦§¨§¦©¦§©¦

.l''PM milEabE mixvOd on z`vl̈¥¦©§¨¦§¦©©
drxtA xn`p mixvn zElBAW Edfe(a ,d zFnW)`l" : §¤¤§¨¦§©¦¤¡©§©§Ÿ§Ÿ

"'d z` iYrci±ilA didie ded did `EdW ,died mXW ¨©§¦¤¤¥£¨¨¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦
xiYqnE dQknd ± miwl` mW wx ,"iYrci `l" ± iEPiW¦Ÿ¨©§¦©¥¡Ÿ¦©§©¤©§¦
z` iYrci `l" Edfe .`weC Fnvr iptA xace Wi zFidl¦§¥§¨¨¦§¥©§©§¨§¤Ÿ¨©§¦¤
Îz`ixwA mzFgW Edfe .zElB zpigaA did zrCdW "died£¨¨¤©©©¨¨¦§¦©¨§¤¤¥¦§¦©

iz`vFd xW` mkiwl` died ip`" :rnW'כּו"died ip`" ± " §©£¦£¨¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦£¦£¨¨
:`weC©§¨

Edfe a:"mEpwY zFa` zFNtY" :l"fx xn`n §¤©£©©©§¦¨¦§
,dad` mdn KWnPW ± z''bg md "zFa`" :WExiR¥¨¥©©¤¦§¨¥¤©£¨
,Epiide .awrie ,wgvi ,mdxa` mdW ;zEpngxe ,d`xie§¦§¨§©§¨¤¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©§
lW miwEqR Epiid :miwEqt iPin 'bA `id dNtYd lMW¤¨©§¦¨¦§¦¥§¦©§§¦¤

Yad`e" rnW Îz`ixwA mdn dUrPW cqg'כּוici lr ," ¤¤¤©£¨¥¤¦§¦©§©§¨©§¨©§¥
"iadF` mdxa`" zpigA `EdW ,l''PM zEppFAzddEdirWi) ©¦§§©©¤§¦©©§¨¨£¦§©§¨

(g ,`nici lre .`Fvx zpigA WtPA dad`d iENiB zFidl ,¦§¦¨©£¨©¤¤§¦©¨§©§¥
KM xg` df(fÎe ,e mixaC)ikp` xW` dN`d mixaCd Eide" : ¤©©©§¨¦§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦

mA YxAce [..] LEvn'כּו." §©§§¦©§¨¨
aizM dIpW dWxtAW s`e(ci ,mW)mr ,"Lpbc Ytq`e" : §©¤§¨¨¨§¦¨§¦¨§¨©§¨§¨¤¦

iM" Edfe ."i`xr oYk`lnE raw ozxFY" dUrp df lM̈¤©£¤¨¨§©§©§¨£©§¤¦
"dcVd ur mc`d(hi ,k mixaC)gnFSd oli` FnM `EdW : ¨¨¨¥©¨¤§¨¦¤§¦¨©¥©

M mr ,eilrW ixRd `Ed xTirdW ,ux`AmB Wi df l ¨¨¤¤¨¦¨©§¦¤¨¨¦¨¤¥©
zFxiRd wx `Ed xTirde ,oli`d sEbe oilre oivFw'כּוFnM . ¦§¨¦§¨¦¨§¨¦¨©©¥§

xn`nM .zFvnE dxFY Epiid ,ixRd `Ed xTird ,mc`d ok¥¨¨¨¨¦¨©§¦©§¨¦§§©£©
l"fx5x`WE ."raw ozxFY" oipr Edfe .'zFvn ?ixR i`n' : ©©©§¦¦§§¤¦§¨¨¨§©§¨

.ixRd iAbl milrd FnM md FtEB ikxv lM̈¨§¥¥§¤¨¦§©¥©§¦
Yad`e" zpigAn lMd dUrp dfe'כּוzpigA `EdW ," §¤©£¤©Ÿ¦§¦©§¨©§¨¤§¦©

.mdxa ©̀§¨¨
d`xi zpigA dGn dUrPW ,dxEaB zpigA ± wgvi oke§¥¦§¨§¦©§¨¤©£¤¦¤§¦©¦§¨

"wgvi cgR" ± WtPA(an ,`l ziW`xA). ©¤¤©©¦§¨§¥¦

FANW in EpiidC .zEpngx zpigA `Ed awri zpigaE§¦©©£Ÿ§¦©©§¨§©§¦¤¦
zpigal `ai `l l''Pd lkA opFAzOW s`W ,oa`d alM§¥¨¤¤¤©¤¦§¥§¨©©Ÿ¨Ÿ¦§¦©
iladA c`n xEWTW zngn ,rnWÎz`ixwAW "Yad`e"§¨©§¨¤¦§¦©§©¥£©¤¨§Ÿ§¤§¥
alM FAl df zngnE ,Fnvr iptA xace Wi zFidl mlFrd̈¨¦§¥§¨¨¦§¥©§¥£©¤¦§¥
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.3.[mixvOn `vi `Ed EN`M Fnvr z` zF`xl mc` aiIg]©¨¨¨¦§¤©§§¦¨¨¦¦§¨¦

.4:i ,f l`ipC iR lr].[oEnEwi idFncw oeax FAxe ,DPEWOWi mitl` sl`" ©¦¨¦¥¤¤£¨¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦§
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

lr miAx mingx xxFrl `Ed dfl dvrd if` .oa`d̈¤¤£©¨¥¨¨¤§¥©£¦©¦©
"mdxa` z` dcR xW` awril" aEzMW FnkE .FWtp©§§¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

(ak ,hk EdirWi). §©§¨

KlOd" :`Ede ,dNtYAW zEpngx iwEqt ici lr Edfe§¤©§¥§¥©§¨¤©§¦¨§©¤¤
mnFxOd'כּוa` Epia`" ;"Epilr mgx miAxd LingxA , ©§¨§©£¤¨©¦©¥¨¥¨¦¨

,liMUdlE oiadl dpiA EpAlA oze ,Epilr mgx ongxd̈©£¨©¥¨¥§¥§¦¥¦¨§¨¦§©§¦
."cre mlFrl WFap `le§Ÿ¥§¨¨¤

aizM dPd iM :WExiR(k ,bl zFnW)mc`d ip`xi `l iM" : ¥¦¦¥§¦§¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
"igemzzinA la` ,mi`Fx mpi` mdiIgA" :l"fx Exn`e ¨¨§¨§©©§©¥¤¥¨¦£¨§¦¨¨

dQknE sEbA WAEln WtPdW ± "mdiIgA" iM ."mi`Fx¦¦§©¥¤¤©¤¤§¨§§©¤
iptA xace Wil mlFrd df Fl d`xp zFidl ± eilr xiYqnE©§¦¨¨¦§¦§¤¤¨¨§¥§¨¨¦§¥

`AW mi`Fx if` ,sEBdn WtPd z`vA la` .Fnvrzn ©§£¨§¥©¤¤¥©£©¦¤¤¡¤
FzEnvre FzEdn'כּוoi`e ,iEPiW mEW ilA didie ded did ± ©§©§¨¨Ÿ¤§¦§¤§¦¦§¥

zErh gwn dide ,FxiYqdlE llM FWiAldl lFki xaC mEW¨¨¨§©§¦§¨§©§¦§¨¨¤©¨
.Fnvr iptA xace Wil mlFrd Fl d`xp didX dn ixnbl§©§¥©¤¨¨¦§¤¨¨§¥§¨¨¦§¥©§
eizFaWgn lMW lr ,c`nl cr dlFcb dWEAd if`e©£©©¨§¨©¦§Ÿ©¤¨©§§¨
iptA xac `Ed EN`M eiwqraE mlFrd iladA Eid eizFnbnE§¨¨¨§©§¥¨¨©£¨¨§¦¨¨¦§¥

dlFcb dfrde `RvEg `Ede ,WOn Fnvr'כּו. ©§©¨§§¨§¤¨¨§¨

EpAlA oze ,Epilr mgx miAxd LingxA" :EpzWTA okle§¨¥©¨¨¥§©£¤¨©¦©¥¨¥§¥§¦¥
dpiAcFrA s` ,Epiid .xaC KFYn xaC oiadl Epiid ," ¦¨©§§¨¦¨¨¦¨¨©§©§

lhA lMd zn`AW liMUie oiai sEbA WAEln dnWPdW¤©§¨¨§¨§¨¦§©§¦¤¤¡¤©Ÿ¨¥
WOn iEPiW mEW ilA mlFrd `xaPW mcFw FnM zilkzA§©§¦§¤¤¦§¨¨¨§¦¦©¨
xg` didi `NW ickA ± "cre mlFrl WFap `le" ;l''PM©©§Ÿ¥§¨¨¤¦§¥¤Ÿ¦§¤©©
z` dcR xW` awril" Edfe ."cre mlFrl" dWEAd KM©©¨§¨¨¤§¤§©£Ÿ£¤¨¨¤

"mdxa`6: ©§¨¨

dPde b,mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA `EdW l''Pd lM §¦¥¨©©¤§¦©¨§¦©¦§©¦
zElB zpigaA `idW ,calA ziwl`dÎWtPl `N` Fpi ¥̀¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¤¦¦§¦©¨

miQknd milEabE mixvn KFzA'כּו:drxR xn`W FnkE . §§¨¦§¦©§©¦§¤¨©©§Ÿ
died z` iYrci `l"'כּוaEzMW FnkE ."(c ,en ziW`xA): Ÿ¨©§¦¤£¨¨§¤¨§¥¦

Llr` ikp`e dnixvn LOr cx` ikp`"'כּוxn`PW EdGW ," ¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨Ÿ¦©©§¤¤¤¤¡©
;awrÎc''Ei ± calA ziwl`d WtPd `EdW ,"awril"§©£Ÿ¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¨¥

"FOr died wlg iM ,Fzlgp lag awri"7aEzMW FnM . ©£Ÿ¤¤©£¨¦¥¤£¨¨©§¤¨
(`l ,ci zFnW)dUr xW` dlFcBd cId z` l`xUi `xIe" : §©©§¦§¨¥¤©¨©§¨£¤¨¨

iM ± ziwl`d WtPd `EdW ,calA "l`xUI"W ± "'d¤¦§¨¥¦§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦
W`xÎil ± l`xUi ;"daWgnA dlr l`xUi"'כּו± ¦§¨¥¨¨§©§¨¨¦§¨¥¦Ÿ

died dUr xW`" E`x calA l`xUie'כּו." §¦§¨¥¦§¨¨£¤¨¨£¨¨
mixvn z`ivi ± `Fvx zpigA rnWÎz`ixwA oM FnkE§¥¦§¦©§©§¦©¨§¦©¦§©¦

Yad`e" ,l''Pd'כּו.calA zidl`dÎWtPl `N` Fpi` ," ©©§¨©§¨¥¤¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨
lFk`l dvFx `Ed mFwn lMn zindAdÎWtp la £̀¨¤¤©©£¦¦¨¨¤¤¡

dnda dUrnM'כּוiENib `EdW dxFYd z` lAwl ickE . §©£¥§¥¨§¥§©¥¤©¨¤¦
mcFTn zFidl KxvEd ,dHnl ,lFkiaM KxAzi FpFvx§¦§¨¥¦§¨§©¨§¨¦§¦¤

oM mB zindAdÎWtp lEHiA zpigA8. §¦©¦¤¤©©£¦©¥
FnM .xnFrd zxitqE xnFrd ztpd ici lr Epiide§©§©§¥£¨©¨¤§¦©¨¤§

aEzMW(`i ,bk `xwIe)died iptl xnFrd z` sipde" : ¤¨©¦§¨§¥¦¤¨¤¦§¥£¨¨
."odMd EPtipi zAXd zxgOn ,mkpFvxl¦§§¤¦¨¢©©©¨§¦¤©Ÿ¥

lk`n `EdW mixFrVd on `Ed xnFrd dPd iM¦¦¥¨¤¦©§¦¤©£©
`Ede ,dndA zpigA oM mB Wi dlrnl ok FnkE .dndA§¥¨§¥§©§¨¥©¥§¦©§¥¨§
xFW iptE [..] oinId l` dix` ipR" :dpFilrd daMxOd©¤§¨¨¨¤§¨§¥©§¥¤©¨¦§¥

"l`nVdn(i ,` l`wfgi)aEzMW FnM .dndA llkA dIg iM . ¥©§Ÿ§¤§¥¦©¨¦§¨§¥¨§¤¨
dnlW dUrW mId lr(c ,c 'a minId ixaC .dk ,f '` mikln): ©©¨¤¨¨§ŸŸ§¨¦¦§¥©¨¦

dpFtv mipFt dWlW ,xwA xUr mipW lr cnFr"'כּו" ¥©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨¦¨¨
d `idW"dlrnln mdilr mIde" ,dpFilrd daMxO(mW) ¤¦©¤§¨¨¨¤§¨§©¨£¥¤¦§¨§¨¨

mW ,"dAx dndA" zpigA ,'oFilrd mi' zpigA `idWo''A ¤¦§¦©¨¨¤§§¦©§¥¨©¨¥©
`IxhniBdndAdix` ipt"c daMxOd WxW `EdW ".כּו', ¦©§¦¨§¥¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¦§¥©§¥

ÎWtpe ,zFndAd lkl xFwnE WxW `Ed l''Pd daMxOde§©¤§¨¨©©Ÿ¤¨§¨©§¥§¤¤
.dPOn mikWnPW ,dHnNW zindAd©©£¦¤§©¨¤¦§¨¦¦¤¨

dHnNW mixExAn Epiide .'dÎxFrU ± dxFrUE§¨§§©§¦¥¦¤§©¨
xn`nM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mixxaPW¤¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§©£¨
mFi lkA milhA mdW mik`ln WIW ,"mizxWn xvFi"¥§¨§¦¤¥©§¨¦¤¥§¥¦§¨
FnM .l''Pd dAxÎdndA zpigaA millkpe mirlape§¦§¨¦§¦§¨¦¦§¦©§¥¨©¨©©§
mixfFge ,dHnNW dndaA rlaPW mixFrW lk`Od©©£¨§¦¤¦§¨¦§¥¨¤§©¨§§¦

mFi lkA miWCgznE'כּו. ¦§©§¦§¨
dlrd ,oFilrd cqg zpigA `EdW ,"odMd EPtipi" Edfe§¤§¦¤©Ÿ¥¤§¦©¤¤¨¤§¤¡¨

l''Pd dAxÎdndA zpigA z`9± dxFrU xnFr ici lr , ¤§¦©§¥¨©¨©©©§¥¤§¨
" ,l''Pd 'dÎxFrUiptl± "dieddlrnl.rcFPM diedn §©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©¨
d zxgOn" EdfezAX`EdW ± "aFhÎmFi zxgOn" `le " §¤¦¨¢¨©©¨§Ÿ¦¨¢¨¤

.oiaOl ice .zAW zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©©¨§©©¥¦
Eid ,xnFrd zxitq ici lr KM xg` ,df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨

xnFrl" :dHnlÎdlrnln mitiTn zFkWnd'כּוEdfe ." ©§¨©¦¦¦§©§¨§©¨¨¤§¤
FnM ,cqg zpigA `Ed mFi :"xnFrl cg` mFi mFId"©¤¨¨¤§¦©¤¤§

aEzMW(h ,an miNdY)zpigA Epiide ."FCqg 'd dEvi mnFi" : ¤¨§¦¦¨§©¤©§§©§§¦©
pigal dlrn dlrnln KiWndl ,oFilr cqgicM ,xnFr z ¤¤¤§§©§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©¤§¥

Edfe .`weC oM mB zindAdÎWtPn oFvxd lEHiA didIW¤¦§¤¦¨¨¦¤¤©©£¦©¥©§¨§¤
ici lr mkNW oFvxd lEHiA didIW icM ,"mkpFvxl"¦§§¤§¥¤¦§¤¦¨¨¤¨¤©§¥

xnFrd zxitq ici lr l''Pd mitiTOd zkWnd'כּו. ©§¨©©©¦¦©©©§¥§¦©¨¤
mitiTOd zx`d KiWndl Epiid ,"mkl mYxtqE" Edfe§¤§©§¤¨¤©§§©§¦¤¨©©©¦¦
± "mkl" ,l''PM `weC "zAXd zxgOn" `EdW ,l''Pd©©¤¦¨¢¨©©¨©§¨©©¨¤
lEHiA didIW ,oM mB zindAdÎWtp z` KFtdl ,dHnl§©¨©£¤¤¤©©£¦©¥¤¦§¤¦

.mkpFvx§§¤
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.6.["פעמי ּיפּו "מה הּמתחיל ּבדּבּור ְְְִִִֵַַַַַָָ[עּיין

.7.(xcQd iEPiWA h ,al mixaC)§¨¦§¦©¥¤

ּפסּוק8. על ּׁשּנתּבאר מה a)[ועּין ,` `xwIe)ּתקריבּו כּו', יקריב ּכי "אדם ְְִֵֵֶַַַָָ©¦§¨ְְִִִַַָָ

ׁשם]. עּיין ֵַָכּו'"

ב'].9. עּמּוד קפ"ח, דף ּבלק, ּפרׁשת ּבּזהר ֵַַַַַַָָָָֹ[עּיין



רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

mFi FzF`n WExiR :"xnFr z` mk`iad mFIn" Edfe§¤¦£¦£¤¤¤¥¥
mYxtqE" if` ,"died iptl" `EdW ,xnFrd z` EtipdW¤¥¦¤¨¤¤¦§¥£¨¨£©§©§¤
raW" xnFrd zxitq ici lr "mkl" EkiWnY "mkl̈¤©§¦¨¤©§¥§¦©¨¤¤©

.zFCn h''n mdW "zFzAW©¨¤¥¦
,zFrEaWA dxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki did f`e§¨¨¨¨¦§©©©©©¨§¨
`EdW ± dHnlÎdlrnln WOn FpFvx iENib `EdW¤¦§©¨¦§©§¨§©¨¤
`EdW ,mixvn z`ivi zpigA `EdW ,dNtYn dlrnl§©§¨¦§¦¨¤§¦©§¦©¦§©¦¤
Fpi` oiicrW ,"Laal lkA [..] Yad`e" ,l''PM `Fvxd̈¨©©§¨©§¨§¨§¨§¤£©¦¥

adF`W in Wi" iM zilkzA lEHiA zpigaA'כּו." ¦§¦©¦§©§¦¦¥¦¤¥
WOn 'd xaC `EdW ± dxFYd cEOilA oM oi`X dn©¤¥¥§¦©¨¤§©©¨

aEzMW FnM .eitA(fh ,`p EdirWi)± "LitA ixaC miU`e" : §¦§¤¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦
xn`nkE ."LitA zxAcOd dpWOd ip`" ,WOn "ixaC"§¨©©¨£¦©¦§¨©§©¤¤§¦§©£©

miIg miwl` ixaC EN`e EN`" :l"fx'כּוixaC mdW ," ©©¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¤¥¦§¥
"mA YxAce" Edfe .dHnl WOn FpFvx iENiB ,WOn miwl ¡̀Ÿ¦©¨¦§©¨§©¨§¤§¦©§¨¨

"LWtp lkaE" zpigA `Ede .WOn "mA" ±(d ,e mixaC)Epiid , ¨©¨§§¦©§¨©§§§¨¦©§
daWgnA daWgn xWwl'10כּו. ¦§Ÿ©§¨¨§©§¨¨

dxFY `N` il oi` xnF`d lM" :l"fx Exn` dPd K ©̀¦¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨

ptA xace Wi `EdW xg`OW ."Fl oi` dxFY ENit`i £¦¨¥¤¥©©¤¥§¨¨¦§¥
,llM 'd xac df oi` dxFz ixaC xAcOWM s` if` ,Fnvr©§£©©§¤§©¥¦§¥¨¥¤§©§¨
zpigA mcFTn zFidl Kixv wx .llM FpFvx iENib df oi`e§¥¤¦§§¨©¨¦¦§¦¤§¦©
df ici lre .l''PM dlrnlÎdHOn mixvn z`ivi ,`Fvxd̈¨§¦©¦§©¦¦©¨§©§¨©©§©§¥¤
`YzlcÎ`zExrz`A iM ,"gEx KiWn`e gEx izii` gEx"©©§¦©§©§¦©¦§¦§£¨¦§©¨
FpFvx zkWnd dlrnl xxFrnE ,`NirlcÎ`zExrz` ±¦§£¨¦§¥¨§¥§©§¨©§¨©§

.dHnl lFkiaM¦§¨§©¨

zFnExz FnM miInWB mixacA WAlzIW K ©̀¤¦§©¥¦§¨¦©§¦¦§§
zFpAxwe ,zFxUrnE'כּוirYW`l `Mlnc `gxF` e`l"e , ©©§§¨§¨§¨§¨§©§¨§¦§¨¥

`hFicdC oiNnA'כּוsipIW mcFTn Kixv did df lre ± " §¦¦§¤§¨§©¤¨¨¨¦¦¤¤¨¦
`lkin ,'dÎxFrU ± dxFrU `EdW ,xnFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¤¤§¨§¥§¨
.l''PM diedn dlrnl ± "died iptl" ,l''Pd dAxÎdndac¦§¥¨©¨©©¦§¥£¨¨§©§¨¥£¨¨©©
zkWnd did ,xnFrd zxitq ici lr ,KM xg` df ici lre§©§¥¤©©©©§¥§¦©¨¤¨¨©§¨©

mkl mYxtqE" ,"xnFrl" ± dHnl mitiTOd'כּוraW ©©¦¦§©¨¨¤§©§¤¨¤¤©
zFzAW'כּוdxFYÎoYn KM xg` zFidl lFki dide ." ©¨§¨¨¨¦§©©©©©¨

zFIzF`A dHnl lFkiaM FpFvx iENib `EdW ,zFrEaWA§¨¤¦§¦§¨§©¨§¦
dxFYd11: ©¨
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אברהם").10. אל "וארא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ(ועּין

ּתצּו11. ּפרׁשת ּבּזהר לקּמן].[ועּיין ועּיין כּו'". אֹורייתא "אפיק – עד א' עּמּוד קפ''ג, ודף כּו'", "וכיון ב': עמּוד סֹוף קפ''ב, ּדף ה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

•.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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הקב"ה Â‰ÊÂ(כב) יעשה דלעתיד במדרש שאמר
המים. ע"פ שטין ויהיו לצדיקים כנפים
מרחפת  אלקים ורוח שנאמר מ"ע המים ע"פ והכוונה
למעלה  דח"ע עליות לאחר שגם והיינו המים ע"פ
ע"פ  שטין הצדיקים נשמות יהיו אז גם בתחל' במקורם
הנ"ל  חכמות דב' הב' מעלי' למעלה שהוא כו' המים
ע"פ  שטין ענין מהו י"ל ותחלה וד"ל. כנ"ל דלעתיד
במח' שעלו הנשמות בשרש ידוע דהנה כו'. המים
ממש  עצמותו שבפנימית העצמית במח' שעלו היינו
נק' להיות שנמשך טרם דח"ע מקור בפנימית והוא כו'
גם  למעלה הוא כי כו' מ"ע בבחי' כמו ח"ע בשם
שנק' החכמה מן למעלה וכ"ש העצמי רצון מבחי'
רצון  יש בגלוי מאמרות ביו"ד כמו דהנה לרצון. טעם
בחוכמתא  ות"י דבראשית כמאמר כו'. דבור עד וחכמה
למברי  ברעותיה סליק כד כמ"ש ברצונו בקדמין ות"א
שבהעלם  כו'. וחכמה ברצון ממש הוא כך כו' עלמא
הרי  להאציל ברצונו עלה כאשר כמו ממש העצמות
נתעורר  שמשם מקור לו ויש עצמותו. בהעלם זה רצון
בחי' וכן שבעצמות כשב"כ ונק' להאציל זה ברצון

המדות  עד כו' לרצון כמוס הטעם הוא שבכתר חכמה
הכל  שעלה אמלוך אנא המח' גלוי בחי' שהוא ודבור
במי  שא' מאחר והנה כידוע. דא"ס מל' ונק' בעצמותו
ירצה  אם הישוב הוא זה נמלך הרי ש"צ בנשמתן נמלך
בהכרח  הנה צדיקים של בנשמתן כו' ולברוא להאציל
והיינו  הרצון התעוררות קודם נשמות קדמו שכבר
אורייתא  דגם יובן שמזה ממש. הרצון עצמית בפנימית
קשרים  ג' כי ממש בעצמות ג"כ שרשה נפקת דמח"ע
כידוע  התורה אותיות בס"ר מתקשראן נש"י ס"ר הן
כו'. לברר למטה ירדה שהתור' רק ממש א' הכל וא"כ
מן  יציאתה ענין שזהו כו'. אמון אצלו ואהיה וז"ש
ההשתלשלות  אופן כל להיות לחוץ העצמית ההעלם
מכח  בא הוא להאציל ברצונו שעלה מה דגם דאבי"ע
ג"כ  וזהו כו'. העצמית בהעלם שקדמה שבתורה ח"ע
אך  דתורה ח"ע לעצמות הנ"ל חכמות דב' עליות ענין
לעצם  כשיגיעו גם ממש לעצמו דח"ע עליות לאחר גם
עליונים  המים ע"פ שטין אז גם נש"י יהיה נש"י שרש
מבחי' גם למעל' להיותם שלהם עליה לאחר דח"ע

וד"ל: כו' עליה לאחר דמ"ע דח"ע ומקור שרש
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Ê"ÈÙÚÂ,'כו דרך באיזהו יודע איני ריב"ז דברי נבין
ברוב  והתבונן הרבה בתורה שעסק שהגם
נסתפק  מ"מ גדולה, בדביקות שהיתה ה' בחכמת חכמתו
יכול  אפשר הדעת מן שלמעלה נשמה בבחי' שמא  ע"ע
עשה  זה לעומת זה את כי ה', בעבודת הי' שלא להיות
בסט"א  הוא שלו שהשכל הגם גבוהות נשמות ויש כו',
שהיא  נשמתו מחמת תשובה לידי לבוא לו נקל מ"מ תמיד
בעבודת  תמיד ששכלם הגם להיפך ויש העליון, מעולם
בלעו"ז  והיא נמוכה נשמה להם שיש אפשר מ"מ ה'
כמ"ש  הוא גם יתהפך הזמן ובהמשך ה', בעבודת ואינה
שהוא  לפי יודע איני ריב"ז אמר ולכן בכ"ד. בע"ח מזה
בעיניך  הי' האדם את שמשביעין וזהו הדעת, מן למעלה
כתיב, נפשי ידעתי שלא לפי אתה, צדיק אם אפי' כרשע

היא. מה הנשמה ועצם מהות לידע הדעת עפ"י וא"א
‰‰Â,גורל הנק' הוא השכל מן שלמעלה זו בחי'

לא  אברהם כי סד"ה במג"א בת"א מזה וכמ"ש
קודם  הגורל שהמפיל הי' במקדש הגורל שענין ידענו,
לזה, או לזה יפול האיך יודע אינו הגורל שיפול
עליו  יפול ואם לעזאזל, שהוא השעיר על דעתו ומסכים
מבדילים  העוונות אין ששם לה' חטאת יהי' לה' הגורל
דוקא  ה' לפני הגורל ולכן כזכיות, נעשו וזדונות
משם  למעלה ור"ל מאד, גבוה מדריגה שזהו במקדש
בבחי' הוא הגורל כי כו', בינה ה' חכמה יו"ד הוי'
ב' ס"פ בב"ר שארז"ל וע"ד החכמה. מן שלמעלה
אלו  אור יהי כו' מעשיהם אלו תהו היתה והארץ

חפץ  מהן באיזהו יודע איני אבל צדיקים, של מעשיהם
הוי  טוב כי האור את אלקים וירא דכתיב כיון

ואינ  חפץ, הוא צדיקים של כו',במעשיהן חפץ ו
במעשה  שיחפוץ הדעת על יעלה האיך ולכאורה
הגורל  כענין בעצם זהו כי מפני אלא הרשעים,
שמובן  מה זולת לידע א"א לכן הדעת, מן שלמעלה
אפשר  הי' בלא"ה אבל טוב, כי האור את דכתיב ממאי
לגבי  באמת כי חפץ, מהן באיזהו יודע שאיני לומר
ורבו  בו תפעל מה חטאת אם ומהותו עצמותו אוא"ס
מה  או לו תתן מה צדקת אם לו תעשה מה פשעיך
גורל  שהי' הגורל ענין וזהו ו"ז), ל"ה (באיוב יקח מידך
אצילות  בחי' הוא ה' כו', אחד וגורל לה' אחד
הגסות  שענינם ללעו"ז גם גורל ונותנים דקדושה,
מבחי' לקבל וגסות חוצפה בבחי' א"ע שמגביהים
שממית  ושם מהשתל' שלמעלה כאורה דכחשוכא
הנשר  שכמו פי' כנשר תגביהי אם וז"ש תתפש, בידים
כן  העופות מכל למעלה שמעופף בשמים הנשר דרך
שלמעלה  הגבוה מבחי' לקבל עצמם את מגביהים הם
לעתיד  גם כי וגו', אורידך משם ומ"מ מהשתלשלות
לאלקים  לי הוי' והי' נאמר עצמותו התגלות שיהי'
יחשב  אלקים כשם העצמיות לגבי שהוא הוי' ששם
אומרים  דוקא אלקים בשם שכמו לאלקים לי יהי' והוא
תוציא  כארץ כי סד"ה בלקו"ת ע"ז הטעם שנת' אלקינו
שיתעלו  ע"י לאלקים לי הוי' שם יהי' לעתיד כן צמחה,
כמארז"ל  הקב"ה של ע"ש שיקראו ישראל נשמות
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שיהי' רש"י ופי' הקב"ה של ע"ש שיקראו כו' עתידים
והעצמיות  השפע יומשך הוי' שם בחי' וע"י הוי', שמם
כו' חכמה יו"ד שהוא הוי' שם מבחי' כי דוקא, אלינו
יוטל  בחיק ט"ז) סס"י (משלי וז"ש לקבל. להם א"א

שגם  פצ"ח, ויחי במד"ר ע' משפטו כל ומה' הגורל
והשכל  הדעת מן למעלה בעצם שהוא הגורל מבחי'
שראוי  כמו נמשך וממילא הוי' שם ע"י נמשך מ"מ

להוי'. ימין גורל פעם בכל עולה שהי' וכמו להיות

(2) 'ek ei`xew lkl 'd aexw

.qgpt t"y ,c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dceard qxhpew

K`on `liOn mi`Ad od EN` zFaWgnC ,`Ed oiprd ©¨¦§¨§©£¨¥¥©¨¦¦¥¨¦
ici lre ,zFCOd zEhXRzd odW ,xdxdl gFOd l` aNd©¥¤©©§©§¥¤¥¦§©§©¦§©§¥
mpi` `liOn ,zFCOd z` KMfOW dribide dcFard̈£¨§©§¦¨¤§©¥¤©¦¦¥¨¥¨

.l"PM 'Ek zFaWgOd miltFp§¦©©£¨©©
KRdn Fpi`W `Ed ipFpiAdW zFidlezEdnzFgMd §¦§¤©¥¦¤¥§©¥¨©Ÿ

wx ,zindAd WtpCzEhXRzdddNtYd zrWaE ;FNW §¤¤©©£¦©©¦§©§¤¦§©©§¦¨
Fpi`e lhaE sEtM `EdW ,oWiM `Ed zindAd WtPd ixd£¥©¤¤©©£¦§¨¥¤¨¨¥§¥
df ixd ,iracM `id dcFard xW`ke ,'Ek de`z dE`zn¦§©¤©£¨§©£¤¨£¨¦¦§¨¥£¥¤
rpkp zindAd WtPdW dNtYd xg` mb ax onf KWnp¦§©§©©©©©©§¦¨¤©¤¤©©£¦¦§©
"oEWxci mFi mFi" dNtYd zciwWA hxtaE ;'Ek lhaE30 ¨¥¦§¨¦§¦©©§¦¨¦§Ÿ

NW zFidl la` .'EkxfFg `Ed ixd ,ixnbl KRdp ` £¨¦§¤Ÿ¤§©§©§¥£¥¥
wx ;'Ek mixEdxde zFxf zFaWgn Fl miltFpe ,xFripe§¥§§¦©£¨¨§¦§¦©
,mFlWe qg oFvxA rxd xEdxdd z` lAwn Fpi`W¤¥§©¥¤©¦§¨©§¨©§¨
`EdW xMfPW cIn FYrC giQnE ,mici iYWA EdgFce§¥¦§¥¨©¦©¦©©§¦¨¤¦§©¤
a"i wxR mipFpiA lW xtqA x`AzpW FnkE ,'Ek rx xEdxd¦§¨§¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¤¤

.g"ke f"k wxtE¤¤§

`EdW xMfPWM mb EpiidC ,oFvxA xdxdOWM la £̀¨§¤§©§¥§¨§©§©§¤¦§¨¤
oi`X ipRn EdGW ,oFvxA FA xdxdn `Ed ixd rx xEdxd¦§¨£¥§©§¥§¨¤¤¦§¥¤¥
mixEdxd eilr KiWnn xW`M oke ;FAlA miwl` z`xi¦§©¡Ÿ¦§¦§¥©£¤©§¦¨¨¦§¦
zrinWA ,miWEgd zEhWRzdA ,lFr zwixRd cSn mirẍ¦¦©©§¦©§¦§©§©¦¦§¦©
aXgnE ,dhAde di`xA oMW lke ,zEpvile zEllFd ixaC¦§¥§§¥¨§¨¤¥¦§¦¨§©¨¨§©¥
mixEdxdA olSl `pngx FWtp z` `OhnE dfA xdxdnE§©§¥¨¤§©¥¤©§©£¨¨¦§¨§¦§¦

Wtp h`WA mirx`pngx lrFtA d`nEh icil `A `liOnE) ¨¦¦§¨¤¤¦¥¨¨¦¥§¨§©©£¨¨
(olSlcSn m` iM ,cal zFCOd zEixnEg cSn df oi` ± ¦§¨¥¤¦©§¦©¦§©¦¦¦©

rx mxFB cFr dfaE .miwl` z`xi xCrde lFr zwixR§¦©§¤§¥¦§©¡Ÿ¦¨¤¥¨
mirx mixEdxde zFaWgn KM xg` Fl miltFPW ,FWtpl§©§¤§¦©©¨©£¨§¦§¦¨¦

cr ,dCOd itMn xzFi dAxde ,mdA utg Fpi`WM mb©§¤¥¨¥¨¤§©§¥¥¦§¦©¦¨©
.otF` mEWA mxiqdl lFki Fpi`e mdA FWtp lrbYW¤¦§©©§¨¤§¥¨§¨¦¨§¤

"micf zlWnn" oipr `Ede31Fl milAlan ,`aiIgC" ,32 §¦§©¤§¤¤¥¦§©¨¨§©§§¦
zEkix`A x`AzpW FnkE .olSl `pngx FzF` mi`OhnE§©§¦©£¨¨¦§¨§¤¦§¨¥©£¦

miIg KxcA33"LCar KFUg micGn mB" oiprA34.'Ek §¤¤©¦§¦§©©¦¥¦£©§¤
zEkln lFr zlAw cSn daWgnA dxCbdd `id dfaE¨¤¦©©§¨¨§©£¨¨¦©©¨©©§
xEdxd icil `iaOd xaC lMn FWtpl c`n xdfPW ,minẄ©¦¤¦§©§Ÿ§©§¦¨¨¨©¥¦¦¥¦§
Fl ltFPWM mbe .mirx mixEdxdA c`n utg Fpi`e ,rẍ§¥¨¥§Ÿ§¦§¦¨¦§©§¤¥
EdgFC ,rx xEdxd dGW xMfPW cIn dPd ,xEdxd dfi ¥̀¤¦§¦¥¦¨¤¦§©¤¤¦§¨¥
miwl` z`xi cSn ,ixnbl dGn FYrC giQnE ,mici iYWA¦§¥¨©¦©¦©©§¦¤§©§¥¦©¦§©¡Ÿ¦
lFSip `Ed ,minW zEkln lFr zlAwd ici lre .FAlAW¤§¦§©§¥©©¨©©§¨©¦¦
aEzMW FnkE .llM Fl miltFp mpi`W ± mirx mixEdxdn¥¦§¦¨¦¤¥¨§¦§¨§¤¨

'f wxR mW miIg KxcA35minW zEkln zx`d ipROW , §¤¤©¦¨¤¤¤¦§¥¤¨©©§¨©¦
aEzMW FnkE ,zFRilTd migxFA ziwl`d36bpFC qOdM" ¨¡Ÿ¦§¦©§¦§¤¨§¦¥©

."miwl`d ipRn mirWx Eca`i 'EkŸ§§¨¦¦§¥¨¡Ÿ¦

lrezEkln lFr zlAw oipr `Ed Dllkac Ff d`xi ,oM §©¥¦§¨§¦§¨¨¦§©©¨©©§
xWt` i`e ,cg`e cg` lkA zFidl zgxkEn `id ,minẄ©¦¦§©©¦§§¨¤¨§¤¨§¦¤§¨
ixde ,lFr wxFR `Ed ixd df xCrdA iM ,llM DcrlA¦§¨¨§¨¦§¤§¥¤£¥¥§©£¥
oipr z`fle ,l"PM olSl `pngx rx iPin lkl lElr `Ed¨§¨¦¥¨©£¨¨¦§¨©©§¨Ÿ¦§©
gxkEn df ixd miwl` z`xie minW zEkln lFr zlAw©¨©©§¨©¦§¦§©¡Ÿ¦£¥¤§¨
,rxn xq `Ed df ici lre ,WOn cg`e cg` lkA zFidl¦§§¨¤¨§¤¨©¨§©§¥¤¨¥¨
dn lM zFUrl Epiid ,"aFh dUre" oipr oM mB dfA llkpe§¦§¨¨¤©¥¦§©©£¥©§©£¨©
`xi miwl`d z` 'Ek xaC sFq" xn`PW Edfe .deEhvPW¤¦§©¨§¤¤¤¡©¨¨¤¨¡Ÿ¦§¨

"mc`d lM df iM xFnW eizFvn z`e37`Ed xTirdW , §¤¦§¨§¦¤¨¨¨¨¤¨¦¨
dUre rxn xEq" `Ed `weC df ici lrW ,d`xId zpigA§¦©©¦§¨¤©§¥¤©§¨¥¨©£¥

.'Ek WOn lrFtA "aFh§©©¨
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.30.a ,gp dirWi§©§¨

.31cEOr x"zr mixn`Od xtq .c cEnr sFq ,f .c cEnr sFq ,e miIg KxC d`x§¥¤¤©¦©©¥¤©©£¨¦©

.zFnFwn dOkaE .45 cEOr fl wlg zFgiU ihETl .aqw¦¥¦¥¤©§©¨§

.32rCpnl lEriie ,`aiIg Edi`C o`n :`pnidn `irxA ` ,bkw `Up b wlg xdfŸ©¥¤¨Ÿ§©£¨§¥§¨©§¦©¨¨§¥§¦§©

miAxwre miWgp ,dlt`e KWg E`ixwz`C dlAg ik`ln dnM ,`ziixF`C oifẍ¦§©§¨©¨©§£¥©¨¨§¦§§¦Ÿ¤©£¥¨§¨¦§©§©¦

."DiliC e`lC xz`l lErii `lC ,DiYaWgn oilAlanE ,E`ixwz` `xA zeig¥©¨¨¦§§¦§©§§¦©£©§¥§¨¥©£¨§¨¦¥

.33:g"ca.c wxR miIg KxcA§¤¤©¦¤¤

.34.ci ,hi miNdY§¦¦

.35.c wxtA `Ed Epiptl§¨¥§¤¤

.36.miwl` :mWe .b ,gq miNdY§¦¦§¨¡Ÿ¦

.37.bi ,ai zldwŸ¤¤



רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

df oi` ,'d caFr Fpi` m` mbe .'d icaFrA `Ed dad`C)§©£¨§§¥§©¦¥¥¥¤
l ,zFvOd mEIwl mFwn lMn KiIW,lrFtA "aFh dUre rxn xEq" ©¨¦¨¨§¦©¦§§¥¨©£¥§©

zevn miIw `NW Epiide) zEwl`A zEwiacE aExiw Fl oi`X wx©¤¥¥§¥¤¡Ÿ§©§¤Ÿ¦¥¦§©
.zindAd WtPd zEQbe zEixnEgd FA xABzn `liOnE ,("Yad`e"§¨©§¨¦¥¨¦§©¥©§¦§©©¤¤©©£¦
arzpe qbe ixnEg `Ed ixd ,zFvnE dxFY miIwn FzFid mre§¦¡§©¥¨¦§£¥§¦§©§¦§¨
zEIg mEW Fl oi` ok FnkE .'Ek xYid zFe`zA ,miarFzn mixacA¦§¨¦§¨¦§©£¥¤§¥¥©

.zFvOd mEIwe dxFYd wqrA iwl ¡̀Ÿ¦§¥¤©¨§¦©¦§

wxR ` wlg mipFpiA lW xtqA aEzMX dn EdfC ,xnFl Wie)§¥©§¤©¤¨§¥¤¤¥¦¥¤¤¤
,"'Ek zn`A oniIwnd iM ,iYin` mEIw odl oi` DcrlaE" :'c¦§¨¨¥¨¤¦£¦¦¦©§©§¨¤¡¤
iwECwce ;dnWp `lA sEbM md ixde ,zEIg mdl oi`X Epiid©§¤¥¨¤©©£¥¥§§Ÿ§¨¨§¦§¥
wxR oOwl x`AzIW FnkE ,`weC dcFard ici lr i`Ce od zFvn¦§¥©©©§¥¨£¨©§¨§¤¦§¨¥§©¨¤¤
.(DAW xwFIde devOdAW zEIgd ici lr `Ed devn xECid oke .'f§¥¦¦§¨©§¥©©¤§©¦§¨§©¤¤¨

qg xFari `le ,mFlWe qg xEnB rxA Fpi` mFwn lMn la £̀¨¦¨¨¥§©¨©§¨§Ÿ©£©
rxA FWtp ixd ,l"Pd d`xId xCrdA la` .xaC mEW lr mFlWe§¨©¨¨£¨§¤§¥©¦§¨©©£¥©§§¨
i`e zgxkEn `id d`xId oM lre .l"Pke ,olSl `pngx `Ed©£¨¨¦§¨§©©§©¥©¦§¨¦§©©§¦
oipr `EdW ,minW z`xi `xwPd Edfe .DcrlA zFidl xWt ¤̀§¨¦§¦§¨¨§¤©¦§¨¦§©¨©¦¤¦§©

("miwl` z`xi"e "minW zEkln lFr zlAw"©¨©©§¨©¦§¦§©¡Ÿ¦

lFr zlAwC rcFPke .DcFqie dcFard zlgzd `ide§¦©§¨©¨£¨¦¨§©¨§©¨©
xn`nkE .zFvOd lkl zncFw minW zEkln38ElAw" ©§¨©¦¤¤§¨©¦§§©£©©§

ixd ,dcFarA hxtaE ."izFxfB ElAw KM xg`e izEkln©§¦§©©¨©§§¥©¦§¨©£¨£¥
"Kia` ziaE KOr igkW" zFidl jixv xaC lM mcFw39, ¤¨¨¨¨¦¦§¦§¦©¥¥¨¦

mdA lBxEn `EdW eipiprn d`ivId `idW40. ¤¦©§¦¨¥¦§¨¨¤§¨¨¤

"clEi mc` `xR xir" dPdC41eiWEge eizFgkA §¦¥©¦¤¤¨¨¦¨¥§Ÿ¨§¨
"`ziprh dincw`"c zindAd WtPdnW miraHd42, ©¦§¦¤¥©¤¤©©£¦§©§¦¥©£¦¨

mipiprA lBxzn `Ede ,miptEBd mipipr lkl FzF` KWFOd©¥§¨¦§¨¦©¨¦§¦§©¥§¦§¨¦
KWnA zxABzn cFr ziraHdW Epiide .mdA WxWpe EN ¥̀§¦§©¨¤§©§¤©¦§¦¦§©¤¤§¤¤
,ziwl`d WtpC zFgMd lr xiYqnE milrn df lke .onGd©§©§¨¤©£¦©§¦©©Ÿ§¤¤¨¡Ÿ¦
lWM" aEzMW FnkE .ziwl`d Wtpd zEWilg oipr `EdW¤¦§©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨¨©

"igk ipFrA43lrFtA oFre `hg FWExiR oi` ,"oFr"C rEcie , ©£¦Ÿ¦§¨©§¨¥¥¥§§¨§©
mETire zEEir oFWl m` iM ,WOn44FMxC mTrOW Epiide . ©¨¦¦§¦§¦§©§¤§©¥©§

,zindAd WtPd lW FMxC `EdW oFzNwr KxcA KlFde§¥§¤¤£©¨¤©§¤©¤¤©©£¦
FgM Wlgpe lWkp df ici lr45aEzMW FnkE ,ziwl`d ©§¥¤¦§©§¤¡©Ÿ¨¡Ÿ¦§¤¨
"`Ed WEp`e lMn aNd awr"46.'Ek `Ed WNg :WExiR , ¨Ÿ©¥¦Ÿ§¨¥©¨

:miPtF` dOkA `Ed zEWilgde§©£¦§©¨©¦

,llM ziwl`d WtpC zFgMd zENBzd Wi `NW m ¦̀¤Ÿ¥¦§©©Ÿ§¤¤¨¡Ÿ¦§¨

):miwENig Wi `tEB dfaE¨¤¨¥¦¦

iwl` WBxde oipr dfi`n ixnbl zrCd gQidA `EdW m ¦̀¤§¤©©©©§©§¥¥¥¤¦§¨§¤§¥¡Ÿ¦
Fpi`W cr ,zFIwl`d eizFgM EnNrzp KM lMW Epiide ,FWtpA§©§§©§¤¨©¦§©§Ÿ¨¨¡Ÿ¦©¤¥

;F`FlnE dGd mlFrd m` iM FnlFrA xg` xaC rcFi¥©¨¨©¥§¨¦¦¨¨©¤§

dGd mlFrd ipiprA zFigl mc`d lM df oi`X WiBxOW F`¤©§¦¤¥¤¨¨¨¨¦§§¦§§¥¨¨©¤
xtkE qEqMc47la` ,dlrp oipr dfi` `Ed FzilkY wx ,'Ek §§¤¤©©§¦¥¤¦§¨©£¤£¨

eipipr aFfrl FzF` giPn Fpi` ziraHd zExABzd¦§©§©¦§¦¥©¦©©£¦§¨¨
.dlrPd oiprd l` axwzdlE miraHd©¦§¦§¦§¨¥¤¨¦§¨©©£¤

Fnvr z` rBiinE iwl` oipr dfi`l Fnvr z` axwOW Wie§¥¤§¨¥¤©§§¥¤¦§©¡Ÿ¦§©¥©¤©§
ipRn ,oiprd WiBxdlE biVdl Epiid ,lAwl lkEi `l la` ,dfÄ¤£¨Ÿ©§©¥©§§©¦§©§¦¨¦§¨¦§¥
ziwl`d WtPdC ;xF`d mdA xi`n Fpi`W ,eizFgM zEnNrzd¦§©§Ÿ¨¤¥¥¦¨¤¨§©¤¤¨¡Ÿ¦
lre ,df ici lr uvFpznE xF` FkFzA lAwOd WHEln xacM `Ed§¨¨§¨©§©¥§¦§¥©§¥¤§©
dxi`n WtPde ,ziwl`d WtPdA lAwzn `Ed ,iwl` oipr lM ,oM¥¨¦§¨¡Ÿ¦¦§©¥§©¤¤¨¡Ÿ¦§©¤¤§¦¨
Wtpd lr milrnE dQknd ar dqkn Wi xW`M la` .Fci lr©¨£¨©£¤¥¦§¤¨©§©¤©§¦©©¤¤
iM" aEzMW Edfe .iwl`d xF`d FkFzA lAwzn Fpi` ,ziwl`d̈¡Ÿ¦¥¦§©¥§¨¨¡Ÿ¦§¤¤¨¦

"'Ek mkiwl` oiaE mkipiA 'Ek mkizFpFer m`48zEEirdc , ¦£¥¤¥¥¤¥¡Ÿ¥¤§¨¦
,ziwl`d Wtpd lr xiYqnE milrn zindAd WtPdOW¤¥©¤¤©©£¦©§¦©§¦©©¤¤¨¡Ÿ¦
xF` DA xi`n Fpi`W ,zEwl`de dnWPd oiA wiqtnE©§¦¥©§¨¨§¨¡Ÿ¤¥¥¦¨

xg` mFwnA x`AzpW FnkE ,'Ek iwl`49( ¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§¨©¥

oi` ziwl`d WtpC zFgMdC zvw zENBzdA mBW F`¤©§¦§©§¨§©Ÿ§¤¤¨¡Ÿ¦¥
.FzEixnEge zindAd WtPd lr xABzdl FYlkiA¦¨§§¦§©¥©©¤¤©©£¦§§¦
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.38.a ,k Fxzi `Ylikn§¦§¨¦§

.39.`i ,dn miNdY§¦¦

.40hky cEOr ziW`xA irvn`d x"Enc` ixn`n .b ,el uTn xF` dxFY d`x§¥¨¦¥©©§¥©§¨¤§¨¦§¥¦©

.onqp mWe§¨¦§¨

.41.ai ,`i aFI ¦̀

.42.a ,hrw ` wlg xdf d`x§¥Ÿ©¥¤

.43NdY.`i ,`l mi §¦¦

.44"EErd" :oFIv zcEvnaE .(`k ,b dinxi) "'d z` EgkW mMxC z` EErd" oFWNn¦§¤¡¤©§¨¨§¤¦§§¨¦§©¦¤¡

cEOr sFq (a KxM mixaC) dpXd W`x dxFYd xF` d`x .mFwre zEEr oFWNn ±¦§¦§¨§¥©¨Ÿ©¨¨§¨¦§©©

wxR ` wlg a"xrz KWnd .c ,ck mixiXd xiW dxFz ihETl mb d`xE .ety'`§¥©¦¥¨¦©¦¦¤§¥¥¤¤¤

.zFnFwn dOkaE .dr§©¨§

.45FWtp gM :zFidl jixve ,dhnWd o`M Wi ilE`e .Wcw ci azM sEbA `Ed oM¥§§©©Ÿ¤§©¥¨©§¨¨§¨¦¦§Ÿ©©§

.ziwl`d̈¡Ÿ¦

.46.h ,fi dinxi¦§§¨

.47:cxtkE qEqM.h ,al miNdY iR lr §§¤¤©¦§¦¦

.48."mkiwl` oial mkpiA milCan Eid mkizper m` iM" :a hp dirWi§©§¨¦¦£ŸŸ¥¤¨©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

.49e"qxz "dpXd W`x lW aFh mFi" KWnd .` ,at zFMEq dxFY ihETl d`x§¥¦¥¨¤§¥¤Ÿ©¨¨

.[fhw] gt cEOr©



c"agערב i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

*ÔÈ‡"ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו רׁש"י)הּקדֹוׁש (עלילה, ≈ְְֲִִִַַָָָָָ

ּבריֹותיו" א)עם ג, זרה רּבה (עבֹודה ּובמדרׁש . ְְְֲִִִַָָָָָָ
לד) ּפרׁשה ּבטרחֹות (ׁשמֹות ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש "אין , ְְִֵַָָָָָָָ

אּתה  ּכחֹו, לפי אּלא האדם על ּבא לא ּבריֹותיו, ְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹעם
ליׂשראל, הּתֹורה את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשּנתן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמֹוצא
לעמד, יכֹולים היּו לא ּכחֹו ּבחזק עליהם ּבא היה ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹאּלּו

ה)ׁשּנאמר אּלא (ּדברים וגֹו', לׁשמע" אנחנּו יספים "אם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכחם, לפי אּלא עליהם ּבא כט)לא "קֹול (ּתהּלים ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ּכל  ׁשל ּכחֹו לפי ּבּכח, אּלא אֹומר אינֹו ּבכחֹו ּבּכח", ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹה'
ליׂשראל  ׁשּנּתן ּדזה היטב, מּובן מּזה אׁשר ואחד". ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
ּדתֹורה  ּדהגם ּכחן, מּכפי יֹותר זה אין ּומצוֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּתֹורה

למיהוי  ּכדבעי אֹותם לקּים ּגדֹולה,א ּומצוֹות עבֹודה היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
רּבה ּבמדרׁש מד)וכדאיתא ּפרׁשה אמר (ּבראׁשית "רב ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

והינּו הּברּיֹות", את ּבהן לצרף אּלא הּמצות נּתנּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ויגיעה  ּבעבֹודה ּבא זה אבל הּנפׁש, את לזּכ לנּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלטֹוב
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לקּימם, ליׂשראל נּתן מקֹום ּומּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָרּבה,

וגֹו' בראתי" עליה ואדם ארץ עׂשיתי מה,"אנכי (יׁשעיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ׁשאנכי יב) מי ּׁשאנכי ּדמה ּופרּוׁשֹו ,1,יתּבר הּוא הינּו , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו האדם, ּבׁשביל הּוא הארץ, את ְְִִֶֶֶָָָָָָָָעׂשה

כּו' אּתם" אדם מרעיתי צאן צאני לד,"ואּתן (יחזקאל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אדם"לא) קרּויים "אּתם רז"ל ואמרּו א), מא, ,(יבמֹות ְְְְִֶַַַָָָָ

ּתרי"ג  לקּים ּבׁשביל בראת"י ּבׁשביל נברא הּזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהאדם
ּדוקא  יׂשראל ּדהּנה ּתרי"ג. ּבגימטרּיא ּדבראתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמצוֹות,

הּמצות  לקּים זה ּכח ּבהם נפׁשיׁש ּדמסירּות הּכח מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
הּכתּוב ּכּונת ּדזהּו ּביׂשראל, ז)ׁשּיׁש ז, "לא (ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אּתם  ּכי ּבכם, וּיבחר ּבכם ה' חׁשק העּמים מּכל ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמרּבכם
הּתֹורה  לכם ׁשּנּתן מה ּפרּוׁש, העּמים", מּכל ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהמעט
הּכחֹות  מּפני לא העּמים, מּכל מרּבכם לא היא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹֻוהּמצות
מּכל  יֹותר ּבכם ׁשּיׁש ּומּדֹות ׂשכל הינּו ׁשּלכם, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפנימּיים
מּפני  הּוא ׁשּביׂשראל הּׂשכלית ּדנפׁש ּדהגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהעּמים,

אחד 2אדם  ּכל הרי זאת ּולבד העליֹונה, ׁשּבּמרּכבה ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מּבחינת  ׁשּׁשרׁשֹו האלקית נפׁש לֹו יׁש מּיׂשראל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואחד
ׁשל  ּבספר ּומבאר כּו', הּכּסא ׁשעל העליֹון ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאדם

ּדקדּׁשה,ב ּבינֹונים  והּמּדֹות הּׂשכל ענין ׁשהּוא ּבתחּלתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
מדרגֹות  ב' ּדהּנפׁש3ׁשּזהּו טֹוב, ויצר האלקית ּדנפׁש ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

טֹוב  ויצר ּדעת, ּבינה חכמה מחין ּבחינת הּוא ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהאלקית
ׁשהּׂשכל  והינּו מהּׂשכל, הּנֹולדים הּמּדֹות ּבחינת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּוא
ּבפעל  טֹובה להנהגה ּבהּנֹוגע טֹובה מּדה ּבצּיּור ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמצטּיר
אמת, ּבדברי ודּבּור ּתֹורה ּדברי ּבמחׁשבת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמׁש
מקֹום, ּומּכל והּדֹומה. חסד ועׂשּית הּמצות ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּובמעׂשה
אם  ּכי ּומצוֹות, הּתֹורה לכם נּתן זה מּפני לא ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנה
ּבכם  יׁש אׁשר המעט הינּו המעט", אּתם "ּכי 4ּבׁשביל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּכי  נפׁש. ּדמסירּות הּכח והּוא העּמים, ּבכל יׁש ּׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמה
ּדוקא  ּביׂשראל יׁש נפׁש הּמסירּות ּפרּוׁשֹו5ענין ּדנפׁש , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו א)רצֹון, נו, נפׁשי (ירמיה העם 6"אין אל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּוא  נפׁש מסירת רצֹוני", – "נפׁשי רׁש"י: ּופרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּזה",
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קיט  עמוד ג חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס (*
ואילך. רנז עמוד תרפ"ה המאמרים ובספר ואילך.

אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר, על וההערות המקומות המראי
מוהריי"צ  אדמו"ר מכ"ק אג"ק - בשעתו - צורף זה למאמר

וז"ל: תמימים" "תומכי ישיבת לתלמידי אגרת נ"ע
תמימים  תומכי המוסד תלמידי לכם, שולח הנני ...בזה
הּוא  ברוך הקדוש אין מאמר תשורה, בווארשא, אשר דליובאוויטש

פה. בעל אותו ותדעו תלמדו אשר בריותיו, עם בטרוניא בא
ודא"ח  בנגלה התורה ידיעת דבר הדבר, אין תלמידים, שמעו
זו  שבלב העבודה ודבר החסידות)] (תורת חיים אלקים [=דברי
לשקוד  והתאמצו התחזקו בכם. אלא תלוי, נעימות, ומדות תפלה
עילוי  אחר בעילוי לעלות בעזרכם יהיה יתברך והשם בלימודים

ברכה... והיו וגשמיות ברוחניות
כלל 1) וקוצא אות בשום אתרמיז ולא בשם אתפס דלא בחינה

תורה  (לקוטי כלל] וקוץ אות בשום נרמז ולא בשם, נתפס [=שלא
א. יא, ג חלק זוהר וראה ב) פ, פנחס פרשת

נסמן.2) ושם ד. כח, נשא תורה לקוטי ראה
פא 3) עמוד לתניא הערות ספר ב. לח, מקץ אור תורה ראה
ואילך.
א.4) פט, חולין ראה
ג.5) לז, תצא תורה לקוטי ראה
ובכמה 6) ב לו, מקץ אור בתורה כן גם היא זו הוכחה

ולכאורה  החסידות)]. (תורת חיים אלקים [=דברי בדא"ח מקומות
בראשית  - בתורה שנאמר ממה מסתייעין אין מה מפני עיון צריך
זה  בלעומת מדבר דשם לומר ויש נפשכם. את יש אם - ח כג,
בבואה  אשר לקדושה)], (שמנגד האחר [=הצד אחרא וסטרא
המתחיל  דיבור [מאמר] סוף תורה לקוטי (ראה להו לית דבבואה
לפירוש  גמורה ראיה מזה אין ולכן וביאורו), - השני - תצא כי
ראיה  דאין כן גם מובן זה חילוק פי ועל דקדושה. נפשך ובכל

תתננ  אל - יב כז, תהלים - שנאמר בזה ממה וגם - צרי. בנפש י
שבאו  פרטים אפילו הדא"ח בתורת מדוייקים כמה עד נראה

אגב. ובדרך בטפל

להיות.א. שצריך התניא ב.כפי ספר
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מּטעם  ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ענין והּוא הרצֹון, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָמסירת
נעׂשה  הקּדימּו ּתֹורה ׁשּבמּתן וזהּו אנֹוׁשי, ּדׂשכל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָודעת
לגמרי  הרצֹון ּובּטּול הנחת הּוא נעׂשה ּדענין ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלנׁשמע,
והקּדמת  הרצֹון, ּבעל סֹוף אין ּבחינת אל וכל ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמּכל

לקּים 7נעׂשה  ׁשמים מלכּות על הּקּבלת הּוא  לנׁשמע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הרצֹון  ּדמסירת זה ּכח ּומּצד לעׂשֹות, יצּוה אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּככל
ּומצוֹות. הּתֹורה ּדוקא להם נּתן לזאת ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

.¯ev˜ ׂשכלם טיב מּפני ליׂשראל הּתֹורה נּתנה לא ƒְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹ
אּלא  ּבלבד, ּבטבע הּטֹובים מּדֹותם ְְְִִִִֶֶַַַָָָּומזיגת

ּבהם. ׁשּיׁש נפׁש ּומסירת הּבּטּול חּוׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָמּפני
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תש"ט.7) שהקדימו בשעה המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

•
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.ÊÚ באסיפת אב־הסבא שנשאל השאלות בין
אחת  שאלה היתה תר"ג, בשנת בפטרבורג הרבנים

עיקרית:
לפני  גם הרי החסידות , תורת חידשה מה 
מוסר  שלמדו צדיקים היו החסידות תורת התגלות

בתורה? חיּות להם והיתה
הרבי: ענה זו, שאלה על

כתוב  6,אש נקראת תורה למו". דת אש "מימינו
אי  הא", לא – הא לא "אי כי ומחממת, מאירה ואש
בלי  לאור אפשר ואי להאיר, מבלי חם להיות אפשר
ההתגברות  טבע את באש הטביע הקב"ה שיחמם.
לכבותה, מים ומתיזים תבערה כשפורצת והנצחון.
גורמים  האש על ששופכים הראשונים המים הרי
מחממת  היא לאש, נמשלה תורה האש. להגדלת

מנגדיה. כל את מנצחת והיא ומאירה,
שבכלל  ומכיוון רעים, ומים טובים מים יש במים
אפשר  רעים, מים גם ישנם מים, של הבריאה
כי  אם לא־טוב, של תערובת היפים במים גם שתהיה

ללא־ט  דומה זה רע אין הוא שם הרעים, שבמים וב
במים. שישנן המעלות את המקלקל גמור,

הגורמת  שהיא מהמים, הפסולת את להפריד כדי
הלא־טוב  את למצוא וכדי רעים, מים יהיו שהמים
הקב"ה  הטביע – הטובים במים להיות שעלול
ועל־ידי־זה  המים, את שמרתיחה האש את בבריאה

האש  לטובים. נהפכים והמים הפסולת, מובדלת
שעלולה  הדקה הפסולת את גם ומבדילה מוציאה
למים  היפים המים את ועושה היפים, במים להיות

בתכלית. וזכים נקיים
"תורה  כשלומדים מים. היא שבתורה ה'נגלה'
תורה  כשלומדים ואילו היפים. מים אלו הרי לשמה"
המוות. סם להם נעשית היא – ולהתייהר לקנתר כדי
על־פי  הלב  עבודת אש. היא החסידות תורת
בקלחת, כבשר ההרתחה פעולת היא החסידות תורת
המים  של הגסה הפסולת את מפרידה היא ואז

היפים. המים של הדקה הפסולת ואת הרעים
ממזריטש  והמגיד הבעל־שם־טוב חידשו זאת
בכלל, החסידות תורת שלהם, החסידות בתורת

בפרט. חב"ד חסידות בתורת והסבא
ישראל  ר' החסיד – כשהאברך סיפר: היילפרין
מליובאוויטש, הרבי דברי את לתרגם סיים – חייקין
מחשבות. תפוס יושב אוברוב הגראף השר נשאר
האברך  עז. רושם עליו עשו הרבי, של דבריו
פשוטה  רוסית בשפה הדברים את מסר המתורגמן
שהאברך  בלבד זו שלא היה, ניכר רב . ובחום ובהירה
את  ללבו. קרובים גם הם אלא הדברים את  מבין
דתית  פילוסופיה זו הרי במלים: השר היפר שתיקתו

עמוקה.
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הפרדס. בעלי שהיו שותפים, משני אחד היה אברהם ר' לעבודה, שקיבלו ברוך של מעבידו
עזריאל. ר' נקרא השני השותף
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העבודה, את עזיבתו בדבר ברוך עם לשוחח כדי לפרדס בוקר אותו שבא אברהם ר' זה היה
של  לתפלתו אברהם ר' האזין ממושך זמן בבכי. מלווה ברוך של תפלתו קול את מרחוק ושמע
התחיל  מכן ולאחר בהתלהבות, תהלים פרקי לומר החל - התפילה את ברוך כשסיים ברוך.
להראות  לא כדי רגיל. בלתי אדם לפניו כי לדעת  נוכח אברהם ר' ובלהט. נעים בקול גמרא ללמוד

ברוך. של לצריפו נכנס ולא עקבותיו על אברהם ר' חזר סודו, את יודע שהוא לו

את  קיים לא מדוע ושאלו אברהם ר' אל בא להתפלל , כדי העירה ברוך נכנס כאשר למחרת,
באמתלא  התנצל אברהם ר' במקומו. אחר שומר קבלת בעניין שיחה לשם לפרדס לבוא הבטחתו
החיפזון? "מה - אברהם ר' שאלו - "ובכלל" שפתיו. מוצא מלשמור מנעוהו שונות שסיבות

יותר"! מאוחר במועד יסתדרו הדברים

הוא  שלו. השומר של לעניינו רבה מחשבה הקדיש וצדיק, גדול למדן שהיה אברהם, ר'
אנשי  לאותם אברהם ר' השתייך כשלעצמו משרתו. את לעזוב ברוך את שהניעה הסיבה על תהה
נודע  בצעירותו קיומם. ביסוס לשם למלאכה יתמסרו שיהודים ההכרח את מכבר שראו רוח
הסתיימה  כאשר שולחנו. על שנים מספר החזיקו אשר נכבד יהודי של לחתנו והיה לעילוי,
להתחיל  צריך היה אברהם ור' חותנו), לשולחן סמוך היה שבה (התקופה ה"קעסט" תקופת
רבנות  כסא על לשבת ראוי אברהם ר' היה שכן רבנות, משרת  שישיג חותנו רצה לפרנסתו, לדאוג
ירקות  זרע הוא לגננות. והתמסר כפיו, מיגיע להתפרנס רצה אברהם ר' ברם, נכבדה. בקהילה
לעסוק  התחילו ויחד עזריאל ר' עם שותף נעשה יותר מאוחר בליאזנא. אותם ומכר שונים

בתורה. אברהם ר' עסק הפנוי בזמנו פרדסים. בחכירת

לו  ברור היה כברוך. צעיר של טיבו את יפה ויעריך יבין אברהם שר' אפוא, היה, טבעי
לכן  לחם". תאכל אפיך "בזיעת את לקיים הרוצה יהודי סתם רק ולא נסתר, צדיק הינו שברוך

בע  כחידה לו הייתה קל כאן שלכאורה בשעה הפרדס, את לעזוב החליט שברוך העובדה יניו
נסתר. ולהישאר שלו בדרכו  ללכת

במשרתו. להישאר ברוך את לשכנע ולנסות הסיבה, את למצוא חייב שהוא החליט אברהם ר'
את  לעזוב רצונו מדוע השאלה את בפניו והציג בפרדס, כשביקר ברוך, אל פנה כך משום
שנאלץ  עד ממנו הרפה לא אברהם ר' אך האמיתי, נימוקו את לגלות נלהב לא ברוך העבודה.
הלכתי  לדיון להיכנס מוכן היה אברהם ר' עצמו. על שקיבל התיקון ואת לו שאירע מה את לספר
שכבר  לברוך יוודע שלא כדי מכך נמנע אך הכל, למרות להישאר שעליו לברוך להוכיח מנת על
חסידות  מדת כי הדגיש השאר ובין אליו, בדברו פשוטה לשון לנקוט העדיף לכן טיבו. על עמד
בענייני  להתהדר להם אסור - ברוך כמו פשוטים אנשים ואילו חכמים, לתלמידי רק שייכת
היותו  בעובדת להודות לא מנת על שכן במבוכה, ברוך את הכניס כך באלה. וכיוצא תיקונים
שומר  לשבתות להעמיד לו הבטיח מצידו אשר אברהם, ר' לדברי להסכים עליו היה חכם, תלמיד

במקומו. גוי

כישלונו  על צערו את הפרדס. כשומר במשרתו נשאר והוא ברירה, כל לברוך הייתה לא
ותפלה. בתורה ויותר יותר עצמו את שהשקיע עלֿידי השכיח - כלבבו התיקון בהשגת

שהוא  בהניחו בתורה. בשקידה ברוך ר' בילה ולילותיהם ימיהם שאת שבועות, ששה עברו
ברחבי  שהדהד ותפלה תורה של ונעים רם בקול להשתפך לפעם מפעם נוהג היה בפרדס, בודד
ללימוד  ממחבואו ולהאזין לפרדס תכופות לבוא ברוך, ידיעת בלי אוהב, היה אברהם ר' הפרדס.
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על  עמד לאוזניו שהגיעו הדברים מן לביתו. בחשאי וחוזר רבות שעות עומד היה כך הנלהב.
גדול. למדן הוא שברוך העובדה

היה  שבה השלווה נשללה מברוך הקטיף. ימי והגיעו הפירות לבישול ההמתנה ימי חלפו
עזריאל, ור' אברהם ר' השותפים, שני בפרדס הופיעו בפרדס. לבדו היה לא שוב עתה. עד
חשק  ברוב התמסרו הכל ומתנדבים. שכירים צדדיים, אנשים וגם - וילדים נשים - ומשפחותיהם
העגלות  בתוך ולארזם פירות לאסוף החלו ובסלסלות לאילנות, הוצמדו סולמות לעבודה.
כאן  לקטיף. בעזרה האחרים ככל עסק ברוך רב. ושאון רעש שרר בפרדס העירה. אותם שהובילו
ותואר  גבוהה קומה חזקים, שרירים רחבות, בכתפיים ניחן הוא הגופניות, במעלותיו ברוך בלט
החלטיות  חזק, אופי מחשבה, עומק שביטאו והבהירות , העמוקות עיניו, עשו מיוחד רושם נאה.

נעים  ובקול ויפה ברורה בשפה חונן גם ברוך נסתר. צער נראה פניו ועל בעיניו ְֵָוערב.ובטחון.
כמו  בקטיף, שעסקו לגויים, נעימה הפתעה שהיווה דבר ושוטפת, טובה הייתה הפולנית לשונו

ליהודים. גם

אורחים  בפרדס הופיעו בעיצומה, הייתה כשהעבודה הקטיף, התחלת מיום שבועיים כעבור
להביע  באו הם ובתו. בנו אשתו, ומשפחתו: הפרדס, נחכר שממנו הפריץ, אלה היו מעלה. רמי
גילה  הפריץ החכירה. תמורת נאה מחיר שילמו אגב, אשר, היהודים, השותפים לשני איחוליהם
לקבלו  השותפים להצעת להיענות מסרב כשהוא תשלום, תמורת פירות ארגז והזמין לב רוחב

כמתנה.

בהופעתו  לבם תשומת את שמשך ברוך, אל האורחים התעניינות הופנתה ביקור באותו
וכך  חייו, לאורח חקר הוא העשירה. משפתו והופתע ברוך, עם בשיחה נכנס הפריץ המרשימה .
אשר  משפחתו, בני לפני ברוך את הציג הפריץ כשומר. בפרדס העת כל נמצא שברוך לו נודע
ונתמלא  הפריץ משפחת של האהדה במבטי נוכח ברוך ובדבריו. בו אוהדת התעניינות גילו הם גם
בפרדס  תפקידו על כששמעה ממנו. עין גורעת אינה הפריץ של בתו כי משנוכח רוח מורת
לשוחח  והמשיך ראש, בניע השיב ברוך לבדך"?. בפרדס לילותיך את אתה מבלה "האם שאלה:
אך  להטרידו, וחדלה שבו הביישנות למדת התנהגותו את ייחסה הפריץ בת ובנו. הפריץ עם

שפתיה. על בחיוך ברוך בפני ולהסתכל לעמוד המשיכה

המפורשת  מטרתם הייתה הפעם בפרדס. נוסף לביקור משפחתו ובני הפריץ הופיעו למחרת
ברוך  את הפריץ הזמין שיחתם לאחר עזריאל. ור' אברהם ר' את שהפליא דבר ברוך, עם לשוחח
לעסוק  המשיך וברוך האורחים, נפרדו מכן לאחר להזמנה. השיב לא ברוך באחוזתם. לבקר

המאורע. מן דעתו מסיח כשהוא בעבודתו
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גרונו  דרך עוברת רק והיא אליין, רעט זאך דיא . . .ַ

זיך  זאגט מיא אז זה, בדיבור דהכוונה בלבד, המדבר ַשל

א  הייסט דאס אנדערער, דער הערט דער ממילא ַאליין,

בזה  לעשות וצריכים זו. בשעה וידבר גישריי), הארץ

הזמן  לבחור והיינו יחיו, אנשי' הרבה שיהי' תעמולה

דברים  שעה, מחצי יותר לא ולדבר להתפלל, באים שהכל

כך  כל רגילים אינם הלא כי במהירות, ושלא ברורים
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הֹוראה  ּומּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְִִַַַָָָָֹ"להזהיר"

לעׂשֹות  הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים הּגדֹולים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּכאׁשר

ּולמעט  ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ׁשל ּבאפן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹזאת

לׁשֹון  ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ׁשל ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבהׁשּפעה

לׁשֹון  הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ואמרּת" "אמֹור.. ְְְֱִִֵַַַָָָָֹהּפסּוק

רּכה. לׁשֹון היא אמירה מהֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֶַַָָָָָקׁשה,
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äéäé øLà íúøãì Erøfî Léà øîàì ïøäà©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬

:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî Báçéék Æ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬
Bà øer Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë̈¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´

:reøN Bà íøç Bà çqôèéäéäé-øLà Léà Bà ¦¥½©¬¨ª−¬¨«©´¦½£¤¦«§¤¬
:ãé øáL Bà ìâø øáL BáëBà ÷ã-Bà ïaâ-Bà −¤´¤¨®¤−¤¬¤¨««¦¥´©½−

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéra ìláz§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
àëéà-ìkàì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà L ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ

íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤
:áéø÷äì Lbé àì åéäìàáëéLãwî åéäìà íçì ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwäâë-ìà Cà ©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´¤
íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îãëåéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå §©§¨«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨®̈
:ìàøNé éða-ìk-ìàåôáëàýåýé øaãéå §¤¨§¥−¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈
íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´

:ýåýé éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷âøîà ¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íërøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²

:ýåýé éðà éðôlîãàeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³
øäèé øLà ãr ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö̈¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®
àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬

:òøæ-úáëL epnîäòbé øLà Léà-Bà-ìëa ¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½§¨
Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½

:Búàîè ìëìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð §−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨®̈¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ



רעז iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈ŸŸ́©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−Ÿ́©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéaáéäéäú ék ïäk-úáe ¥½¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
âéïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´

äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì̈¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨
:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzãéìëàé-ék Léàå Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬

ïäkì ïúðå åéìr BúéLîç óñéå äââLa Lã÷−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−
:Lãwä-úàåèìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®

:ýåýéì eîéøé-øLà úàæèïår íúBà eàéOäå ¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«§¦¦³¨Æ£´Ÿ
íìëàa äîLàýåýé éðà ék íäéLã÷-úà ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íLc÷îô §©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'r f"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ"להזהיר"

זהר  ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על הּגדֹולים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמׁשּפיעים

עצמם. ּבּגדֹולים ְְִַַָָואֹור

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà ìûøNéa§¦§¨¥À£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ
:äìòì ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«

èé:íéfráe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
ëïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−

:íëì äéäéàëíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz̈¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøer©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ
äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà́©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À

:ýåýéì çaænä-ìr íäî eðzú-àìâëäNå øBLå «Ÿ¦§¬¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−
àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å reøN̈´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ

:äöøéãëàì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ¥«¨¤«¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ
:eNrú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷úäëãiîe ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´

-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
íeî íäa íúçLî ék älàeöøé àì ía ¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−

:íëìñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæëøBL ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´
íéîé úráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−
ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬

:ýåýéì äMàçëàì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå ¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ
:ãçà íBéa eèçLúèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈

:eçaæz íëðöøì ýåýéìììëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½
:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àì«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

àì:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
áìCBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−

ýåýé éðà ìûøNé éða:íëLc÷îâìàéöBnä §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³
éðà íéýìûì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:ýåýéô §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(679 'r a"g zegiyÎihewl)

Ì‰Ï‡ z¯Ó‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆

ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï - z¯Ó‡Â ,¯BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

על  (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבג'

ּבדם  ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם (ּבדעה): ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקטּנים

ּכיון  טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה יאמר אל ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹלאכלֹו,

זאת  עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים לּבֹו. ּבתאוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּמׁשקע

יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה נפׁשֹו ּגם ּכי להכעיס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָרק

ּדבר  הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ּכהנים טמאת אליו. ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּבדּבּור

יּוכל  אי המחּנ יאמר ּכן ואם ּבׂשכל, להסּבירֹו אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשאי

וכל  נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה הזהירה לכן זה? ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלהסּביר

ּככל  להׁשּתּדל עליו מזהרים ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאחד

הּיהדּות  נקּדת ּולעֹורר האמת ּדעת על להעמידֹו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהאפׁשרי

ּבֹו. ֲֶאׁשר

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−



iyingרעח - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:éãrBîâíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL «£¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éréáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈

àåä úaL eNrú àììëa ýåýéì ´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ
:íëéúáLBîôãLã÷ éàø÷î ýåýé éãrBî älà «§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤

:íãrBîa íúà eàø÷z-øLàäïBLàøä Lãça £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤¨«¦À
ïéa Lãçì øNr äraøàa:ýåýéì çñt íéaørä §©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«

åúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæíBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ

úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNrú àì äãárçýåýéì äMà ízáø÷äå £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−

-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä íBia íéîé úráL¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîôèýåýé øaãéå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàézøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½
úéLàø øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷àééðäåéðôì øîòä-úà ó §¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬
:ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«

áéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

ãéíBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´
úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãr äfä©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBòñ ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
åèíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½

úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ
:äðééäzæèúréáMä úaMä úøçnî ãr ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½

äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈
:ýåýéìæéeàéáz íëéúáLBnîäôeðz íçì | ©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈

õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−
:ýåýéì íéøeka äðéôàzçé-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©

øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL íçlä©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯

ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èéíúéNråéðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN ©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©®̈§¥¯
:íéîìL çáæì äðL éða íéNáëëéðäå| ïäkä ó §¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´

ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìr íúàŸ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìr©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

àëLã÷-àø÷î äfä íBiä | íöra íúàø÷e§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
úwç eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBòáëíëøö÷áe ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§ª§§¤º
ì íëöøà øéö÷-úàEøö÷a EãN úàt älëú-à ¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½

íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈
ýåýé éðà:íëéäìàô £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'r l"g zegiyÎihewl)

ÏÎÏ Ba¯˜ ·È¯˜È ¯L‡ . . Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»

Ì˙B·„ ÏÎÏe Ì‰È¯„(יח (כב, ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»

˙B·„e ÌÈ¯„ ÌÈ¯„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»

Ï‡¯NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

לׁשּתף  ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

והּסּבה  הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ּבבנּית ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָֹּגֹויים

יׂשראל  ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד הּמקּדׁש ּבית ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלכ

להקרבת  ּבנֹוגע מהֿׁשאיןּֿכן ּבזה. חלק לּגֹויים ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וטעם  קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף הּגֹויים ּכל יכֹולים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָקרּבנֹות,

נקּבע  - הּקרּבנֹות את מקריבים ׁשעליו - הּמזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,

חז"ל  ׁשאמרּו ּכמֹו העֹולם, ּבריאת מּתחּלת ועֹומד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹומֹו

קרּבנֹותיהם  קרּבנֹות, ׁשם והקריב הראׁשֹון אדם נברא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם. הקריב מהּתבה ּכׁשּיצא נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל

יכֹולים  ונח, אדם ׁשל צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלכן

קרּבנֹות. ׁשם ְְְִַָָָלהקריב

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëeNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:ýåýéì äMà ízáø÷äåñåëýåýé øaãéå §¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàæëéréáMä Lãçì øBNra Cà ¤¤¬¥«Ÿ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧
íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½



רעט iriay ,iyy - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
çëék äfä íBiä íöra eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´

ýåýé éðôì íëéìr øtëì àeä íéøtk íBé³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íëéäìàèëäprú-àì øLà Lôpä-ìë ék ¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½

:äénrî äúøëðå äfä íBiä íöraìLôpä-ìëå §¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨§¨©¤À¤
äfä íBiä íöra äëàìî-ìk äNrz øLà£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnr áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

àìíëéúøãì íìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
:íëéúáLî ìëaáìàeä ïBúaL úaLíëì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ¨¤½

áøra Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørîô ¥¤´¤©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã'r a"g h"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

(364

Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ¯ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים

על  ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּדהינּו

נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ּכמֹו לעׂשֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

הּקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים סֹוטה, אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

להׁשּכין  ּכדי נפׁשֹו, את מֹוסר - ּכביכֹול - הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּמים.

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ְְְִִִִֵֵֵָָָׁשלֹום

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À
íéîé úráL úBkqä âç äfä éréáMä Lãçì©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−

:ýåýéìäì-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ©«Ÿ̈«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìíéîé úráL §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½

Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á
äéäéàåä úøör ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì ¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½

:eNrú àì äãár úëàìî-ìkæìéãrBî älà ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¥µ¤«£¥´
áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéaçìíëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî §«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À
øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬

:ýåýéì eðzzèìLãçì íBé øNr äMîça Cà ¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ
ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç-úà¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½

íBiáe:ïBúaL éðéîMäîíBia íëì ízç÷ìe ©¬©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´
øãä õr éøt ïBLàøäðrå íéøîz útkó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬

ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáørå úár-õr¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬
:íéîé úráL íëéäìààîýåýéì âç Búà íúbçå ¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½

Lãça íëéúøãì íìBò úwç äðMa íéîé úráL¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤
Mä:Búà ebçz éréááîúráL eáLz úkqa ©§¦¦−¨¬ŸŸ«©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîéâîïrîì ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ§©»©»
éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàãîéða-ìà ýåýé éãrî-úà äLî øaãéå ¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−
:ìàøNéô ¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'r g"kg zegiyÎihewl)

Ïk ,ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e¿»∆¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»
eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ(כא (כג, ¿∆∆¬…»…«¬

הּׁשבּועֹות  ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

לקׁשר  ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאין

מבּטאים  הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

ּבין  הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג מסּימת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּבמצוה

ואת  יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - יׂשראל לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקּב"ה

ּבׁשּום  זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ּבבני הּבחירה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצם

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג לכן מגּדרת. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמצוה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º
éìà eç÷éå ìûøNé éða-úàæ úéæ ïîL Eúéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìräì øBànìâúãrä úëøôì õeçî ©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹

ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôìãìr ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ

ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøré äøähä äøðnä©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
:ãéîzôäíézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå ¨¦«§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬

:úçàä älçä äéäé íéðøNr éðL úBlç äøNr¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«
åìr úëørnä LL úBëørî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²

:ýåýé éðôì øähä ïçìMäæúëørnä-ìr zúðå ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬©©©«£¤−¤



xihtnרפ - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýéì äMà äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì: §Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«
çýåýé éðôì epëøré úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîzèäúéäå ¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«§¨«§¨Æ
Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á

:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ñéàöiå ¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«©¥¥Æ
CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàé-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤
Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå íMä©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²

:ïã-ähîì éøác-úa úéîìLáéøîLna eäçépiå §Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§®̈
:ýåýé ét-ìr íäì Løôìôâéýåýé øaãéå ¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãé-ìà ìl÷îä-úà àöBä ¤¤¬¥«Ÿ¥´¤©«§©¥À¤
íäéãé-úà íérîMä-ìë eëîñå äðçnì õeçî¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−

:äãrä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìråèéða-ìàå ©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«§¤§¥¬
åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈

:Bàèç àNðåæèíBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå §¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬
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:úîeéæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«
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àë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²
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.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

BBB

ùéã÷ éöç
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,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .163 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

BL‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ Ïk eÎÓÒÂ(יד (כד, ¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆«…
,E˙˙ÈÓa ÌÈLÚ e‡ ÔÈ‡Â ,EL‡¯a EÓc :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»¿¿…¿¿≈»∆¡»ƒ¿ƒ»¿

EÏ zÓ¯b ‰z‡L(רש"י) ∆«»»«¿»¿
- ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאחד

החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו אּלאֿאםּֿכן מיתה חּיב אדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

המקּלל  ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ׁשאם לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודיעּו

לא  יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, להיֹות יכֹולה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹלא

את  להמית הּקּב"ה צּוה ואףֿעלּֿפיֿכן ענׁשֹו. את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָידעּו

לֹומר  לּמקּלל, ּבנֹוגע נאמר "סמיכה" ּדין ּדוקא לכן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּלל.

ּומדּבר  מאחר - "ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת נענׁשים אנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ"אין

הּׁשעה  הֹוראת ואּלּולא התראה, היתה לא ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקרה

מיתה. חּיב המקּלל היה לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּמיחדת

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
áëék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâëéða-ìà äLî øaãéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤»¤§¥´
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
äeö øLàk eNr ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéttt §Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã.166 'r f"g zegiyÎihewl)ixe`ia t"r

(ynegd

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â . . Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰(יד (כד, ≈∆«¿«≈¿»¿…»»≈»
‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa - ‰„Ú‰ Ïk(רש"י) »»≈»¿«¬«»»≈»

ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמצינּו

ׁשהיה  עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את להקים ְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה

הּוא  מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן מצרי". איׁש ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ"ּבן

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו את להקים להפCB˙aּבּקׁש ּובכ הּמחנה, ְֳִִִֵֶֶַָָֹ¿ְֲֲֶַַַָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - העדה" מ"ּכל לּמחנה,ıeÁÓלחלק ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָƒֲֶַַ

העדה". "ּכל ְֲֵַָָָָּובמעמד
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diptl dxhtdd zkxa
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ycew zegiyn zecewp
את1המפרשים  לכבד שהכוונה התורה ספר ביארו

הלכה  הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיון ואולם ולומדיו.
"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,

התורה.

" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן ֿ חיים רמד.ֿאורח סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, ֿ רבה בראשית ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש

על־ידי רבי שמעון בן יוחאי נתברר הגל והמחיצה, המחיצה שבין לבן העליון ליעקב, וגם המחיצה שבין יעקב ללבן התחתון.
ממאמר שבת פרשת אמור, ה'תשל"ז
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"מילי 2בשולחןֿערוך  שהם ענינים ללמדנו באה אבות ומסכת

באופן 3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחים, לכן ,
אחר.

" - המשנה  בדברי לדייק יש מהו גופו עוד - מכובד"
דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונן יש הדברים להבנת

במדרש  המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על
מעשי  הם מה (כגון, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה
היה  יוסי ורבי העולם?) את לברוא שסיים לאחר הקב"ה
מלהשיב  להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב
שהיא  מצוות לאותן כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט - לה
כל  על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל עם - בהן מחוייבת
של  בעיניה אף התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי  נתכוון התורה" "כבוד באומרו כי לומר, יש זה לפי
וכבודה  קרנה את שיעלה כזה באופן התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש  חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת
וכמו  הדין, מצד מחוייב שאינו במקום גם התורה את לכבד
ואין  התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה
להשיב  יוסי רבי טרח אףֿעלֿפיֿכן - עליהן לענות חיוב כל
את  יכבדו ("הבריות") העולם אומות שגם בכדי עליהן,
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" הלשון נקט יוסי שרבי הסיבה גם שכן גופו זו מכובד",
בתניא  (כנאמר היהודי של לגופו ורק אך שייכות יש :5לגויים

אך  העולם"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגוף
ושייכות. קשר כל לגויים אין - היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני  מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכן,
מכבדות  הבריות העולם), (אומות הבריות בעיני גם כולם,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש - תשל"ח קודש (שיחות

היא  הנשמה יהודי אצל עיון: צריכים המשנה דברי
אליה  טפל רק והגוף עוסקת 6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את  להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האדם בכבוד
הגוף?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שום בריות זאת להם שאין למי מתאים "
בבחינת  והם מידותיהם) מצד ולא שכלם מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו 7"בריות היא היחידה שמעלתם דהיינו ,
להיות  השבח מהו - השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר
והבטחות). הנמקות ללא (גם בפשטות המתחייב דבר הוא
כרוכה  להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתים אולם
נתונים  ישראל בני בהיות שכן, הגוף. חיי שמציבים בקשיים

זאבים" שבעים בין אחת כ"כבשה שהקפדה 8בגלות יתכן ,
קשיים  להם תסב התורה לכבוד הקשורים ענינים על יתירה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי  התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת
יפריעו  שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו
הגוף. בעניני לו יסייעו אף הן אלא הגשמיים, הגוף בעניני לו
על  בתוקף עומד יהודי שכאשר בפועל, רואים גם כך ואמנם
לו  רוחשת סביבתו - יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

- התורה את המכבד "כל בו ומתקיים והערכה, גופו כבוד

ה  על ".בריות מכובד

(1820 עמ' ג, כרך תשד"מ, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימן ֿ חיים רמד.ֿאורח סימן א.3)דעה ל, קמא שם4)בבא ו. ד, ֿ רבה בראשית ראה לדוגמה
ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא שם.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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05:5405:4908:3708:3309:1409:1110:2310:2113:1113:1119:2219:2619:4919:5419:0520:05באר שבע )ק(

05:5105:4508:3408:3009:1209:0910:2210:2013:1113:1119:2719:3119:5219:5719:0020:08חיפה )ק(
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05:5305:4808:3608:3209:1309:1110:2310:2113:1113:1119:2319:2719:5119:5619:0720:07תל אביב )ק(

05:3205:2308:1508:0709:1009:0510:2510:2213:2813:2820:1220:2020:4920:5920:0121:15אוסטריה, וינה )ק(
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06:0005:5508:4408:4009:2309:2010:3310:3113:2313:2319:3819:4220:0620:1119:2320:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:4206:3809:2309:2109:5809:5611:0611:0413:5113:5119:5419:5720:1920:2319:3820:33ארה״ב, מיאמי )ק(

05:4605:3908:3008:2509:1509:1210:2810:2513:2413:2419:5219:5820:2420:3119:3920:45ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:1606:0909:0008:5509:4509:4110:5710:5413:5213:5220:1820:2420:5020:5720:0521:10ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:4305:3608:2808:2309:1409:1010:2610:2413:2313:2319:5219:5820:2520:3219:3920:45ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4506:4709:0509:0509:3509:3610:3510:3512:5912:5918:1318:1118:3718:3517:5318:44בוליביה, לה-פס )ח(

06:1106:0008:5108:4209:5309:4811:1011:0614:1714:1721:0921:1821:5022:0120:5922:19בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:1206:0208:5308:4409:5409:4911:1111:0714:1714:1721:0821:1721:4821:5920:5722:17בלגיה, בריסל )ק(

06:2806:3108:4208:4309:1409:1510:1210:1212:3312:3317:4317:3918:0318:0017:2218:10ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1506:1808:2908:3009:0109:0209:5910:0012:2212:2117:2817:2417:5217:4917:0717:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:2805:1708:0807:5809:1109:0510:2810:2413:3513:3520:2920:3921:0921:2020:2221:39בריטניה, לונדון )ק(

05:3005:1808:0607:5409:1609:1010:3410:3013:4413:4420:4320:5421:2821:4020:3722:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:3105:2008:0907:5909:1509:1010:3310:2913:4113:4220:3920:4921:2021:3220:2921:51גרמניה, ברלין )ק(

05:5705:4708:3908:3009:3809:3310:5410:5113:5914:0020:4820:5721:2821:3820:3821:56גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3206:3608:4308:4409:1609:1810:1310:1412:3412:3417:4217:3818:0117:5717:2118:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0906:0608:4808:4609:2009:1910:2710:2513:0813:0719:0219:0419:2619:2918:4519:38הודו, מומבאי )ח(

06:0606:0308:4508:4309:1709:1510:2310:2213:0413:0318:5718:5919:2119:2418:4119:34הודו, פונה )ח(

05:2305:1408:0607:5909:0008:5510:1510:1213:1713:1719:5920:0720:3620:4519:4721:01הונגריה, בודפשט )ק(

04:5604:4807:4007:3508:2508:2109:3709:3412:3212:3219:0019:0619:3219:3918:4719:52טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2606:2009:1009:0609:5209:4911:0411:0113:5713:5720:1820:2420:4920:5520:0521:07יוון, אתונה )ק(

05:4605:3708:2908:2209:2209:1710:3610:3313:3813:3820:1820:2620:5521:0420:0721:20מולדובה, קישינב )ק(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת אמור - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0606:0308:4508:4309:1709:1610:2410:2213:0513:0519:0019:0219:2419:2718:4319:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:2807:3509:1209:1509:5509:5810:4710:4912:5612:5617:2417:1617:5817:5017:0018:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:2305:1808:0408:0108:4008:3709:4809:4612:3412:3418:3918:4219:0519:0918:2419:20נפאל, קטמנדו )ח(

05:1205:0507:5607:5108:4008:3609:5209:4912:4612:4619:1119:1719:4219:4918:5620:02סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5609:2709:2709:5709:5611:0010:5913:3213:3119:0619:0619:2919:2918:4819:38סינגפור, סינגפור )ח(

05:0104:5007:4007:3008:4508:4010:0309:5913:1013:1120:0620:1620:4821:0019:5621:19פולין, ורשא )ק(

06:1506:1708:3808:3809:0809:0910:0810:0912:3512:3517:5517:5318:1818:1617:3518:25פרו, לימה )ח(

06:2506:1609:0809:0209:5909:5511:1411:1014:1414:1420:5120:5921:2721:3520:3921:50צרפת, ליאון )ק(

06:2606:1709:0909:0110:0510:0011:2111:1714:2414:2521:1121:2021:4821:5821:0122:15צרפת, פריז )ק(

05:4405:4308:1708:1608:4708:4609:5009:5012:2412:2418:0218:0218:2518:2617:4418:35קולומביה, בוגוטה )ח(

06:0605:5908:5108:4509:3909:3410:5210:4913:5013:5020:2620:3320:5721:0520:1421:19קנדה, טורונטו )ק(

05:3905:3008:2208:1609:1309:0910:2710:2413:2713:2720:0520:1320:4020:4819:5421:03קנדה, מונטריאול )ק(

05:5305:4708:3608:3209:1609:1210:2610:2413:1613:1619:3319:3720:0220:0719:1920:19קפריסין, לרנקה )ק(

05:1205:0007:4507:3009:0108:5510:2010:1513:3113:3220:3520:4721:2221:3520:2721:57רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:4204:2907:1206:5208:3208:2609:5209:4713:0513:0620:1620:2821:0121:1520:0821:38רוסיה, מוסקבה )ח(

05:0204:5307:4507:3808:3808:3309:5309:5012:5412:5519:3519:4320:1220:2119:2420:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:0605:5708:4908:4209:4209:3810:5710:5413:5913:5920:4520:5321:1821:2720:3421:43שוויץ, ציריך )ק(

05:5605:5308:3208:3109:0309:0210:0910:0812:4712:4618:3518:3618:5819:0018:1819:09תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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